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ت�سليم وت�سّلم 4

بني  الوطني  الدفاع  وزارة  وت�سّلم  ت�سليم  مرا�سم  اأُقيمت 

الذي  �سعب،  بو  واليا�ش  ال�سّراف  ريا�ش  يعقوب  الوزيرين 

و�سع اإكليلاً من الزهر على ن�سب �سهداء اجلي�ش يف حرم 

ا�ستقباله  الباحة حيث كان يف  اإىل  يتوجه  اأن  قبل  الوزارة، 

قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون وعدد من كبار ال�سباط.

املكتب  مع  وبالتعاون  وح�سوره،  اجلي�ش  قائد  برعاية 

الإقليمي للمفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان، اأُقيم احتفال 

اإطلق مدّونة قواعد �سلوك عنا�سر اجلي�ش يف اإنفاذ القانون، 

ا للع�سكريني يحدد بدقة ال�سلوك الواجب  والتي ت�سّكل مرجعاً

اعتماده خلل تاأدية مهماتهم ملراعاة معايري القانون الدويل.

ا يف قطاع جنوبي الليطاين  ا حمورياً يوؤّدي جهاز الرتباط دوراً

ا من كونه  القرار 1701، وذلك انطلقاً وعلى �سعيد تطبيق 

املتحدة  الأمم  وقوات  اللبناين  اجلي�ش  بني  الو�سل  �سلة 

املوؤقتة يف لبنان. اليوم، يزداد دور هذا اجلهاز اأهمية يف ظّل 

ا. تهديدات العدو الإ�سرائيلي وحماولته زعزعة الأمن جنوباً
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ت�سليم وت�سّلم 

وزارة الدفاع الوطني

اأُقيمت يف الرزة، مرا�صم ت�صليم وت�صّلم 

وزارة الدفاع الوطني بني الوزيرين يعقوب 

الوزير  �صعب.  بو  واليا�ش  ال�صّراف  ريا�ش 

الزهر على  اإكلياًل من  و�صع  بو �صعب 

ال��وزارة،  ح��رم  يف  اجلي�ش  �صهداء  ن�صب 

كان  حيث  الباحة  اإىل  يتوجه  اأن  قبل 

يف ا�صتقباله قائد اجلي�ش العماد جوزاف 

له  واأّدت  ال�صباط،  وعدد من كبار  عون 

واجلوية  البحرية  ال��ق��وات  من  وح��دات 

اجلي�ش  ومو�صيقى  الع�صكرية  وال�صرطة 

الت�صريفات الالزمة.

والت�صّلم،  الت�صليم  م��را���ص��م  عقب 

توليه  على  خلفه  ال�صّراف  الوزير  هّناأ 

التوفيق  له  متمنًيا  اجلديدة،  م�صوؤولياته 

ثقته مب�صرته  ومعرًبا عن  يف مهماته، 

ب��اأداء  الرت��ق��اء  على  وق��درت��ه  الوطنية، 

لها،  التابعة  املوؤ�ص�صات  وجميع  ال��وزارة 

الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  اإىل  بالتقدير  وتوّجه 

والأجهزة الأمنية على جهودها اجلبارة 

على  واحل��ف��اظ  الإره����اب  مواجهة  يف 

ال�صمانة  اأّنها  معترًبا  لبنان،  ا�صتقرار 

و�صون  و�صيادته  لبنان  حلماية  الأكيدة 

وحدة �صعبه.

من جهته، �صكر الوزير بو �صعب الوزير 

توّليه  فرة  طوال  جهوده  على  ال�صّراف 

م�صاريع  با�صتكمال  متعهًدا  ال���وزارة، 

ل  ال�صعد،  خمتلف  على  اجلي�ش  تطوير 

توقف  كما  والطبابة.  الت�صليح  �صّيما 

بخا�صة  الع�صكريني،  ت�صحيات  عند 

اجلي�ش  اإجن��ازات  اأّن  اإىل  لفًتا  واأهاليهم،  وال�صهداء  اجلرحى 

وقد  اجلي�ش.  قيادة  حكمة  ولول  لولهم  لتتحقق  كانت  ما 

جاء يف كلمته: اأت�صّلم اليوم وزارة الدفاع الوطني وكّلي ثقة 

و�صن�صّكل  عمله،  وفريق  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ش  بقائد 

وتاأمني  واحد، ونعمل بثقة عالية مل�صلحة اجلي�ش  فريق عمل 

»�صاأدعم  قائاًل:  وختم  طّبية.  وخدمات  عتاد  من  حاجاته 

عن  واإبعادها  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  بحماية  اجلي�ش  قائد  قرار 

التدخالت ال�صيا�صية«.
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ا�ستقباالت قائد اجلي�ش
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وزير الدفاع الأ�سرتايل و�سفراء

ووفود ع�سكرية رفيعة تزور قيادة اجلي�ش

ا�صتقبل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون يف مكتبه يف الرزة، 

وزير الدفاع الأ�صرايل Christopher Pyne يف ح�صور ال�صفرة 

Rebekah Grindlay ووفد مرافق، وجرى  الأ�صرالية يف لبنان 

ي البلدين. البحث يف عالقات التعاون بني جي�صَ

اجلي�صني  بني  والتن�صيق  التعاون  بعالقة   Pyne الوزير  واأ�صاد 

الإره��اب.  مكافحة  جمال  يف  وبخا�صٍة  والأ�صرايل،  اللبناين 

التنظيمات  على  التغّلب  مهمة  اأجنز  لبنان  اأّن  اإىل  م�صًرا 

الإرهابية بنجاٍح كبر.

 14 قوامها  للجي�ش  هبة  تقدمي  عن   Pyne الوزير  واأعلن 

اآماًل  اإ�صعاف،  اآليات  اأربع  �صمنها  من  روفر«  »لند  نوع  اآلية 

التي مّت و�صع  التعاون بني اجلانبني وتعزيز العالقة  يف ا�صتمرار 

اأ�ص�ش قوية لها منذ فرة طويلة.

الدولة  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  �صكر  جهته،  من 

باأّن  الأ�صرالية على دعمها امل�صتمّر للبنان، معرًبا عن ثقته 

ني �صت�صهد مزيًدا من التقدم يف امل�صتقبل. العالقة بني اجلي�صَ

ويف اخلتام مّت تبادل الدروع التذكارية.

ال�سفري الربيطاين

ال�سفرية ال�سوي�سرية

وزير الدفاع الأ�سرتايل

ال�سفرية الأمريكية



العدد 404
7

الأمركية  املتحدة  الوليات  �صفراء  اجلي�ش  قائد  وا�صتقبل 

 ،Chris Rampling وبريطانيا   ،Elizabeth Richard
 Young Dae وكوريا ،Monika Schmutz Kirgöz و�صوي�صرا

 ،Jinyeok moon املقدم  الع�صكري  امللحق  يرافقه   Kwon
البخاري يرافقه  وليد  وال�صعودية   ،Ricardo Nario والأوروغواي 

امللحق الع�صكري العميد الركن �صالمة امل�صلوخي، والإيراين 

وتناول  دوراين.  جنيب  وباك�صتان  فروزنيا،  ج��الل  حممد 

التعاون  وعالقات  واملنطقة  لبنان  يف  العامة  الأو�صاع  البحث 

الع�صكري.

ال�سفري الإيراين

ال�سفري ال�سعودي

ال�سفري الباك�ستاين

ال�سفري الكوري

�سفري الأوروغواي



اجلي�ش  ق��ائ��د  وا�صتقبل 

اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�صاعد 

الأم���رك���ي���ة ل��ل�����ص��وؤون 

 David ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

ال�صفرة  ح�صور  يف   ،Hale
 Elizabeth الأم��رك��ي��ة 

البحث  وتناول   ،Richard
لبنان  يف  العامة  الأو���ص��اع 

التعاون  واملنطقة وعالقات 

ل  البلدين،  ي  جي�صَ ب��ني 

امل�صاعدات  حجم  �صّيما 

الأمركية  الع�صكرية 

اخلا�صة باجلي�ش اللبناين.

مدير  عون  العماد  والتقى 

يف  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق  ق�صم 

 Sean الكندية  اخلارجية 

ال�صفرة  ت��راف��ق��ه   Boyd
 Emmanuelle الكندية 

وبحث   ،Lamoureux
العامة  الأو�صاع  يف  معهما 

وع���الق���ات ال��ت��ع��اون بني 

ي البلدين. جي�صَ

�صوؤون  وزير  ا�صتقبل  كما 

ال��الج��ئ��ني ع���زام الأح��م��د 

الفل�صطيني  ال�صفر  يرافقه 

�صر  واأم�����ني  دب����ور  اأ����ص���رف 

اأبو  فتحي  التحرير  منّظمة 

البحث  وج���رى  ال���ع���ردات، 

امل��خ��ّي��م��ات  اأو�����ص����اع  يف 

الفل�صطينية. 

م�ساعد 

وزير 

اخلارجية 

الأمريكية 

لل�سوؤون 

ال�سيا�سية

مدير ق�سم 

ال�سرق 

الأو�سط يف 

اخلارجية 

الكندية

وزير �سوؤون 

الالجئني

ا�ستقباالت قائد اجلي�ش
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ن�ساطات القيادة

اخلا�صة  الوحدات  بني  والتعاون  التن�صيق  اإطار  يف 

القيادة  والأمركي، قام قائد  اللبناين  ني  يف اجلي�صَ

الو�صطى الأمركية اجلرنال Joseph Votel، على 

 Richard ال�صفرة  ح�صور  يف  ع�صكري  وفد  راأ���ش 

مع  لقاء  تخّللها  لبنان،  اإىل  بزيارة   Elizabeth
جرى  ال��رزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ش  قائد  العماد 

ي  جي�صَ بني  الثنائية  العالقات  يف  التداول  خالله 

يف  املختلفة  اللبناين  اجلي�ش  وحاجات  البلدين، 

اإطار برنامج امل�صاعدات الأمركية املقررة له.

بروت  قاعدة  يف  ُعقد  لقاء  ا  اأي�صً الزيارة  �صملت 

البحرية ح�صره اإىل جانب الفريق الأمركي الزائر، 

الركن  العميد  للتخطيط  الأرك��ان  رئي�ش  نائب 

البحرية  القوات  وقائد  �صركي�ش  جوزيف  البحري 

فوج  وقائد  �صاهر  ح�صني  البحري  الركن  العميد 

امل�صطفى  حممد  الركن  العميد  البحر  مغاوير 

ال�صباط. ومّتت خالله مناق�صة موا�صيع  وعدد من 

تدريبية واخُتتم بجولة ميدانية.

وزار لبنان يف الإطار نف�صه، قائد العمليات اخلا�صة 

على   Raymond Thomas اجل��رنال  الأمركية 

راأ�ش وفٍد مرافق، فُعقد لقاء مع قائد اجلي�ش العماد 

جوزاف عون يف مكتبه يف الرزة. ثّم انتقل اجلميع 

متريًنا  تابعوا  حيث  القيادة  عمليات  غرفة  اإىل 

تكتًيا يف ح�صور نائَبي رئي�ش الأركان للعمليات 

األوية  وقادة  القيادة  اأجهزة  من  و�صباط  والتجهيز، 

واأفواج.

قائد القيادة الو�سطى الأمريكية على راأ�س وفد ع�سكري

يف قاعدة بريوت البحرية

وفود اأمريكية رفيعة تزور قيادة اجلي�ش
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يف غرفة عمليات القيادةقائد العمليات اخلا�سة الأمريكية على راأ�س وفد مرافق

تكرمي رئي�س بلدية جديدة مرجعيون

قائد اجلي�ش: حمّبة اللبنانيني �سلحنا الأ�سا�سي

جديدة  بلدية  رئي�ش  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  كّرم 

وجنله  رميا  ال�صيدة  وعقيلته  احلوراين  اأمال  ال�صيد  مرجعيون 

ال�صيد وائل، لتقدميهم هبة مالية للجي�ش بقيمة 500 األف دولر، 

الرزة، ح�صره عدد من  �صباط  نادي  يف  اأُقيم  احتفال  وذلك يف 

ال�صباط.

ووّجه العماد عون ال�صكر اإىل ال�صيد احلوراين وعائلته، با�صم 

كل جندي وعائلة �صهيد، على الهبة التي عاد ريعها لعائالت 

ال�صهداء وم�صتو�صَفي جزين وجبل لبنان يف الطبابة الع�صكرية، 

وقال: »�صالحنا الأ�صا�صي يف اجلي�ش هو حمبة اللبنانيني«، ثم 

قّدم له درًعا تقديريًة.

من جهته، اعترب ال�صيد احلوراين اأّن هذه التقدمة هي واجب 

على كل مواطن جتاه املوؤ�ص�صة الع�صكرية، منّوًها مبا تقوم به 

من اأجل لبنان واللبنانيني، وقال: »اجلي�ش اللبناين هو كرامتنا 

عن  وجنله،  عقيلته  وبا�صم  با�صمه  اأعلن  بعدها  و�صمانتنا«. 

تقدمي هبة مالية ثانية للجي�ش بقيمة 500 األف دولر. وقد اأعلن 

العماد عون اأّنها �صتكون للم�صاهمة يف ترميم واإعادة تاأهيل 

غرف العمليات اجلراحية يف امل�صت�صفى الع�صكري املركزي.
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قائد اجلي�ش ي�ستقبل امللحقني 

الع�سكريني وممّثلي هيئة مراقبة الهدنة

عون  ج��وزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  ا�صتقبل 

والأج��ان��ب  ال��ع��رب  الع�صكريني  امللحقني 

مراقبة  هيئة  وممّثلي  لبنان  يف  املعتمدين 

الهدنة وم�صاعديهم.

العماد عون كلمة قال فيها: »يتجدد  واألقى 

اجل��دي��د،  ال��ع��ام  ان��ط��الق  م��ع  ال�صنوي  ل��ق��اوؤن��ا 

اإليكم  لأتوّجه  العزيزة  الفر�صة  هذه  واأغتنم 

و�صلطات  جيو�صكم  قادة  اإىل  خاللكم  ومن 

بحلول  والتهاين  الأمنيات  باأطيب  بالدكم، 

ولعائالتكم  لكم  متمنًيا  اجلديدة،  ال�صنة 

بلدكم  اأح�صان  يف  والتوفيق  اخلر  من  املزيد 

الثاين لبنان«.

واأ�صاف قائد اجلي�ش: »لقد �صهد العام املن�صرم 

امل�صتوى  على  ال�صيا�صية  ل��الأزم��ات  ا�صتمراًرا 

احلروب  يعاين  املنطقة  بلدان  من  العديد  يزال  ول  الإقليمي، 

الدموية، و�صط �صعي م�صتمرٍّ من الإرهاب اإىل تنفيذ خمططاته 

التدمرية، وتهديد املجتمعات وبّث الفنت والفو�صى فيها.

ال�صيا�صية  ال�صعوبات  ورغ��م  املحّلي،  ال�صعيد  على  اأم��ا 

مع  ا  خ�صو�صً لبنان،  يواجهها  التي  والقت�صادية  والجتماعية 

يتحّمل  اأرا�صيه،  على  �صوري  لجئ  مليون  من  اأك��ر  وج��ود 

اجلي�ش م�صوؤولياته جتاه الوطن، في�صون ال�صلم الأهلي و�صيغة 

العي�ش امل�صرك، ويتابع مع باقي الأجهزة الأمنية اأي حماولة 

من الإرهابيني ل�صرب ال�صتقرار الداخلي، وي�صلُّ حركتهم اإىل 

احلد الأق�صى. كما يحافظ على جهوزّيته يف اجلنوب، ملتزًما 

تطبيق القرار 1701 وُمندرجاته، يف وقت ي�صتمر العدو الإ�صرائيلي 

يف خروقاته اليومية الربية، اجلوية والبحرية«.

عن  الو�صع  تتابع  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  »اإّن  قائاًل:  وتابع 

العاملة  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  مع  بالتن�صيق  كثب، 

خالل  من  وكذلك  اجلنوب،  يف  ال�صتقرار  ل�صمان  لبنان  يف 

اجتماعات اللجنة الثالثية يف الناقورة.

اإىل  دائًما  تقف  التي  ال�صديقة،  دولكم  اأ�صكر  اأن  اأوّد  وهنا 

امل�صاركة يف  اأو من خالل  الإرهاب،  �صواء يف حماربة  جانبنا، 

من  املختلفة  امل�صاعدات  تقدمي  عرب  وكذلك  ال�»يونيفيل«، 

دليل على ثقتكم  وتدريب. كل ذلك  وذخائر وعتاد  اأ�صلحة 

ال�صالم  حلفظ  اأ�صا�صًيا  �صريًكا  فيه  ترون  لأّنكم  باجلي�ش، 

امل�صتمّر  التعاون  هذا  بف�صل  ا  متكنَّ وقد  واملنطقة،  لبنان  يف 

القتالية  اجلي�ش  ق��درات  لتعزيز  نوعية  خطوات  حتقيق  من 

ع اإىل مزيٍد من الدعم والتعاون، اإمياًنا  واللوج�صتية، ونحن نتطلَّ

امل�صركة  والأه��داف  والإن�صانية،  وال�صداقة  الأخ��ّوة  بقيم  منا 

التي جتمعنا«.

جليو�صكم  �صكري  د  »اأج���دِّ ق��ائ��اًل:  ع��ون  العماد  وختم 

لتعزيز  املخل�صة  جهودكم  على  �صخ�صًيا  ولكم  ال�صديقة، 

لنقل  تبُذلونه  وما  اللبناين،  واجلي�ش  جيو�صكم  بني  العالقة 

ال�صورة احلقيقية لدورنا الوطني. اأهاًل و�صهاًل بكم، كلَّ عام 

ن�ساطات القيادة
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واأنتم بخر«.

 Heinz من جهته، األقى امللحق الع�صكري النم�صاوي العقيد

اجلي�ش  قيادة  فيها  �صكر  الوفد،  با�صم  كلمة   Assman
على اهتمامها الدائم باأو�صاع امللحقني الع�صكريني، م�صيًدا 

بامل�صتوى املتقّدم الذي بلغته املوؤ�ص�صة الع�صكرية على �صعيدي 

التدريب وتنفيذ املهّمات، ل �صّيما مكافحة الإرهاب وحفظ 

اأمن احلدود. واأّكد التزام اأع�صاء الرابطة العمل مع جيو�صهم 

بكل الو�صائل املتاحة لتفعيل التعاون الع�صكري مع اجلي�ش 

لبنان،  عن  الأخ��ط��ار  ل��درء  املمّيزة  جهوده  ودع��م  اللبناين، 

واحلفاظ على ا�صتقراره و�صالمة اأرا�صيه.

... ويتفّقد غرفة عمليات

التنموية  العربية  القّمة 

والجتماعية والقت�سادية 

ج��وزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  تفّقد   

غرفة  املخابرات،  مدير  يرافقه  ع��ون 

املكّلفة  الأمنية  الهيكلية  عمليات 

التنموية  العربية  »القّمة  اأم��ن  حفظ 

بدورتها  والجتماعية«  والقت�صادية 

يف  اجلمهوري  احلر�ش  ل��واء  يف  الرابعة 

بعبدا، والتي ت�صّم ممّثلني عن خمتلف 

اإىل  بالإ�صافة  الأمنية  والأجهزة  القوى 

وال��دف��اع  اللبناين  الأح��م��ر  ال�صليب 

املدين.

من  اإيجاز  اإىل  عون  العماد  وا�صتمع 

رئي�صها عن عمل ق�صم العمليات الذي 

ي�صرف على التدابر والإجراءات الأمنية 

امل�صاركة  الوفود  اأم��ن  حلفظ  املّتخذة 

فرة  خالل  اأعمالها،  و�صر  القّمة  يف 

انعقادها يف بروت.

على  اجلي�ش  قائد  اّط��ل��ع  ك��ذل��ك، 

امل�صتخدمة  احلديثة  والتقنيات  الربامج 

املنت�صرة  الأمنية  الوحدات  عمل  لإدارة 

انعقاد  مكان  حميط  يف  الأر���ش  على 

القّمة، والتن�صيق يف ما بينها.

الأمنية  القوى  اأّن  عون  العماد  واأّكد 

الإج��راءات  واأّن  تامة،  جهوزية  بحال 

الأمنية املّتخذة ُتثبت عزميتنا واإ�صرارنا 

على حفظ اأمن املوؤمتر و�صالمته.
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قواعد ومبادئ
اإعداد: جان دارك اأبي ياغي
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اجلي�س ُيطلق 

مدّونة �سلوك 

تراعي 

حقوق الإن�سان

العماد عون: 

ا  اإىل  ن�سعى دائماً

التوازن بني 

ال�سرورات الأمنية 

ومعايري حقوق 

الإن�سان

جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

املكتب  مع  وبالتعاون  وح�سوره،  عون 

حلقوق  ال�سامية  للمفو�سية  الإقليمي 

الأو�سط و�سمال  ال�سرق  - مكتب  الإن�سان 

بريوت   - مونرو  فندق  يف  اأُقيم  اأفريقيا، 

�سلوك  قواعد  مدّونة  اإطلللق  احتفال 

والتي  القانون،  اإنفاذ  يف  اجلي�ش  عنا�سر 

بدقة  يحدد  للع�سكريني  ا  مرجعاً ت�سّكل 

تاأدية  خلل  اعتماده  الواجب  ال�سلوك 

الدويل  القانون  معايري  ملراعاة  مهماتهم 

الإن�سان. وحقوق 

املن�صق  م��ن:  ك��ل  الح��ت��ف��ال  ح�صر 

ال�صيدة  لبنان  يف  املتحدة  لالأمم  اخلا�ش 

الحت��اد  �صفرة   ،Pernille Kardel
 Christina ال�صيدة  لبنان  يف  الأوروب���ي 

للمفو�صية  الإقليمي  املمثل   ،Lassen
رويدا  ال�صيدة  الإن�صان  حلقوق  ال�صامية 

الإن�صان  حقوق  جلنة  رئي�ش  احل���اج، 

وعدد  مو�صى،  مي�صال  النائب  النيابية 

والع�صكرية،  الر�صمية  ال�صخ�صيات  من 

وممثلي  الديبلوما�صية  وال��ه��ي��ئ��ات 

موؤ�ص�صات املجتمع املدين يف لبنان.

حري�سون على التزام املعايري الدولية

العماد  األقى  ثم  الوطني،  الن�صيد  بداية 

عون كلمة لفت يف مقدمتها اإىل مل�صق 

ينقلون  وهم  اجلي�ش  جلنود  القاعة  يف 

عائالت اإرهابيي »فتح الإ�صالم« خالل 

احرام  اأّن  موؤكًدا  البارد،  نهر  معركة 

اجلي�ش ل�صرعة حقوق الإن�صان مقّد�ش.

حلقوق  العاملي  الإعالن  »�صّكل  وقال: 

الركيزة   ،1948 العام  يف  ال�صادر  الإن�صان 

جميع  منها  انطلقت  التي  الأ���ص��ا���ش 

اعُتمدت  التي  الدولية  والآليات  املعاير 

لحًقا للدفاع عن حقوق الإن�صان.

وكان لبنان البلد العربي الوحيد الذي 

�صارك حينها يف و�صع هذا الإعالن عرب 

�صارل  الكبر  والديبلوما�صي  املفّكر 

وفاعل يف  دور حا�صم  له  اإذ كان  مالك، 

الد�صتور  مقدمة  يف  ورد  الذي  ه،  ن�صّ و�صع 

اللبناين.

اليوم،  وحتى  عاًما  و�صبعني  واحد  منذ 

تويل  التي  الدول  لبنان يف طليعة  يزال  ل 

حقوق الإن�صان اأولوية مطلقة، وذلك من 

املعاهدات  خالل م�صادقته على معظم 

بتعزيز  تتعلق  التي  الدولية  والتفاقيات 

الرغم  على  وحمايتها،  الإن�صان  حقوق 

م��ن خم��ت��ل��ف ال��ت��ح��دي��ات وال��ظ��روف 

مّر  التي  والقت�صادية  والأمنية  ال�صيا�صية 

بها طوال احلقبات املا�صية.

واإذا كان من الطبيعي اأن يتبّواأ وطننا 

موقع ال�صدارة يف هذا املجال، كونه بلد 

واحل�صارات،  الثقافات  وتفاعل  التنّوع 

فمن  بامتياز،  واحلّريات  النفتاح  وبلد 

اجلي�ش  ي��ك��ون  اأن  ��ا  اأي�����صً الطبيعي 

الوطن،  هذا  عن  حّي�ة  �ص�ورة  اللبناين 

تعك�ش قيم �صعبه الثقافي�ة والإن�صاني�ة 



والأخالقي�ة العليا«.

يلتزم  اللبناين  اجلي�ش  »اأّن  واأّك���د 

خمتلف القوانني ال�صادرة عن املوؤ�ص�صات 

املواثيق  وكذلك  اللبنانية،  الد�صتورية 

الدولية املتعّلقة بالقانون الدويل الإن�صاين، 

الداخلي،  نظامه  يف  بدجمها  وي��ق��وم 

الإن�صان  ا منه على احرام حقوق  حر�صً

ته  ومناقبيَّ ته  حرفيَّ على  واملحافظة 

و�صورته حملًيا وعاملًيا.

اأن�����ص��اأت قيادة  ذل���ك،  ان��ط��الًق��ا م��ن 

الدويل  القانون  مديرية  اللبناين  اجلي�ش 

وحقوق الإن�صان، وهدفها الأ�صا�ش، اإدراج 

الإن�صان  حلقوق  الدويل  القانون  اأحكام 

الع�صكرية،  والأنظمة  التعليمات  يف 

وتعميمها ومراقبة تطبيقها«. 

واأ�صاف: »نحن حري�صون كّل احلر�ش 

التي حتكم  الدولية  املعاير  التزام  على 

وحت��دد  الع�صكري،  ال�صلوك  ق��واع��د 

كيفية التعامل مع اأي مواطن اأو م�صتبه 

الع�صكرية،  مهّماتنا  تنفيذ  خالل  به 

وذل���ك ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ح��دي��ات 

وتعّر�ش  تواجهنا  ال��ت��ي  والع���ت���داءات 

جنودنا للخطر. ون�صعى دوًما اإىل حتقيق 

الأمنية  ال�صرورات  بني  والتنا�صب  التوازن 

واملعاير الدولية املرتبطة بحقوق الإن�صان، 

مع اعتماد مبداأ امل�صاءلة واملحا�صبة عند 

ح�صول اأي خرق للتعليمات الع�صكرية.

ف�صاًل عن اعتمادنا ال�صفافية وال�صدقية 

واجلمعيات  املوؤ�ص�صات  مع  عالقتنا  يف 

املحلية والدولية التي ُتعنى بق�صايا حقوق 

الإن�صان يف خمتلف املجالت«.

... وعلى تنمية احل�ش الإن�ساين

لدى جنودنا

لإطالق  اليوم  لقاوؤنا  »ي�صّكل  واأردف: 

اللبناين  اجلي�ش  �صلوك  قواعد  مدّونة 

التزامنا  لتجديد  القانون، فر�صة  اإنفاذ  يف 

وجتديد  الإن�صان،  حلقوق  الدولية  املعاير 

باملوؤ�ص�صة  وال��دويل  املحلي  املجتمع  ثقة 

تطوير  على  تعمل  التي  الع�صكرية 

تنمية  مع  بالتوازي  املختلفة،  قدراتها 

والن�صباطي  والأخالقي  الإن�صاين  احل�ش 

لدى جنودها.

لذا كّلي ثقة باأن يتقّيد اأفراد املوؤ�ص�صة 

امل��دّون��ة  ه���ذه  مب�صمون  الع�صكرية 
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بدّقة،  ال��واق��ع  اأر����ش  على  وتطبيقها 

للعالقة  طريق  خارطة  ت�صّكل  لأّنها 

تطبيق  يف  واملواطن  الأمني  العن�صر  بني 

ال�صلوك  وت�صبط  ال��ق��ان��ون،  اأح��ك��ام 

والإن�صانية  الأخ��الق��ي��ة  والل��ت��زام��ات 

املهّمات  تنفيذ  اأث��ن��اء  يف  والقانونية 

الع�صكرية، مع الأخذ بالعتبار احرام 

حقوق هذه العنا�صر خالل اأداء واجباتها.

و�صتتابع مديرية القانون الدويل الإن�صاين 

يف  ة  املخت�صّ والأجهزة  الإن�صان  وحقوق 

تطبيق  على  الإ���ص��راف  اجلي�ش،  قيادة 

املوؤ�ص�صة  داخ��ل  وتعميمها  املدّونة  هذه 

ومالحقة اأي اإخالل ببنودها.

ختاًما، اأ�صكر املفّو�صية ال�صامية حلقوق 

واملوؤ�ص�صات  اجلمعيات  وكل  الإن�صان 

امل�صتمر  وتعاونها  ثقتها  على  الإن�صانية 

اأّننا مل  واأوؤّكد  الع�صكرية،  املوؤ�ص�صة  مع 

اإّنا  املدّونة،  اإطالق هذه  نقف عند حّد 

تطبيقها  من  للتثّبت  اجلهود  �صنوا�صل 

با�صتمرار  تطويرها  على  والعمل  بدّقة، 

اإىل تعزيز  الهادفة  روؤيتنا  مبا يتالءم مع 

املوؤ�ص�صة،  �صمن  الإن�صان  حقوق  مفهوم 

العامة  واحلريات  القانون  �صيادة  واحرام 

القانونية  الأط��ر  �صمن  وذلك  والفردية، 

�صالمة  على  حتافظ  التي  والد�صتورية 

الوطن وكرامة املواطن«.

ثمرة للتعاون وال�سراكة

الدويل وحقوق  القانون  ثم حتّدث مدير 

عيد  م��روان  العميد  اجلي�ش  يف  الإن�صان 

اإىل حتديد  فاأ�صار  املدّونة.  اأهداف  متناوًل 

حتكم  اأن  يجب  التي  والقيم  امل��ب��ادئ 

حفظ  مهمات  يف  الع�صكريني  �صلوك 

تاأتي  وه��ي  باجلي�ش،  امل��ن��اط��ة  الأم���ن 

يف  ال��دول��ي��ة  لبنان  ال��ت��زام��ات  لتاأكيد 

الن�صان  بحماية حقوق  يتعلق  ما  كل 

كلها،  الدولة  موؤ�ص�صات  يف  وتعزيزها 

التي  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  راأ�صها  وعلى 

حتر�ش ب�صدة على تر�صيخ مبادئ حقوق 

الإن�صان و�صيادة القانون.

امل��دون��ة  ه��ذه  اإع����داد  ا�صتغرق  وق���ال: 

ومتوافقة  مثالية  لتكون  كافًيا  وقًتا 

رغبة  عن  ولتعرّب  الدولية،  املعاير  مع 

على  منفتحة  روؤي��ة  تطوير  يف  حقيقية 

معاملة املواطنني واملقيمني �صمن �صوابط 

من  الإن�صان  حقوق  حترم  و�صلوكيات 

ا كثمرة  دون اأي متييز. وقد اأتت خ�صو�صً

للتعاون وال�صراكة مع املفو�صية ال�صامية 

حلقوق الإن�صان - مكتب ال�صرق الأو�صط 

و�صمال اأفريقيا.

منوذج يُحتذى

املتحدة  ل��الأمم  اخلا�صة  قة  املن�صّ راأت 

اأّن هذه  ال�صيدة برنيل كارديل  لبنان  يف 

الوثيقة يف غاية الأهمية. واإذ اأ�صارت اإىل 

كمن�صقة  من�صبها  يف  لها  يوم  اآخر  اأّنه 

يوؤديه  ال��ذي  العمل  على  اأثنت  خا�صة، 

تعاونه  على  و�صكرته  اللبناين،  اجلي�ش 

معها خالل الوقت الذي اأم�صته هنا.

اإّن اإطالق مدونة قواعد �صلوك  وقالت: 

اجلي�ش اللبناين اخلا�صة بحقوق الإن�صان 

دلياًل  اإيلَّ  بالن�صبة  ي�صّكل  ح��دث  هو 

اجلي�ش  رغبة  على  اإ�صافًيا  ا  ملمو�صً

قواعد ومبادئ
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باللتزامات  الوفاء  اللبنانية  وال�صلطات 

�صهر  روما خالل  التعّهد بها يف  مّت  التي 

اآذار من العام املا�صي. هذه خطوة مهمة 

الإن�صان  حقوق  اح��رام  تعزيز  جمال  يف 

حقوق  مراعاة  وتعزيز  امل�صاءلة  و�صمان 

القانون  الإن�صان خالل مهمات تطبيق 

التي ينّفذها اجلي�ش اللبناين. ووفق ما ورد 

يف خطة اجلي�ش لتطوير قدراته من العام 

2018 حتى العام 2022، ُتعترب مدّونة قواعد 

امل�صاءلة،  لتعزيز  اأ�صا�صية  هذه  ال�صلوك 

اإّن  ال�صعيفة.  الفئات  جت��اه  وبخا�صٍة 

التطبيق الكامل ملدّونة قواعد ال�صلوك 

ا  اأي�صً ولكّنه مهم  ذاته  بحد  �صروري  اأمر 

الوطني حلقوق  املعهد  ريثما يتم تفعيل 

الإن�صان.

واأ�صافت: ي�صّرين اأن ياأتي اإطالق املدّونة 

اجلي�ش  ب��ني  امل�صرك  العمل  نتيجة 

ومكتب املفّو�ش الأعلى حلقوق الإن�صان 

اإّن  الأوروب���ي.  والحت��اد  املتحدة  الأمم  يف 

ملتزمة  تبقى  املتحدة  الأمم  عائلة 

مًعا  نعمل  فيما  اجلي�ش،  دعم  موا�صلة 

للموؤ�ص�صات  املوؤ�ص�صاتية  القدرات  لتطوير 

الإن�صان  وتعزيز حقوق  اللبنانية  الأمنية 

وحكم القانون.

لبنان  يف  غالًبا  �صددت  لقد  وختمت: 

ال�صركاء  اأمام  الدولية  املحافل  يف  كما 

الأم��ن  ذل��ك جمل�ش  ال��دول��ي��ني مب��ا يف 

اخلا�ش بالأمم املتحدة على اأنَّ اإجنازات 

على  ُيحتذى  نوذًجا  ت�صّكل  اجلي�ش 

بف�صل  طبًعا  وذل��ك  م�صتويات،  ة  ع��دَّ

الدعم القوي الذي يحظى به على ال�صعيد 

الوطني والدويل.

 

تقّدم يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان

يف  الأوروب�����ي  الحت���اد  �صفرة  اأع��رب��ت 

فرحتها  عن  ل�صن  كري�صتينا  لبنان 

بامل�صاركة يف هذه املنا�صبة املميزة للغاية، 

ا بعد مرور �صهر واحد فقط على  خ�صو�صً

لالإعالن  ال�صبعني  بالذكرى  الحتفال 

هذا  اإّن  وقالت:  الإن�صان.  حلقوق  العاملي 

الأوروب��ي،  احل��دث مهم يف نظر الحت��اد 

مبا اأّن اأحد اأهم مبادئنا يقوم على تعزيز 

العامل،  ح��ول  الإن�����ص��ان  حقوق  اح���رام 

الأوروبي  العليا لالحتاد  وُتذّكرنا املمثلة 

موغريني  فدريكا  اخلارجية  لل�صوؤون 

قوية  تكون  املجتمعات  باأّن  با�صتمرار 

تكون  ح��ني  فقط  وم�صاملة  وم�صتقرة 

الجتماعية  واحلقوق  املدنية  احلقوق 

وحقوق الأفراد م�صمونة. وت�صكل حقوق 

ا للعديد من الربامج التي  الإن�صان، اأ�صا�صً

التي  الربامج  ذلك  يف  مبا  هنا،  نرعاها 

اإىل  وتوّجهت  الأمنية.  باملجالت  تعنى 

بالغ  الربنامج  هذا  اإّن  بالقول:  احل�صور 

خلدمة  هنا  جميًعا  لأّنكم  الأهمية 

واجبكم  اإّن  و�صعبكم،  ب��الدك��م 

و�صمان  ب��الدك��م  حماية  الأ���ص��ا���ص��ي 

هذه  اأدائكم  خالل  وال�صالم،  ال�صتقرار 

للدولة  كممثلني  تت�صرفون  املهمات، 

الدميوقراطية  القيم  مع  يتوافق  مبا 

وقيم حقوق الإن�صان. اإّن اإطالق اجلي�ش 

ملدّونة قواعد ال�صلوك يظهر لنا اأّن لبنان 

يحرز تقدًما يف جمال تعزيز احرام حقوق 

ُتعنى  التي  املوؤ�ص�صات  داخ��ل  الإن�صان 

بتطبيق القانون.

قواعد  م��دّون��ة  ق���راءة  عند  واأ���ص��اف��ت: 

مبادئها  اأّن  �صتالحظون  ال�صلوك، 

قيم  مع  بالكامل  تتطابق  الأ�صا�صية 

الحتاد الأوروبي، األ وهي امل�صاءلة والنزاهة 

املدّونة تطبيق  تعزز هذه  والعدالة. كما 

المتثال  ل�صمان  وال��ق��وان��ني  الأن��ظ��م��ة 

وقواعدها.  الإن�صان  حقوق  للتزامات 

خالل  املبادئ  ه��ذه  ُت�صتعمل  اأن  يجب 

اجلي�ش  ينّفذها  التي  اليومية  العمليات 

املهنية  ل�صمان  ج���ًدا  ���ص��روري��ة  وه���ي 

والفعالية، لأّن املدّونة ترّكز على املهمات 

اجلي�ش  لعنا�صر  الأ�صا�صية  وامل�صوؤوليات 

وعلى ا�صتخدام القوة، كما ترّكز على 

ميكن  والعتقال.  والحتجاز  امل�صاءلة 

وامل�صاعدة  الو�صوح  تاأمني  املدّونة  لهذه 

ملواجهة امل�صكالت العملية والتحديات 

وهي  الإن�صان،  حقوق  بحماية  املرتبطة 

حتديات ميكن اأن تواجهكم جميًعا 

خالل عملكم اليومي.

ب�صفتكم عنا�صر يف  بالقول:  وختمت 

اجلي�ش، اأنتم توؤّدون دوًرا اأ�صا�صًيا وتتحّملون 

م�صوؤولية حماية حقوق الإن�صان وتعزيزها 

ودعم حكم القانون بالن�صبة اإىل جميع 

لبنان.  يف  يعي�صون  الذين  الأ�صخا�ش 

�صارل  اإرث  على  حتافظون  �صوف  بالتايل 

اأول املوّقعني على  مالك الذي كان من 

 70 منذ  الإن�صان  حلقوق  العاملي  الإعالن 

�صنة.

اإجناز رائد

الإقليمي  املمثل  هّناأت  كلمتها،  يف 

الإن�صان  حلقوق  ال�صامية  للمفو�صية 

هذا  على  اجلي�ش  احل��اج  روي��دا  ال�صيدة 

اأّن  اإىل  واأ���ص��ارت  للبنان،  الرائد  الإجن��از 

موؤ�ص�صية  قواعد  ُتكر�ش  امل��دّون��ة  ه��ذه 

الت�صريعات  حت��رم  ومهنية  واأخالقية 
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حقوق  وم��ع��اي��ر  ال��وط��ن��ي��ة 

بال�صتناد  الدولية،  الإن�صان 

اإىل مدّونة قواعد �صلوك الأمم 

املكّلفني  للموظفني  املتحدة 

باإنفاذ القانون، التي اعتمدها 

العامة 169/34  قرار اجلمعية 

 ،1979 الأول  كانون  يف  املوؤّرخ 

حقوق  معاير  اإىل  بالإ�صافة 

الأ�صا�صية  الدولية  الإن�صان 

مبوظفي  اخل��ا���ص��ة  الأخ����رى 

اإنفاذ القانون.

املهم  م��ن  اأّن����ه  واأّك�����دت 

املعاير  ه��ذه  اع��ت��م��اد  ج���ًدا 

ممكن  نطاق  اأو���ص��ع  على 

واح��رام��ه��ا ب��ال��ك��ام��ل يف 

دون  م��ن  ال��ظ��روف،  جميع 

ا�صتثنائية  ظروف  باأي  التذّرع 

مثل حالة الطوارئ وغرها.

املدونة  تفا�صيل  �صرحت  ثم 

ع�صكريي  دور  تتناول  التي 

حقوق  ح��م��اي��ة  يف  اجل��ي�����ش 

الإن�صان واحرامها.

واأ����ص���اف���ت: ُت���َع���د م��دّون��ة 

م�صتنًدا  ال�����ص��ل��وك  ق��واع��د 

خالله  م��ن  يّطلع  اأ�صا�صًيا 

املعاير  على  الع�صكريون 

الدولية يف اإنفاذ القانون وبخا�صٍة اجلانب 

الأخالقي منها، من اأجل تعزيز الثقافة 

اأ�صاليب  وحتديد  واملهنية،  الجتماعية 

على  املقيمني  اأو  املواطنني  مع  التعامل 

الأرا�صي اللبنانية، يف ال�صوارع اأو يف املنازل 

اأو خالل التظاهرات وال�صطرابات.

ال�صلوك  قواعد  مدّونة  اأّن  اإىل  ولفتت 

وامل�صاواة  التمييز  عدم  مببداأ  ت�صر�صد 

املبداأ، حّثت  اإىل هذا  وا�صتناًدا  للجميع. 

اإىل  الن�صمام  على  اللبنانيات  الن�صاء 

قوات الأمن على جميع امل�صتويات.

عون  العماد  ق��ّدم  احل��ف��ل،  ختام  يف   

�صفرة  م��ن  لكل  التقديرية  ال����دروع 

لالأمم  اخلا�ش  واملن�صق  الأوروب��ي  الحتاد 

للمفو�صية  الإقليمي  واملمثل  املتحدة 

الإن�صان، لإ�صهامهم يف  ال�صامية حلقوق 

حتقيق هذا الإجناز للبنان.

 

مدّونة قواعد ال�سلوك:

الأ�سباب واملراحل وامل�سمون

• الأ�سباب:
قواعد  ملدّونة  املوجبة  الأ�صباب  تتمّثل 

ال�صلوك بالآتي:

- تكليف اجلي�ش اللبناين بعمليات 

الخت�صا�صات  وخ��ط��ورة  الأم���ن  حفظ 

هذا  مبوجب  اإليه  امل�صندة  والواجبات 

التكليف.

ميار�صها  التي  ال�صالحيات  طبيعة   -

الفرد  على  املبا�صر  واأث��ره��ا 

واملجتمع والوطن.

تر�صيخ  ع��ل��ى  احل��ر���ش   -

مبادئ حقوق الإن�صان و�صيادة 

القانون.

- ت�صمني هذه املدّونة املبادئ 

ل�صلوك  ال��دول��ي��ة  وامل��ع��اي��ر 

حفظ  عمليات  يف  العنا�صر 

الأمن.

 • املراحل:

- 23 كانون الثاين 2017 قرار 

مرجع  اإع���داد  اجلي�ش  قائد 

تدريبي للقانون الدويل حلقوق 

الإن�صان على اأن تتبعه مدّونة 

�صلوك.

اعتماد   2018 ني�صان   26  -

امل���رج���ع امل���ذك���ور اأع����اله 

التعليمية  املناهج  يف  ودجمه 

على  ال��ل��ب��ن��اين  اجل��ي�����ش  يف 

خمتلف امل�صتويات.

قائد  ق���رار   2018 اأي���ار   3  -

لإعداد  جلنة  باإن�صاء  اجلي�ش 

مدّونة ال�صلوك.

- 20 متوز 2018 اأنهت اللجنة 

عملها بالتعاون مع املفو�صية 

ال�صامية حلقوق الإن�صان.

قائد  قرار   2018 اأيلول   28  -

اجلي�ش باعتماد املدّونة.

تعريف املدونة واأهدافها:

اجلي�ش  م��ن  �صباط  اأع���ّده  م�صتند   -

حلقوق  ال�صامية  املفو�صية  مع  بالتعاون 

الإن�صان.

- جتمع اأحكام القوانني الوطنية ذات 

ال�صلة والتعليمات النافذة.

- تهدف اإىل حتديد واجبات الع�صكري 

اأثناء  يف  والأخالقية  القانونية  واملعاير 

عمليات حفظ الأمن.

الأ�صلحة  ا�صتخدام  تقنني  اإىل  ت�صعى   -

النارية خالل عمليات حفظ الأمن.

- تراعي املعاير الدولية ذات ال�صلة.

الإن�����ص��ان  ح��ق��وق  اح����رام  ت�صمن   -

وحماية احلريات.

املوؤ�ص��ص�ة  ب�����ني  ال��ث��ق��������ة  ت��ع��������زز   -

قواعد ومبادئ
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الع�سكريـة واملجتمع.

• الأهمية:
اللبناين  اجلي�ش  بني  التفاعل  تعزيز   -

الأرا�سي  على  واملقيمني  املواطنني  وبني 

اللبنانية.

مبهمة  القيام  خالل  التمييز  عدم   -

حقوق  حتقيق  اأجــل  من  الأمــن  حفظ 

القانون  لدولة  الأ�سا�سية  والقيم  الإن�سان 

وكفالتها.

- التاأكيد على احرتام حقوق الإن�سان 

العام  والنظام  الأمــن  اأ�س�ش  بني  من  هو 

مما يعزز من هيبة الدولة.

املكّلفني  تاأكيد م�سروعية عالقة   -

واأي  اللبناين  باملواطن  الأمـــن  بحفظ 

ُمقيم على الأرا�سي اللبنانية.

• امل�ضمون:
القوة  ل�ستخدام  الأ�سا�سية  املبادئ   -

حفظ  عمليات  يف  النارية  والأ�سلحة 

الأمن.

املهني  والواجب  ال�سلوك   -

يف  اللبناين  اجلي�ش  لعنا�سر 

اإنفاذ القانون.

- القواعد العامة ل�ستعمال 

القوة والأ�سلحة النارية.

- املعايري الواجب احرتامها 

واإقامة  دوريـــات  ت�سيري  عند 

حواجز ونقاط تفتي�ش.

التظاهرات  مع  التعامل   -

واملتظاهرين.

مع  والتعامل  التوقيف   -

املحتجزين.

• اإلزامية املدّونة:
تعليمات  عن  عبارة  هي 

اجلي�ش  لعنا�سر  دائمة  واأوامــر 

اللبناين توجب عليهم:

مـــدّونـــة  بـــنـــود  احـــــرتام   -

ال�سلوك والتزامها ومنع وقوع 

اأي خمالفة مل�سمونها.

عند  املــخــالــفــات  قــمــع   -

وقوعها.

روؤ�سائهم  اإىل  الأمر  اإبالغ   -

عــنــدمــا يــتــوافــر لــديــهــم ما 

العــتــقــاد  عــلــى  يحملهم 

وقــوع  احــتــمــال  اأو  بــوقــوع 

خمالفات لهذه املدّونة.

- فــتــح حتــقــيــق فــــوري يف 

بامل�ساءلة  والقيام  املخالفات 

ـــالزمـــة وفــق  ــبــة ال واملــحــا�ــس

ال�سالحية.

العدد 404
19

روؤية املوؤ�ض�ضة:

- حماية احلقوق واحلريات والدفاع عنها.

- احرتام وتعزيز حقوق الإن�سان وتعزيزها.

- النزاهة وال�سفافية.

- احليادية وعدم التمييز.

- املثال احل�سن يف القيادة.

- تعزيز اآلية املحا�سبة.

قيم املوؤ�ض�ضة:

- ال�سرف والنزاهة.

- العدالة وامل�ساواة.

- املهنية واللياقة.

- القدوة يف القيادة.





القانون  ومعايري  مــبــادئ  احـــرتام  اإّن 

من  اأ�سا�سي  جزء  الإن�سان  وحقوق  الدويل 

والتزامه  جي�سنا  مناقبّية  مكوّنات 

الظروف،  خمتلف  يف  الإن�سانية  القيم 

حــتــى الأكــــر حــراجــة مــنــهــا. وحــني 

يكون الع�سكري اأمام خيار من اثنني: 

باإحلاق  املجازفة  اأو  بحياته  املجازفة 

فاإّنه  مــا،  عملية  خــالل  باأبرياء  �سرر 

يختار املجازفة الأوىل. وكم من �سهداء 

التزام  على  احلر�ش  نتيجة  �سقطوا  له 

وال�سرف  والن�سباط  القانون  موجبات 

الع�سكري.

يعمل  ال�سعبة  الع�سكرية  الظروف  يف 

تن�سئته  مــن  انــطــالًقــا  ـــا  دوًم جي�سنا 

الع�سكرية،  الف�سائل  على  املرتكزة 

ب�سجاعة  مهماته  يـــوؤدي  فهو  ولــذلــك 

هذه  نــوع  كــان  اأًيــا  ونــزاهــة،  و�سهامة 

املهمات واأًيا كانت ظروفها.

اليوم، ومع اإطالق مدونة �سلوك خا�سة 

�سعيد  على  الإن�سان  حقوق  مبــراعــاة 

الإن�ساين  اللتزام  م�سرية  تتقدم  اجلي�ش، 

يف جي�سنا، وتتعزز املناقبية مع التحديد 

يف  الع�سكري  ال�سلوك  لقواعد  الوا�سح 

عمليات اإنفاذ القانون.

اإّنها خطوة رائدة يف م�سرية عريقة من 

اللتزام الوطني والإن�ساين.

يتجلى هذا اللتزام من خالل ممار�سة 

اجلي�ش لأدواره املتعددة. واإذا كان افتداء 

الأعـــداء  خطر  ودرء  واملــواطــنــني  الــوطــن 

ملهماته  ــاإّن  ف الأدوار،  هــذه  ــرز  اأب عنهم 

ا اأهمية كربى وات�ساًل  واأدواره الأخرى اأي�سً

وثيًقا بحقوق الإن�سان:

من توفري الأجواء ملمار�سة احلريات، اإىل 

وامل�ساواة  العدالة  واعتماد  القانون  التزام 

ــقــدمي خــدمــات  وتــكــافــوؤ الــفــر�ــش، وت

اإىل  الآلف،  لع�سرات  والطبابة  التعليم 

ومواجهة  الجتماعية  الآفــات  حماربة 

بتوفري  مــــروًرا  الطبيعية،  ــوارث  ــك ال

اخلدمات الإمنائية يف الأطراف النائية... 

اإطــار  يف  جميعها  ت�سب  متعددة  اأدوار 

الإن�سانية،  والكرامة  الإن�سان  حقوق 

اأو  املواطنني  بحقوق  الأمــر  تعّلق  �سواء 

بحقوق الع�سكريني اأنف�سهم.

كلها  الأدوار  هــذه  جي�سنا  اأدى  لقد 

يوًما  يوؤكد  هو  وهــا  وتــفــاٍن،  بكفاءة 

جي�ش  اأّنه  والداين  القا�سي  اأمام  يوم  بعد 

ل  والتزامه  والإن�ساين.  الوطني  اللتزام 

ينبع فقط من قوة القوانني النافذة، واإمّنا 

من روحية ال�سرف الع�سكري.

العوايف يا وطن
بقلم: اإلهام ن�ضر تابت
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جهاز االرتباط

يف قطاع جنوب الليطاين:

ق مع الـ»يونيفيل« نن�ضّ

وجاهزون لأي احتمال

تطبيق  الليطاين وعلى �ضعيد  دوًرا حمورًيا يف قطاع جنوبي  الرتباط  يوؤّدي جهاز 

القرار 1701، وذلك انطالًقا من كونه �ضلة الو�ضل بني اجلي�ض اللبناين وقوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

اليوم، يزداد دور هذا اجلهاز اأهمية يف ظّل التطّورات على احلدود اجلنوبية وتهديدات 

العدو الإ�ضرائيلي للبنان وحماولته املتكّررة لزعزعة الو�ضع الأمني جنوًبا.

وثيق واحرتافية  بتن�ضيق  الليطاين،  لقيادة قطاع جنوب  يتبع  الذي  يعمل اجلهاز، 

اأهدافه،  حتقيق  من  العدو  ومنع  ال�ضتقرار،  على  للحفاظ  الـ»يونيفيل«  مع  عالية 

ويف هذه املقابلة يُطلعنا رئي�ضه العقيد الركن بيار بومارون على املزيد من التفا�ضيل 

العقيد الركن بيار بوماروناملتعّلقة مبهماته.

عمل  و�سع  ميكن  اأّنـــه  بــومــارون  الــركــن  العقيد  يو�سح 

الليطاين كقطعة  الرتباط �سمن عمل قطاع جنوب  جهاز 

على  واحلفاظ  الدولة  �سلطة  ب�سط  اجلي�ش  قيادة  من  فة  مكلَّ

املحددة.  العمليات  بقعة  يف  الإ�سرائيلي  للعدو  والت�سّدي  الأمن 

تابعة  موؤقتة  قوات  بوجود  املتمّثلة  ال�ستثنائية  احلالة  وب�سبب 

لالأمم املتحدة، هناك حاجة اأ�سا�سية لوجود قناة توا�سل ل�سمان 

مع  بال�سرتاك  القطاع،  بها  املكّلف  املهمة  تنفيذ  ح�سن 

هذه القوات. واجلهاز هو قناة التوا�سل التي توؤّمن الرتباط بني 

القوات الدولية واجلي�ش اللبناين بهدف ت�سهيل مهمة القوات 

الر�سمية  املوؤ�س�سات  يف  العمل  تن�سيط  على  وامل�ساعدة  الدولية 

عن  الإفــادة  عن  امل�سوؤول  كونه  اإىل  اإ�سافة  اخلا�سة؛  واملدنية 

جميع الن�ساطات الع�سكرية للقوات الدولية.

يف  حادث  وقوع  عند  معها  التن�ضيق  يتم  التي  اجلهات  هي  من   •
املنطقة؟

عرب  يتم  والـ»يونيفيل«  اجلي�ش  بني  الأ�سا�سي  التن�سيق  اإّن   -

يكون  قد  احلــدث،  طبيعة  وبح�سب  لكن  الرتباط،  جهاز 



التن�سيق مع القطع املنت�سرة على الأر�ش 

اأو بينها، اإذ يقوم �سباط الرتباط التابعون 

للجهاز واملنت�سرون يف مراكز التن�سيق يف 

الـ»يونيفيل«،  مقّرات قيادات قطاعات 

اجلي�ش  بــني  الو�سل  �سلة  دور  بــتــاأديــة 

الأحيان،  بع�ش  ويف  وبينها.  اللبناين 

قائد  م�ستوى  على  التن�سيق  يكون  قد 

وذلك  الرتباط،  جهاز  ورئي�ش  القطاع 

وي�سّدد  واأهميته.  احلدث  خلطورة  تبًعا 

اأّن هناك  الركن بومارون على  العقيد 

لكل  حمــددة  وم�سوؤوليات  �سالحيات 

طرف، علًما اأّن التن�سيق بينهما تتوله 

قيادتاهما، من اأعلى الهرم اإىل قاعدته 

من دون اأّي جتاوز، ويتم يف جزئه الأكرب 

من خالل الرتباط.

حالًيا  احلدود  عند  الو�ضع  ت�ضفون  كيف   •
والو�ضع يف اجلنوب عموًما؟

- ب�سكٍل عام، الو�سع عند احلدود حتت 

كثب  عن  يراقب  واجلي�ش  ال�سيطرة، 

ويتوا�سل  الإ�سرائيلي  العدو  حتّركات 

الـ»يونيفيل«  قــوات  مع  دائــم  ب�سكل 

عموًما  اجلنوب  يف  اأما  التعّديات.  ملنع 

انتهاء  منذ  الطبيعية  النا�ش  فحركة 

على  دليل  وهذا   ،200٦ العام  متوز  حرب 

وعلى  املنطقة  تعي�سه  الــذي  ال�ستقرار 

ثقتهم بقدرة اجلي�ش على �سبط الأمن 

وتوفري الأمان.

اخلروقات  مع  اجلي�ض  يتعاطى  كيف   •
الإ�ضرائيلية امل�ضتمرة، وما هي الإجراءات التي 

يّتخذها يف مواجهتها؟

اللبناين  للجي�ش  الأ�سا�سية  املهّمة   -

اأّي  مواجهة  يف  احلدود  عن  الدفاع  هي 

اعتداء من اخلارج؛ وكلنا يعلم مقدار 

الإ�سرائيلي  العدو  ميّثله  ــذي  ال اخلطر 

من  ونفطنا.  ومياهنا  باأر�سنا  الطامع 

حتت  املنت�سرة  اجلي�ش  قطع  فــاإّن  هنا، 

جنوب  لــقــطــاع  العمالنية  ــقــيــادة  ال

ونهاًرا  لياًل  بالتح�سري  تقوم  الليطاين، 

حمتمل.  اإ�سرائيلي  اعتداء  لأّي  للت�سّدي 

احرتام  من  وانطالًقا  نف�سه،  الوقت  يف 

وقرارات جمل�ش  الدولية  لل�سرعية  لبنان 

اللبناين  اجلي�ش  فـــاإّن  ـــدويل،  ال الأمـــن 

يقوم بالتن�سيق امل�ستمّر مع قوات الأمم 

لبنان لإزالة اخلروقات  املوؤقتة يف  املتحدة 

والتعّديات.

اأّن  ال�سياق  ويوؤّكد قائد اجلهاز يف هذا 

معاجلة  تتوىل  للجي�ش  التابعة  الوحدة 

الأمور، بينما تقّدم الوحدة التابعة لقوات 

اجلي�ش  طلبها  اإذا  املوؤازرة  املتحدة  الأمم 

كون  مــن  انــطــالًقــا  وذلــك  اللبناين، 

بينما  به،  منوطتان  وال�سيادة  امل�سوؤولية 

املتحدة(  الأمم  )قوات  الآخر  الطرف  دور 

حم�سور يف م�ساندة اجلي�ش تطبيًقا للقرار 

.1701

احلدود  على  اليوم  يح�سل  ما  وي�سيف: 

الإ�سرائيلي  العدو  غطر�سة  نتيجة  هو 

الدولية  ال�سرعية  عن  املعتاد  وخروجه 

احلــقــوق  لق�سم  ــمــة  ــدائ ال وحمـــاولتـــه 

حالت  يف  اجلي�ش  جنح  وقد  والأرا�ــســي، 

العدو  وخروقات  تعّديات  باإزالة  عديدة 

مع  ــازة  ــت ــم امل ــة  ــعــالق ال ـــذه  ه بف�سل 

الـ»يونيفيل«؛ فقطاع جنوب الليطاين، 

قيادة  بتوجيهات  يعمل  تاأ�سي�سه  ومنذ 

اجلي�ش التي ت�سّدد على اأهمية املحافظة 

على عالقة التعاون والتن�سيق مع قوات 

الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

الـ»يونيفيل«  بني  العالقات  ف  ت�ضِ كيف   •
يف  احلــايل  الو�ضع  تاأثري  هو  وما  واجلي�ض، 

اجلنوب على هذه العالقات؟

- اإّن العالقة بني اجلي�ش والـ»يونيفيل« 

القوات  تاأ�سي�ش  منذ  تعاون  عالقة  هي 

اإىل لبنان، وهي متينة  الدولية وجميئها 

التعاون  اإرادة  بف�سل  وذلك  ومهمة جًدا، 
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مهمة  تنفيذ  يف  الطرفني  لدى  ال�سادقة 

ــدة.  واح عمليات  بقعة  يف  م�سرتكة 

امل�ستوى  ــعــايل  ال التن�سيق  وي�سّكل 

الفقري  العمود  والحرتافية،  والتوا�سل 

للعمل بني اجلهاز والـ»يونيفيل«. كما 

اأّن عالقة هذه الأخرية بالأهايل كانت 

خالل  من  خت  تر�سّ وقد  ممتازة،  دوًمــا 

اإ�سهام الـ»يونيفيل« يف دعم اأهايل القرى 

اجلنوبية وتقدمي خمتلف اخلدمات التي 

يحتاجونها وعملها اإىل جانب اجلي�ش.

التن�سيق  يتّم  عملًيا،  قائاًل:  واأ�ساف 

بني جهاز الرتباط وقوات الأمم املتحدة 

املراكز  يف  ال�سباط  من  جمموعة  عرب 

الأ�سا�سية للـ»يونيفيل«.

عليها،  املتنازع  احلدودية  النقاط  هي  ما   •
وكيف يت�ضّرف اجلي�ض يف ما يتعّلق بها؟

هناك  لي�ش  ح:  نو�سّ اأن  يجب  بداية   -

اأرا�ٍش  هناك  بل  عليها،  متنازع  نقاط 

واجلي�ش  لبنان  ك  يتم�سّ حمتّلة  لبنانية 

متنازع  فعبارة  با�سرتجاعها؛  اللبناين 

عنها،  التنازل  باإمكان  توحي  عليها 

النقاط  هذه  ن�ساأت  وارد.  غري  اأمــر  وهو 

الأزرق  اخلــط  طــول  على   )13 )عــددهــا 

العدو  ان�سحاب  بعد  تر�سيمه  مت  حني 

العام  يف  لبنان  جنوب  من  الإ�سرائيلي 

2000، وهو غري مطابق خلط الهدنة.

اأّن  اإىل  بومارون  الركن  العقيد  وي�سري 

معاجلة  على  بالتوازي  يعمل  اجلي�ش 

مع  بالتن�سيق  الإ�سرائيلية  اخلروقات 

الأوىل،  الدرجة  يف  الـ»يونيفيل«  قــوات 

ر ملواجهة هذه اخلروقات يف حال  والتح�سّ

ف�سل جميع امل�ساعي يف الدرجة الثانية.

التي  اليومية  الأن�ضطة  ــواع  اأن هي  ما   •
اجلي�ض  يف  ارتباط  ك�ضباط  بها  ت�ضطلعون 

اللبناين وهل تتطلب مهارات خا�ضة؟

يقوم  التي  اليومية  الن�ساطات  تنبع   -

اللبناين  اجلي�ش  يف  الرتباط  �سباط  بها 

بها  يقوم  التي  الأ�سا�سية  الوظيفة  من 
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ملحة عن تاريخ جهاز الرتباط

اأُن�سئ جهاز الرتباط يف العام 1979 عقب الجتياج الإ�سرائيلي 

للبنان، العام 197٨، و�سدور قرار جمل�ش الأمن الدويل رقم 42٥، 

.UNIFIL حيث مّت تاأليف قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان

اخلط  مراقبة  مبهمة  الرتباط  جهاز  ف  ُكلِّ  ،2000 العام  يف 

عن  وال�ستعالم  اخلط  لهذا  اخلروقات  من  والتحّقق  الأزرق 

مب�ساركة  يومية  دوريــات  بوا�سطة  وذلك  الإ�سرائيلي،  العدو 

قيادة  مقر  اأ�سبح   200٥ العام  نهاية  ويف  الـ»يونيفيل«.  قوات 

الناقورة،  يف  الـ»يونيفيل«  مقر  داخل  اللبناين  الرتباط  جهاز 

واأعيد توزيع �سباط الرتباط اللبنانيني مع القوات الدولية التي 

كانت موجودة يف حينها.

مّت اإن�ساء قطاع جنوب الليطاين يف العام 2011. كان الهدف 

الأ�سا�سي من اإن�سائه تاأمني �سهولة القيادة وال�سيطرة على الألوية 

جهودها  وتوحيد  الليطاين،  جنوب  انت�سرت  التي  والوحدات 



اأن  وهي  األ  اللبناين،  اجلي�ش  يف  اجلهاز 

الـ»يونيفيل«  بني  الو�سل  �سلة  يكون 

وبالتحديد  اللبناين  واجلي�ش  جهة،  من 

قطاع جنوب الليطاين من جهة ثانية. 

املختلفة،  التعاون  ــه  اأوج ي�سمل  وهــذا 

نقاط  )دوريــات،  عمالنية  كانت  �سواء 

ترفيهية.  حتى  اأو  تدريبية  مراقبة...(، 

واأن تكون �سلة الو�سل، يعني اأن تتحّلى 

والقدرة  للتوا�سل  ا�ستثنائية  مبهارات 

للتمّكن  الكربى،  ال�سورة  فهم  على 

وجهات  وتقريب  العقد  حلحلة  مــن 

النظر، والتاأّكد من اأّن الأن�سطة اليومية 

العديدة على تنّوعها وكرتها تنّفذ من 

دون �سوائب ويف اأف�سل الظروف.

اإّن  بومارون:  الركن  العقيد  وي�سيف 

يتعّدى  التوا�سل  مهارات  عن  احلديث 

درا�سة  اإىل  ثالثة،  اأو  ثانية  بلغة  التحّدث 

ثقافة وخلفية ودوافع وطرق عمل الآخر 

اإي�سال الفكرة  وفهمها، للتمّكن من 

على  خمتلفة  جن�سيات  بني  والتن�سيق 

فاإّن  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  لبنانية.  اأر�ش 

على  يكون  اأن  يجب  الرتباط  �سابط 

وخرائط  التكتية  بالأمور  دائم  اّطالع 

واأوامــرهــا  العمليات  وخطط  الو�سع، 

هنا،  من  املختلفة؛  الأركــان  واأعمال 

العمل  هــذا  دّقــة  مــدى  ت�سّور  ميكن 

ومتطّلباته.

يف  الرتباط  جهاز  عمل  ي�ضاعد  كيف   •
حت�ضل  التي  احلــوادث  ت�ضعيد  دون  احلــوؤول 

على طول اخلط الأزرق؟

• اإّن مهّمة الـ»يونيفيل« الأ�سا�سية هي 
منع حدوث اأّي ت�سعيد على احلدود، لئال 

هذا  الفريقني.  بني  احتكاك  يح�سل 

الت�سعيد يتم عادة نتيجة اأّي حادث على 

اخلط الأزرق، وميكن اأن يتطّور ب�سبب 

الأعمال ال�ستفزازية التي يقوم بها العدو 

اأو  اجلي�ش  اأو  املواطنني  �سد  الإ�سرائيلي 

حتى قوات الـ»يونيفيل«. ويف هذا ال�سياق 

يعمل جهاز الرتباط على: نقل اعرتا�ش 

)بناًء  الليطاين  جنوب  قطاع  قيادة 

لأوامر قيادة اجلي�ش( على هذه احلوادث 
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وحتديد م�سوؤولياتها التي ت�سمل مهمات الدفاع وحفظ الأمن، 

وتطبيق القرار 1701 الذي �سدر يف اأعقاب حرب متوز 200٦، وذلك 

بالتن�سيق مع قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

هذه  وحدات  �سمن  الفرتة  تلك  يف  الرتباط  �سباط  متركز 

اأداء  على  عنا�سرها  و�ساعدوا  باآلياتها  وحتــّركــوا  الــقــوات، 

الإن�سانية  امل�ساعدات  تاأمني  على  معهم  وتعاونوا  مهّماتهم، 

اللبنانية  لالأُ�سر  والغذاء  الطبي  والعالج  املياه  توفري  عن طريق 

املحتاجة.

اأّنه خالل حرب متوز 200٦، بقي جهاز الرتباط على  ُيذكر 

ان�سحاب عنا�سر  واأّمن  اللبناين  دائم مع قيادة اجلي�ش  ات�سال 

القوة امل�سرتكة بالتن�سيق مع الـ»يونيفيل«، كما عمل على 

واإخالء املدنيني من  القرى  اإي�سال امل�ساعدات اىل املواطنيني يف 

اجلهاز  اأ�سبح   ،2011 العام  ويف  املحا�سرة.  والبلدات  القرى  بع�ش 

جزًءا من قطاع جنوب الليطاين ب�سكله احلايل.



ت�سميم  من  العرتا�ش  هذا  يحويه  مبا 

على مواجهة اأّي خرق لل�سيادة اللبنانية 

يف  الرتباط  جهاز  مع  والتوا�سل  بحزٍم، 

الـ»يونيفيل« لتن�سيق الرتتيبات الالزمة 

خلف�ش متزامن لالإجراءات الت�ساعدية.

الرتباط  جهاز  بني  التوا�ضل  ي�ضاعد  • كيف 
يف اجلي�ض وجهاز الرتباط يف الـ»يونيفيل« يف 

احلفاظ على ال�ضلم والأمن؟

- هنالك توا�سل على مدار ال�ساعة بني 

جهاز الرتباط يف اجلي�ش اللبناين وجهاز 

التوا�سل  وهذا  الـ»يونيفيل«.  الرتباط يف 

بني  العالقة  يف  الأ�سا�ش  احللقة  يعترب 

الــطــرفــني لأّنـــه الــقــنــاة الــتــي متــّر من 

خاللها جميع املعلومات من اجلانبني 

اجلي�ش  حــر�ــش  اإّن  الجتـــاهـــني.  ويف 

الكامل  التطبيق  على  والـ»يونيفيل« 

عليهما  يحّتم  ومندرجاته،   1701 للقرار 

�سمان دوام فعالية هذه القناة؛ وميكن 

ا  جدًّ جيدة  العالقة  اإّن  �سراحة  القول 

والناجح  امل�ستمر  التعاون  بدليل  وفّعالة، 

بني الطرفني على مدى الأعوام ال�سابقة، 

وترتيبات الرتباط القائمة حالًيا واملّتفق 

العدد  وجــود  يف  عنها  غنًى  ل  عليها، 

الهائل  والكّم  العنا�سر  من  الكبري 

واللوج�ستية  العمالنية  املهمات  من 

ميكن  ل  والتي  وامل�سرتكة،  امل�ستقّلة 

لها اأن تتّم من دون م�ساكل، ومن دون 

هذه  جناح  انعك�ش  وقد  دائم.  تن�سيق 

واأهاليها  املنطقة  على  اإيجاًبا  املهمات 

يف حتقيق ال�سلم والأمن.
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حتقيق ع�سكري



 CIMIC املدين   – الع�سكري  التعاون  مديرية  يف  افُتتحت 

عرب  واملدنيني  اجلي�ش  بني  العالقة  »تعزيز  حول  تدريبية  دورة 

والتفاو�ش وحّل  التوا�سل  وتعزيز مهارات  للم�ساريع  التخطيط 

 Konard الأملانية  املوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  وذلك  النزاعات«، 

Adenauer. �سارك يف الدورة �سباط ورتباء واأفراد من املديرية 
�سّلم  باحتفال  الدورة  واخُتتمت  ووحداته.  اجلي�ش  قطع  ومن 

را�سد  اأبي  اإيلي  الركن  العميد  املديرية  اأعمال  م�سرّي  خالله 

للمتدربني. ال�سهادات 

من  عــدد  قوامها  هبة  املديرية  ت�سّلمت  اآخـــر،  اإطـــاٍر  يف 

يف  وذلــك  الأملانية،  املوؤ�س�سة  قّدمتها  املحمولة  احلوا�سيب 

كتاب  �سّلم  الذي  را�سد  اأبي  الركن  العميد  تراأ�سه  احتفال 

التذكاري  اجلي�ش  ودرع  اجلي�ش  قائد  العماد  با�سم  �سكر 

ملمثل املوؤ�س�سة عربون �سكر وتقدير.

الإقليمي  الق�سم  اأعمال  م�سرّي  عقد  الدورية،  الن�ساطات  ويف 

يف  اجتماًعا  ال�سباح،  �سامي  اأول  املالزم  اجلنوب  منطقة  يف 

– كوكبا مع وفٍد من ق�سم التعاون  مقر الكتيبة الهندية 

لبنان،  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  يف  املدين   – الع�سكري 

خالل  املنّفذة  والــزيــارات  الن�ساطات  يف  املجتمعون  وبحث 

وكيفية  العمل  �سري  تعرت�ش  التي  وامل�ساكل  املن�سرم،  ال�سهر 

معاجلتها.

التعاون  وحدة  مع  بالتعاون  املديرية  نّظمت  �سبق،  ما  اإىل 

 CMSE الع�سكري - املدين لدى ال�سفارة الأمريكية يف لبنان

زغرتا  )البقاع(،  واخليارة  �سربني  بلدات:  اإىل  زيــارات  عدة 

تخّللتها  )اجلنوب(،  وكفر�سوبا  اأن�سار  )ال�سمال(،  والبرية 

بهدف  واأع�سائها،  البلدية  املجال�ش  روؤ�ساء  مع  اجتماعات 

مديريات
اإعداد: با�ضكال معّو�ض بومارون
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مديرية التعاون الع�سكري 

:CIMIC املدين –
دورة جديدة 

ون�ضاطات كثرية

دورة تدريبية

اأملانية هبة 

... واإىل كفر�سوبا زيارة  اإىل زغرتا



التن�سيق والتخطيط مل�ساريع م�ستقبلية 

�سمن اإطار التعاون الع�سكري – املدين.

من  اإناث  جنود  �سارك  اآخر،  �سياق  يف 

اجلنوب،  يف  للمديرية  الإقليمي  الق�سم 

الأمم  ــوات  ق نّظمتها  عمل  ور�ــســة  يف 

مع  بالتعاون  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة 

تطوير  بهدف  ميما�ش،  ديــر  تعاونية 

للن�ساء  الغذائية  ال�سناعات  مهارات 

ــورة.  ــذك املــ�ــســاركــات مــن الــبــلــدة امل

واخُتتمت الور�سة باحتفال ح�سرته وزيرة 

الدولة ل�سوؤون التنمية الإدارية عناية عز 

الدين وم�سرّي اأعمال الق�سم املذكور املالزم اأول �سامي ال�سباح.

كما �ساركت املديرية يف معر�ش بريوت الدويل للكتاب يف 

للمدنيني  كتّيبات  توزيع  خالل  من  وال�ستني،  الثانية  دورته 

فيديو  وعر�ش  املدين،  املجتمع  دعم  يف  ومهماتها  دورها  عن 

ن�ساطاتها. عن 

�ستوية على طالب  توزيع معاطف  مّت  ذلك،  اإىل 

اللبنانية،  املناطق  خمتلف  يف  الر�سمية  املدار�ش 

ووحداته  اجلي�ش  قطع  مع  والتعاون  بالتن�سيق 

 – الع�سكري  التعاون  ووحــدة  عمالنًيا  املنت�سرة 

.CMSE املدين يف ال�سفارة الأمريكية

ويف منا�سبة اأعياد اآخر ال�سنة، قام الق�سم الإقليمي للمديرية 

بالتعاون  وتزيينها،  اأرز  �سجرات  ثــالث  بغر�ش  ال�سمال  يف 

والتن�سيق مع جمعية »دينامو عكار«، وع�سكريني من لواء 

امل�ساة الثاين ومع�سكر عرمان للتدريب. ووّزعت املديرية نحو 

مديريات

2٨
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ور�سة عمل

 يف معر�ض بريوت الدويل للكتاب

توزيع معاطف �ستوية
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مدار�ش   3 طالب  على  هدية   432

مب�ساركة  ال�سمال،  منطقة  يف 

عــ�ــســكــريــني مـــن لــــواء املــ�ــســاة 

الثاين  املدفعية  وفوج  ع�سر  الثاين 

»بنني«.  جمعية  مــن  ومندوبني 

لأبناء  ترفيهًيا  يوًما  نّظمت  كما 

موؤ�س�سة  بالتعاون مع  ع�سكرييها 

تخّلله   ،Kristee Kids Events
نويل«  ــا  ــاب »ب مــن  ــا  هــداي ــوزيــع  ت

وعرو�ش ترفيهية.
غر�ض االأ�سجار

توزيع هدايا

يوم ترفيهي



ُعقد يف الناقورة اجتماٌع ثالثي 

قوات  قائد  برئا�سة   )2019/1/10(

 ،Stefano Del Col اللواء  لبنان  املوؤقتة يف  املتحدة  الأمم 

ق  من�سّ برئا�سة  اللبناين  اجلي�ش  �سباط  من  وفد  ح�سور  ويف 

احلكومة اللبنانية لدى قوات الأمم املتحدة العميد الركن 

مناق�سة  الجتماع  خــالل  مّتــت  فرحات.  اأمــني  الطّيار 

الرّبية  الإ�سرائيلي  العدو  املتعّلقة بخروقات جي�ش  املوا�سيع 

 1701 والقرار  الأزرق  اخلط  تنتهك  التي  واجلوية  والبحرية 

وال�سيادة اللبنانية.

واأّكد اجلانب اللبناين التزام لبنان القرار 1701 ومندرجاته 

جميعها، وموا�سلة التعاون والتن�سيق بني اجلي�ش اللبناين 

والـ»يونيفل«، وتكثيف الن�ساطات العمالنية امل�سرتكة، 

م�سدًدا على �سرورة ان�سحاب العدو 

مزارع  من  الكامل  الإ�سرائيلي 

�سبعا وتالل كفر�سوبا والق�سم املحتّل من بلدة الغجر.

ت والت�سوي�ش على  كذلك، اأ�سار الوفد اإىل مو�سوع التن�سّ

�سبكة الت�سالت اللبنانية، مطالًبا بالتوقف الفوري عن 

اللبنانيني من  املواطنني  اإىل هواتف  التهديد  اإر�سال ر�سائل 

قبل العدو. كما اأثار اجلي�ش اللبناين م�ساألة تنفيذ اأعمال 

قوات  اإبالغ  دون  من  م�سكفعام،  م�ستوطنة  يف  هند�سية 

الأمم املتحدة، م�سدًدا على خطورة هذا املو�سوع، ل �سّيما 

مبعلوماٍت  وطالب  عليها،  املتحفظ  البقعة  يف  يقع  اأّنــه 

لة عن الأعمال، وبوقفها فوًرا منًعا لأي ت�سعيد  دقيقة ومف�سّ

واحرتاًما لل�سيادة اللبنانية.

قـــيـــادة  كــــّرمــــت   

الفريق  رئي�ش  اجلي�ش 

 Michael Stordgaad ال�سيد  الــدامنــركــي  ال�ست�ساري 

وم�ساعده ال�سيد مـروان اأبو ديــوان، يف احتفال اأُقيــم يف نــادي 

يف  املبذولــة  جلهودهــما  تقديــًرا  وذلـك  اليـرزة،   – ال�سباط 

العـام  منـذ  اللبـنانيـة  احلـدود  مراقبـة  م�سـروع  تنفيـذ  اإطــار 

.2007

ح�سر الحتفال رئي�ش جلنة مراقبة و�سبط احلدود يف اأركان 

اجلي�ش للعمليات العميد الركن مروان عي�سى ممّثاًل قائد 

اجلي�ش العماد جوزاف عون، و�سباط من اأجهزة القيادة وقادة 

اإىل جانب  اللجنة املذكورة،  الرّبية و�سباط من  اأفواج احلدود 

امل�سروع  مل�سلحة  يعملون  الذين  الأجانب  واخلــرباء  ال�سباط 

واملحتفى بهما.

رئي�ش  فيها  �سكر  كلمة  عي�سى  الركن  العميد  واألقى 

جهوده  على   Stordgaad الدامنركي  ال�ست�ساري  الفريق 

التقدير  و�سام  منحه  ثّم  اللبناين،  اجلي�ش  مع  الوثيق  وتعاونه 

ية، كما قّدم مل�ساعده ال�سيد اأبو  الع�سكري من الدرجة الف�سّ

ديوان درًعا تذكارية.

جي�سنا
اإعداد: نينا عقل خليل
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قيادة اجلي�ض تكّرم رئي�ض الفريق ال�ضت�ضاري الدامنركي وم�ضاعده

الجتماع الثالثي يف الناقورة
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تعاون مع اللجنة الدولية لل�ضليب الأحمر واجلامعة اللبنانية

توقيع  الريزة،   - قيادة اجلي�ش  جرى يف 

الدولية  اللجنة  مــع  تفاهم  مــذكــرة 

اللبنانية،  واجلامعة  الأحمر  لل�سليب 

الإن�سان.  حقوق  اإطار  يف  التعاون  ت�سمل 

اللجنة  مع  اتفاقية  توقيع  مّت  كما 

الدولية لل�سليب الأحمر، تت�سّمن جتهيز 

الع�سكرية  ال�سرطة  قيادة  م�ستو�سف يف 

واآخر يف �سرطة منطقة بريوت.

رئي�ش  نــائــب  الــتــوقــيــع  حــفــل  ح�سر 

خليل  الركن  العميد  للعديد  الأركان 

يحيى ممّثاًل قائد اجلي�ش العماد جوزاف 

الدولية  اللجنة  بعثة  ورئــيــ�ــش  عـــون، 

 Christophe لل�سليب الأحمر - بريوت

اجلامعة  اإدارة  ــن  م ووفـــد   Martin

اللبنانية.

اإدارة  يحيى  الركن  العميد  و�سكر 

الدولية  واللجنة  اللبنانية  اجلامعة 

امل�ستمّر  التعاون  على  الأحمر  لل�سليب 

القانون  ما يف جمايليَ  �سيَّ ل  اجلي�ش،  مع 

حلقوق  الدويل  والقانون  الإن�ساين  الدويل 

الإن�سان.

 تعاون بني اجلي�ض وجامعة البلمند

زياد  الطّيار  الركن  العميد  اجلوية  القوات  قائد  ح�سور  يف 

مّت يف  وّراق،  اليا�ش  الدكتور  البلمند  ورئي�ش جامعة  هيكل 

ت�ستقبل  اأكادميي،  تعاون  اتفاقية  توقيع  املذكورة  اجلامعة 

ال�سنتني  يف  ال�سباط  التالمذة  من  عــدًدا  مبوجبها  اجلامعة 

�ش يف هند�سة �سيانة الطائرات. الثانية والثالثة للتخ�سّ

اجلامعة  اإدارة  هيكل  الطّيار  الركن  العميد  �سكر  وقد 

اجلوية  القوات  مدر�سة  من  ال�سباط  التالمذة  ا�ستقبالها  على 

منذ العام 2013، منّوًها مب�ستواها العلمي.

القائم  التعاون  اأهمية  على  اجلامعة  رئي�ش  �سّدد  ــدوره،  ب

اأّن عدًدا كبرًيا من طاّلب  اإىل  لفًتا  واجلي�ش،  اجلامعة  بني 

واأ�سار  �سنوًيا.  اجلوية  القواعد  يف  للتمّر�ش  ي�سعون  اجلامعة 

املراقبة  اخت�سا�ش  لتطوير  جاٍر  العمل  اأّن  اإىل  اجلامعة  رئي�ش 

هذا  يف  ال�سباط  خربات  من  ال�ستفادة  اإمكان  واإىل  اجلوية 

املجال.

درًعــا  هيكل  الطّيار  الركن  العميد  ــّدم  ق اخلــتــام،  ويف 

الأق�سام  يف  جولة  كانت  ثم  اجلامعة،  رئي�ش  اإىل  تذكارية 

وم�ساغل  ال�سباط  للتالمذة  �سة  املخ�سّ التعليم  وقــاعــات 

الطائرات التي يتّم التدريب فيها.



�سهاب  فــوؤاد  كّلية  قائد  ح�سور  يف   

الركن  العميد  والأركـــــان  للقيادة 

يا�سني ممّثاًل قائد اجلي�ش  ب�سام  الطّيار 

العماد جوزاف عون، و�سباط من اأجهزة 

والأفواج  الوحدات الكربى  وقادة  القيادة 

املدّربني  ال�سباط  جانب  اإىل  امل�ستقّلة، 

تخريج  احتفال  اأُقيم  الكّلية،  واأ�ساتذة 

كتيبة،  قائد  ــدورة  ل اخلم�سني  الدفعة 

قطع  خمتلف  من  �سابًطا   40 وقوامها 

اجلي�ش واألويته.

الوطني  بالن�سيد  الحتفال  ا�سُتهّل 

النتيجة  مذكرة  ُتليت  ثــّم  اللبناين، 

وتهنئة  ال�سرف  ولئحة  للدورة  النهائية 

والرائد  يون�ش  علي  الرائد  ــدورة  ال طليع 

ورقته  ّنفت  �سُ الـــذي  بعقليني  فـــادي 

ت�سليم  ومّت  الأوىل،  املرتبة  يف  البحثية 

وتبادل  املتخّرجني  لل�سباط  ال�سهادات 

الكّلية  وقائد  الدورة  طليع  بني  الدروع 

العميد الركن الطّيار يا�سني.

األقى  الّذهبي،  ال�سجل  يوّقع  اأن  وقبل 

ا�ستهّلها  كلمة  اجلي�ش  قائد  ممّثل 

بالقول:

اليوم  تنهون  املتخرجون،  ال�سباط  اأّيها 

بقائد  اخلا�سة  اخلم�سني  الدورة  وبجدارٍة 

من  تقريًبا  اأ�سهر  خم�سة  بعد  كتيبة 

اجلي�ش  قائد  با�سم  والــعــطــاء.  املثابرة 

على  اأهنئكم  عــون  جـــوزاف  العماد 

جهودكم  عك�ست  التي  نتائجكم 

ا  اأي�سً التهنئة  هذه  واأنقل  واهتمامكم، 

�سباط  ومدّربيكم  معّلميكم  اإىل 

وال�سباط  ــاتــذة  والأ�ــس الكّلية  مــالك 

الذين  املــالك،  خــارج  من  املحا�سرين 

التي  للثقة  اأهل  اأّنهم  مّرة جديدة  اأثبتوا 

منحتها لهم قيادتهم يف اإعداد ال�سباط 

للم�ستويات القيادية الأعلى.

هذه  نهاية  لي�ست  ــاًل:  ــائ ق ــاف  ــس واأ�

الأكادميية،  م�سريتكم  نهاية  الــدورة 

اإىل  منها  تنطلقون  مهمة  حمطة  اإمّنا 

حت�سيلكم  زيادة  على  فثاِبروا  الأمــام. 

املعركة  اأّن  واعلموا  والتقني،  العلمي 

مبتكرين  ـــادة  ق تتطّلب  احلــديــثــة 

املع�سالت  خمتلف  ملواجهة  جمّددين 

القرارات  واأّن  امليدان،  يف  والحتمالت 

تكون  اأن  يجب  �ستتخذونها  الــتــي 

وروؤية  �سلبة  علمية  قاعدة  على  مبنّية 

مبني  حتليل  وعلى  ودقيقة،  وا�سحة 

ــن الــواقــعــيــة واملــعــرفــة  عــلــى كــثــري م

لأطراف  العائدة  واملوؤثرات  بالإمكانات 

ـــدورة التي  ــذه ال ـــا كــانــوا. وه الــنــزاع اأًيّ

تابعتموها ما هي اإّل لتو�سيع فكركم 

فالتمارين  اأمامكم،  ال�سورة  وتو�سيح 

لها  خ�سعتم  التي  والدرو�ش  واملحا�سرات 

ُو�سعت جميعها لهذه الغاية.

»ننتظركم  كلمته:  ختام  يف  وقــال 

اأركــان  دورة  ملتابعة  الكّلية  يف  قريًبا 

م�سرية  لأّن  اأعلى،  ع�سكرية  ودورات 

العلم يف اجلي�ش م�سل�سل من الجتهاد 

املعرفة  قمة  بلوغ  اإىل  �سعًيا  امل�ستمّر، 

ولكن  فاأكر  اأكــر  منها  ندنو  التي 

واأنتم  اأدعــوكــم  ــا...  ــه اإدراك لنا  ــى  اأّن

حتملوا  اأن  الكّلية،  هذه  باب  تغادرون 

واإ�سراركم  علمكم  وحداتكم  اإىل 

على النجاح والتاأّلق كما فعلتم فيها، 

ملوؤها  بعيوٍن  اإليكم  يتطّلع  اجلي�ش 

ل  وعطاًء  فخًرا  ودمتم  والفخر،  الأمــل 

ين�سب«.
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تخريج دورة قائد كتيبة (50)

اإّنها حمّطة لالنطالق اإىل الأمام



ــفــلــت الــكــّلــيــة  احــت

�سباط  بتخريج  احلربية 

الدفعة   – �سرية  اآمر  دورة 

يف  واخلم�سني،  التا�سعة 

العميد  قائدها  ح�سور 

احلايك  جــورج  الركن 

اجلي�ش  ــد  ــائ ق ممـــّثـــاًل 

ــون،  الــعــمــاد جــــوزاف ع

و�ــســبــاط مـــن اأجـــهـــزة 

الــقــيــادة ومــن الــوحــدات 

�سباط  اإىل  والــقــطــع، 

الكّلية وال�سباط املدّربني 

من خارج مالكها.

الوطني  الن�سيد  بــعــد 

العميد  �سّلم  اللبناين، 

ــــك  الــــــركــــــن احلــــاي

لل�سباط  الــ�ــســهــادات 

املـــتـــخـــّرجـــني، وتـــبـــادل 

مع  التذكارية  الـــدروع 

النقيب  ــــدورة  ال طليع 

األقى  ثــّم  اف،  ع�سّ فــادي 

كلمة قال فيها: تتقّدم 

م�ستندة  وتتطّور  اجليو�ش 

اإىل عقول قادة يت�سّلحون 

والعمل  واملعرفة  بالعلم 

والتعّلم  اإل بالتدريب  خ  ليَكة ل تنمو وترت�سّ اجلاد. فالقيادة ميَ

ومناهج  فكرية  اأ�س�ش  وفق  واخلربة،  باملمار�سة  ثّم  واملتابعة، 

�سرية  اآمــر  دورة  اإمتــام  بعد  اليوم  تخرجكم  وياأتي  متقنة. 

ا مكّثفة  كخطوٍة اأ�سا�سية يف هذا الجتاه، فقد تلّقيتم درو�سً

و�سقلتم  وغريها،  التكتية  والتمارين  الع�سكرية  العلوم  يف 

القوى  ا�ستخدام  على  قــدرة  اأكــر  واأ�سبحتم  معارفكم، 

م�ساف  اإىل  لحًقا  لت�سلوا  ا�ستعداًدا  واأكــر  تاأمرونها،  التي 

واتخاذ  والتخطيط  التحليل  على  القادرين  املتمّر�سني،  القادة 

القرارات بروؤيٍة �سليمة ووا�سحة.

واأ�ساف: اأُحّيي اجلهود الكثرية التي بذلتموها، كما اأحّيي 

قّدموا  الذين  املحا�سرين،  والأ�ساتذة  املدّربني  ال�سباط  جهود 

النواحي  خمتلف  يف  وطاقات  خربات  من  لديهم  ما  اأف�سل 

اأ�سكر  كما  اللحظة.  هذه  اإىل  و�سوًل  والثقافية  الع�سكرية 

لتبقى  واإمكانات  دعم  من  توّفره  ما  على  اجلي�ش  قيادة 

الكّلية احلربية م�سنًعا للرجال ومعهًدا للقادة....

ووّظفوا  انطالقة متجددة،  التخّرج  »اجعلوا من هذا  وتابع: 

ما تعّلمتوه لتح�سني اأدائكم واأداء مروؤو�سيكم، وكونوا على 

والعمل  النموذج امل�سّرف الذي ميّثله جي�سنا يف الجتهاد  قدر 

والعطاء امل�ستمر بال حدود من اأجل الوطن.

واأمتنى  اأهّنئكم جميًعا،  العماد عون،  قائد اجلي�ش  با�سم 

ثقة  وكّلي  والتوفيق،  بالنجاح  حافلة  مزدهرة  م�سرية  لكم 

يف اأّنكم �ستحملون دوًما يف قلوبكم �سعلة الكّلية احلربية 

اإىل ميدان  مت من خاللها  ربيَ ن�ساأمت عليها وعيَ التي  ومبادئها 

الع�سكرية«. احلياة 

العدد 404
33

... ودورة 
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اجليو�ض تتطّور 
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... ودورة 

تدّخل 35 

حتمل ا�ضم 

الرقيب الأول 

ال�ضهيد �ضالح

دورة  بتخريج  حامات،   – اخلا�سة  القوات  مدر�سة  احتفلت 

عبد  ال�سهيد  اأول  الرقيب  ا�سم  حملت  التي   )3٥( تدّخل 

الركن  العميد  املدر�سة  قائد  الحتفال  تراأ�ش  �سالح.  ال�سالم 

العماد جوزاف عون، وح�سره  فادي خّمول ممّثاًل قائد اجلي�ش 

وذوو  ال�سهيد  الأول  الرقيب  واملدعّوين وعائلة  ال�سباط  عدد من 

الع�سكريني املتخرجني.

خّمول  الركن  العميد  �سّلم  الدورة،  وت�سمية  الق�سم  اأداء  بعد 

املدّربني،  بجهود  كلمته  يف  ــّوه  ون للمتخّرجني  ال�سهادات 

بندقّية احلّق  وقال: »بندقّيتكم هي  الدورة،  وكفاءة عنا�سر 

الأخطار  مكامن  نحو  دائًما  م�سّوبة  تبقى  اأن  يجب  التي 

املحدقة بالبالد...«.

ويف اخلتام، قّدم العميد الركن خّمول درع الدورة اإىل عائلة 

الرقيب الأول ال�سهيد عبد ال�سالم �سالح، كما قّدم قائد لواء 

امل�ساة العا�سر العميد الركن حيدر �سكينة درًعا اإىل طليعها، 

ا ع�سكرية ورمايات بالذخرية احلية. ونّفذ املتخّرجون عرو�سً

اإجازة يف العلوم ال�ضيا�ضية والإدارية

للمالزم اأول اإيلي فريحة

اإجازة يف علم النف�ض

للمالزم اأول ح�ضني علي اأحمد

�ضهادة املا�ضرت يف القانون العام

للرقيب عبا�ض ب�ضار

اإيلي جورج فريحة من  اأول  حاز املالزم 

العلوم  يف  اإجـــازة  الثاين  املدفعية  فــوج 

احلقوق  كّلية  من  والإدارية،  ال�سيا�سية 

اجلامعة  يف  والإداريــة  ال�سيا�سية  والعلوم 

اللبنانية.

اأول ح�سني علي اأحمد من  نال املالزم 

النف�ش،  علم  يف  اإجازة  الأول  امل�ساة  لواء 

الإن�سانية يف  والعلوم  الآداب  من كّلية 

اللبنانية. اجلامعة 

ب�سار  حممد  عبا�ش  الرقيب  حــاز 

العام،  الــقــانــون  يف  املا�سرت  �سهادة 

اجلامعة  يف  احلــقــوق  كّلية  مــن 

الإ�سالمية يف لبنان.





يوميات �أمنية
اإعداد: نينا عقل خليل
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توقيف 

�إرهابيني 

ومطلوبني 

بجر�ئم 

خمتلفة

 • �أوقفت مديرية �ملخابر�ت كلاً من:

- املواطن ف.هـ الذي يحمل اجلن�سية 

منطقة  يف  )ن.ع(  والرتكي  الفرن�سية، 

كمية  بحوزتهما  و�سبطت  بــروت، 

ــرة ومــتــنــوعــة مـــن املـــخـــدرات،  ــب ك

كبرة  مالية  مبالغ  اإىل  بــالإ�ــســافــة 

.)2018/12/31(

»داعــ�ــش  لتنظيم  تــابــعــة  خــلــّيــة   -

�سوريني،  اأربعة  من  تتاألف  الإرهابي«، 

املنت  منطقتي  بني  موجودين  كانوا 

مع  التوا�سل  على  ويعملون  وال�سمال، 

املذكور.  الإرهــابــي  التنظيم  قيادات 

اإىل  اأُحــيــلــوا  معهم،  التحقيق  وبــعــد 

الق�ساء املخت�ش )2019/1/2(.

حملة  يف  املـــقـــداد  ح�سن  ــو  ــدع امل  -

اجلناح، والذي ظهر يف فيديو انت�سر على 

بتاريخ  الجتماعي  التوا�سل  مــواقــع 

بطريقة  النار  باإطالق  يقوم  وهو  �سابق، 

ع�سوائية على حمال جتارية يف منطقة 

الأوزاعي، كما �سبطت بحوزته �سالًحا 

حربًيا )2019/1/5(.

 Colin Emery الأمركي  املواطن   -

متخّفًيا يف اأحد اأحياء �سور، بعد ال�ستباه 

الأرا�سي  من   2019/1/15 بتاريخ  بدخوله 

الفل�سطينية املحتّلة اإىل داخل الأرا�سي 

معه  التحقيق  بو�سر  وقــد  اللبنانية. 

باإ�سراف الق�ساء املخت�ش )2019/1/17(.

- ح�سني اأحمد بتو الذي قام بعمليات 

التي �سبقت حماولة  والر�سد  ال�ستطالع 

حما�ش  حــركــة  يف  الــقــيــادي  اغتيال 

 2018/1/14 بتاريخ  حممد عمر حمدان 

�سيارته.  تفجر  خــالل  من  �سيدا،  يف 

منطقة  يف   2019/1/21 يف  التوقيف  مّت 

ال�سرحبيل – �سيدا.

قبل  من  بت�سغيله  املوقوف  واعــرتف 

الإ�سرائيلي  للعدو  التابع  املو�ساد  جهاز 

م�سّغليه  التقى  ــه  واأّن  ،2014 العام  منذ 

واأجــهــزة  اأعــتــدة  وت�سّلم  لبنان  ــارج  خ

والتوا�سل.  بالر�سد  خا�سة  اإلكرتونية 

ر�سد  مبهمة  ُكّلف  اأّنه  اعرتف  كما 

املدعو حمدان اعتباًرا من �سيف 2017، 

ور�سَد  اإقامته،  مكان  بتحديد  قام  واأّنه 

املعلومات  ونقل  جميعها،  حتّركاته 

عملية  تنفيذ  اإىل  لُي�سار  م�سّغليه  اإىل 

التفجر من قبل جمموعة اأخرى. 

بتاريخ  تلّقى  ـــه  اأّن اعـــرتف  كــذلــك 

املو�ساد  جهاز  من  اأمـــًرا   ،2018/1/23

التابع للعدو الإ�سرائيلي مبغادرة لبنان، 

فاأقام ملدة ثالثة اأ�سهر خارج البالد وعاد 

بناًء على طلب اجلهاز نف�سه.

من  كبر  عــدد  املــوقــوف  مــع  بط  �سُ

الأجهزة الإلكرتونية التي ت�سّلمها من 

الإ�سرائيلي،  للعدو  التابع  املو�ساد  جهاز 

الق�ساء  باإ�سراف  التحقيقات  وت�ستمّر 

املخت�ش.

جتــار  اأكــــر  اأحــــد  م.ب  املـــدعـــو   -

لبنان،  جــبــل  منطقة  يف  املـــخـــدرات 

وال�سريك الأ�سا�سي للمطلوب علي منذر 

عمليات  يف  �سلة«  بـ»اأبو  امللقب  زعيرت 

لـ.ح،  املدعوة  وبرفقته  املخدرات،  ترويج 

مديرية  قبـل  من  ر�سدهما  بعد  وذلك 

ــرات وهــمــا يــقــومــان بــاأعــمــال  ــخــاب امل

بطت  الرتويج يف منطقة ال�سبية، وقد �سُ

املخّدرة،  املــواد  من  كمية  بحوزتهما 

حربية  وذخائر  اأ�سلحة  اإىل  بالإ�سافة 

متنوعة )2019/1/23(.

 • دهمت قوة من مديرية �ملخابر�ت:

ياغي  اأحمد  عبا�ش  املطلوب  منزل   -

اأقــدم  ــذي  ال البقاع   – بريتال  بلدة  يف 

باجتاه  النار  اإطالق  على  اآخرين  برفقة 

اأدى  ما  املخابرات،  مديرية  من  ــة  دوري

اأحدهما  اثنني  ع�سكرّيني  اإ�سابة  اإىل 

الدورية  عنا�سر  رّد  وقد  حرجة،  حالته 

اإىل جهة  الذين فّروا  الّنار  على مطلقي 

م�ستمّرة  البحث  وعمليات  جمهولة، 

لتوقيفهم )2018/12/30(. 

اأ�سخا�ش م�ستبه فيهم  - منازل ثالثة 

ح�سلت  التي  امل�سّلحة  اخلطف  بعملية 

ال�سانت  حمّلة  يف   2019/1/4 بتاريخ 

وبعد  توقيفهم.  ومّت  احلـــدث،  تــريــز- 

اأحدهم  �سبيل  ــَي  اأُخــل التحقيقات، 

قيد  �سخ�سان  واأُبقَي  الأدّلة،  ثبوت  لعدم 

بجرم  مطلوب  اأحــدهــمــا  الــتــوقــيــف، 

اأ�سلحة  ولوجود  الهواء،  يف  النار  اإطالق 

مل�ساركته  والآخـــر  منزله،  يف  وذخــائــر 

اخلطف  عملية  يف  باأخرى  اأو  بطريقٍة 
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الق�ساء  ويتابع  اأعــاله.  املذكورة 

املخت�ش التحقيقات ملالحقة باقي 

املتوّرطني وتوقيفهم )2019/1/6(.

 

 حاول �لفر�ر فاأُ�صيب

اأحمد  حممد  الفل�سطيني  اأقدم 

على   ،2019/1/14 بتاريخ  ــاب  ذي

حاجز  عنا�سر  اأمـــام  مــن  الــفــرار 

ــى مــدخــل خمــّيــم  ــش عــل ــ� اجلــي

ـــك خــالل  ــور، وذل ــس الــر�ــســيــديــة �

يف  كــان  التي  ال�سيارة  تفتي�ش 

ما  اآخرين،  �سخ�سني  مع  داخلها 

اإطــالق  اإىل  احلاجز  عنا�سر  دفــع 

بالتوّقف  لإنـــذاره  الهواء  يف  الّنار 

ـــر،  ـــالأوام ل ــه مل ميــتــثــل  ــّن ــك ول

النار  اإطالق  اإىل  بعدها  فا�سطروا 

باجتاهه ما اأدى اإىل اإ�سابته، حيث 

املنطقة  م�ست�سفيات  اإحــدى  اإىل  ُنقل 

من  كمية  �سبط  ومّت  للمعاجلة، 

املخدرات داخل ال�سيارة.

توقيفات وم�صبوطات  

خمتلفة بتهٍم 

اتخذتها  التي  الأمنية  التدابر  نتيجة 

خمتلف  يف  ــش  ــ� ــي اجل وحـــــدات 

�سهر  ــالل  خ اللبنانية  املناطق 

توقيف  مّت  املن�سرم،  الأول  كانون 

جن�سيات،  عّدة  من  ا  �سخ�سً  2020

لتوّرط بع�سهم يف جرائم خمتلفة، 

والقيام  باملخدرات  الإجتــار  منها 

وحيازة  وتهريب  �سرقة  باأعمال 

والــتــجــّول  وممــنــوعــات،  اأ�سلحة 

دون  من  اللبنانية  الأرا�سي  داخل 

�سيارات  وقيادة  �سرعية،  اإقامات 

اأوراق  دون  مــن  نــاريــة  ودراجــــات 

قانونية.

اأ�سلحة  امل�سبوطات  �سملت  وقد 

ــــواع،  الأن خمتلف  مــن  حــربــيــة 

اخلفيفة  الذخائر  من  وكمّيات 

من  وعــدًدا  واملخدرات،  واملتو�سطة 

اأجــهــزة التــ�ــســالت وكــامــرات 

و56  اآلــيــة   68 اإىل  بالإ�سافة  املــراقــبــة، 

)بيان  �سيد  مراكب  و3  نارية  دراجــة 

قيادة اجلي�ش يف 2019/1/10(.

�لقيادة حتّذر من تد�ول �صعار�ت

عائدة لقطع �جلي�ش وبيعها

قيام  ظاهرة  ــرة  الأخ ــة  الآون يف  انت�سرت 

لبنانية  مــنــاطــق  يف  ــخــا�ــش  ــس الأ� بــعــ�ــش 

بوحدات  خا�سة  �سعارات  بطبع  خمتلفة، 

الألب�سة  على  وقطعه  اللبناين  اجلي�ش 

ون�سر  مالية،  مبالغ  مقابل  والإك�س�سوارات 

مواقع  على  باملو�سوع  متعّلقة  اإعالنات 

الجتماعي. التوا�سل 

من  الأ�سخا�ش  هوؤلء  اجلي�ش  قيادة  حتّذر 

طباعة هذه ال�سعارات وا�ستعمالها، كونها 

القانونية  املالحقة  اإىل  مرتكبيها  ُتعّر�ش 

اأمام الق�ساء املخت�ش )2019/1/16(.



اأو  لأي طرف حمايد  ل ميكن عملًيا 

الذي  من  حتديد  املتحدة،  لالأمم  حتى 

من  التي  فاملعطيات  املعاهدة،  خــرق 

ذلك  عن  فكرة  تعطي  اأن  املمكن 

الطرفني  مــن  كــل  يبقيها  اخلـــرق، 

القومي  بالأمن  تتعلق  لأ�سباٍب  �سرية، 

م�ستغرًبا  لي�ش  وبذلك  وال�سرتاتيجي. 

الدولتني،  جانب  من  اخلرق  يكون  اأن 

وبالتايل فاإّن �سباق الت�سلح على امل�سرح 

جديد،  من  مفتوًحا  اأ�سبح  قد  ــدويل  ال

وعلى الحتمالت كلها.

الرو�سي خالل اجتماع  الرئي�ش  حتدث 

 18( الرو�سية  الــدفــاع  وزارة  يف  مو�سع 

كانون الأول املا�سي، عن »تعزيز الثالوث 

القاذفات  عر  وذلــك  الرو�سي«،  النووي 

البالي�ستية  وال�سواريخ  ال�سرتاتيجية 

البالي�ستية  وال�سواريخ  للقارات،  العابرة 

النووية.  الغوا�سات  مــن  تطلق  التي 

بدء  اإىل  بوتني  ــار  واأ�ــس

املنظومات  ت�سغيل 

املتطورة،  ال�ساروخية 

ــتــقــنــيــات  ودعــــــم ال

للجي�ش،  الــرقــمــيــة 

مع  الــتــعــاون  وتطوير 

تعهد  ــد  وق احلــلــفــاء. 

بالرد يف حال ان�سحاب 

معاهدة  من  وا�سنطن 

الــ�ــســواريــخ، واأ�ـــســـاء 

مقت�سب  بــ�ــســكــٍل 

على الأ�سلحة الرو�سية 

اعتر  الــتــي  اجلــديــدة 

الــرد  �ست�سكل  اأّنــهــا 

التحدي  على  احلا�سم 

�سياق  يف  الأمــركــي 

�سباق الت�سلح.

ق�سايا ع�سكرية
اإعداد: �لعميد �ملتقاعد �صارل �أبي نادر

ما هي �لأ�صلحة �لرو�صية �جلديدة 

يرى �لأمريكيون، �أّن رو�صيا قد خرقت معاهدة خف�ش �ل�صو�ريخ �ملتو�صطة 

تطويرها  خلل  من  وذلك   ،1987 �لعام  يف  �لدولتني  بني  �ملوقعة  �ملدى  و�لق�صرية 

�أّن  مو�صكو  ترى  �ملقابل،  يف  وقيودها.  �ملعاهدة  حدود  تتجاوز  جديدة،  �صاروخية  قدر�ت 

ع�صكرية  قو�عد  �فتتاح  عرب  خد�عية،  مناورة  خلل  من  �ملذكورة  �ملعاهدة  خرقو�  �لأمريكيني 

�أوروبا و�صمال غرب �ليابان وكوريا �جلنوبية، ون�صر منظومات متطورة يف تلك  جديدة يف �صرق 

�لقو�عد، مثل منظومة �إيجي�ش �لدفاعية �مل�صادة لل�صو�ريخ، و�لتي باإمكانها �أْن تتحول ب�صهولة �إىل 

هجومية.



ال�سريعة، �ــســنــحــاول يف  الدرا�سة  هذه 

الرو�سية  الأ�سلحة  بع�ش  على  الإ�ساءة 

الرئي�ش  اعــتــرهــا  ــي  ــت وال اجلـــديـــدة، 

التكافوؤ  فر�ش  ــادة  لإع كافية  بوتني 

الأمركيني  مع  النووي  ال�سرتاتيجي 

على  الإ�ساءة  م�ستبعدين  وحلفائهم، 

بني  واملقارنة  مماثلة  اأمركية  اأ�سلحة 

الثنني. وال�سبب اأّن الرو�ش فقط هم من 

ن�سروا معطيات عن اأ�سلحتهم اجلديدة، 

بينما يتحفظ الأمركيون عن 

ذلك.

�صاروخ »�أفانغارد«

وجود  يف  بداية  رو�سيا  خ�سوم  �سكك 

هذا ال�ساروخ اأ�ساًل، اإذ اعتروه �سرًبا من 

اأول  ــراء  اإج مت  عملًيا  ولكن  اخليال، 

باإ�سراف  جمهول(،  )التاريخ  له  جتربة 

الرئي�ش بوتني يف �سبه جزيرة كامت�سكا 

�ساحًلا  �سيكون  وهــو  رو�ــســيــا،  �سمال 

لال�ستخدام يف منت�سف العام 2019.

ال�سوت  �سرعة  اأفانغارد  �سرعة  تفوق 

القارة  �سمال  اإىل  وي�سل  مــرة،  بع�سرين 

من  الكثيفة  الطبقة  عر  الأمركية 

غالف الأر�ش اجلوي. ُيحّلق نحو الهدف 

ارتــفــاع  على  بالي�ستي  غــر  مبــ�ــســاٍر 

ع�سرات الكيلومرتات.

املنظومات  لتجنب جمال عمل  �سمم 

على  ــادر  ق وهــو  ال�ساروخية  الدفاعية 

ميكنه  اإذ  حتديده  ي�سعب  م�سار  اتباع 

ف�ساًل  حتليقه،  وم�ستوى  اجتاهه  تغير 

واأفقًيا  عامودًيا  املناورة  على  قدرته  عن 

لتفادي منظومات الدفاع املتطورة.

منظومة »كينجال« )�خلنجر(

املنظومة  هذه  بوتني  الرئي�ش  »و�سف 

منه.  حماية  ل  الــذي  ال�سالح  باأّنها 

قائد  �سوروفكني  �سرجي  اجلرنال  وقال 

الرو�سية  الف�سائية  اجلوية  القوات 

»كــيــنــجــال«  اإّن 

تدمره  املطلوب  الهدف  نحو  ينطلق 

اجليل  مقاتلة  مثل  �سريعة  طائرة  من 

املقاتلة  مــن  اأو  »�ــســو-57«  اخلــامــ�ــش 

اإىل  تنقله  التي   »31 »ميغ  العرتا�سية 

موقع الإطالق يف دقائق.

ت�سل �سرعة ال�ساروخ بعد اإطالقه اإىل 4 

ماخ، اأي ما يفوق اأ�سعاف �سرعة ال�سوت، 

خالل ثواٍن معدودة. وهذه امليزة متكنه 

تعرت�سه  اأن  قبل  هدفه  اإىل  الو�سول  من 

و�سائط الدفاع اجلوي املعا�سرة، وهو قادر 

على اإ�سابة الهدف املحدد بدقٍة متناهية 

يف اأي وقت من النهار والليل.

اأمتار،   3 نحو  »كينجال«  طول  يبلغ 

 2000 م�سافة  اإىل  التحليق  وي�ستطيع 

الفعلية  اخلــدمــة  دخـــل  وهـــو  كــلــم، 

التجريبية يف جنوب رو�سيا يف اأواخر العام 

2017، وحتمله حالًيا املقاتلة العرتا�سية 

»ميغ-31 بي اإم« التي ت�ستطيع اأن حتمل 

�سواريخها اإىل م�سافة 720 كيلومرًتا.

»نا�سيونال  �سحيفة  ـــرت  ذك وقـــد 

ال�سالح  اأّن  الأمــركــيــة،  اأنرتي�ست« 

ــرع  ــس الــرو�ــســي »كــيــنــجــال«، هــو »الأ�

�سرعة  تخرتق  التي  ال�سواريخ  بني  من 

ال�سوت«، ولي�ش له نظر يف العامل. كما 

قال اخلبر الأمركي دايف ماجومدار: 

»ل يوجد يف العامل �ساروخ بالي�ستي يتّم 

اإطالقه من اجلو، ولذلك يحق ملو�سكو 

لي�ش  اأّن منظومة »كينجال«  الإعالن 

لها نظر خارج حدود رو�سيا«.
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�لتي قد تعيد �لعامل �إىل �صباق �لت�صلح؟
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�ساروخ  اأّن  اإىل  ا  اأي�سً ماجومدار  واأ�سار 

قادًرا  ليكون  ت�سنيعه  مّت  »كينجال« 

م�سار  يف  والتحليق  اجلو  يف  املناورة  على 

اخل�سائ�ش  وهــذه  به،  التنبوؤ  ميكن  ل 

جتعل من ال�سعب جًدا اعرتا�سه، علًما 

بعد  عن  الهدف  �سرب  على  قــادر  ــه  اأّن

اأكرث من 2000 كلم.

�صاروخ »�صارمات« �ملجّنح

امل�سادة  الدفاعات  ت�ستطيع  مبدئيا 

ال�سواريخ  معظم  اعــرتا�ــش  لل�سواريخ 

البالي�ستية احلالية التي تطر وفق م�سار 

ال�ساروخ  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن  معنّي. 

فهو  وخ�سو�سيته،  »�سارمات«  الرو�سي 

�ساروخ بالي�ستي عابر للقارات، ميكن 

اخلالية  القطبية  املنطقة  عر  اإطالقه 

اأّن  ـــدرع الــ�ــســاروخــيــة. والأهــــم  مــن ال

»�سارمات« قادر على حمل اأكرث من 20 

اأ�سعاف   5 يزيد عن  ما  اأو  وحدة حربية، 

مماثلة  للقارات  عابرة  �سواريخ  حمولة 

له، من اجليل ال�سابق.

�ل�صاروخ �ملجّنح »بوريفي�صتنيك«

وهو  نووًيا،  حمرًكا  ال�ساروخ  هذا  ُزّود 

بــذلــك �ــســالح فــريــد مــن نــوعــه ي�سبه 

الذي  »توماهوك«  الأمركي  ال�ساروخ 

ي�سل مداه اإىل 2500 كلم، لكن م�سافة 

الوقود.  من  بحمولته  حمــدودة  حتليقه 

يتجاوز ال�ساروخ الرو�سي »بوريفي�ستنيك« 

هذه امل�سكلة من خالل حمركه النووي 

الذي يعمل ب�سكٍل متوا�سل. 

وكانت وزارة الدفاع الرو�سية قد اأعلنت 

اأّن ال�ساروخ املجّنح ذي املحرك النووي من 

قادًرا  �سيكون  »بوريفي�ستنيك«  طراز 

املنظومات  اأنـــواع  على  التغلب  على 

التابعة لنظام الدرع ال�ساروخي جميعها، 

واأّن  امل�ستقبلية،  اأو  حالًيا  املوجودة  �سواء 

اخلطة  وفــق  جتــري  ت�سميمه  عملية 

اأّن  اإىل  اأ�ــســارت  كما  املــقــررة.  الزمنية 

هذا ال�ساروخ يتميز بالتحليق على علو 

منخف�ش، وبراأ�ٍش نووي ومدى اإطالق غر 

حمدود تقريًبا، بالإ�سافة اإىل خط طران 

اإمكانات  مع  بــه،  التنبوؤ  ميكن  ل 

العرتا�ش  خطوط  لتطويق 

امل�سادة له.

�لغو��صات غري �ملاأهولة 

»بو�صيدون«

)طائرة  درون  مبثابة  هــي 

من دون طيار( ولكّنها ت�سر 

توجيهها  يتّم  املياه،  حتت 

ولي�ش  ــة  عــادي غــوا�ــســة  مــن 

بال�سرورة نووية. تتحرك تلك 

البحار  حتت  املائية  الدرونات 

فائقة  ب�سرعٍة  واملحيطات 

حتت  اأهــدافــهــا  اإىل  لت�سل 

من  بعيًدا  كبرة  اأعــمــاق 

اإمكان ا�ستهدافها.

خ�سائ�ش  بع�ش  عن  رو�سيا  ك�سفت 

»بو�سيدون«  اجلديدة  الروبوتية  غوا�ستها 

التي تتمثل مهمتها الأ�سا�سية يف تدمر 

واأ�سارت  املحتملة.  البحرية  العدو  قواعد 

ي�ستطيع  »بو�سيدون«  روبــوت  اأّن  اإىل 

املحيط،  وراء  تقع  ــداف  اأه اإىل  الو�سول 

ق�سايا ع�سكرية



�سابًحا حتت �سطح املاء على عمق يزيد 

و70   60 بني  تراوح  وب�سرعٍة  مرت   1000 عن 

عقدة.

و�سوف ت�ستطيع هذه الغوا�سة الروبوتية 

تعمل  والتي  ب�سري  طاقم  من  اخلالية 

اأ�سلحة نووية  بالطاقة النووية، اأن حتمل 

ر قوتها التدمرية بـ2 ميغا طن. ُتقدَّ

ــت و�ــســائــل اإعــــالم اأمــركــيــة  وكــان

مو�سكو  اأّن  �سابق  وقت  يف  زعمت  قد 

املاأهولة  غر  احلربية  الغوا�سة  عت  �سنَّ

الإع�سار  يف  تت�سبب  اأن  ت�ستطيع  التي 

املتحدة  الــوليــات  �سواطئ  عند  الــنــووي 

الأمركية.

منظومة �لليزر 

�حلربي »بريي�صفيت«

اعتمد اجلي�ش الرو�سي منظومات الليزر 

واأكــد  بوتني.  بح�سب   2017 العام  منذ 

مّت  ــه  اأّن ال�سدد  هــذا  يف  الرو�سي  الرئي�ش 

اأ�سلحة  حتقيق »نتائج مهمة يف تطوير 

نظرية  جمرد  »لي�ش  ذلك  واأّن  الليزر«، 

اأ�سلحة مّت  اإنتاج، بل  اأو بداية  اأو م�سروع 

اعتمادها العام املا�سي«.

ــة اأخــــــرى، قــــال اخلــبــر  ــاحــي مـــن ن

ليونكوف  األك�سي  الرو�سي  الع�سكري 

الرو�سية  »بري�سفيت«  منظومات  اإّن 

�سواريخ  مواجهة  على  قــادرة  الليزرية 

ــعــيــدة املـــدى  ـــومـــاهـــوك« ب ــــروز »ت ك

الأمــركــيــة الــعــالــيــة الـــدقـــة. ووفــق 

مب�ساعدة  »ميكن  فاإّنه  ليونكوف، 

اأ�سلحة  مــع  بفعالية  التعامل  الليزر 

الدقيقة  والأ�ــســلــحــة  اجلـــوي،  الــهــجــوم 

ت�ستخدم  التي  ال�ستطالع  ومــعــدات 

كاأداة.  الب�سرية  الإلكرتونية  الأجهزة 

تتعطل  الإلكرتونيات  اأّن  اإىل  اأ�سار  وقد 

القوية،  الأ�سعة  تاأثر  بفعل  ب�سهولة 

اأداة  الذي يجعل من »بري�سفيت«  الأمر 

تعمي تقنية العدو ب�سكٍل كامل لفرتٍة 

طويلة. 

�سبيل  »عــلــى  لــيــونــكــوف:  واأ�ــســاف 

الأمركية  ال�سواريخ  و�سول  عند  املثال، 

عنه  تبحث  الهدف،  اإىل  »توماهوك« 

الرقمية  بــالــ�ــســورة  م�سرت�سدة  ب�سرًيا 

ذاكرة  يف  املوجودة  الأر�سي،  للم�سطح 

حال  ويف  التوجيه.  ذاتــي  ال�ساروخ  راأ�ــش 

»بري�سفيت«  منظومة  ا�ستهدفت 

اأجهزة ال�ساروخ الب�سرية يف هذه اللحظة، 

ال�ساروخ  وي�سيع  �سيتوقف  عملها  فاإّن 

عن الهدف ويدّمر نف�سه ذاتًيا«.

منظومة متكاملة

ودائًما  الأ�سلحة،  هذه  اأهمية  تكمن 

بح�سب وزارة الدفاع الرو�سية، يف كونها 

تعمل �سمن منظومة واحدة متكاملة، 

ــدرع  ال منظومات  على  الق�ساء  بعد 

ال�سكل  وذلك على  املعادية،  ال�ساروخي 

الآتي:

»كــيــنــجــال«  مــنــظــومــة  ت�ستطيع 

ال�ساروخي  الـــدرع  منظومة  تعطيل 

غر  الغوا�سة  اأّما  الر،  على  املتمركزة 

تعطيل  فيمكنها  »بو�سيدون«  املاأهولة 

البحرية،  ال�ساروخي  الــدرع  منظومات 

منظومات  تــ�ــســل  ــوف  ــس � ـــك  ذل ــعــد  وب

�سواريخ »�سارمات« و»اأفانغارد« وال�ساروخ 

هدفها،  اإىل  »بوريفي�ستنيك«  املجّنح 

وكذلك  كلها.  احلــواجــز  متفادية 

منظومات  ت�ستطيع 

الليزرية  »بري�سفيت« 

دور  اأداء  احلـــربـــيـــة 

لأنها  وفــّعــال  ح�سا�ش 

اإىل  ــة  ــطــاق ال تــو�ــســل 

الــهــدف بــلــحــظــاٍت، 

ذخــرة  متتلك  ــي  وه

)اأ�سعة  حمـــدودة  غــر 

م�سادر  وتوؤكد  ليزر(. 

الرو�سية  الدفاع  وزارة 

الأ�سلحة  هـــذه  بــــاأّن 

الآن  موجودة  اجلديدة 

وجـــاهـــزة  رو�ــســيــا  يف 

لال�ستعمال.

�ملر�جع:

https://

al-ain.com/

article/nuclear-

-weapons-putin-trump
 https://sptnkne.ws/h4gD
�ساروخ كينجال لي�ش له نظر يف العامل

https://youtube
https://sptnkne.ws/jdrh
https://arabic.rt.com
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العريقة كلها  الدميوقراطية  الدول  يف 

وق�ساء،  ورئــا�ــســات،  واأنظمة،  د�ساتر، 

وموؤ�س�سات،  و�سيوخ،  نــواب،  وجمال�ش 

لكن الأمر خمتلف يف الوليات املتحدة، 

اإّنه �سيء من كل هذا، حمبوك بقطبة 

�سحرية ا�سمها الد�ستور الأمركي. يقال 

عن النظام اإّنه رئا�سي، وهذا �سحيح اإىل 

كونغر�ش،  فهناك  ودميوقراطي،  حد؛ 

ا،  اأي�سً �سحيح  وهذا  م�ستمرة،  وحما�سبة 

ـــدرايل مــرّكــب، ويف  ــد؛ وف اإىل ح اإّنـــا 

هذه  بني  يجمع  وما  وعــرة.  �سحة  هذا 

د�ستور  كلها  املن�سهرة  املتاآلفة  النماذج 

»مناجم  لكونه  ــا  رمب ــا،  ذهــًب ير�سح 

ون�سو�سه،  ــوابــه،  اأب بف�سل  ــب«  ذه من 

حّركتها  بري�سة  امل�سبوكة  وم�سامينه 

اأنامل عبقرية ملهمة.

معتمًدا  يوًما  الأمركي  القطار  �سار 

عـــــلـــــى الـــفـــحـــم 

ي�سر  اإّنـــه  احلــجــري، 

ـــًدا يف  ـــدي الـــيـــوم وحت

دونالد  الرئي�ش  عهد 

ــب عــلــى الـــذرة  ــرام ت

وتفاعل ذّرات ال�سدم. 

�سادمة،  مــواقــف  �ــســادمــة،  تــغــريــدات 

اجتاه  �سظاياها يف كل  تر�سق  �سيا�سات 

ال�سفاه  بقلب  وتقابل  امل�سكونة،  من 

ما  وحديثها،  ال�ستفهام،  وعــالمــات 

دفق كالم حول  الإعــالم، من  يف  اأثر 

وما  هــو؟  فما  احلكومي«،  »الإغـــالق 

املق�سود به؟!

 

�لإغلق �حلكومي

اأغلقت يف الثاين والع�سرين من كانون 

الأول 2018، العديد من الإدارات الفيدرالية 

اإطار  يف  الأمركية  املتحدة  الوليات  يف 

بعد  احلكومي«،  »الإغــالق  ي�سمى  ما 

والتي  مــداولتــه،  الكونغر�ش  اأرجــاأ  اأن 

الكتل  وقادة  الأبي�ش  البيت  بني  جرت 

يتعّلق  قانون  م�سروع  ب�ساأن  الرملانية 

الرئي�ش  به  تقّدم  طلب  على  باملوافقة 

على  للح�سول  ترامب  دونالد  الأمركي 

احلدود  على  العازل  اجلدار  لبناء  متويل 

الأمركية مع املك�سيك.

ويعني »الإغالق احلكومي الفدرايل«، 

خدمات  تقّدم  التي  املوؤ�س�سات  توّقف 

اأ�سا�سية ممّولة من احلكومة عن  غر 

توّقف  ــك،  ذل على  ويــرتّتــب  توفرها. 

العاملني يف تلك املوؤ�س�سات عن العمل، 

ل  تو�سّ حــني  اإىل  رواتــبــهــم  ــع  دف وعـــدم 

متّكنها  بديلة  خطة  اإىل  الكونغر�ش 

من ا�ستئناف عملها.

الـــوزارات،  من  عــدًدا  ــالق  الإغ ي�سمل 

اأهمها: الأمن الداخلي، العدل، التجارة، 

به  تاأثر  وقد  واخلزانة،  ال�سكن،  النقل، 

 2.1 اأ�سل  من  فــدرايل  موظف  األــف   880

مليون موظف يف اأجهزة الدولة املختلفة. 

موظفي  من  املئة  يف   95 القرار:  وي�سمل 

)نا�سا(،  الأمــركــيــة  الف�ساء  وكــالــة 

من  موظف  األف  و52  الإ�سكان،  ووزارة 

البعثات  ي�سمل  كما  ال�سرائب.  اإدارات 

اجلنود  وبع�ش  اخلــارج،  يف  الدبلوما�سية 

يف اجلي�ش الأمركي، وحتى امل�ساركني 

يف عمليات خا�سة ل يتقا�سون رواتبهم 

وجهة نظر
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املواجهة حول اجلدار الفا�صل مع 

املك�صيك تغلق احلكومة الأمريكية 

»نيويورك تاميز: رئي�ش يخو�ش 

ا ي�صّنها مبفرده!« كل يوم حرباً

مع  �لعربة  وذهبت  ��ا،  ي��وماً قالها 

ذمة  يف  لت�صرتيح  �لأي���ام  م��و�ك��ب 

�لأمة،  �أجاجني  يف  وتختمر  �لتاريخ، 

جهابذة  �مللهمة،  حكمتها  �إىل  يحن 

للغرف  �لقو�نني  وملفنة  �لد�صاتري، 

ا  دعماً �أو  حلّجٍة،   � �إ�صناداً معينها  من 

و��صنطن  ج��ورج  �إّن��ه  نظر.  لوجهة 

�لرئي�ش �لأول )1789-1797(، و�أحد 

�ملتحدة  للوليات  �ملوؤ�ص�صني  �لآب��اء 

ا »�ملجمع  �لأمريكية، �لذي قال خماطباً

ا من خلله  �لنتخابي« يومها، متوجهاً

من   � كنوزاً د�صتورنا  يف  »�إّن  �لأمة:  �إىل 

ذهب، حافظو� عليه!«.



ب�سكٍل موؤقت خالل فرتة الإغالق.

وي�سدر قرار الإغالق يف حال عدم توافق 

متويل  على  الت�سريعية  الهيئات  اإحدى 

لل�سنة  احلكومية  الــرامــج  ميزانية 

املالية اجلديدة، فتتوقف احلكومة عن 

تقدمي اخلدمات غر الأ�سا�سية يف بداية 

ال�سنة املالية.

 

�لإغلق �حلكومي �لأطول

الفدرايل  احلكومي  الإغالق  هذا  يعّد 

الأطــــول يف تــاريــخ الــوليــات 

ــة، وهو  الأمــركــي املــتــحــدة 

الــرئــيــ�ــش  الـــثـــاين يف عــهــد 

الأول  كــان  حيث  تــرامــب، 

العام  من  الثاين  كانون  يف 

فقط،  ــام  اأي  3 وا�ستمر   ،2018

املوؤ�س�سات  تعّر�ست  بينما 

عهد  يف  حكومي  لإغـــالق 

اأوباما  باراك  ال�سابق  الرئي�ش 

ا�ستمر   2013 الأول  ت�سرين  يف 

اإغالق  قرار  و�سبقه  يوًما،   16

ا�ستمر21 يوًما يف العام 1995.

�لتد�عيات

مــــع دخـــــــول الإغـــــــالق 

الرابع،  اأ�سبوعه  احلكومي 

التابع  القت�سادي«  »التقييم  موقع  ن�سر 

للكونغر�ش الأمركي، موجًزا، ورد فيه: 

الـــدولرات  مبليارات  خ�سائر  »تكّبد 

امل�ستهلكني،  اإنــفــاق  تــراجــع  ب�سبب 

بعد  املــايل  القطاع  على  العبء  ــادة  وزي

تزايد قرو�ش العاملني، وغياب للبيانات 

القت�سادية الأ�سا�سية«.

ون�سرت �سحيفة »ذا هيل« الأمركية 

احلكومي  ــالق  الإغ اأّن  لها،  تقرير  يف 

اليقني  زاد من عدم  قد  الفدرايل اجلزئي 

الأمركي  القت�سادي  بامل�سهد  املحيط 

مئات  يواجه  حيث  تعقيًدا،  يزداد  الذي 

احلكومة  يف  الــعــامــلــني  مــن  الآلف 

معها،  املتعاقدين  ا  واأي�سً الفدرالية، 

مع  الغمو�ش  به  يحيط  مالًيا  م�ستقباًل 

اأ�سبوعه  احلكومي  الإغـــالق  دخـــول 

�سلبية  احتمالت  على  املفتوح  الرابع 

تاريخ  يف  اإغـــالق  اأطـــول  كونه  �ستى، 

 880 يح�سل  مل  اإذ  املتحدة،  ــات  ــولي ال

على  احلكوميني  العاملني  من  األًفا 

م�ستحقاتهم املالية يف التواريخ املحددة، 

ما يفر�ش �سغوًطا على ميزانيات الأ�سر، 

فواتر  دفــع  مثل  ــتــزامــات،  الل ويــهــدد 

ومدفوعات  الإلكرتونية،  البطاقات 

الرهن العقاري.

الإغـــالق  اأّن  ال�سحيفة،  ــرت  ــت واع

ال�سركات  على  خماطر  يفر�ش  الطويل 

مع  مبا�سرة  تتعامل  ل  التي  الأمركية 

خم�ش  وحــددت  الفدرالية،  احلكومة 

القت�ساد  على  �سلًبا  بها  ــر  يــوؤّث طــرق 

الأمركي:

- �صعف �ل�صتهلك:

�سعرت ال�سركات والأعمال التي تعتمد 

القوى  من  امل�ستهلكني  اإنــفــاق  على 

الإغالق،  بتاأثر  احلكومة  يف  العاملة 

اإذ ميّثل اإنفاق امل�ستهلكني حواىل 70 يف 

املئة من القت�ساد الأمركي املقّدر بـ20 

تريليون دولر.

القت�ساديني  امل�ست�سارين  ويقّدر جمل�ش 

من  اأ�سبوع  كل  اأّن  الأبي�ش  البيت  يف 

اأي ما  دولر،  1.2 مليار  الإغالق يكّلف 

يعادل 0.3% من القت�ساد.

ــادي مــارك  ــس ــ� ــت ويــقــول املــحــلــل الق

هامريك اإّن الإغالق الطويل ميكن اأن 

يوؤدي اإىل تراجع معنويات امل�ستهلكني، 

من  بالفعل  ت�سّررت  التي  وال�سركات 

تقّلبات ال�سوق، واملعارك التجارية.
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مع  ت�سوية  اإىل  ل  ليتو�سّ  2019 �سباط   15 حتى  اجلزئي  الفدرايل  احلكومي  الإغالق  ترامب  الرئي�ش  رفع 

الكونغر�ش حول اجلدار، وليلقي خطاب الحتاد الذي اأرجاأه من 29 كانون الثاين اإىل 5 �سباط، وليمنح 

املوظفني املت�سّررين تعوي�ساتهم املالّية. قّدرت خ�سائر الإغالق بـ 11 مليار دولر، وبقيت الأزمة مفتوحة مع الكونغر�ش على كل 

ا واأّن ترامب اأّكد على بنائه يف خطاب الحتاد الذي األقاه اأمام الكونغر�ش.  الحتمالت حول بناء اجلدار مع املك�سيك، خ�سو�سً

واملفارقة اأن التكلفة الأّولية املبدئية كانت بحدود 37،5 مليار دولر، يف حني اأّن ما يطالب به ترامب راهًنا 5،7 هو مليار دولر.

تر�جع جزئي



- جتميد �لبيانات:

ت�سر ال�سحيفة اإىل اأّن املحّللني و�سّناع 

تتعّلق  حتــديــات  �سيواجهون  ــرار  ــق ال

اإذ  الإغـــالق،  بتاأثر  اخلا�ش  بالتقييم 

كميات  مــن  القت�ساد  خــراء  يحرم 

يتّم  التي  الفدرالية  البيانات  من  هائلة 

ن�سرها غالًبا ب�سكٍل يومي من قبل وزارة 

التجارة. 

ــام  الأرق وحتليل  بجمع  الـــوزارة  وتقوم 

ـــادة  وزي الــيــومــي،  ــنــاجت  ال تقي�ش  الــتــي 

الأ�سعار، ونو الأجور، ومبيعات التجزئة، 

يعتمد  التي  الدولية  التجارة  ومقايي�ش 

عليها املمّولون والتجار و�سّناع القرار يف 

حتليالتهم.

الفيدرايل  الحتياطي  رئي�ش  وكــان 

جرمو باول قد قال: اإّن اإطالة اأمد الإغالق 

�سيعيق القت�ساد الأمركي، واإّن البنك 

و�سوًحا بكثٍر  اأقل  �سورة  لديه  املركزي 

عن ال�سرر مبا اأّن املعلومات القت�سادية 

غر متاحة.

- �ل�صغط على �لقطاع �ملايل:

�سارعت البنوك، والحتادات الئتمانية 

مل  الذين  الفدراليني  العمال  مل�ساعدة 

�سداد  بتاأجيل  اأجورهم  على  يح�سلوا 

قرو�ش  وتقدمي  العقاري،  الرهن  قرو�ش 

ويقول  التكاليف.  اأو منخف�سة  جمانية 

يحمل  املايل  القطاع  اإّن  ال�سناعة  قادة 

العبء يف الوقت احلايل، لكن املقر�سني 

ا�ستمر  اإذا  �سعبة  خيارات  يواجهون  قد 

الإغالق حتى �سباط، اإذ ميكن اأن يوؤدي 

اإىل الدخول يف ديون مكلفة.

اأّنه  اإىل  اأ�سار  قد  ترامب  الرئي�ش  وكان 

اإىل  متريره  مّت  قانون  م�سروع  �سيوّقع 

الفدراليني  للعاملني  الكونغر�ش ي�سمن 

املتاأثرين بالإغالق احل�سول على الأجور 

قبل  يح�سل  لن  ذلك  لكن  املتاأخرة. 

العاملني  اأّن  يعني  ما  الإغــالق،  انتهاء 

�سيعانون لتغطية النفقات الرئي�سة.

- عقبات �أمام �ل�صركات مبختلف �أحجامها:

الفدرالية  املراكز  ال�سركات يف  لي�ست 

الكرى الوحيدة املت�سررة من الإغالق، 

ملواكبة  تكافح  الأ�سغر  فال�سركات 

وعدت  التي  القرو�ش  دون  من  الأو�ساع 

مّت  التي  ال�سغرة  ال�سركات  هيئة  بها 

اإغالقها، يف حني اأّن ال�سركات الأكر، 

على  قــادرة  غر  النا�سئة،  وال�سركات 

تقدمي عرو�ش الأ�سهم، والوثائق املفّو�سة 

والبور�سة،  املالية  الأوراق  هيئة  من  بها 

الفدرالية  احلكومة  فتح  اإعـــادة  قبل 

بالكامل.

و�صط  �لقت�صادي  �ليقني  عدم  من  �ملزيد   -

خماوف عاملية:

ــع مــعــدلت  ــراج ــن ت ــم م ــرغ عــلــى ال

الــوليــات  يف  النمو  ــفــاع  وارت البطالة، 

اأّن  مــن  املــحــّلــلــون  يخ�سى  املــتــحــدة، 

التباطوؤ القت�سادي يف ال�سني، ويف الأ�سواق 

النا�سئة، ميكن اأن يوؤثر على القت�ساد 

عدة  ترامب  اإدارة  تواجه  اإذ  الأمركي، 

منها  اآذار،  �سهر  يف  اقت�سادية  حتديات 

اإىل  للتو�سل  الذي حددته  النهائي  املوعد 

فر�ش  واإعــادة  ال�سني،  مع  جتاري  اتفاق 

حدود الدين الفدرايل.

�لأكمة.. وما ور�ءها

امل�سهد  تــاميــز«  »نــيــويــورك  تخت�سر 

حرًبا  يوم  كل  يخو�ش  »ترامب  بالقول: 

ي�سّنها مبفرده«، و»حربه« هذه املرة مع 

مع  ــًدا  ــدي وحت الكونغر�ش، 

خلفية  على  النواب  جمل�ش 

عدم التو�سل اإىل اتفاق ب�ساأن 

دولر  مليار   5.7 تخ�سي�ش 

للجدار  العامة  املــوازنــة  من 

على  بنائه  اإىل  ي�سعى  الــذي 

للحد  املك�سيك  مع  احلدود 

عر  والت�سلل  التهريب،  من 

تعهداته  لأهم  ووفاًء  احلدود، 

يرف�سه  ما  وهــو  النتخابية، 

ب�سكٍل  ــدميــوقــراطــيــون  ال

دون  حال  الذي  الأمــر  قاطع، 

مترير قرار الإنفاق احلكومي 

الإغالق  اأدى  وقد  الآن.  حتى 

الفدرالية  للحكومة  اجلزئي 

األــف   880 عمل  تــوّقــف  اإىل 

رواتبهم.  موظف فدرايل، وعدم قب�سهم 

من  عــدد  تلّقي  عــدم  يف  ت�سبب  كما 

الفدرالية  احلكومة  مــع  املتعاقدين 

اأموالهم.

ع  تو�سّ مع  املواجهة،  جبهة  عت  تو�سّ

الرئي�ش  ليهدد  ــــالق«،  »الإغ �سيا�سة 

يف  التنفيذي  حّقه  با�ستخدام  ترامب 

على  الوطنية  الــطــوارىء  حالة  ــالن  اإع

احلدود اجلنوبية لتمويل اجلدار من دون 

�سرعية  موؤكًدا  الكونغر�ش،  موافقة 

ذلك الإجراء. اإل اأّن الدميوقراطيني وقفوا 

�سي�سّعدون  اأنهم  ــدوا  واأك باملر�ساد،  له 

�سده قانونًيا اإذا ما اأعلن حالة الطوارىء. 

مع مرور اليوم الـ27 من الإغالق اجلزئي 
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ــة،  ــي ــدرال ــف لــلــحــكــومــة ال

املجل�ش  رئــيــ�ــســة  كتبت 

النيابي الدميوقراطية نان�سي 

اإىل  موجهة  ر�سالة  بيلو�سي 

ترامب جاء فيها: »لالأ�سف، 

الأمنية،  الهواج�ش  ب�سبب 

واإذا مل تفتح احلكومة قبل 

ــــ20 مــن كــانــون الــثــاين،  ال

اأقرتح اأن نعمل مًعا من اأجل 

منا�سٍب  اآخــر  موعٍد  حتديد 

احلكومة،  فتح  اإعادة  بعد 

لإلــقــاء اخلــطــاب عــن حال 

واملقرر يف 29 كانون  الحتاد 

اأن  ميكنك  اأو  الـــثـــاين، 

يف  مكتوًبا  خطابك  تر�سل 

هذا التاريخ«.

ــة بــيــلــو�ــســي هـــذه،  ــال ــس ر�

ـــــالن الــبــيــت  قــابــلــهــا اإع

اأبلغ فيها  ر�سالة  الأبي�ش يف 

رئي�سة  »بــاأ�ــســف«  تــرامــب 

زيارتها  باأن  النواب  جمل�ش 

�ست�ستمر  والتي  اخلارجية 

بلجيكا،  وت�سمل  ــام،  اأي  7

األغيت  واأفغان�ستان،  وم�سر، 

ب�سبب الإغالق اجلزئي، واإّنه 

موعد،  حتديد  اإىل  �سي�سار 

عندما ينتهي الإغالق.

وقت  يف  ذلك  كل  يح�سل 

انــدلــعــت فــيــه املــظــاهــرات 

الــ�ــســارع،  يف  ــاخــبــة  ــ�ــس ال

الن�ساء،  قبل  من  ا  خ�سو�سً

ا�ستطالعات  تفيد  فيما 

الرئي�ش  يلومون  الأمركيني  باأّن  الراأي 

الــفــدرالــيــة،  احلــكــومــة  اإغـــالق  على 

ويحّذره م�ست�ساروه من التاأثرات ال�سلبية 

على القت�ساد يف ظل اإيقاف التمويل عن 

ووكالة فدرالية،  15 موؤ�س�سة  اأ�سل  9 من 

خارج  العمال  من  الآلف  مئات  وبقاء 

عملهم، اأو من دون رواتب.

ي�سّر الرئي�ش يف العلن، على اأّنه لن يقّدم 

اأي تنازلت للدميوقراطيني، وي�سدد على 

اجلل�سات  اأّن  اإل  موقفه،  يف  مرتاح  اأّنــه 

ماأزق  يف  عالق  اأّنه  على  تظهر  اخلا�سة 

»لقد  منه.  اخلـــروج  كيفية  يعرف  ل 

�سحقنا«، قالها لكبر املوظفني مايك 

التغطيات  بع�ش  �ساهد  بعدما  مالفاين، 

الإعالمية لإغالق احلكومة الفدرالية، 

وذلك وفق ما نقلته �سحيفة »نيويورك 

تاميز« عن اأحد املطلعني على املحادثة.

باأّن  يعتقد  ترامب  زال  ما  ذلك  ورغم 

احلكومة  اإغــالق  تتذّكر  لن  البالد 

دفاًعا  قاتل  اأّنه  �ستتذّكر  بل  الفدرالية، 

عن اإ�سراره على حماية احلدود اجلنوبية، 

اإىل  الدميوقراطيون  يعود  بــاأن  ويطمح 

موقفه  على  موافقتهم  مــع  الطاولة 

املتعّلق باجلدار... 
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�أو  �لع�صكرية  �مليز�نية  �أو  �لدفاع،  ميز�نية 

�ملالية  �ملو�رد  مقد�ر  هي  �لع�صكري،  �لإنفاق 

لإن�صاء  دولة  �أو  ما  كياٍن  ِقبل  من  �ملخ�ص�صة 

ا،  وغالباً عليها.  و�حلفاظ  �مل�صلحة  �لقو�ت 

ت�صّورها  ما  لدولٍة  �لع�صكرية  �مليز�نية  تعك�ش 

متويل  على  وقدرتها  تهددها  �لتي  للمخاطر 

حول  فكرةاً  تقدم  كما  �لع�صكرية،  �لأن�صطة 

توؤثر  �ملقبلة.  لل�صنة  تاأمينه  �لو�جب  �لتمويل 

من  �أخ��رى،  عو�مل  �مليز�نية  هذه  تقدير  يف 

�ملالية  و�ملتطلبات  �لدولة،  �قت�صاد  حجم  بينها 

�ملفرو�صة عليها، و��صتعد�د �حلكومة �أو �ل�صعب 

لتمويل �لأن�صطة �لع�صكرية.

�لإنفاق �لع�صكري �لعاملي

�ستوكهومل  معهد  تقرير  اإىل  ا�ستناًدا 

 SIPRI »الدويل لأبحاث ال�سالم »�سيري

 Stockholm International Peace
اأيار  Research Institute الذي ن�سر يف 
من العام 2018، ُقّدر الإنفاق الع�سكري 

 ،%1.1 وبزيادة  دولر،  تريليون   1.7 بنحو   2017 العام  يف  العاملي 

انتهاء  منذ  اإنفاق  اأكر  اعتر  ما  وهو   ،2016 بالعام  مقارنة 

على  فكانت  اإنفاًقا  دول  خم�ش  اأكرث  اأما  الباردة.  احلرب 

التوايل: الوليات املتحدة الأمركية، ال�سني، اململكة العربية 

ال�سعودية، رو�سيا والهند، وقد ُقّدر اإنفاقها بنحو 60% من الإنفاق 

العاملي. وعزا التقرير �سبب هذا الرتفاع اإىل زيادة الإنفاق لدول 

مثل ال�سني والهند واململكة العربية ال�سعودية. وُقّدرت النفقات 

الع�سكرية الأمركية يف العام 2017 بنحو 610 مليار دولر، وهو 

مبلغ يفوق امليزانيات والنفقات الع�سكرية للدول ال�سبع التي 

والهند  وبريطانيا  وال�سعودية  ورو�سيا  ال�سني  اأي  تليها جمتمعًة، 

وفرن�سا واليابان.

العام  الأمركي يف  الع�سكري  الإنفاق  ارتفاع  التقرير  توّقع 

2018 اإىل حد كبر، لدعم الزيادة يف عدد الأفراد الع�سكريني 

بالفعل. والنووية، وهذا ما ح�سل  التقليدية  الأ�سلحة  وحتديث 

دولر يف  66.3 مليار  بلغ  الرو�سي  الع�سكري  الإنفاق  اأّن  واأظهر 

العام 2017، وهو اأقل بـ20% مما كان عليه يف العام 2016، بينما 

بلغ اإجمايل الإنفاق الع�سكري لدول الناتو وعددها 29 دولة 900 

مليار دولر يف العام 2017، وهو ما ُيقّدر بـ52% من الإنفاق العاملي 

على الت�سّلح.

�لإنفاق �لع�صكري يف �ل�صرق 

�لأو�صط

املــذكــور  التقرير  ت�سّمن 

فمثاًل،  الإحــ�ــســاءات.  بع�ش 

ــة الإنــــفــــاق  ــب ــس ــ� ــت ن ــغ ــل ب

الأو�سط  ال�سرق  يف  الع�سكري 

املحلي  ــاجت  ــن ال ــن  م  %5.2

الأعلى  الن�سبة  وهي  لدوله، 

الناجت  من   %1.8 ن�سبة  العاملي  املتو�سط  يتعدى  ل  اإذ  عاملًيا، 

اإنفاًقا  اأ�سل ع�سر هي الأكرث  اأّن �سبع دول من  املحلي. كما 

يف  موجودة  املحلي،  بناجتها  مقارنة  العامل  يف  الت�سّلح  على 

ال�سرق الأو�سط.

من   %12 ن�سبته  ما  اأنفقت  عمان  �سلطنة  اأّن  التقرير  وذكر 

 ،%10 ال�سعودية  اأنفقت  بينما  الت�سّلح،  على  املحلي  ناجتها 

والكويت 5.8%، والأردن 4.8%، ويف البحرين 4.1% ويف الكيان 

الإ�سرائيلي ت�سل الن�سبة اإىل %4.7.

�مليز�نية �لأمريكية

�سّوتت غالبية اأع�ساء جمل�ش ال�سيوخ الأمركي مطلع �سهر 

 2019 للعام  الدفاعية  البالد  ميزانية  اإقرار  مل�سلحة   ،2018 اآب 

 2018 العام  ميزانية  على   %3 وبزيادة  دولر،  مليار   716 بقيمة 

)تبداأ الوليات املتحدة �سنتها املالية للعام 2019، يف اأول ت�سرين 

الأول 2018(.

الآتي:  وفق  املَقرر  للمبلغ  الإجمالية  القيمة  توزيع  مّت  وقد 

لوزارة  مليارات   8.9 الأ�سا�سية،  للميزانية  دولر  مليار   639.1

الطاقة والنفقات ال�سرورية، و69 ملياًرا لأي عمليات ع�سكرية 

حمتملة وراء البحار.

در��سات و�أبحاث
اإعداد: د.�أحمد عّلو - عميد متقاعد
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اجلنود  زيادة عدد  اقرتح  القانون  م�سروع  اأّن  اإىل  القرار  ولفت 

ر  تقدَّ زيادة  اإقــرار  عن  ف�ساًل  الأمركي،  اجلي�ش  يف  العاملني 

بـ2.6 يف املئة على رواتب املوظفني الع�سكريني.

�مليز�نية �ل�صينية

ا�ستناًدا اإىل تقرير �سيري املذكور اأنفقت ال�سني يف العام 2017 

نحو 228 مليار دولر على ال�سوؤون الع�سكرية، وهذا ما �سّكل 

زيادة نحو 110% منذ العام 2008. وما بني �سنتي 2016 و2017 زادت 

ال�سني نفقاتها الع�سكرية بن�سبة %5.6.

�مليز�نية �لرو�صية

يف  والدفاعية  العامة  ميزانيتها  الرو�سية  احلكومة  و�سعت 

موازنتها  تخفي�ش  مالحظة  مع  �سنوات،   3 وملدة   2017 العام 

الع�سكرية، وربطها بحجم الناجت املحلي. ولكن رو�سيا زادت 

نفقاتها الع�سكرية يف العامني 2016 و2017 بن�سبة 36%، فو�سل 

اإنفاقها الع�سكري الفعلي اإىل 69.4 مليار دولر، وذلك ب�سبب 

حجم تدخلها الع�سكري يف �سوريا، و�سرورة حتديث ق�سم من 

تر�سانتها البحرية واجلوية وال�ساروخية.

�مليز�نية �لهندية

اإنفاقها الع�سكري يف العامني 2016 و2017  زادت الهند حجم 

بن�سبة 45%، وبلغ هذا الإنفاق نحو 66.3 مليار دولر.

�مليز�نية �ليابانية

�سعت وزارة الدفاع اليابانية للح�سول على ميزانية ع�سكرية 

قيا�سية للعام املايل 2019 بهدف م�ساعفة الإنفاق على الدفاع 

قيمة  وبلغت  اأمركية مكلفة.  تر�سانات  و�سراء  ال�ساروخي، 

امليزانية 47 مليار دولر وبزيادة 2.1 يف املئة عن العام املا�سي.

�سنوات  ل�سبع  ارتفع  قد  الياباين  الع�سكري  الإنفاق  وكان 

متتالية يف عهد رئي�ش الوزراء �سينزو اآبي.

�ش جزء من هذه الأموال ل�سراء اأنظمة دفاع �ساروخية  و�سيخ�سّ

اعرتا�سية اأمركية من طراز »اآيجي�ش اآ�سور« الرية، و�سواريخ 

»اإ�ش اإم- 3 بلوك« بحر- جو.

وترغب اليابان تعزيز دفاعاتها ال�ساروخية، بحجة اأّن كوريا 

ال�سمالية مل تتخذ خطوات ملمو�سة لنزع �سالحها النووي، ول 

تزال ت�سكل تهديًدا خطًرا لها.

�ململكة �لعربية �ل�صعودية

اأعلنت اململكة العربية ال�سعودية اأّنها �ستخّف�ش بن�سبة %9.1 

ميزانية الدفاع للعام 2019، والتي تراجعت من 58.1 مليار دولر 

اإىل 51 مليار دولر. وبذلك يرتاجع ترتيب اململكة يف الإنفاق 

الع�سكري العاملي من املرتبة الثالثة على م�ستوى العامل ما بني 

العامني 2017 و2018 اإىل املرتبة الرابعة اأو اخلام�سة يف هذا العام. 

يف  الت�سّلح  على  منفق  اأكر  الآن،  حتى  ُتَعّد  فهي  ذلك  مع 

منطقة ال�سرق الأو�سط. فقد زاد اإنفاقها الع�سكري بن�سبة %74 

مليار   90.3 مع  ذروته  اإىل  و�سل  حني  و2015،   2008 العامني  بني 

اإىل  ويعود   2016 العام  29% يف  بن�سبة  ذلك  بعد  لينخف�ش  دولر، 

الرتفاع بن�سبة 9.2% يف العام 2017.

 

تركيا

يقول التقرير اإّن تركيا زادت اإنفاقها الع�سكري بن�سبة %46 

18.2 مليار  اإىل  موؤخًرا  وو�سل حجمه  و2017،   2008 العامني  بني 

يف  ع�سر  اخلام�ش  املركز  حتتل  جعلها  الذي  الأمر  وهو  دولر، 

قائمة الدول الأكرث اإنفاًقا يف العامل على الت�سّلح.

�إير�ن

الع�سكري  اإيــران  اإنفاق  حجم  اأّن  ا  اأي�سً ذاته  التقرير  يف  ورد 

انخف�ش بن�سبة 31%، يف العام 2014 مقارنة بالعام 2006. لكن 

الرفع  من  الإيراين  القت�ساد  ا�ستفادة  وب�سبب   ،2014 العام  منذ 

الأوروبــي  الحتــاد  قبل  من  طهران  عن  للعقوبات  التدريجي 

والأمم املتحدة، حدثت زيادة يف اإنفاقها الع�سكري.

�لكيان �لإ�صر�ئيلي

الت�سّلح  على  الإ�سرائيلي  الإنفاق  ذروة  اأّن  اإىل  التقرير  لفت 

اإنفاقها على  كانت يف العامني 2014 و2015، وذلك تزامًنا مع 

انخف�ش  الإنفاق  هذا  لكن  غزة.  يف  الع�سكرية  عملياتها 

الذي  العام 2017  الأمر يف  العام 2016، فيما تغّر  بن�سبة 13% يف 

وو�سلت   %4.9 بن�سبة  الع�سكري  اإ�سرائيل  اإنفاق  يف  زيادة  �سهد 

اإ�سرائيل  اأّن  العلم  اإىل 16.5 مليار دولر، مع  قيمته الإجمالية 

الوليات  من  جلي�سها  ع�سكرية  م�ساعدات  على  حت�سل 

املتحدة الأمركية ت�سل اإىل 3.1 مليارات دولر.

الت�سّلح  على  الإ�سرائيلي  العدو  اإنفاق  اأّن  التقرير  ويوؤكد 

�ُسّجلت  التي  امل�ستويات  من  بكثر  اأقل  كان   2017 العام  يف 

 2019  - للعامني 2018  اأما ميزانيته  و2015،   2014 العامني  خالل 

فقد بلغت 21 مليار دولر.

در��سات و�أبحاث
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مبيعات �لأ�صلحة يف �لعامل

َقّدر تقرير »�سيري« ال�سادر يف 10 كانون 

الأول 2018 اأّن مبيعات اأكر 100 �سركة 

الع�سكرية  ــدات  ــع وامل ال�سالح  تنتج 

نحو   2017 العام  يف  بلغت  قد  العامل  يف 

 %2.5 بلغت  بزيادة  دولر،  مليار   398.2

عن العام 2016. وحتظى الوليات املتحدة 

الأمركية بح�سة الأ�سد يف هذا املجال، 

الأ�سلحة الأمركية  اإذ و�سلت مبيعات 

 %57 ي�سكل  ما  دولر،  مليار   226.6 اإىل 

املئة  ال�سركات  مبيعات  جمموع  من 

كذلك  الــعــامل.  يف  الأوىل  ــرى  ــك ال

املراتب  اأمركية  �سركات   5 احتلت 

�سركات  ع�سر  اأهم  بني  الأوىل  اخلم�ش 

لبيع ال�سالح يف العامل.

وحافظت �سركة »لوكهيد – مارتن« 

خالل  املبيعات  يف  الأوىل  املرتبة  على 

العام 2017، والتي ُقّدرت بنحو 44.9 مليار 

بني  ما  التجارية  الهّوة  اأّن  كما  دولر. 

و»بوينغ«  مارتن«  »لوكهيد  �سركتي 

)اأكر �سركتي اإنتاج لل�سالح يف العامل( 

ارتفعت من 11 مليار دولر يف العام 2016 

اإىل 18 ملياًرا يف العام 2017.

رو�صيا �إىل �ملركز �لثاين يف �ملبيعات

ال�سالح  اإنتاج  �سركات  ا�ستطاعت 

يف  الــثــاين  املــركــز  حتتل  اأن  الــرو�ــســيــة 

الـــ100  ال�سركات  لئحة  يف  املبيعات 

قيمة  بلغت  فقد  الــعــامل.  يف  الكرى 

مبيعاتها نحو 9.5% من قيمة مبيعات 

وبذلك   ،2017 العام  يف  ال�سركات  هذه 

تكون قد �سبقت بريطانيا التي كانت 

ت�ستحوذ على هذا املركز منذ العام 2002. 

 – الرو�سية »اأملاز  ال�سركة  كذلك برزت 

لإنتاج  رو�سية  �سركة  كاأكر  اأتني« 

�سمن  ــالح  ــس ــ� ال

الع�سر  ال�سركات 

العامل.  يف  الأكر 

مبيعات  وزادت 

عــ�ــســر �ــســركــات 

�سمن  من  رو�سية 

يف  الأوىل  الـــــــ100 

الــعــام  يف  الــعــامل 

دولر(،  مليار   37.7(  ،%8.5 بن�سبة   2017

الرو�سي  اجلي�ش  حتديث  ب�سبب  وذلــك 

اعتباًرا من العام 2011.

�ململكة �ملتحدة )بريطانيا(

الـ100  من  �سركة   24 اأّن  التقرير  يبنّي 

ال�سالح،  العامل يف بيع  الأوىل يف  �سركة 

زادت  الغربية  ــا  اأوروب يف  تتمركز  والتي 

 3.8 بن�سبة   2017 الــعــام  يف  مبيعاتها 

وهــذا  دولر،  مليار   94.9 اإىل  لت�سل   %

�سركات  مبيعات  من   %23.8 ي�سكل 

وقد  العامل.  الأوىل يف  املئة  ال�سالح  اإنتاج 

يف  الأول  املركز  حتتل  بريطانيا  بقيت 

خالل  املنطقة  هــذه  يف  ال�سالح  اإنتاج 

مبيعاتها  قيمة  وبلغت   ،2017 الــعــام 

ب�سبب  وذلــك  دولر  مليار   35.7 خالله 

اإي«  اأي  »بــي  �سركات  مبيعات  ــادة  زي

وُتعَتر  اإن«.  كاي  و»جي  روي�ش«  و»رولز 

امل�سنفة  اإي«  اأي  »بي  �سركة  منظومة 

�سركة  مئة  اأول  بني  الرابع  املركز  يف 

�سركة  اأكر  ال�سالح،  لإنتاج  العامل  يف 

الأنظمة  من  ال�سالح  لإنتاج  بريطانية 

الع�سكرية، كما اأّن مبيعاتها ارتفعت 

اإىل  وو�سلت   2017 العام  يف   %3.3 بن�سبة 

22.9 مليار دولر.

خل�صة

يتبني من حتليل املعطيات الواردة اآنًفا 

ما ياأتي:

الأمركية  املتحدة  الوليات  اإّن  اأوًل: 

واأكـــر  لــلــ�ــســالح،  منتج  ـــر  اأك ــي  ه

يف  عاملًيا  الأوىل  الــدولــة  وهــي  لــه،  بائع 

واإنفاقها  الدفاعية  ميزانيتها  حجم 

ن�سف  يــوازي  يكاد  ــذي  ال الع�سكري، 

الإنفاق العاملي.

الكرى  اخلم�ش  ـــدول  ال اإّن  ثــانــًيــا: 

الدائمة الع�سوية يف جمل�ش الأمن الدويل 

يف  لالأ�سلحة  وبيع  اإنتاج  باأكر  ت�ستاأثر 

العامل.

هذه  مليزانية  الكبر  احلجم  ثالًثا: 

غرها،  اإىل  بالن�سبة  الع�سكرية  الدول 

وهي ت�سعى من خالله للمحافظة على 

اأو للتناف�ش  الدويل،  النظام  مراكزها يف 

على مواقعها ونفوذها يف العامل، مبا�سرة 

اأو عر حلفائها.

وبخا�سة  الأو�ــســط  ال�سرق  ــروز  ب رابــًعــا: 

كاأكر  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

لهذه  الع�سكرية  املنتجات  ل�سراء  زبون 

الدول.

ال�سالح  �سناعة  �سركات  اإّن  ا:  خام�سً

تنتج  وهي  الربح،  تبغي  �سركات  هي 

حتتاج  تبيع  ولــكــي  ــح،  ــرب وت لتبيع 

ــواق، والأ�ـــســـواق حتــتــاج لأزمـــات  ــس ــالأ� ل

الـــدول  �سيا�سات  يف  ــر  ــاأث وت ــــروب،  وح

اخلارجية...

الأ�سباب  معرفة  اإىل  يدفعنا  رمبا  وهذا 

املا�سية  احلــــروب  ملعظم  احلقيقية 

واحلا�سرة وامل�ستمرة، وو�سائل العمل على 

تاأمني ا�ستدامتها، يف هذه املنطقة، اأو يف 

غرها يف هذا العامل...

مر�جع:

- https://www.sipri.org/year-

book/2018 -  

- https://www.sipri.org/

sites/default/files/2018-06/

yb_18_summary_en_0.pdf-      

- https://www.sipri.org/

media/press-release/2018/

global-arms-industry-us-com-

panies-dominate-top-100-ru-

- https://www.defensenews.

com/industry/2018/05/02/us-

remains-top-military-spender-

sipri-reports/-  

- https://ar.wikipedia.org/

wiki
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القّمة العربية التنموية االقت�صادية واالجتماعية:

على  ج�صاًما  حتّديات  العربية  الدول  تواجه 

والتنموية،  واالجتماعية  االقت�صادية  االأ�صعدة 

منذ  ال�صائدة  ال��ظ��روف  ظ��ّل  يف  ا  خ�صو�صً

انت�صار ظاهرة االإرهاب  �صنوات، والتي �صهدت 

اأعداد  اإىل نزوح وجلوء  اأّدت  و�صراعات عنيفة 

هائلة، مع ما لذلك من تداعيات، ف�صًل عن 

ارتفاع م�صتويات البطالة والفقر.

العربية  »القمة  به  خرجت  ال��ذي  ما 

التنموية االقت�صادية واالجتماعية« التي 

انعقدت يف بريوت )19 و20 كانون الثاين 

املا�صي(؟

وكيف ميكن قراءة »اإعالن بريوت« 

الذي �صدر عنها؟

اجلمهورية  رئي�س  كلمة  ت�صّمنت 

القمة،  افتتاح  يف  عون  مي�صال  العماد 

مبادرة قوامها اإن�صاء م�صرف عربي الإعادة 

احل��روب  م��ن  املت�صّررة  البلدان  اإع��م��ار 

واالأزمات. ولفت الرئي�س عون يف م�صتهّل 

العربية  املنطقة  واق���ع  اإىل  كلمته 

�صربها.  متنّقلة«  حروب  »زل��زال  بفعل 

مبا�صرة  و�صطه  يف  كانت  دولنا  بع�س 

ويف  االرت���دادات،  طاولته  االآخ��ر  وبع�صها 

ب�صرًيا  فادحة،  اخل�صائر  احلالتني  كلتا 

واقت�صادًيا واجتماعًيا واأمنًيا...

اأين نحن من التنمية امل�صتدامة؟

ي  وتف�صّ الداخلية،  »احل���روب  وق���ال: 

ظاهرة االإرهاب والتطّرف، ون�صوء موجات 

مثياًل  لها  العامل  يعرف  مل  وجل��وء  ن��زوح 

منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية، اأّثرت 

ت�صّق  التي  التنمية  م�صرية  على  �صلًبا 

ا  خ�صو�صً املنطقة،  يف  ب�صعوبة  طريقها 

من  ا  اأ�صا�صً تعاين  التي  ال��دول  بع�س  يف 

فاإذا  واجتماعية،  اقت�صادية  م�صاكل 

عليها  بثقلها  تلقي  احل���روب  ب��ه��ذه 

اال�صتنها�س،  حم��اوالت  كل  وتفرمل 

وتداعياتها  انعكا�صاتها  و�صت�صتمر 

�صيعيق حتًما  مّما  عّدة،  ل�صنني  عليها 

واجتماعية  اقت�صادية  روزنامة  اأي  تنفيذ 

لتحقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة فيها، 

ويجعلها تتاأخر عن باقي دول العامل.

فاأين دولنا من م�صرية حتقيق االأهداف 

الق�صاء  من  امل�صتدامة،  للتنمية  العاملية 

عدم  حم��ارب��ة  اإىل  امل��دق��ع،  الفقر  على 

امل�صاواة والظلم، اأو اإ�صالح تغرّي املناخ، يف 

وقت ُتهدم البيوت على روؤو�س اأ�صحابها، 

باحلرية  ال�صعوب  اأب�صط حقوق  وُتنَتهك 

عّدة  الدمار يف  وينت�صر  الكرمي،  والعي�س 

مناطق من الدول العربية، ويغادر ماليني 

النا�س اأوطانهم نحو دول اأخرى هي اأ�صاًل 

تنوء حتت اأحمالها وت�صيق ب�صكانها؟«

اأتكلم من موقع  واأ�صاف قائاًل: »اإين 

العارف، اإذ اإّن لبنان قد دفع الثمن الغايل 

واالإره���اب، ويتحّمل منذ  ج��ّراء احل��روب 

ودولًيا،  اإقليمًيا  االأك��ر  العبء  �صنوات 

لنزوح االأ�صقاء ال�صوريني، م�صاًفا اإىل جلوء 

االإخوة الفل�صطينيني امل�صتمر منذ �صبعني 

توازي  اأعدادهم  اأ�صبحت  بحيث  عاًما، 

ن�صف عدد ال�صعب اللبناين، وذلك على 



غري  حتتية  بنى  وم��ع  �صيقة  م�صاحة 

موؤهلة وموارد حمدودة و�صوق عمل مثقلة.

االحتالل  هناك  اأخ���رى  ناحية  م��ن 

ينفّك  ال  والذي  بنا،  املرتّب�س  االإ�صرائيلي 

ع��دوان��ه  يف  ع��ق��ود  �صبعة  منذ  يتمادى 

واحتالله لالأرا�صي الفل�صطينية والعربية 

وعدم احرتامه القرارات الدولية، وقد و�صل 

القد�س  بتهويد  اعتداءاته  ذروة  اإىل  اليوم 

واإقرار قانون  واإعالنها عا�صمة الإ�صرائيل 

اإ�صرائيل«، غري  لدولة  اليهودية  »القومية 

اآبه بالقرارات الدولية، مع ما يعني ذلك 

الفل�صطينية وحماولة  للهوية  من �صرب 

اأ�صف  العودة.  وحق   194 بالقرار  االإطاحة 

اإىل ذلك التهديدات االإ�صرائيلية وال�صغوط 

املتوا�صلة على لبنان، واخلروقات الدائمة 

للقرار 1701، ولل�صيادة اللبنانية، بًرا وبحًرا 

ذل��ك كله  اأخ��ط��ر م��ن  وج���ًوا. ولكن 

التي  والتبعرث  الداخلي  التعرّث  حال  هو 

يعي�صها الوطن العربي...«.

بقول  كلمته  يف  الرئي�س  وا�صت�صهد 

خليل  جران  الكبري  واملفكر  لالأديب 

تن�صج،  ال  مّما  تلب�ُس  الأمة  »ويٌل  جران 

وت��اأك��ل مّم��ا ال ت��زرع، وت�صرب مّم��ا ال 

اأّمة  اأمتنا  ت�صبح  »كي  وق��ال:  تع�صر« 

وحتقق  وتع�صر«  وت��زرع  »تن�صج  منتجة 

من  الكثري  اأمامها  الغذائي،  اأمنها 

هو  اليوم  يواجهنا  حتٍدّ  واأول  التحديات، 

م��ن  جن���ع���ل  اأن 

ك���ل االأح������داث 

املوؤملة التي اأ�صابتنا 

مًعا  للعمل  حافًزا 

من  اخل��روج  على 

املفرغة  ال��دوام��ة 

احل��روب  ل�صل�صلة 

وت���داع���ي���ات���ه���ا، 

مب�صرية  وامل�����ص��ّي 

ال���ن���ه���و����س ن��ح��و 

اأف�صل  م�صتقبل 

ل�����ص��ع��وب��ن��ا، ول��ن��ا 

مثال يف اأوروبا التي 

ع���رف���ت ك��ي��ف 

ت��ل��م��ل��م ج����راح 

وو�صلت  حروبها، 

االقت�صادي  االزده����ار  ع��ر  ال�صالم  اإىل 

واالجتماعي«.

بناء االإن�صان العربي اأ�صا�س للعمل 

امل�صرتك

وتابع قائاًل: »تنعقد قّمتنا بعد انقطاع 

دام عّدة �صنوات �صهَد العامل خاللها القرار 

ال�صبعون  ال��دورة  اتخذته  ال��ذي  التاريخي 

للجمعية العامة يف االأمم املتحدة يف العام 

واأقّرت مبوجبه   ،1/70 الرقم  2015، حتت 

 2030 للعام  امل�صتدامة  التنمية  خطة 

القائمة على �صبعة ع�صر هدًفا...

اإىل  وال�صعي  االأزم��ات  جذور  معاجلة  اإّن 

الق�صاء على الفقر الذي يوّلد عدم امل�صاواة 

يكونا  اأن  يجب  واالإره����اب،  واحل���روب 

والقيام  الف�صاد  حماربة  كذلك  اأولوية، 

ال�صعد  على  ال�صرورية  ب��االإ���ص��الح��ات 

وعدالة  الت�صريع  ا�صتقرار  وتاأمني  كلها 

الق�صاء لتوفري عامل الثقة لال�صتثمارات 

الداخلية واخلارجية...

وب���ال���ت���الزم م���ع ال�����ص��ري ب��امل�����ص��اري��ع 

االقت�صادية واال�صتثمارية والزراعية �صمن 

روؤية �صاملة ومتكاملة، يجب اأن يرتكز 

اأ�صا�س عملنا امل�صرتك على بناء االإن�صان 

دورها  واإبراز  املراأة  حقوق  وحفظ  العربي، 

االأ�صا�صي يف جمتمعاتنا وحماية الطفولة، 

علمًيا،  وحت�صينهم  ال�صباب  وتثقيف 

هنا  من  االآخر،  معرفة  على  والت�صجيع 

اإن�صاء  على  بالعمل  مبادرتنا  كانت 

واحلوار«  للتالقي  االإن�صان  »اأكادميية 

ملا لها من اأبعاد ثقافية واجتماعية، وملا 

ت�صّكل من م�صاحة لقاء بني الب�صر«.

واأمل الرئي�س »يف اأن ُت�صهم هذه القّمة يف 

تفعيل الن�صاط بامل�صاريع العالقة، والعمل 

واإجنازها ملا يف ذلك من  اإكمالها  على 

م�صلحة اأكيدة لكل �صعوبنا...« كما 

متّنى » اأن تلحظ م�صاريع ع�صرية مفيدة 

للعامل العربي...«.

عودة اآمنة للنازحني ومبادرة

واأ�صاف: »اإّن لبنان يدعو من هذا املنر 

اجلهود  كل  ب��ذل  اإىل  ال��دويل  املجتمع 

لعودة  املالئمة  ال�صروط  وتوفري  املمكنة 

وال  بلدهم،  اإىل  ال�صوريني  للنازحني  اآمنة 
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�صّيما اإىل املناطق امل�صتقّرة التي ميكن 

التوتر،  املنخف�صة  اأو تلك  اإليها،  الو�صول 

اإىل  بالتو�صل  ذلك  ربط  يتم  اأن  دون  من 

حوافز  تقدمي  وعلى  ال�صيا�صي،  احل��ل 

اإعمار  اإع��ادة  يف  ي�صهموا  لكي  للعودة 

بالدهم واال�صتقرار فيها.

بيان  م�صروع  اقرتاح  على  عملنا  وقد 

اأزم��ة  ح��ول  القّمة  ع��ن  ي�صدر  ختامي 

النعكا�صات  نظًرا  والالجئني  النازحني 

هذه االأزمة اخلطرة على اقت�صادات دولنا، 

واأبعد من ذلك، ملا ت�صّكله من خماطر 

وجودية على الن�صيج االجتماعي القائم 

يف املنطقة«.

اجل�صام  التحديات  ظ��ل  »يف  وت��اب��ع: 

بعدما  تواجهنا  التي  الكرى  واملهمات 

واالأزم���ات يف عدد من  احل��روب  ع�صفت 

البلدان العربية، اأتقدم مببادرتي الرامية 

االإعمار،  اإعادة  ا�صرتاتيجية  اعتماد  اإىل 

اآليات  و�صع  اإىل  داعًيا  التنمية  �صبيل  يف 

فعالة تتما�صى مع هذه التحديات، ومع 

مقدمها  ويف  االإعمار  اإع��ادة  متطلبات 

االإعمار  الإع��ادة  عربي  م�صرف  تاأ�صي�س 

الدول  جميع  م�صاعدة  يتوىّل  والتنمية، 

جتاوز  على  املت�صّررة  العربية  وال�صعوب 

االقت�صادي  منوها  يف  وي�صهم  حمنها، 

اأهداف  وحتقيق  �صعوبها  ورفاه  امل�صتدام 

التنمية امل�صتدامة«.

عون  الرئي�س  دع���ا  االإط����ار  ه���ذا  ويف 

العربية  التمويلية  وال�صناديق  املوؤ�ص��صات 

االأ�صهر  خ��الل  ب���ريوت  يف  لالجتماع 

االآليات  ه��ذه  ملناق�صة  املقبلة  الثالثة 

وبلورتها.

 

نتائج القمة

كبري  حدٍّ  اإىل  القمة  مقررات  رّكزت 

وفق  امل�صتدامة  التنمية  اأه���داف  على 

املتحدة  االأمم  و�صعتها  ال��ت��ي  اخل��ط��ة 

العام  حلول  مع  حتقيقها  �صرورة  وراأت 

يف  امل��ق��ررات  ه��ذه  �صياغة  ومّت��ت   ،2030

وميكن  العربية.  االحتياجات  �صوء 

اخت�صارها وفق االآتي:  

اجلهات  جميع  تكاتف  ���ص��رورة   -

املتخ�ص�صة  واملنظمات  املانحة  الدولية 

التخفيف  اأجل  من  العربية  وال�صناديق 

وتاأمني  والنازحني  الالجئني  معاناة  من 

الدول  يف  تنموية  م�صاريع  تنفيذ  متويل 

دعم  و�صرورة  لهم،  امل�صت�صيفة  العربية 

مواجهة  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  �صمود 

وما  املتزايدة  االإ�صرائيلية  االع��ت��داءات 

اأعقبها من تدمري لالقت�صاد الفل�صطيني 

وبنيته التحتية.

اإن�صاء �صندوق لال�صتثمار يف جماالت   -

براأ�س  الرقمي  واالقت�صاد  التكنولوجيا 

اأمريكي  دوالر  مليون  مائتا  ق��دره  مال 

)اأ�صهمت  اخلا�س  القطاع  مب�صاركة 

دوالر،  م��ل��ي��ون   50 مببلغ  ال��ك��وي��ت 

هذا  مال  راأ�س  من  مماثل  مببلغ  وقطر 

ال�صندوق(.

اإطار  يف  املحرز  التقدم  متابعة  �صرورة   -

الكرى  العربية  احلرة  التجارة  منطقة 

العربي،  اجلمركي  االحت��اد  ومتطلبات 

اأماًل يف الو�صول اإىل �صوق عربية م�صرتكة.

اال�صرت�صادي  امليثاق  م�صروع  اعتماد   -

ال�صغرية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ق��ط��اع  لتطوير 

اأجل  من  ال�صغر  ومتناهية  واملتو�صطة 

�صمان اندماج اقت�صادي يف الدول العربية 

وخلق مزايا تناف�صية.

العربي  اال�صرتاتيجي  االإط��ار  اعتماد   -

-2020 االأبعاد  املتعّدد  الفقر  للق�صاء على 

2030 وحتقيق التنمية امل�صتدامة ال�صاملة 

يف املنطقة العربية.

»املحفظة  م��ب��ادرة  على  امل��واف��ق��ة   -

املراأة  ل�صحة  اإقليمية  كمبادرة  الوردية« 

يف املنطقة العربية، وذلك يف اإطار تنفيذ 

وللحد   ،2030 امل�صتدامة  التنمية  اأهداف 

من انت�صار االأوبئة واالأمرا�س ال�صارية وغري 

ال�صارية.

وت�صجيع  امل��ه��ارات  تنمية  ���ص��رورة   -

االإبداع واالبتكار بهدف بناء االإن�صان...

لالأ�صرة  العمل  وثيقة منهاج  اعتماد   -

يف املنطقة العربية.

الن�صاء  اإدم��اج  برنامج  على  املوافقة   -

والفتيات يف م�صرية التنمية باملجتمعات 

املراأة  توعية  اإىل  يهدف  وال��ذي  املحلية، 

وتثقيفها وتدريبها.

- اعتماد اال�صرتاتيجية العربية حلماية 

االأطفال يف و�صع اللجوء/ النزوح باملنطقة 

واإنفاذ  ا�صرت�صادية،  كوثيقة  العربية، 

حقوقهم.

القطاع  دور  اأهمية  م��ن  انطالًقا   -

التنمية  متويل  يف  اخلا�س 

ال�����دول  يف  امل�������ص���ت���دام���ة 

النهو�س  لتحقيق  العربية 

وال��ت��ك��ام��ل االق��ت�����ص��ادي 

واالج��ت��م��اع��ي امل��ن�����ص��ود، 

املجتمع  دور  وك���ذل���ك 

�صريًكا  يعتر  ال��ذي  امل��دين 

رّحبت  للحكومات،  فّعااًل 

القمة بنتائج املنتدى الرابع 

العربي  اخل��ا���س  للقطاع 

هام�س  ع��ل��ى  ع��ق��د  ال���ذي 

يف  التنموية  العربية  القمة 
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تطلعات  بلورة  اإىل  هدف  والذي  بريوت، 

دور  وتفعيل  العربي،  اخلا�س  القطاع 

املجتمع املدين فيه.

امل�صاركة  م��ن  ال�صباب  متكني   -

الفّعالة يف املجتمع، وتعزيز دور املنظمات 

ال�صبابية يف حتقيق التنمية ال�صاملة.

قراءة يف املقررات

يرى  »اجلي�س«  جملة  اإىل  حديث  يف 

وزين  غ��ازي  الدكتور  االقت�صادي  اخلبري 

االقت�صادية  التنموية  العربية  القمة  اأّن 

واالجتماعية انعقدت يف ظروف اقت�صادية 

ال�صرق  منطقة  يف  للغاية  �صعبة  ومالية 

اأ�صعار  يف  االنخفا�صات  اأّدت  اإذ  االأو�صط، 

النفط منذ العام 2014 اإىل تراجع مداخيل 

الدول النفطية )من 100 دوالر اإىل 55 دوالًرا 

التباطوؤ  عن  ناهيك  الواحد(،  للرميل 

املئة،  يف   1،5 االقت�صادي مبعدل  النمو  يف 

العامة،  املالية  يف  املرتفعة  والعجوزات 

عن  نتج  ذلك  مع  ال�صيا�صية.  والظروف 

هذه القمة عّدة مقّررات مهمة منها:

اأواًل: ت�صليط احلكومة اللبنانية ال�صوء 

يف  ال�صوريني  ال��ن��ازح��ني  مع�صلة  على 

املنطقة العربية )االأردن، لبنان والعراق(، 

ملا لها من تداعيات واأعباء كبرية جًدا 

النواحي  م��ن  ا(  خ�صو�صً لبنان  )على 

االقت�صادية واالجتماعية.

على  العربية  ال��دول  البيان  ح��ّث  وق��د 

دعم الدول امل�صيفة للنازحني من خالل 

تخّفف  تنموية،  م�صاريع  يف  اال�صتثمار 

ن  وحت�صّ الدول  هذه  كاهل  عن  االأعباء 

الو�صَعني املعي�صي واالجتماعي للنازحني. 

اإىل  القّمة  تو�صّلت  االإط����ار،  ه��ذا  ويف 

العودة  على  ال�صوريني  النازحني  ت�صجيع 

اإىل بلدهم من خالل تقدمي حوافز لهم 

داخل �صوريا، ولي�س داخل الدول امل�صيفة.

العماد  اجلمهورية  رئي�س  مبادرة  ثانًيا: 

اإىل  بالن�صبة  جًدا  املهمة  عون،  مي�صال 

باإن�صاء  تق�صي  والتي  املنطقة،  م�صتقبل 

م�صرف عربي الإعادة اإعمار الدول املت�صّررة 

من احلروب واالأزمات.

حتقيق  اأّن  وزين  راأى  ال�صياق  ه��ذا  ويف 

كبرية  اإيجابية  تبعات  له  املبادرة  هذه 

ع��ل��ى االأو����ص���اع االق��ت�����ص��ادي��ة وامل��ال��ي��ة 

املالية  التدّفقات  لناحية  واالجتماعية، 

ورج��ال  امل�صتثمرين  وج���ذب  للبنان، 

عمل،  فر�س  خلق  لناحية  اأو  االأعمال 

ل رئي�س اجلمهورية  ولكن املهم اأن يتو�صّ

اإىل جعل مركز امل�صرف يف لبنان.

للتكنولوجيا  �صندوق  اإن�صاء  ثالًثا: 

يهتم بق�صية االقت�صاد الرقمي اأو اقت�صاد 

دوالر،  مليون   200 راأ�صماله  يبلغ  املعرفة، 

مل�صتقبل  واعد  قطاع  الرقمي  فالقطاع 

عليه  الرتكيز  ويفرت�س  العربية،  الدول 

بغية تطوير االقت�صاد العربي. وتعتر اإمارة 

دبي متقدمة جًدا يف هذا املجال، ويلحقها 

لبنان الذي ا�صتثمر يف هذا القطاع لغاية 

اليوم حواىل 700 مليون دوالر.

وي�صيف الدكتور وزين: املقررات االأخرى 

ال�صادرة يف اإعالن بريوت ملفات روتينية 

تقليدية تناولتها معظم القمم التنموية 

العربية  ال�صوق  اإن�صاء  وه��ي  العربية، 

اإن�صاء  التي�صري(،  )اتفاقية  امل�صرتكة 

منطقة التجارة احلّرة، االحتاد اجلمركي 

اإىل  اإ�صافة  الكهربائي،  الربط  العربي، 

امل��راأة  حق  مثل  االجتماعية  امللفات 

وال�صيا�صية  االجتماعية  امل�صاركة  يف 

وحماية الطفل....

ماذا عن اإمكانية تنفيذ هذه املقّررات 

يف الظروف ال�صعبة؟ يو�صح الدكتور وزين 

العربية  اجلامعة  يف  االأع�صاء  ال��دول  اأّن 

عن  ال�����ص��ادرة  امل��ق��ّررات  تنفيذ  ُملَزمة 

ظ�روف  اإىل  يحت�اج  االأمر  ولكّن  القمة، 

مالي�ة،  واإمكان�ات  مالئم�ة  اقت�صادي�ة 

ق�رار  اإىل  يحت�اج  ذل�����ك  م��ن  واأك��ث�����ر 

�صيا�ص�ي.

قطر  »ق���رار  اأّن  اإىل  وزين  اأ���ص��ار  اأخ���رًيا 

باال�صتثمار يف �صندات اليورو بوند اللبنانية 

بقيمة 500 مليون دوالر )ت�صكل 1،5% من 

الدين العام( والذي اأتى غداة القمة، يعتر 

�صداد  على  وبقدرته  بلبنان  ثقة  ر�صالة 

ديونه، كما اأّنه ر�صالة اطمئنان لالأ�صواق 

املالية العاملية وللم�صتثمرين املوؤ�ص��صاتيني 

يف اخلارج، ف�صاًل عن انعكا�صها اإيجاًبا 

على اال�صتقرار النقدي«.
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اأهداف خّطة االأمم املتحدة للتنمية امل�صتدامة -2030

و�صعت االأمم املتحدة �صبعة ع�صر هدًفا يف اإطار خطة التنمية 

اأف�صل  لتحقيق م�صتقبل  العام 2015  اأعّدتها يف  التي  امل�صتدامة 

للتحديات  االأهداف  هذه  وتت�صدى  للجميع.  ا�صتدامة  واأكرث 

العاملية التي نواجهها، مبا يف ذلك التحديات املتعلقة بالفقر 

وعدم امل�صاواة واملناخ وتدهور البيئة واالزدهار وال�صالم والعدالة.

على  التام  الق�صاء  الفقر،  على  الق�صاء  هي:  اخلطة  اأه��داف 

بني  امل�صاواة  اجليد،  التعليم  والرفاه،  اجليدة  ال�صحة  اجل��وع، 

اجلن�صني، املياه النظيفة والنظافة ال�صحية، طاقة نظيفة باأ�صعار 

واالبتكار  ال�صناعة  االقت�صاد،  ومنو  الالئق  العمل  معقولة، 

مدن  امل�صاواة،  ع��دم  اأوج��ه  من  احل��ّد  االأ�صا�صية،  والهياكل 

وجمتمعات حملية م�صتدامة، اال�صتهالك واالإنتاج امل�صوؤوالن، 

العمل املناخي، احلياة حتت املاء، احلياة يف الّر، ال�صالم والعدل 

واملوؤ�ص��صات القوية، وعقد ال�صراكات لتحقيق االأهداف.

الدكتور غازي وزين



ُي�صكل الف�صاد عائًقا اأمام تقّدم الوطن 

وينتهك  الفقر  ُي�صّبب  اإّن��ه  اإذ  ونهو�صه 

ح��ق��وق االإن�����ص��ان وال��ق��َي��م االأخ��الق��ي��ة 

ويعّوق  الدميوقراطية  وُيقّو�س  والعدالة 

بالبيئة  ال�صرر  ويلحق  االقت�صادي  النمو 

التنمية  وُي��ع��ّر���س  ال��ع��ام��ة،  وال�����ص��ح��ة 

وهو  للخطر،  القانون  و�صيادة  امل�صتدامة 

مة.  املنظَّ اجلرمية  اأدوات  اإح��دى  ُيعتر 

ك�صفه  اأواًل  يجب  الف�صاد  وملكافحة 

ة مُتّكن من  اأدلَّ وتوفري  واإثبات ح�صوله 

والتحقيق  الفا�صدين  على  القب�س  اإلقاء 

من  كثرًيا  اأّن  اإاّل  وُمعاقبتهم،  معهم 

عن  االإب��الغ  عن  يحجمون  االأ�صخا�س 

ف�صاد ما خوًفا من اأ�صرار مادية اأو معنوية 

باالإبالغ  قيامهم  حال  يف  ت�صيبهم  قد 

عن اأي ف�صاد اأو فا�صد.. لهذا كان ال بدَّ 

من و�صع ت�صريعات ُتعاقب على الف�صاد 

من  كا�صفيه  وحتمي  اأوىل،  ناحية  من 

اآلية  و�صع  ع��ن  ف�صاًل  ثانية،  ناحية 

والتحقيق  عنه  لال�صتق�صاء  حُمكمة 

فيه واإثباته ومتابعة اإجراءات املحاكمة 

واحلكم والعقاب...

مكافحة الف�صاد 

واملعاقبة عليه

اللبناين: العقوبات  • الر�صوة يف قانون 
_ يف القطاع العام:

منَتَدٍب  �صخ�س  اإّن كل موظف وكل 

اأو  باالنتخاب  �صواء  عامة،  خدمة  اإىل 

مبهمة  َف  ُكلِّ ام��رئ  وكل  بالتعيني، 

لغريه  اأو  لنف�صه  قبل  اأو  التم�س  ر�صمية، 

ليقوم  اأخرى  منفعة  اأي  اأو  وعًدا  اأو  هدية 

وظيفته،  اأع��م��ال  م��ن  �صرعي  بعمل 

اإىل  اأ�صهر  ثالثة  من  باحلب�س  ُيعاَقب 

ثالث �صنوات وبغرامة اأقّلها �صعفا قيمة 

ا  ما اأخذه اأو قبل به. وُيعاَقب الرا�صي اأي�صً

لكنه  ذات��ه��ا  بالعقوبات  كاملرت�صي 

باالأمر  باح  اإذا  العقوبات  يعفى من هذه 

اعرتف  اأو  ال�صالحية  ذات  لل�صلطات 

املحكمة  اإىل  الق�صية  اإحالة  قبل  به 

)املادتان 351 و353 عقوبات(.

ال�صابق  االأ�صخا�س  من  �صخ�س  وكل 

لغريه  اأو  لنف�صه  قبل  اأو  التم�س  ذكرهم 

اأخرى ليعمل  اأي منفعة  اأو  اأو وعًدا  هدية 

اأّن��ه  عي  يدَّ اأو  لوظيفته  منافًيا  عماًل 

يوؤخر  اأو  ليهمل  اأو  وظيفته  يف  داخ��ل 

ُيعاَقب  عليه،  واجًبا  عمله  كان  ما 

وبغرامة  املوؤقتة  ال�صاّقة  باالأ�صغال  ا  اأي�صً

ما  قيمة  اأ�صعاف  ثالثة  عن  تنق�س  ال 

ى بالعقوبة نف�صها  اأخذه اأو قبل به. وُيق�صَ

االأفعال،  ارتكب هذه  اإذا  املحامي  على 

ا اإاّل اأّنه يعفى من هذه  وعلى الرا�صي اأي�صً

اإذا باح باالأمر لل�صلطات ذات  العقوبات 

اإحالة  قبل  به  اع��رتف  اأو  ال�صالحية، 

الق�صية اإىل املحكمة )املادتان 352 و353 

اأو  لل�صلطة  املوظف  ا�صتغلل  هو  الف�صاد 

اأو  مكا�صب  حتقيق  بهدف  العمل  اأو  الوظيفة 

اآفة  لبنان  ويعاين  قانوًنا.  متوجبة  غري  منافع 

القطاعني  يف  موؤ�ص�صاته  كل  تنخر  التي  الف�صاد 

العام واخلا�س...

مدركات  موؤ�صر  يف   143 املرتبة  احتّل  وقد 

الف�صاد للعام 2017 من بني 180 دولة، لُي�صّجل 

يحتّل  كان  اإذ   ،2016 العام  عن  تراجًعا  بذلك 

بح�صب  دول��ة،   176 اأ�صل  من   136 املرتبة 

»اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�صفافية« )ال ف�صاد( 

وهي الفرع الوطني ملنظمة ال�صفافية الدولية.

نحن والقانون
اإعداد: د. نادر �صايف - حماٍم باال�صتئناف
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عقوبات(.

ومن عر�س على �صخ�س من االأ�صخا�س 

اأو اأي منفعة  الوارد ذكرهم اأعاله هدية 

اأجر غري  �صبيل  بها على  وعده  اأو  اأخرى 

واجب، ليعمل اأو ال يعمل عماًل تقت�صيه 

مل  اإذا  ُعوِقَب  تنفيذه،  ليوؤّخر  اأو  وظيفته 

باحلب�س  قبواًل  الوعد  اأو  العر�س  ُي��الِق 

ثالثة اأ�صهر على االأقل وبغرامة ال تنق�س 

اأو  املعرو�س  ال�صيء  قيمة  �صعَفي  عن 

املوعود به )املادة 355 عقوبات(.

منتَدٍب  �صخ�س  وك��ل  موظف  وك��ل 

املذكور  النحو  على  عامة،  خدمة  اإىل 

اأعاله، يقبل باأجر غري واجب عن عمل 

اأو  وظيفته  اأعمال  من  اإج��راوؤه  �صبق  قد 

اإىل  �صهر  من  باحلب�س  ُيعاَقب  مهمته، 

اأقّلها �صعفا قيمة ما قبل  �صنة وبغرامة 

به )املادة 356 عقوبات(.

اأو  اأو التم�س اأجًرا غري واجب  ومن اأخذ 

َقِبل الوعد به، �صواء كان لنف�صه اأو لغريه 

الإنالتهم  ال�صعي  اأو  اآخرين  اإنالة  بق�صد 

م�صاريع  اأو  مقاوالت  اأو  عماًل  اأو  وظيفة 

اأو  الدولة  من  منًحا  اأو  غريها  اأرباًحا  اأو 

اإحدى االإدارات العامة، اأو بق�صد التاأثري يف 

كانت،  طريقة  باأي  ال�صلطات  م�صلك 

�صنتني  اإىل  �صهرين  باحلب�س من  ُعوِقَب 

اأو  اأخذ  ما  قيمة  �صعفا  اأقّلها  وبغرامة 

قبل به )املادة 357 عقوبات(.

- يف القطاع اخلا�س:

اخلا�س،  القطاع  يف  عامل  كل  اإّن 

م�صت�صاًرا،  اأو  خبرًيا  اأم  كان  م�صتخدًما 

وكل من ارتبط مع �صاحب عمل بعقد 

ا�صتخدام لقاء اأجر، التم�س اأو قبل لنف�صه 

منفعة  اأي  اأو  وع��ًدا  اأو  هدية  لغريه،  اأو 

اأخرى، لك�صف اأ�صرار اأو معلومات ت�صيء 

االمتناع  اأو  بعمل  للقيام  اأو  العمل  اإىل 

عنه، بق�صد اإحلاق ال�صرر املادي اأو املعنوي 

ُيعاَقب  مب�صلحته،  اأو  العمل  ب�صاحب 

باحلب�س من �صهرين اإىل �صنتني وبالغرامة 

من مئة األف اإىل مئتي األف لرية. وُتنَزل 

كاملرت�صي  بالرا�صي؛  نف�صها  العقوبة 

الفعل  اقرتف  واإذا  )املادة 354 عقوبات(. 

حماٍم ُعوِقَب باحلب�س من �صنة اإىل ثالث 

مدى  مهنته  ممار�صة  من  وُمنع  �صنوات 

احلياة )املادة 358 عقوبات(.

قوانني اأخرى

مبكافحة  تتعلق  اأخ��رى  قوانني  ثمة 

الف�صاد بع�صها تبناه لبنان عر م�صادقته 

مّت  االآخر  وبع�صها  دولية  اتفاقيات  على 

اإقراره، ويف ما ياأتي ملحة عن هذه القوانني 

وفق تاريخ امل�صادقة عليها اأو اإقرارها.

االإجتار  ملكافحة  املتحدة  االأمم  اتفاقية   •
العقلية  واملوؤثرات  باملخدرات  امل�صروع  غري 

:)1988/12/20(

رقم  ب��ال��ق��ان��ون  لبنان  اإل��ي��ه��ا  ان�صم 

على  مقدمتها  يف  ��زت  وركَّ  ،1995/426

يدّر  ال��ذي  امل�صروع  غري  االإجت��ار  خطورة 

اأرباًحا وثروات طائلة متّكن املنظمات 

اخ��رتاق  من  الوطنية  غري  االإج��رام��ي��ة 

احلكومات  هياكل  واإف�صاد  وتلويث 

امل�صروعة  واملالية  التجارية  واملوؤ�ص�صات 

واملجتمع على م�صتوياته جميًعا.

اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  االأمم  اتفاقية   •
مة عرب الوطنية )2001/12/18(: املُنظَّ

رقم  ب��ال��ق��ان��ون  لبنان  اإل��ي��ه��ا  ان�صم 

يف  الف�صاد  جت��رمي  ت  واأق���رَّ  ،2005/680

اأنه  على  ن�صت  اإذ  منها،  و9   8 املادتني 

يتعني على كل دولة طرف، اتخاذ ما قد 

اأخرى  وتدابري  ت�صريعية  تدابري  من  يلزم 

لتجرمي وعد موظف عمومي مبزية غري 

م�صتحقة اأو عر�صها عليه اأو منحه اإياها، 

ب�صكل مبا�صر  لها،  قبوله  اأو  التما�صه  اأو 

اأو  مل�صلحته  كانت  �صواء  مبا�صر،  غري  اأو 

مل�صلحة �صخ�س اآخر اأو هيئة اأخرى، و�صواء 

اقت�صت اأن يقوم ذلك املوظف بفعٍل ما اأو 

ميتنع عن القيام بفعٍل ما �صمن نطاق 

واعتماد  الر�صمية...  مهماته  ممار�صته 

اأ�صكال  لتجرمي  تدابري  يلزم من  قد  ما 

نزاهة  ولتعزيز  جنائًيا،  االأخ��رى  الف�صاد 

ف�صادهم  ومنع  العموميني  املوظفني 

وك�صفهم ومعاقبتهم. 

الف�صاد  ملكافحة  املتحدة  االأمم  اتفاقية   •
:)2003/10/31(

ان�صم لبنان اإىل هذه االتفاقية بالقانون 

ت ت�صمية يوم 9 كانون  رقم 2008/33 واأقرَّ

االأول يوًما عاملًيا ملكافحة الف�صاد، ومن 

اأهم ما جاء فيها:

اإىل  الرامية  التدابري  وتدعيم  ترويج 

عنه  والتحري  ومكافحته  الف�صاد  منع 

العائدات  ومالحقة مرتكبيه، وجتميد 

وحجزها  مة  امُلجرَّ االأفعال  من  املتاأتية 

وممار�صات  �صيا�صات  وو�صع  واإرجاعها، 

واإي��ج��اد  الوقائية،  الف�صاد  مكافحة 

مكافحة  هيئات  اأو  �صة  متخ�صّ هيئة 

�صني  اأ�صخا�س متخ�صّ اأو  الوقائية،  الف�صاد 

وتر�صيخ  واعتماد  الف�صاد،  مكافحة  يف 

امل�صتخدمني  لتوظيف  نظم  وتدعيم 

وتدريبهم  العموميني  واملوظفني  املدنيني 

وال�صفافية  الكفاءة  مبادئ  اأ�صا�س  على 

امل�صرتيات  ومراقبة  املو�صوعية،  واملعايري 

العمومية واإدارة االأموال العمومية، وو�صع 

تدابري متعلقة باجلهاز الق�صائي واأجهزة 
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الق�صاء  ا�صتقاللية  لتعزيز  العامة  النيابة 

ومكافحة الف�صاد...

»هيئة  �صالحية  تو�صيع  مّت  ذلك  اإىل 

تبيي�س  مبكافحة  اخلا�صة«  التحقيق 

املتعلقة  ل��الإج��راءات  لبنان  يف  االأم��وال 

مبكافحة الف�صاد مبوجب القانون رقم 

البرتولية  املوارد  2008/32. وت�صّمن قانون 

ال�صادر   2010/132 رقم  البحرية  املياه  يف 

خا�صة  اأحكاًما   2013/10289 باملر�صوم 

ملنع الف�صاد يف االأن�صطة البرتولية. كما 

االأكادميية  اإن�صاء  اتفاق  توقيع  مّت 

الدولية ملكافحة الف�صاد IACA واإبرامه 

من  وذل��ك   ،2015/2301 رق��م  باملر�صوم 

الف�صاد  منع  على  العمل  تعزيز  اأج��ل 

وتوفري  واق��ت��دار،  بفعالية  ومكافحته 

واالأب��ح��اث  املهني  وال��ت��دري��ب  التعليم 

وت�صجيع  التقنية  امل�صاعدات  وتقدمي 

التعاون الدويل والرتابط ال�صبكي.

�صالحيات  ت��و���ص��ي��ع  مّت  ذل���ك  اإىل 

يف  الف�صاد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة 

الو�صول  يف  احلق  قانون  مبوجب  لبنان 

باتت  وقد   .2017/28 رقم  املعلومات  اإىل 

ت�صمل ت�صّلم ال�صكاوى والتحقيق فيها 

امل�صورة  واإب��داء  ب�صاأنها،  ق��رارات  واإ�صدار 

�صنوي  تقرير  وو�صع  املخت�صة،  لل�صلطات 

اإىل  االأ���ص��خ��ا���س  و���ص��ول  �صعوبات  ع��ن 

املعلومات وامل�صاركة يف تثقيف املواطن 

وبلورة وعيه، واالإ�صهام يف تدريب املوظفني 

وامل�صوؤولني يف االإدارة على كيفية واأهمية 

مت��ك��ني االأف�����راد م��ن احل�����ص��ول على 

املعلومات...

الهيئة  �صالحيات  عت  تو�صّ كما 

لبنان  يف  الف�صاد  ملكافحة  الوطنية 

مبوجب قانون دعم ال�صفافية يف قطاع 

هو  ما  لت�صمل   ،2018/84 رقم  البرتول 

ال�صفافية  دعم  جمال  يف  اأعاله  مذكور 

من  كل  ومعاقبة  ال��ب��رتول،  قطاع  يف 

الف�صاد  الوطنية ملكافحة  للهيئة  يقدم 

املن�صو�س  بالعقوبة  كاذبة،  معلومات 

قانون  من  و462   461 املادتني  يف  عنها 

العقوبات.

اأقرت   )2018/12/19( االأخرية  االآونة  ويف 

النواب  جمل�س  يف  وامل��وازن��ة  امل��ال  جلنة 

اللبناين م�صروع قانون مكافحة الف�صاد 

يف القطاع العام واإن�صاء الهيئة الوطنية. 

على  ويرّكز  مادة   28 امل�صروع  يت�صمن 

احل�صانات  ورفع  امل�صرفية  ال�صرية  رفع 

وال�صباط  والنواب  وال���وزراء  الروؤ�صاء  عن 

واالإداريني. وُينتظر اإقراره نهائًيا يف الهيئة 

العامة ملجل�س النواب، وت�صكيل الهيئة 

لتكتمل  الف�صاد،  ملكافحة  الوطنية 

املنظومة الت�صريعية ملكافحة الف�صاد يف 

القطاع العام.

حماية كا�صفي الف�صاد

الف�صاد  كا�صفي  حماية  قانون  تناول 

اأي   2018/10/10 يف  ال�صادر   2018/83 رقم 

اأو ق�صائًيا  �صخ�س ي�صغل من�صًبا ت�صريعًيا 

اأمنًيا  اأو  اأو ع�صكرًيا  اإدارًيا  اأو  تنفيذًيا  اأو 

اأم  معّيًنا  اأك��ان  �صواء  ا�صت�صارًيا،  اأو 

االأجر  مدفوع  موؤقًتا،  اأم  دائًما  منتخًبا، 

يوؤدي  �صخ�س  واأي  االأجر،  مدفوع  غري  اأم 

�صخ�س  قيام  اأّن  واعتر  عامة...  وظيفة 

بك�صف الف�صاد ال ي�صكل خرًقا ملوجب 

بذلك  ُي�صّكل  وه��و  املهنية،  ال�صرية 

ا�صتثناء على قاعدة جترمي اإف�صاء االأ�صرار 

�صنًدا للمادة 579 عقوبات.

• احلماية واحلوافز:
يقوم  ال��ذي  ال�صخ�س  منها  ي�صتفيد 

بك�صف معلومات عن عمل اأو امتناع 

قد  اأو  يح�صل  اأو  ح�صل  ع��م��ل،  ع��ن 

اأو  تدل  اأو  تتعلق  باأّنها  ويعتقد  يح�صل، 

يقدم  اأن  الف�صاد، على  اإثبات  ت�صاعد يف 

الوطنية ملكافحة  الهيئة  اأمام  ك�صفه 

القانونية.  االأ�صول  وفق  ح�صًرا  الف�صاد 

وتتمثل �صالحيات هذه الهيئة بحماية 

كا�صفي الف�صاد وظيفًيا وج�صدًيا، وتقرير 

والتقدم  لهم،  وامل�صاعدات  املكافاآت 

اأو  التاأديبية  ال�صلطة  اإىل  ب�صكوى 

الق�صائية املخت�صة بحق اأي �صخ�س اأحلق 

بالكا�صف �صرًرا وظيفًيا اأو غري وظيفي، 

اأو بحق اأي �صخ�س اأو رئي�س جهة حمّققة 

يرف�س اال�صتجابة لطلب الهيئة.

الك�صف: • اأ�صول تقدمي 
بك�صفه  ال��ت��ق��ّدم  الكا�صف  على 

بوا�صطة اأي و�صيلة معترة قانوًنا واأن يطلب 

اال�صتفادة من اأحكام هذا القانون عفًوا 

التي  اجلهة  قبل  من  نظره  لفت  بعد  اأو 

التي  املعلومات  اأّما  الك�صف.  ت�صّلمت 

يجب اأن يت�صمنها الك�صف فهي اال�صم 

املهني  ون�صاطه  للكا�صف  الكامل 

هاتفه،  ورق��م  عمله  وع��ن��وان  وعنوانه 

الك�صف،  مو�صوع  الف�صاد  وطبيعة 

املعنيني  االأ�صخا�س  اأو  ال�صخ�س  وا�صم 

اللذان  وال��زم��ان  وامل��ك��ان  بالك�صف، 

فيهما  يح�صل  قد  اأو  يح�صل  اأو  ح�صل 

اأخرى  و�صيلة  اأي  ويرفق بالطلب  الف�صاد. 

الو�صائل املتاحة لتعزيز الك�صف يف  من 

واأ�صماء  )كامل�صتندات،  توافرها  حال 

والت�صجيالت  وع��ن��اوي��ن��ه��م،  ال�صهود 

ال�صوتية، و�صواها(.

الف�صاد: ا�صم وهوية كا�صف  • �صرية 
ر على الهيئة وعلى اأي ع�صو من  ُيحظَّ

اأي  اأو  فيها  العاملني  من  اأو  اأع�صائها 

�صخ�س اآخر االإف�صاح عن ا�صم الكا�صف 

موافقته  دون  من  هذه  ب�صفته  وهويته 

الك�صف  هذا  يكن  مل  ما  اأو  امل�صبقة، 

يف اإطار االإجراءات االآيلة اإىل حمايته ويف 

ويبقى  احلماية.  هذه  تقت�صيه  ما  حدود 

هذا احلظر قائًما حتى بعد اإحالة الق�صية 

التاأديبية  اأو  الق�صائية  الهيئات  اإىل 

اأّنه يعود للهيئة اإدراج ا�صم  اإاّل  املخت�صة. 

الكا�صف ب�صفة �صاهد يف قائمة ال�صهود 

حال  يف  املخت�صة  الهيئات  اإىل  املحالة 

موافقته.

الف�صاد: ال�صرر بكا�صف  • تعريف 
- ال�صرر يف االإطار الوظيفي: 

التي  االإج��راءات  من  اأي  بال�صرر  ُيق�صد 

ت�صبب �صرًرا وظيفًيا للكا�صف، واملتخذة 

�صبيل  على  ومنها  الك�صف،  ب�صبب 

اأو  ال�صريحة  التاأديبية  االإج��راءات  املثال: 

اإنهاوؤها  اأو  اخلدمة  من  ال�صرف  املقّنعة، 

اأو  ممار�صتها،  تعليق  اأو  موؤقًتا  وقفها  اأو 

اأو  اأو الرتهيب  الراتب،  اأو  الرتبة  تخفي�س 

اأو رف�س اإعطاء  اأو رف�س الرتقية  التمييز، 

اإفادة  الكا�صف  اإعطاء  اأو  عمل،  اإف��ادة 
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تلحق به �صرًرا، اأو فر�س �صروط من �صاأنها 

تعديل �صروط العمل مبا ي�صّر مب�صلحته 

عقده  جتديد  ع��دم  اأو  تعاقده  ف�صخ  اأو 

اأو  عمل،  واأي  اخلدمة،  من  ت�صريحه  اأو 

االإج��راءات  من  باأي  تهديد  اأو  امتناع، 

�صلًبا على وظيفة  يوؤثر  �صابًقا،  املذكورة 

ما  كل  فيه  مبا  عمله،  اأو  الكا�صف 

يتعلق بفر�س التوظيف و�صالمة العمل.

- ال�صرر خارج االإطار الوظيفي:

اأف���راد  الأح���د  اأو  للكا�صف  التعّر�س 

ب�صبب  لديه  العاملني  الأح��د  اأو  عائلته 

من  اأي  بوا�صطة  بالك�صف،  تقّدمه 

اأو االإجراءات  ال�صغوطات  االآتية:  االأفعال 

ل�صرر  والتعر�س  التهديدات،  اأو  الثاأرية 

مادي  ل�صرر  التعر�س  اأو  معنوي  اأو  ج�صدي 

باالأمالك اأو االأموال ال�صخ�صية.

• النظر يف طلب احلماية:
قبل  م��ن  ع��ف��ًوا  احلماية  ق��رار  يتخذ 

كا�صف  طلب  على  بناء  اأو  الهيئة، 

تاريخ  م��ن  اع��ت��ب��اًرا  وي�����ص��ري  الف�صاد، 

الهيئة  وتقوم  الك�صف.  طلب  تقدمي 

وجود  للتحّقق من  املنا�صب  باال�صتق�صاء 

الوظيفي  ال�صرر  بني  ال�صببية  الرابطة 

اأمام  تن�صاأ  حيث  والك�صف،  احلا�صل 

باأّن  الكا�صف  مل�صلحة  قرينة  الهيئة 

ال�صرر الوظيفي ناجم عن الك�صف الذي 

العك�س  اإثبات  عبء  وينتقل  به،  قام 

الكا�صف.  يعمل  حيث  االإدارة  على 

ذوي  االأ�صخا�س  ت�صتدعي  اأن  وللهيئة 

اإليهم، وعليهم املثول  العالقة وت�صتمع 

اأمامها والتجاوب مع طلباتها.

يف  اأج���رًيا  احلماية  طالب  ك��ان  اإذا 

اأّن  الهيئة  ووج���دت  اخل��ا���س  القطاع 

ت�صدر  حمق،  الوظيفية  احلماية  طلب 

يبنّي  املت�صرر  طلب  على  بناء  تقريًرا 

الوظيفي  ال�صرر  بني  ال�صببية  العالقة 

وتقرتح  ف�صاد،  بك�صف  ال�صاكي  وقيام 

ا عن هذا ال�صرر يقدر يف حاالت  له تعوي�صً

ال�صرف التع�صفي براتب ما بني اثني ع�صر 

�صهًرا واأربعة وع�صرين �صهًرا.

اإذا كان طالب احلماية موظًفا، على 

ت�صحيح  يف  طلبها  توجه  اأن  الهيئة 

الو�صع واإعادة االأمور اإىل ما كانت عليه 

االإدارة  اإىل  اأو  املدنية  اإىل جمل�س اخلدمة 

النظر  املعنية  االإدارة  وعلى  املخت�صة. 

عن  الهيئة  واإف���ادة  باالأولوية  بالطلب 

الطلب  ه��ذا  بها  اق��رتن  التي  النتيجة 

خالل مهلة �صهر من تاريخ وروده اإليها.

حق  للكا�صف  احلالتني،  كلتا  يف 

مراجعة الق�صاء املخت�س مبهلة �صهرين 

حول  الهيئة  ق���رار  تبّلغه  ت��اري��خ  م��ن 

الوظيفي  ال�صرر  بني  ال�صببية  العالقة 

احلا�صل وقيامه بك�صف الف�صاد.

قرار احلماية  الرجوع عن  وال ميكن 

مكافحة  لهيئة  تبني  اإذا  اإاّل  املتخذ 

ال�صببية  الرابطة  انتفاء  املعنية  الف�صاد 

كان  اإذا  اأّما  ال�صرية.  على  االإبقاء  مع 

طلب احلماية قد مّت افرتاء اأو عن طريق 

وقائع  اأو  م�صتندات  باختالق  اأو  الغ�س 

في�صقط مفعول هذه ال�صرية.

للكا�صف: ال�صخ�صية  • احلماية 
كل  طلب  على  بناء  اأو  عفًوا  للهيئة 

ذي م�صلحة اأن تطلب من النيابة العامة 

املخت�صة اأو القوى االأمنية املخت�صة اتخاذ 

حلماية  املنا�صبة  االأمنية  االإج����راءات 

والعاملني  عائلته  واأف����راد  الكا�صف 

لها  تبنّي  اإذا  وال�صهود،  اخل��راء  اأو  لديه 

من  �صخ�صية  حماية  اإىل  بحاجة  اأّنهم 

�صغوط اأو اأعمال ثاأرية ح�صلت اأو يخ�صى 

والقوى  العامة  النيابة  وعلى  ح�صولها. 

االأمنية اال�صتجابة للطلب فور ا�صتالمه 

بالو�صائل املتاحة.

املُحلَّة واملُخّففة: االأعذار  • يف 
مع مراعاة اأحكام القوانني واالأنظمة 

املرعية االإجراء، ي�صتفيد الكا�صف الذي 

قام  ف�صاد  تبيان حالة  اإىل  يوؤدي ك�صفه 

بها اأو �صارك فيها مبا�صرة اأو غري مبا�صرة، 

من عذر حمّل وال ُتفر�س عليه اأي عقوبة 

ق�صائية اأو م�صلكية، بعد ا�صرتداد الدولة 

قبل  بادر  قد  يكون  اأن  �صرط  حقوقها، 

جهة  اأي  اأو  الق�صاء،  اأو  الهيئة  مبا�صرة 

حتقيق  اأو  ا�صتق�صاء  تدابري  ب��اأي  اإداري��ة 

من  عمل  اأي  اأو  ق�صائية  اأو  م�صلكية 

وُيكتفى  واملحاكمة.  املالحقة  اأعمال 

بالعذر امُلخّفف اإذا مت الك�صف بعد بدء 

اأعاله،  اإليها  امل�صار  االإج��راءات  من  اأي 

اأو  ق�صائي  قرار  اأو  حكم  اأي  �صدور  وقبل 

تاأديبي.

الف�صاد: ال�صرر بكا�صفي  اإحلاق  • عقوبة 
كل من اأحلق �صرًرا يف االإطار الوظيفي 

االأ�صخا�س  باأحد  اأو  الف�صاد  بكا�صف 

اأعاله، ُيعاَقب بغرامة تراوح  املذكورين 

لرية  مليون  ومئة  ماليني  ع�صرة  بني  ما 

لبنانية، مع مراعاة حق املوظف املت�صرر 

احلال  وباإعادة  االأ�صول  وفق  بالتعوي�س 

الك�صف.  قبل  عليه  كانت  ما  اإىل 

الوظيفي،  االإطار  خارج  ال�صرر  كان  واإذا 

اجل��زائ��ي��ة  االأح���ك���ام  عليه  ��ق  ُت��ط��بَّ

والقوانني النافذة م�صددة.

• املكافاآت وامل�صاعدات:
املكافاأة  مبنح  القرار  اتخاذ  للهيئة 

اأدى  اإذا  الف�صاد  لكا�صف  امل�صاعدة  و/اأو 

الك�صف اإىل ح�صول االإدارة على مبالغ اأو 

مكا�صب مادية، مثل حت�صيل الغرامات 

وا�صتعادة االأموال، اأو اإىل جتنيبها خ�صارة 

ى  تتعدَّ اأن  ميكن  وال  مادًيا.  �صرًرا  اأو 

خم�صة  امل�صاعدة  و/اأو  املكافاأة  قيمة 

اأو  املح�صلة  املبالغ  قيمة  م��ن  باملائة 

االإدارة  قتها  حقَّ التي  املادية  املكا�صب 

املادي  ال�صرر  اأو  اخل�صارة  اأو  اأق�صى  كحد 

واإذا  ل�����الإدارة.  الك�صف  به  جنَّ ال���ذي 

م��ردود  تقييم  ب��االإم��ك��ان  يكن  مل 

الك�صف، فللهيئة اأن تتخذ قراًرا مبنح 

يتنا�صب  مببلغ  امل�صاعدة  و/اأو  املكافاأة 

اأال  �صرط  الك�صف احلا�صل،  اأهمية  مع 

االأدن��ى  احل��د  �صع��ف  خم�صني  يتعدى 

لالأج��ور.

الكا�صف  م�صاعدة  تقرر  اأن  وللهيئة 

ك�صفه  نتيجة  ج�صدًيا  اأو  مادًيا  املت�صرر 

م�صاعدة  طلبه،  على  وبناء  منحه  عر 

احلالة.  مع  متنا�صبة  مادية  اأو  قانونية 

م�صّبب  ع��ل��ى  ال��رج��وع  ح��ق  ول��ل��دول��ة 

ال�صتعادة  �صامنة  جهة  اأي  اأو  ال�صرر 

يبقى  كما  دة،  امُل�صدَّ امل�صاعدات  قيمة 

ال�صرر  م�صّبب  مالحقة  حق  للكا�صف 

من  ي�صتفيد  وال  ح��ق��وق.  م��ن  ل��ه  مب��ا 

كا�صفو  امل�صاعدات  و/اأو  امل��ك��اف��اآت 

الف�صاد امل�صاركون باأي و�صيلة يف الف�صاد 

املك�صوف عنه.



ق�صايا اإقليمية
اإعداد:  د. اإح�صان مرت�صى

باحث يف ال�صوؤون االإ�صرائيلية
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اأكرب عملية ابتزاز مايل 

وع�صكري اإ�صرائيلي 

لوا�صنطن:

بترير  املتحدة  ال��والي��ات  تكتفي  ال 

�صد  وجرائمها  اإ�صرائيل  انتهاكات 

عموًما،  والعرب  ا  خ�صو�صً الفل�صطينيني 

ودعمها �صيا�صًيا ودبلوما�صًيا يف املنتديات 

ال�صبعني  م��دى  على  اإّنها  بل  الدولية، 

عاًما املا�صية، قّدمت لها م�صتويات من 

مبا  مقارنتها  ميكن  ال  امل��ايل  الدعم 

قّدمته الأي دولة اأخرى. 

اال�صرتاتيجي  املنطق  يف  اأب��ي��ب،  فتل 

بني  امل�صرتكة  للعالقات  وال�صيا�صي 

مل�صاعدات  م��ت��ل��ٍقّ  اأك���ر  اجل��ان��َب��ني، 

وا�صنطن االقت�صادية واملالية والع�صكرية. 

تلّقته  الذي  االأمريكي  الدعم  يقرتب 

العام  يف  فل�صطني  احتالل  منذ  اإ�صرائيل 

1948 وحتى 2017، من ال� 130 مليار دوالر 

اأّن  اإاّل  الر�صمية،  التقديرات  بح�صب 

تقديرات اأخرى تقول اإّنه و�صل اإىل نحو 270 

مليار دوالر. وتتحّكم يف هذه امل�صتويات 

ال�صخمة من امل�صاعدات، عوامل ترتبط 

من  الدائَمني  وال�صغط  االبتزاز  مبمار�صة 

قبل اللوبي اليهودي املوؤّيد الإ�صرائيل على 

اإ�صافة  املتعاقبة،  االأمريكية  االإدارات 

تفّوق  ا�صتمرار  وا�صنطن على  اإىل حر�س 

ال�صرق  يف  واقت�صادًيا  اأبيب ع�صكرًيا  تل 

االأو�صط.

نتائج الدعم االأمريكي الإ�صرائيل

الإ�صرائيل  القيا�صي  الدعم  ُيخّيب  مل 

ف  ت�صنَّ اإذ  االأم��ريك��ي��ة؛  التطّلعات 

الرثية،  ال�صناعية  ال��دول  من  اأبيب  تل 

اأكرث  ارتفع  االإجمايل  املحلي  فناجتها 

و2016،   1960 العامني  140 �صعًفا، بني  من 

بح�صب  دوالر  مليار   317 ع��ن  زاد  اإذ 

اأّن متو�صط  بيانات البنك الدويل. كما 

بات  اأبيب  تل  يف  ال�صنوي  الفرد  دخ��ل 

يف  مثيله  عن  يزيد  ال��دويل،  البنك  وفق 

اإىل  لي�صل  واإ�صبانيا،  اجلنوبية  كوريا 

من  جزء  وبف�صل  دوالرات.  و810  األًفا   36

�صناعة  اأ�صبحت  االأم��ريك��ي،  الدعم 

اأقوى  من  واح��دة  االإ�صرائيلية  االأ�صلحة 

ال�صناعات يف العامل، فبني العامني 2008 

اأكر  �صابع  اأبيب  تل  ّنفت  �صُ و2011، 

م�صّدر لالأ�صلحة عاملًيا، اإذ باعت معدات 

بقيمة 9.9 مليارات دوالر. ويف 2015 بلغت 

قيمة مبيعاتها من الب�صائع الع�صكرية 

5.7 مليارات دوالر.

االأمريكية  امل�صاعدات  تقدمي  يتّم 

الإ�صرائيل من خالل اتفاقات، مدة كل 

يفيد  ما  الزمن،  من  عقد  منها  واح��د 

االإ�صرائيلية،  االأمنية  ال�صناعات  تطّور 

التخطيط  جم��ال  العدو  جلي�س  ويتيح 

هذا  ويف  الطويل.  امل��دى  على  وال�����ص��راء 

ال�صهيوين  ال��ل��وب��ي  مي��ار���س  ال�����ص��ي��اق، 

وال�صخ�صيات  االأحزاب  على  املايل  نفوذه 

االأم��ريك��ي��ة، اإم���ا مب��ك��اف��اأة امل��وال��ني 

الإ�صرائيل اأو مبعاقبة املعار�صني لها. فهو 

وي�صّن حمالت  املوؤيدين  املر�صحني  ميّول 

و�صائل  عر  املعار�صني  �صد  ف�صائحية 

االإعالم ال�صديقة لليهود.

اأهمية هذا النفوذ املايل، ال تقت�صر فقط 

االأمريكية  املالية  امل�صاعدات  �صّكلت 

العدو  قوة  بناء  يف  جًدا  مهًما  عامًل  الإ�صرائيل 

�صيما  )ال  عاًما   45 مدى  على  الع�صكرية 

 .)1973 العام  يف  الغفران  يوم  حرب  منذ 

ووا�صنطن، كما هو معلوم، هي م�صدر متويل 

القتالية  بالو�صائل  واإمداده  االإ�صرائيلي  اجلي�س 

االأكرث تطوًرا يف العامل.

مليار دوالر 

م�صاعدات 



مل�صلحة  خا�صة  امتيازات  حتقيق  على 

بع�س القيادات ال�صهيونية، واإمّنا تتعداه 

اال�صتعمارية  االأه����داف  حتقيق  اإىل 

وتخدم  الغا�صب،  للكيان  التو�صعية 

ال�صرق  منطقة  يف  االإقليمي  ت��ف��ّوق��ه 

على  وخيمة  ع��واق��ب  ول��ه��ذا  االأو���ص��ط، 

املنطقة  يف  واحل���رب  ال�صلم  م��ع��ادالت 

العاملي،  االقت�صاد  ا�صتقرار  والعامل، وعلى 

ال��والي��ات  يف  الدميقراطية  وم�صتقبل 

قبيل  من  يكن  مل  وبالتايل،  املتحدة. 

يف  االأوروب��ي��ني  معظم  يعلن  اأن  ال�صدفة 

متّثل  اإ�صرائيل  ب��اأّن  ال��راأي  ا�صتفتاءات 

التهديد االأكر لل�صالم العاملي.

امل�صاعدات املقررة 

لل�صنوات املقبلة

اأقّرت  العام 2018،  يف �صهر حزيران من 

االأمريكي  الكونغر�س  يف  املوازنة  جلنة 

املوازنة  يف  اخلارجية  امل�صاعدات  بند 

االأمريكية لل�صنة املالية 2019 التي بداأت 

االأول  ت�صرين  �صهر  يف 

االأوىل  ال�صنة  وهي   ،2018

اتفاقية  �صريان  بدء  من 

املقبلة  الع�صر  ال�صنوات 

االأمريكية  للم�صاعدات 

الإ�صرائيل )2019 – 2028(. 

ت��ع��ت��م��د ه����ذه اخل��ط��ة 

على  االأوىل  ب��ال��درج��ة 

التي  التفاهمات  وثيقة 

�صهر  يف  اإ�صرائيل  وّقعتها 

 38 بقيمة   2016 اأي��ل��ول 

 3.3 بواقع  دوالر،  مليار 

كتمويٍل  دوالر  م��ل��ي��ار 

مليون  و500  ع�صكري 

ال��ت��ع��اون  ل��رام��ج  دوالر 

للدفاع ال�صاروخي �صنوًيا، 

ع�صريتني  خطتني  بعد 

 ،2008  -1999( اأخ��ري��ني 

اإدارة  م��ع   )2018-2009

ب��اراك  ال�صابق  الرئي�س 

جاهًدا  �صعى  الذي  اأوباما 

اإبرامها قبل مغادرته  اإىل 

بهدف  االأبي�س،  البيت 

اإدارته  باأّن  الزاعمة-  االنتقادات  تقوي�س 

الرئي�صية  حليفتها  دع��م  يف  رت  ق�صّ

املنفعة  وتكمن  االأو���ص��ط.  ال�صرق  يف 

تفاهم  مذكرات  توقيع  يف  امل�صرتكة 

بحركة  التنبوؤ  تتيح  اأّنها  يف  كهذه 

امل�صاعدات بدل اأن يتّم التفاو�س ب�صاأنها 

حزمة  ح��ول  التفاو�س  ا�صتمر  �صنوًيا. 

اأ�صهر  ع�صرة  زه��اء  االأخ��رية  امل�صاعدات 

�صت الأول مرة  اأبواب مغلقة، خ�صّ خلف 

االإ�صرائيلي  ال�صاروخي  للدفاع  اأم���وااًل 

ومنح  ال�صنة.  يف  دوالر  مليون   500 تبلغ 

يف  اإ���ص��رائ��ي��ل  االأم��ريك��ي��ون  امل�صرعون 

مليون   600 اإىل  ي�صل  ما  االأخرية  االأعوام 

لهذا  اختيارية  �صنوية  �صات  خم�صّ دوالر 

ا. الهدف اأي�صً

اأوباما كانت  اإدارة  اأّن  وجدير بالذكر، 

ب�صرورة  نتنياهو  الإقناع  مراًرا  �صعت  قد 

االأرا�صي  يف  اال�صتيطانية  اأن�صطته  وقف 

الفل�صطينية املحتلة، لكّن هذا االأخري 

انتظار  ل  يف�صّ اإّن���ه  وق��ال  ا�صتنكف، 

الرئي�س املقبل الذي �صيخلف اأوباما على 

اأف�صل  اتفاق  على  احل�صول  �صمان  اأمل 

ت�صل قيمته اإىل 4.5 مليار دوالر �صنوًيا.

خطة �صخية جًدا

الباحثان  اعتر  اأخ���رى،  ناحية  من 

مبعهد  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ان  الع�صكريان 

جلامعة  التابع  القومي  االأم��ن  درا�صات 

و�صا�صون  اإي��ف��ن  �صموئيل  اأب��ي��ب،  ت��ل 

االأمريكية  للم�صاعدات  اأّن  ح���داد، 

االأخرية الإ�صرائيل دوًرا فاعاًل يف تقويتها 

متويل  م�صدر  ب��ات��ت  وق��د  ع�صكرًيا، 

اأ�صا�صي للو�صائل القتالية التي تطلبها، ال 

�صيما املتطورة منها.

امل�صاعدات  »خطة  اإّن  الباحثان  وقال 

تعتر  القادم  للعقد  احلالية  االأمريكية 

االحتياجات  كل  وتوائم  جًدا،  �صخية 

الع�صكرية  اجل��وان��ب  يف  االإ�صرائيلية 

واالأمنية والعمالنية والقتالية، مع وجود 

التي متثلها هذه  التحّديات  جملة من 

�صمان  اأهمها  اإ�صرائيل،  اأم��ام  اخلطة 

احليلولة دون ا�صتهداف التفّوق ال�صناعي 

م�صتوى  على  االإ�صرائيلي  الع�صكري 

العامل«.

الكميات  توّفر  »اخلطة  اأّن  واأ�صافا 

ال�صيطرة  واأجهزة  االأ�صلحة  املطلوبة من 

واال�صتخبارات  واالت�صاالت  والتحّكم 

وتلتزم  املعلومات،  وجمع  والتعّقب 

والكمي  النوعي  التفّوق  املحافظة على 

املنطقة جميعها يف  الإ�صرائيل على دول 

وهو  والع�صكرية،  الت�صلحية  اجلوانب 

بند اأقّره الكونغر�س يف العام 2008، ويعني 

اإ�صرائيل  اأن تتمكن  الواقع،  اأر�س  على 

تهديد  ب��اأي  االإط��اح��ة  من  ذل��ك  بف�صل 

حتالف  اأو  منفردة،  دولة  اأي  من  تقليدي 

لدوٍل اأو جمموعات وتنظيمات«.

وختمت الدرا�صة بالقول اإّن »امل�صاعدات 

اأن  تعني  االأم��ريك��ي��ة  الع�صكرية 

يف  تفّوقها  حتقيق  اإ�صرائيل  ت�صتطيع 

اأي مواجهة ع�صكرية من خالل وقوع 

احلد االأدنى من االأ�صرار املادية واالإ�صابات 

واأ�صلحة  اأدوات  ا�صتخدام  عر  الب�صرية، 

قتالية غاية يف التقّدم«.

العدد 404
61



جرائم العدو
اإعداد: د.اأحمد �صيف الدين

�صابط متقاعد

62
العدد 404

جرمية جديدة يف �صجل االإجرام ال�صهيوين تعود اإىل 1982

غوا�صة للعدو اأغرقت �صفينة �صياحية لبنانية واأوقعت 25 �صهيًدا

اعرتفت �صلطات االحتلل االإ�صرائيلي ر�صمًيا، من خلل تقرير بثته القناة العا�صرة يف تلفزيون العدو �صمن 

الب�صعة �صد  املا�صي، بواحدة من جرائمها  الثاين  االأوىل خلل �صهر ت�صرين  لبنان  برنامج وثائقي عن حرب 

ويف  العليا.  املحكمة  من  اإذن  على  القناة  ح�صول  بعد  الرقابة،  من  منعه  من  الرغم  على  التقرير  نُ�صر  لبنان. 

التفا�صيل، اأّن غوا�صة تابعة لبحرية العدو من طراز غال 450 قامت باإغراق �صفينة �صياحية لبنانية ا�صمها عبد 

الرحمن كانت تبحر يف املياه االإقليمية قبالة مدينة طرابل�س بالقرب من جزيرة االأرانب �صيف العام 1982، بعد 

اإ�صابتها بطوربيدين اطلقتهما الغوا�صة املذكورة.

كان على منت ال�صفينة �صتة وخم�صون 

ا�صت�صهد  االأع��م��ار  خمتلف  من  مدنًيا 

خم�صة وع�صرون منهم، وكان االعتقاد 

يف  عطل  نتيجة  غرقت  اأّن��ه��ا  ال�صائد 

املحرك اأو انفجار ناجت عن عبوة نا�صفة 

العدو  جي�س  امتنع  وق��د  فيه.  زرع��ت 

وما نتج عنها من  العملية  عن جترمي 

�صحايا مدنيني عّزل، وعن م�صاءلة قائد 

اأّن االأخري  اأ�صدره،  الغوا�صة، واعتر بيان 

ال  االأم��ر  واأّن  التعليمات،  وف��ق  ت�صّرف 

ال  التقدير،  يف  خطاأ  كونه  عن  يخرج 

يرقى جلرمية حرب وال ي�صتدعي حتقيًقا 

جنائًيا وفق ما ورد يف تقرير القناة.

�صلطات  عليه  داأب���ت  امل��وق��ف  ه��ذا 

فيه  ترتكب  م��رة  ك��ل  يف  االح��ت��الل 

اإج��رام��ه��ا  م�صل�صل  ���ص��م��ن  ج��رمي��ة 

املتوا�صل.

جرمية دولية

اأ�صئلة  امل��روع��ة  اجل��رمي��ة  ه��ذه  تطرح 

بارتكابها  العدو  اع��رتاف  بعد  كثرية 

لل�صفينة  ج��رى  م��ا  حقيقة  وك�صف 

اأّن جرمية  العملية  تثبت  اإذ  املنكوبة. 

دولية قد ارتكبت بدم بارد بحق مدنيني 

القانون  يحميهم  اأن  املفرو�س  من  عزل 

اأحكامه  تلتزم  واأن  االإن�صاين  ال��دويل 

العدو.  املوقعة عليه ومنها كيان  الدول 

قانونية  اآثار  اجلرمية  هذه  على  ويرتتب 

فيها  ال��ع��دو  يتحمل  االأه��م��ي��ة  بالغة 

م�صوؤولية اإجرامه. ميكن اإيجاز الوقائع 

اجتياح  اأثناء  يف  االآت��ي:  ال�صكل  على 

قوات االحتالل ملناطق وا�صعة من لبنان 

العام  �صيف  بريوت  العا�صمة  اإىل  و�صواًل 

وبحري  جوي  حل�صار  العدو  وتنفيذ   ،1982

اإغراق  مت  و�صواطئه،  لبنان  اأج��واء  على 

�صفينة تنقل مدنيني يف املياه االإقليمية 

اأّن  ال�صحايا  اأهايل  يعلم  ومل  اللبنانية، 

ال�صفينة  ق�صف  نتيجة  ق�صوا  ذوي��ه��م 

واإغراقها من قبل بحرية العدو، الذي عاد 

واعرتف باجلرمية. وهذا االعرتاف حجة 

على العدو، ويرتتب عليه التزامات دولية 

وفق االجتهاد والفقه الدويل. اإّن املنطقة 

كانت  ال�صفينة  فيها  اأُغ��رق��ت  التي 

وهذا معيار  االحتالل  �صلطة  تقع حتت 

حرب  جرمية  باأّنها  اجلرمية  لت�صنيف 

بفرعيه  االإن�صاين  ال��دويل  القانون  اإّن  اإذ 

اجلنائي،  الدويل  والق�صاء  وجنيف  الهاي 

حماكمات  منذ  االأف��ع��ال  ه��ذه  يجرم 

العاملية  احلرب  بعد  وطوكيو  نورمرغ 

القانون  ق��واع��د  ُو�صعت  لقد  الثانية. 

االإن�صاين وتر�صخت بهدف حماية  الدويل 

اأثناء  يف  وبخا�صٍة  عام،  ب�صكل  املدنيني 

الدولية  واملواثيق  امل�صلحة.  النزاعات 

املدنيني  ال�صكان  حماية  توجب  التي 

�صيتم  لذا  تعدادها،  ميكن  وال  كثرية 

 3 املادة  تن�س  االأمثلة:  بع�س  اإىل  االإ�صارة 

امل�صرتكة بني اتفاقيات جنيف االأربعة 

�صرورة  على   1949 اآب   12 بتاريخ  املوقعة 

وقتلهم.  املدنيني  مهاجمة  عدم  التزام 

جنيف  اتفاقية  م��ن   50 امل���ادة  وتن�س 

ومن  اجل�صيمة  املخالفات  على  االأوىل 

وتن�س  للمدنيني.  العمد  القتل  اأهمها: 

الثانية على هذه  املادة 51 من االتفاقية 

للمادة  مطابقة  وهي  اجل�صيمة  اجلرائم 

من   130 امل��ادة  ن�صت  كما  ال�صابقة،   50

االتفاقية الثالثة على اجلرمية ذاتها اأي 

اقرتاف الفعل على االأ�صخا�س املحميني، 

اأّما  الرابعة.  االتفاقية  من   147 وامل��ادة 

للعام  جنيف  باتفاقيات  االأول  امللحق 

مف�صلة  اأحكام  على  ن�س  فقد   1977

بني  التفريق  وج���وب  ح��ول  واأ���ص��ا���ص��ي��ة 

اأحكامه  وتنطبق  واملحاربني،  املدنيني 

على اأي هجوم يف الر اأو البحر ي�صتهدف 

ال�صكان املدنيني، وحظر ا�صتهدافهم اأو 

امللحق(.  من   75 )م  لهجوم  تعري�صهم 
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اخلام�صة  فقرتها  يف   85 امل��ادة  واعترت 

لالتفاقيات  اجل�صيمة  املخالفات  اأّن 

حرب،  جرائم  هي  وللملحقني  االأربعة 

قمع  �صالحية   86 امل��ادة  اأعطت  فيما 

بهذه  االأط���راف  للدول  املخالفات  ه��ذه 

املالحقة  �صالحية  اأّن  اأي  االتفاقيات، 

اأحد  ال  ولكن  عاملية.  �صالحية  هي 

والدول  العدو،  يجروؤ على مقا�صاة كيان 

مثاًل(  )بلجيكا  ذل��ك  ح��اول��ت  التي 

ال�صغوط  الرتاجع من جّراء  اإىل  ا�صطرت 

التي تعر�صت لها.

حماية املدنيني اأولوية

ما معنى اأن يتكرر الن�س ذاته يف هذه 

االتفاقيات وامللحقني يف اتفاقيات دولية؟ 

االأولوية  يعطي  الدويل  املجتمع  اأّن  يعني 

اأثناء احلروب ويوؤكد  حلماية املدنيني يف 

تعطى  اأن  يجب  التي  ال�صمانات  على 

وكرامته.  حياته  يف  االإن�صان  حلماية 

جرمية  ه��و  املدنيني  قتل  »اإّن  وال��ق��ول 

حرب« اأي اأّنها كل فعل يرتكب خالًفا 

يف  ي�صعها  الدولية  واملواثيق  للمعاهدات 

على  يجب  التي  الدولية  اجلرائم  خانة 

ت�صر  الأّنها  مالحقتها،  الدويل  املجتمع 

ال��دويل  للمجتمع  االأ�صا�صية  بامل�صالح 

وقد  الدوليني.  وال�صالم  باالأمن  لة  ممثَّ

اجلمعية  وبخا�صٍة  املتحدة  االأمم  �صعت 

العامة اإىل عدم اإفالت املجرمني الدوليني 

من تبعة هذه اجلرائم، فاأ�صدرت اتفاقية 

عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم على 

 2391 رق��م  ق��راره��ا  مبوجب  االإن�صانية 

تاريخ 26 ت�صرين الثاين من العام 1968، 

الثاين  11 ت�صرين  تاريخ نفاذه يف  وحددت 

دولية  جرمية  اجلرم  هذا  وبو�صف   .1970

الثالثة:  اأركانها  اإىل  االإ�صارة  من  بد  ال 

عن�صرين:  من  ويتاألف  امل��ادي  الركن 

قيام حالة حرب وارتكاب اأحد االأفعال 

وهذا  الدولية،  القوانني  حتظرها  التي 

ا�صتعمال  ق�صمني:  اإىل  ينق�صم  العن�صر 

اأ�صلحة وو�صائل حمظورة دولًيا، وارتكاب 

االأ�صخا�س  على  االأف��ع��ال  ه��ذه  اأح���د 

جرائم  كانت  وملا  املحمية.  واالأماكن 

الركن  ف���اإّن  ق�صدية  ج��رائ��م  احل���رب 

الق�صد  توافر  املعنوي فيها يقت�صي �صرورة 

اأي  ال��ع��ام  الق�صد  واملق�صود  اجل��ن��ائ��ي، 

يف  متوافران  وكالهما  واالإرادة،  العلم 

الركن  اأّم��ا  ال�صفينة.  اإغ��راق  جرمية 

ارتكاب  ال��دويل،  الركن  فهو  الثالث 

اجلرمية الدولية بناء على تخطيط دولة 

اأو  اأحد مواطنيها  حماربة وتنفيذها من 

الدولة  اأخرى با�صم  التابعني لها �صد دولة 

اأو بر�صاها اأو مبعرفتها. وجتري املالحقة 

على ارتكاب جرمية دولية على اأ�صا�س 

امل�صوؤولية اجلنائية الفردية.

ماذا عن امللحقة القانونية؟

هل  يطرح:  ال��ذي  البديهي  ال�صوؤال  اإّن 

الق�صاء  اأم���ام  ال��ع��دو  مالحقة  ميكن 

الدويل اجلنائي؟

تعود  ال�صعيد  هذا  على  �صعوبات  ثمة 

وقد  ونظامها،  املحكمة  اخت�صا�س  اإىل 

ين�صئ  اأن  االأم���ن  جمل�س  على  ك��ان 

العدو  للنظر يف جرائم  حمكمة خا�صة 

املجرم  الكيان  هذا  قيام  منذ  املتمادية 

ال�صابقة  يوغو�صالفيا  يف  ح�صل  كما 

متاح  غري  ذلك  اأّن  اإاّل  وغريها،  وروان��دا 

باب  يقفل  ال  الو�صع  هذا  لكّن  حالًيا. 

اتخاذ االإجراءات يف حق العدو وفق القانون 

ملقا�صاته  اأخرى  طرًقا  يتيح  الذي  الدويل 

مثال  وخ��ري  وم��ادًي��ا.  معنوًيا  وجت��رمي��ه 

املحاكمة  املعنوية،  االإج���راءات  على 

العاملية التي جرت �صد امل�صوؤولني عن غزو 

العراق يف كواالملبور، وتبعها اإدانة عاملية 

اأّن  كما  العاملي.  العام  ال��راأي  قبل  من 

االإجراءات الدولية ال متنع قيام اأو اإن�صاء 

حماكم وطنية للنظر يف هذه اجلرائم، 

املت�صررين  وحتديد  توثيقها  االأقل  وعلى 

املبا�صرين منها، اإىل اأن يحني وقت تنفيذ 

االأحكام.

هوام�س ومراجع:

)1(- درايفو�س ا�صم �صابط يهودي فرن�صي 

 1895 العام  من  اتهم  درايفو�س(  )األفرد 

اأملانيا  مل�صلحة  اخليانة  جرم  بارتكاب 

الق�صاء  اأم��ام  واإدانته  حماكمته  ومتت 

وانق�صم  اإىل جزيرة نائية.  وجتريده ونفيه 

الراأي العام اإىل جهتني االأوىل اأيدت اإحالته 

واعترت  عار�صت  والثانية  الق�صاء،  اإىل 

اأّن االإجراءات املوجهة �صده متت ب�صبب 

وكان  اليهود.  على  واحلقد  الكراهية 

معا�صًرا  ال�صهيونية  موؤ�ص�س  ه��رت��زل 

ا�صتغالل  اأو�صع  فا�صتغلها  الق�صية  لهذه 

يف  لليهود  قومي  وط��ن  الإقامة  للرتويج 

فل�صطني وحتت تاأثري الراأي العام، حولت 

جديد  من  امل��دين  الق�صاء  اإىل  الق�صية 

درايفو�س  ترئة  ومت  املحاكمة،  واإع��ادة 

االإلكرتوين  املوقع  راجع  اخليانة.  من 

www.aljazira.com .للجزيرة

)2(- الدكتور حممد املجذوب، القانون 

الدويل العام، من�صورات احللبي احلقوقية، 

بريوت، الطبعة ال�صابعة، �صفحة 574.

ال��ق��ادر  ع��ب��د  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور   -)3(

اجلنائي،  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  القهوجي، 

الدولية،  املحاكم  الدولية،  اجلرائم  اأهم 

ب��ريوت،  احلقوقية،  احللبي  من�صورات 

الطبعة االأوىل، �صفحة75.

)4(- املادة 12 من نظام روما.

)5( – املادة 11 من النظام نف�صه.

)6( - املادة 13 من النظام نف�صه.

ماليزيا،  عا�ص�مة  ملبور  ك��واال   -)7(

الثاين  ت�صرين  �صهر  خالل  فيها  جرت 

عن  امل�صوؤولني  حماكمة   2011 العام  من 

املحاكمة  �صروط  وا�صتوفت  العراق،  غزو 

بنتيجتها  و���ص��در  ك��ّل��ه��ا،  ال��ع��ادل��ة 

توافر  لعدم  تف�صريي  باأّنه  و�صف  حكم 

ال�صالحية.



من االإنرتنت وكّل ما يرتبط به، اإىل االإن�صان 

بالذكاء  م��روًرا   ،Robotics�ال اأو  االآيل 

العامل  ي�صهد  النانو،  وتكنولوجيا  اال�صطناعي 

ب�»ت�صونامي  ي�صّح و�صفها  نقلة جدي�دة  راهًنا 

التكنولوجيا«.

اإّنها ثورة من �صاأنها اأن تغرّي الكثري من م�صتقبل 

الرتبوية  االأولويات  من  وكذلك  الوظائف، 

ثقافة  بناء  على  الت�صديد  جلهة  ا  وخ�صو�صً

 ،Lifelong Learning امل�صتمر  التعّلم 

ب�صكٍل  لتوفريها  ال�صوق  اآليات  اإيجاد  و�صرورة 

م�صتدام.

اإذا كان املطلوب من القطاع العام اأن 

ر الناظم واملراقب لالأمناط  يوؤّدي دور املي�صِّ

واأن يتفاعل مع جيل ال�صباب  اجلديدة، 

يف  ي�صهم  الذي  الرقمي  االقت�صاد  لتنمية 

مبا�صرة  معنّي  فاإنه  عمل،  فر�س  توفري 

ا، يف عدة جوانب من عمله، بالتطّور  اأي�صً

الهائل الذي حتمله الثورة التكنولوجية. 

اعتماد  اإىل  واالقت�صادات  الدول  وتتّجه 

يف   Robotics والروبوتات  التكنولوجيا 

لالأجهزة  ال�صخمة  التحديثية  امل�صاريع 

العام  القطاعني  يف  واخلدماتية  االإداري��ة 

واخلا�س على ال�صواء.

 Big Data فتقنّيات البيانات العمالقة

القدرة على مكافحة  للدول  اليوم  توفر 

التدفقات املالية غري امل�صروعة. 

فت�صاعد  الف�صاء،  تكنولوجيا  اأم��ا 

اخلطر  م��واق��ع  حت��دي��د  يف  ال�صلطات 

امل��ح��ت��م��ل، ك���االأع���م���ال االإره��اب��ي��ة 

وت�صاعد  املخدرات،  وتهريب  والقر�صنة 

اآبار النفط وخطوط االأنابيب،  يف مراقبة 

اإذ  البيئة،  على  احل��ف��اظ  يف  وت�صهم 

يف  النفطية  الت�صّربات  تك�صف  اإّنها 

ب�صرعٍة،  الياب�صة  وع��ل��ى  املحيطات 

وت�صاند عمليات التنظيف.

الرقمية  ال��ت��ح��ّوالت  ف���اإّن  ك��ذل��ك، 

وطريقة  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  عملّية  ت��ط��اول 

توفره  مبا  العامة،  ال�صيا�صات  اإع���داد 

على  قدرة  من   Digitization الرقمنة 

ينتجه  وما  وحتليلها،  املعلومات  نقل 

والتكنولوجيا  اال�صطناعي  ال��ذك��اء 

االأب��ع��اد  والثالثية   Biotech احليوية 

الإنتاج  جديدة  طرق  من   3D printing
وتوزيعها  واإي�صالها  ال��ع��ام��ة  اخل��دم��ة 

وا�صتهالكها وغري ذلك.

يف �صوء هذا الواقع، ينبغي على القطاع 

م�صى،  وقت  اأي  من  اأكرث  اليوم،  العام 

الرقمية  التحتية  البنى  يف  اال�صتثمار 

نظم  توفري  على  والعمل  واالت�صاالت، 

تتطور  التي  ال�صرعة  تواكب  وت�صريعات 

فيها التكنولوجيا.

العام  اأن ي�صّم القطاع  كذلك، يجب 

قياديني واأ�صحاب قرار يتمتعون مبعارف 

تعزز  متجددة،  و�صلوكيات  وم��ه��ارات 

القدرة يف الدولة على ا�صت�صراف امل�صتقبل 

باال�صتناد  اأف�صل  ب�صكٍل  له  والتخطيط 

اإىل �صّلم قيم. وت�صتطيع مراكز التدريب 

االإ�صهام يف تعزيز القدرات يف هذا املجال 

على عدة م�صارات:

اإدارة   - الرقمية  املهارات  يف  اال�صتثمار   •
البيانات:

معارفه  ب��ني  اجل��م��ع  امل��وظ��ف  ع��ل��ى 

وب��ني  حم����دد،  جم���ال  يف  املتخ�ص�صة 

والتقنيات  ل�����الأدوات  ا���ص��ت��خ��دام��ات��ه 

التكنولوجية للتحليل الرقمي ومعاجلة 

وبالتايل،  وتف�صريها.  املعقدة  املعلومات 

املهارات  تعزيز  اإىل  ما�صة  حاجة  ثمة 

امل�صتقبل  يف  الرتكيز  وينبغي  الرقمية، 

فيها  يتمايز  التي  املهارات  تطوير  على 

االإن�صان عن االآلة، كمهارات التحليل 

والتفكري  امل�صكالت،  وحل  واالبتكار 

ودجمها   Systemic Thinking املنظم 

يف خطط التطوير الوظيفي اأو املهني.

ال�صيرباين:  • اأمن املعلومات واالأمن 
للبيانات  امل��ت��زاي��د  ال��رتاب��ط  ي��رتاف��ق 

واإن��رتن��ت  االآيل  واال���ص��ت��خ��دام  ال�صخمة 

احلكومات  اأنظمة  وتطبيقات  االأ�صياء 

مهارات  فجوة كبرية يف  املفتوحة، مع 

حاجة  ثمة  بالتايل،  ال�صيراين.  االأم��ن 

ما�صة اإىل حتديث قاعدة املعارف احلالية 

با�صتمرار  كفاياتهم  وتعزيز  للموظفني 

وردع  ال�صيرانية  اجلرمية  ملكافحة 

التهديدات امل�صتمرة عر االإنرتنت.

ال���ري���ادي���ة  امل����ه����ارات  ت��ع��زي��ز   •
 :Entrepreneurship Skills

والف�صول  ال���ري���ادة  م��ه��ارة  اأ���ص��ب��ح��ت 

لتعزيز  ا  اأي�صً اأ�صا�صية  العملي  الفكري/ 

التقليدي  غري  التعامل  على  الفرد  قدرة 

مع املعرفة املتاحة، واإنتاج اأفكار واإيجاد 

ق�صايا معا�رصة
بقلم: ملياء املبّي�س الب�صاط
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رئي�صة معهد با�صل فليحان 

املايل واالقت�صادي:

دور ت�صونامي التكنولوجيا 

يف امل�صاريع التحديثية
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حلول مبتكرة للم�صاكل. اإال اأّن االأمر 

وحوافز  حا�صنة  اإدارية  بيئة  اأواًل  يتطلب 

ت�صجيعية لالبتكار.

الت�صاركية:  • احلوكمة 
من  اثنني  واالإب��داع  االنفتاح  ي�صّكل 

الرابعة،  ال�صناعية  الثورة  عناوين  اأب��رز 

اخل��روج  ي�صتدعيان  العنوانان  وه��ذان 

حوكمة  اإىل  التقليدي  الطابع  م��ن 

باملرونة  تّت�صم  ت�صاركية 

وال�صفافية   Flexibility
 T r a n s p a r e n c y

.Agility والر�صاقة

واإدارة  القيادية  املهارات   •
االبتكار يف القطاع العام: 

تعزيز  م�صاألة  ت�صّكل 

امل�صوؤولني  كبار  ق���درات 

حجر اأ�صا�س لنجاح االإدارة 

القطاع  يف  واالب��ت��ك��ار 

العام، اإذ يقع على كاهل 

ح�ّس  ال���ك���وادر  ه����وؤالء 

االبتكار  على  اإداراتهم 

متكاملة  بيئة  وتاأمني 

البيانات،  الإدارة  واآم��ن��ة 

و�����ص����وغ ال�����ص��ي��ا���ص��ات 

واالإجراءات الالزمة؛ كل 

ذلك يف ظل غياب الروؤية ال�صيا�صية و�صّح 

يف املوارد املالية، وهذا يعني منًطا جديًدا 

من التوظيف ومن التعّلم امل�صتمر.

ال�صائب  املايل  القرار  اتخاذ  على  القدرة   •
و�صرف االأموال مبا يحقق القيمة الف�صلى من 

اإنفاق املال العام: 

اإّن تعزيز الكفايات االقت�صادية واملالية 

هو اأداة اأ�صا�صية لتعزيز االأداء املايل للدولة 

معهد  يف  بداأنا  وقد  الف�صاد.  وملكافحة 

باإعداد  واالقت�صادي  املايل  فليحان  با�صل 

اإطار للكفايات املالية يف القطاع العام، 

ونقا�س  ا�صتكمال  اإىل  اليوم  يحتاج  وهو 

قبل  من  ر�صمًيا  اعتماده  واإىل  وتطبيق، 

امل�صوؤولني يف الدولة.

اأّن  اإىل  االإ���ص��ارة  م��ن  ب��ّد  ال  وخ��ت��اًم��ا، 

التكنولوجيا«  »ت�صونامي  مواكبة 

مرتبطة اإىل حّد كبري مبو�صوع احلرية. 

للحقوق  ق�صًما  تعاين  فمجتمعاتنا 

لولوج  وا�صت�صهااًل  االأ�صا�صية،  واحلريات 

جوهرية  م�صائل  وه��ذه  اخل�صو�صيات، 

علينا  يتوّجب  التكنولوجيا  عامل  يف 

اإذا  اإبداع  ال  الأّن  العام،  للنقا�س  طرحها 

كان مقّيًدا بالرقابة.

ك���ذل���ك، ي��ت��وّج��ب ط���رح امل�����ص��ائ��ل 

يف  مبا�صر  ب�صكٍل  توؤّثر  التي  اجلوهرية 

منهجيات التعّلم يف املدار�س واجلامعات، 

وبالتايل يف اإنتاج جيل الداخلني اإىل �صوق 

جتميع  كمنطق  ال��دول��ة،  يف  العمل 

ال�صهادات بدل بناء الكفايات، واحلفظ 

وانتظار  واالإبداع،  النقدي  التفكري  بدل 

االأمر بدل املبادرة، والتقليد بدل احلداثة.

م�صائل  ط��رح  ��ا،  اأي�����صً املطلوب  وم��ن 

و�صفافيتها  ال��دول��ة  موؤ�ص�صات  فعالية 

اجل��دارة  منطق  تغليب  على  وقدرتها 

املح�صوبية  منطق  ب��دل  التوظيف  يف 

فال  واالجتماعي،  ال�صيا�صي  والتوظيف 

يعطي  التدريب  وال  الكفايات  اإط���ار 

ورقمية  ومنفتحة  ومباِدرة  مرنة  اإدارات 

اإعادة النظر  و�صريكة، اإن مل جنروؤ على 

ال��دول��ة.  يف  الب�صرية  ال���رثوة  بتكوين 

ال  وت��دري��ب  اإع���داد  كمعاهد  وعملنا 

اإن  وحداثة  وفاعلية  تناف�صية  يرتجم 

الدولة  دور  اإىل  متجّددة  بنظرة  يرتبط  مل 

وحجمها وتكوين قدراتها الب�صرية.







يف مطلع الع�شرينيات من القرن 

دي  فيليب  الكونت  �س  اأ�شّ املا�شي 

الوطنية يف بريوت  املكتبة  طّرازي 

انطالًقا من جمموعة خا�شة قّيمة 

و�شّكلت  املكتبة  منت  ميلكها. 

بداأت  اأن  اإىل  ثقايف  اإ�شعاع  مركز 

اليوم،   .1975 العام  يف  احلرب 

اأن  يُنتظر  افتتاحها  اأعيد  وبعدما 

اإنتاج  �شعيدي  على  دورها  توؤّدي 

املعرفة وحفظ الرتاث الوطني.

املكتبة  �����س��ت  ت���أ���سّ ح��ن 

 ،1921 ال���ع����م  يف  ال��وط��ن��ي��ة 

كت�ب.  األ��ف  ع�سرين  نحو  ت�سم  ك�نت 

نحو  بعد  �سدر  الذي  الإي��داع  ق�نون  وبف�سل 

ثالث �سنوات منت حمتوي�ته� واأ�سبحت 200 

األف يف الع�م 1975. يف زمن احلرب تعّر�ست 

حمتوي�ته� لل�سي�ع والنهب. ويف الع�م 1979، 

اأغلقت مت�ًم�، بعد اأن عجزت عن ال�سمود 

تراث وطني
اإعداد: جان دارك اأبي ياغي
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افتتاح املكتبة الوطنية يف بريوت بعد ترميم مبناها وحمتوياتها:

عالمة م�شيئة 

يف الزمن 

ال�شعب



يف موقعه� الك�ئن على خطوط الّتم��س 

و�سط بريوت، ثم ُنقلت بن الع�من 1982 

و1983 اإىل مبنى داخل حرم  الأوني�سكو، 

وظّلت هن�ك لغ�ية الع�م 1997.

ال���وزراء  جمل�س  ق���ّرر   ،1999 ال��ع���م  يف 

احلقوق  كلّية  مبنى  جعل  اللبن�ين 

والعلوم ال�سي��سية يف اجل�معة اللبن�نية، 

ا  م��ق��رًّ ال�����س��ن���ئ��ع،  منطقة  يف  ال��واق��ع 

اإىل  انتقلت  التي  الوطنية  للمكتبة 

ت�ستقر  اليوم  وه� هي  بريوت،  مرف�أ  حرم 

يف مركزه� احلديث بعد تنفيذ امل�سروع 

بتمويل من قطر والحت�د الأوروبي.

الإرث الثقايف

يوؤّكد رئي�س جمل�س الإدارة واملدير الع�م 

�ن  ح�سّ الدكتور  الوطنية  للمكتبة 

اأّن  الآث�����ر(،  علم  يف  )دك��ت��ور  عكره 

الإرث  حفظ  هو  الوطنية  املكتبة  دور 

اختالف  على  الوطني  والإنت�ج  الثق�يف 

نحت،  ر�سم،  �سينم�،  )م�سرح،  اأنواعه 

عن  ف�ساًل  اأدب...(  �سعر،  مو�سيقى، 

بهذا  املتعّلقة  والوث�ئق  الأعم�ل  حفظ 

املجموع�ت  على  واملح�فظة  الإن��ت���ج، 

املتوافرة وتنميته� ب��ستمرار.

حتتوي  املكتبة  اأن  اإىل  عكره  وي�سري 

القرن  اإىل  بع�سه�  يعود  األف كت�ب   300

ال�س�بع ع�سر، ونحو ثالثة اآلف خمطوطة 

وهي  الع��سر،  القرن  اإىل  اأقدمه�  يعود 

الثق�فية  لالأن�سطة  مركًزا  �ستكون 

مب�����خ�����ت�����ل�����ف 

واإذ  اأوج���ه���ه����. 

من  اأّن��ه  اإىل  لفت 

ب���ن م���وج���ودات 

ال��ن���درة  املكتبة 

جم�����ل�����دات م��ن 

»اجلندي«  جملة 

الع�من  اإىل  تعود 

و1949،   1948

دع���� امل��ف��ّك��ري��ن 

ن�سخ  اإي����داع  اإىل 

يف  كتبهم  م��ن 

الوطنية،  املكتبة 

ت�سبح  اأن  متمنًي� 

للكتب  متحًف� 

واملخطوط�ت.

العراقة واملعرفة

جممع  احت�سن 

ال�����س��ن���ئ��ع ال���ذي 

اأُن�سئ مطلع القرن الع�سرين العديد من 

فيه  ا�ستقرت  اأن  اإىل  الدولة،  موؤ�س�س�ت 

والعلوم  احلقوق  كلية   1959 الع�م  يف 

ال�سي��سية التي ظلت ت�سغله حتى الع�م 

اإىل مقّره� اجلديد يف  2006 حن انتقلت 

احلدث.
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ان عكره الدكتور ح�سّ

جملة »اجلندي«



لفّن  منوذًج�  ال�سن�ئع  مبنى  ي�سكل 

اأواخر الثم�نيني�ت  العم�رة العثم�نية يف 

من القرن الت��سع ع�سر. وعندم� حتّول اإىل 

مقّر للمكتبة الوطنية، راعت الدرا�س�ت 

الهند�سية التي ُو�سعت لرتميمه احلف�ظ 

على ط�بعه الرتاثي، واأ�س�فت اإليه بع�س 

امل�س�ح�ت والتح�سين�ت الالزمة.

مرت   12500 م�س�حة  على  املبنى  ميتد 

مرّبع، وتتوّزع يف طوابقه خم�زن الكتب 

علمية  بطريقة  ُحفظت  مطبوع�ت  من  و�سواه�  واملجالت 

خم�س�سة  وق�ع�ت  القراءة،  وق�عة  اإليه�،  الرطوبة  و�سول  متنع 

ترميم  وخمترب  الإداري����ة  املك�تب  اإىل  اإ�س�فة  للب�حثن، 

الكتب، وموقف يت�سع ملئة �سي�رة، ف�ساًل عن احلديقة الع�مة 

التي ميكن تنظيم عدة ن�س�ط�ت فيه�.

اإىل  عطوي  جلن�ر  ال�سيدة  للمكتبة  التنفيذية  املديرة  ت�سري 
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تراث وطني

ال�سيدة جلنار عطوي

جمموعة الفيكونت فيليب دي طّرازي

�، �سّكلت جمموعة الفيكونت  ت�ريخًيّ

فيليب دي طّرازي )1865- 1956( اخل��سة 

و�س�عر  اأديب  وهو  الوطنية.  املكتبة  نواة 

وب�حث، اأ�سله من املو�سل، ه�جر اأ�سالفه 

اإىل حلب وتفّرقوا يف بالد ال�س�م وم�سر.

الآث�ر  بجمع  ولع  طّرازي  دي  لدى  ك�ن 

الع�م  والعن�ية به�، ف�هتّم منذ  القدمية 

1889 بجمع الأعداد الأوىل من املجالت 

ال��ت��ي ظ��ه��رت يف ع��دة لغ�ت  واجل��رائ��د 

وجملة  �سحيفة   1900 )جمع  ك�لعربية 

والعربانية  وال�سري�نّية  والرتكية  عربية( 

والكردية  والترتية  والف�ر�سية  والأرمنية 

ورّتبه�  وغ��ريه���...  والأوردي���ة  والهندية 

ح�سب ت�سل�سل �سدوره�.

»ت�ريخ  كت�ب  و�سع   1913 ال��ع���م  يف 

ت�أريًخ�  يت�سمن  الذي  العربية«  ال�سح�فة 

م�س�رق  يف  العربية  لل�سح�فة  �س�ماًل 

الأر�س ومغ�ربه�.

اقتنى دي طّرازي جمموعة احتوت على 

خطوط م�س�هري الرج�ل والن�س�ء يف ال�سرق 

من �سالطن وملوك ووزراء واأمراء وعلم�ء 

جمموعة  اقتنى  كم�  واأئ��ّم��ة،  و�سعراء 

اأ�سهم  وقد  الربيدية.  الطوابع  مهمة من 
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العم�رة  فّن  جم�ل  بن  جتمع  التي  للمكتبة  املميز  الط�بع 

التي  الكبرية  ال�س�لة  يف  احلديثة.  التجهيزات  وتطور  القدمي 

ب�ملك�تب  القدمي  احلجر  يحيط  الفتت�ح،  حفل  �سهدت 

ا�ستخدام  رّواد املكتبة من  ل�سم�ن متّكن  املجّهزة  اخل�سبية 

املك�تب  وحول  منه�،  وال�ستف�دة  التكنولوجية  اأجهزتهم 

كتب  بينه�  معرفية  كنوًزا  حتتوي  مكتب�ت  اخل�سبية 

قدمية جنت من احلرب الأهلية، وكتب دينية يرجع ت�ريخ 

بع�سه� اإىل الع�م 1671.

م�سروع اإع�دة ت�أهيل املكتبة الوطنية مل ينتِه بعد، بح�سب 

وت�سنيفه�  املوجودة  املجموع�ت  لفهر�سة  ج�ٍر  والعمل  عطوي، 

وترميم الوث�ئق القدمية وغري ذلك من الأمور التي ُتعّد اأ�س��سية.

الوث�ئق   � اللبن�نية ح�ليًّ الوطنية  تت�سمن جمموعة املكتبة 

التي ك�نت مودعة 

���س��ن��دوق   3400 يف 

دار  اإق����ف�����ل  ب��ع��د 

الوطنية  الكتب 

وقد   .1979 الع�م  يف 

بع�س  اإليه�  اأ�سيف 

احلديثة  املقتني�ت 

اإىل  م���ت  ُق���دِّ ال��ت��ي 

امل���ك���ت���ب���ة ع��رب 

�سخ�سية  ه��ب���ت 

وتت�سمن  وغريه�. 

ف�ساًل  موجوداته� 

ع������ن ال���ك���ت���ب 

والدورّي�ت)جماّلت، 

ال���خ...(:  ن�سرات، 

وث������ئ�����ق ن��������درة، 

خم�����ط�����وط������ت، 

بط�ق�ت  وت�س�ميم،  خرائط  حكومّية،  من�سورات  لوح�ت، 

اإلكرتونية  ووث�ئق  مل�سق�ت  مو�سيقّية،  ت�سجيالت  بريدّية، 

)اأقرا�س مدجمة...(.

مراحل وحمطات

املفو�سية  وبعثة  الثق�فة  وزارة  وّقعت   2003 الع�م  يف 

الأوروبية يف لبن�ن اتف�قية هبة اأطلق مبوجبه� العمل 

حمتوي�ته�  اإنق�ذ  عرب  الوطنية  املكتبة  ت�أهيل  ب�إع�دة 

اإىل  نقله�  بعد  وترميمه�  القدمية  الوث�ئق  ومع�جلة 

حمرتف�ته� يف حرم ال�سوق احلرة يف مرف�أ بريوت.

بن  حمد  ال�سيخ  قطر  دولة  اأمري  قّدم   ،2006 الع�م  ويف 

اآل  خ��ل��ي��ف��ة 

ث��������ين ه��ب��ة 

ال���دول���ة  اإىل 

ال��ل��ب��ن���ن��ي��ة 

املكتبة  لبن�ء 

ال����وط����ن����ي����ة 

�����س����م����ل����ت 

ت��رم��ي��م امل��ق��ّر 

ال���ك����ئ���ن يف 

وبن�ء  ال�سن�ئع 

م�������س����ح����ت 

جديدة.

وبعد  ال��ي��وم، 

م��������رور ك��ل 

ه���ذا ال��وق��ت، 

هذا  اإحي�ء  مّت 

الوطني  الرتاث 

ع����رب اإع�������دة 

افتت�ح املكتبة الوطنية بحّلته�  اجلديدة،  يف احتف�ل 

رئي�س  عون،  مي�س�ل  العم�د  اجلمهورية  رئي�س  ح�سره 

خوري،  غط��س  الثق�فة  وزير  احلريري،  �سعد  احلكومة 

�سفري قطر حممد ح�سن ج�بر اجل�بر، وعدد كبري من 

ال�سخ�سي�ت اللبن�نية.

دير  مكتبة  اأه��دى  اإذ  الثق�فة،  ن�سر  يف 

)لبن�ن(  الك�ثوليك  لل�سري�ن  ال�سرفة 

جمموعة  ب��ريوت  يف  ال�سح�فة  ونق�بة 

ك���ب���رية م���ن ال��ك��ت��ب امل��خ��ط��وط��ة 

واملطبوعة، وقّدم العديد من الكتب اإىل 

املكتبة اخلديوية يف الق�هرة، واملكتبة 

المرباطورية يف فيين�، واملكتبة الوطنية 

يف لندن، واملكتبة الف�تيك�نية يف روم�، 

ومكتبة  برلن،  يف  الأهلية  واملكتبة 

مدر�سة  ومكتبة  اأمل���ن��ي���،  يف  همربغ 

اللغ�ت ال�سرقية يف ب�ري�س...

اأن�س�أ دار الكتب يف بريوت التي �ُسّميت 

اإليه�  ونقل  ال��ك��ربى«،  الكتب  »دار 

نف�ئ�س  �سّمت  التي  اخل��سة  مكتبته 

كبرية  وجمموعة  ومطبوعة  خمطوطة 

اأوروب���  اإىل  �س�فر  واجلرائد.  املجالت  من 

اآلف  وج��م��ع  اخل������س��ة،  نفقته  ع��ل��ى 

واملوؤ�س�س�ت  الأدب  مع�هد  من  الكتب 

الثق�فية واملج�مع العلمية، والعديد من 

اللوح�ت  اإىل  اإ�س�فًة  الثمينة،  التحف 

الزيتية.

� يف 25 متوز 1922  مّت تد�سن الدار ر�سمًيّ

دي  وُعِنّ  غورو،  اجلرنال  تراأ�سه  ب�حتف�ل 

� له� حتى الع�م 1939.  طّرازي اأميًن� ع�ًمّ



من  متوز   20 يف  ال�ست�ر  عبد  مي  ول��دت 

على  وح�سلت  ب���ريوت،  يف   1939 ال��ع���م 

الفرن�سي.  الأدب  يف  علي�  درا�س�ت  دبلوم 

منذ  ال�سح�فة  يف  املهني  م�سواره�  بداأت 

لبن�ن، كمذيعة  الع�م 1959 يف تلفزيون 

و  اليوم«  »ن�س�ء  هم�:  لربن�جمن  وُمعّدة 

التحقت يف  الزوال«.  »جرف على طريق 

الع�م 1969 بجريدة »النه�ر«، كن�قدة يف 

وبقيت  واملو�سيقى،  وامل�سرح  الأدب  �سوؤون 

الأخ���ري.  النف�س  حتى  فيه�  تكتب 

ب�لإ�س�فة اإىل عمله� يف »النه�ر« ك�نت 

رئي�سة حترير جملة »جم�لك« ال�سهرية 

التي ت�سدر يف بريوت منذ الع�م 1986.

ك�ن  الإع��الم��ي  عمله�  ج�نب  اإىل 

له� اإنت�ج اأدبي مميز قوامه �سبع رواي�ت 

ب�للغة العربية واثنت�ن ب�لفرن�سية، اإ�س�فة 

وترجم�ت عديدة،  لالأطف�ل  اإىل كت�ب 

معظمه� من الفرن�سية اإىل العربية.

رواياتها

ن��سر«  »ح��ك���ي��ة  م��وؤّل��ف���ت��ه���:  م��ن 

رم�ن«  �سجرة  دف�تر  من  »اأوراق   ،)1972(

حتت  الفرن�سية  اإىل  ترجم  وقد   ،)1998(

 Sous les branches du ع��ن��وان: 

دف�تر  من  »اأوراق   ،)2000(  grenadier
 ،)2002( الأخ���ري«  »امل�سهد  �سجن«، 

 Dans لالأولد  ب�لفرن�سية  م�سّور  كت�ب 

le jardin de Sarah )2004(، »ال�س�عة 
الفجر  ي�سق  »ح��ن   ،)2008( الرملية« 

اخلي�طة«  »م�كنة   ،)2009( قمي�سه« 

)2012(، »مت�ثيل م�سدعة« )2013(.

»اأنتعل  روايته� 

ال��غ��ب���ر واأم�����س��ي« 

فت  نِّ �سُ  )2006(

م���ن ب���ن اأف�����س��ل 

خ��م�����س رواي�����ت، 

للج�ئزة  ��ح��ت  ُر���سِّ

ال��ع���مل��ي��ة ل��ل��رواي��ة 

الع�م  يف  العربية 

امل��ع��روف��ة   ،2008

»بوكر«.  بج�ئزة 

التي  الأخرية  الرواية  فهي  »الغربة«  اأم� 

الك�تبة.  بقلم  طريقه�  ت�سق  ك�نت 

وقد ج�ءت وف�ة مي من�سى بعد اأ�سبوعن 

اأمي  »قتلت  روايته�  اختي�ر  من  فقط 

للج�ئزة  الطويلة  الق�ئمة  �سمن  لأحي�« 

الع�ملية للرواية العربية للع�م 2019، والتي 

املنطقة  يف  ح�لًي�  اأدبية  ج�ئزة  اأبرز  تعّد 

العربية.

و�شام ال�شتحقاق

ر�سمي  م����أمت  يف  من�سى  م��ي  �ُسّيعت 

اإىل  ُدفنت  لو�سيته�،  واإن��ف���ًذا  ح��سد، 

ج�نب والدته� يف ب�سري.

العم�د  اجلمهورية  رئي�س  نع�ه�  وق��د 

خ�سر  »بغي�به�،  ق�ئاًل:  ع��ون  مي�س�ل 

لبن�ن وجًه� م�سرًق� من وجوهه الفكرية 

متّيزت  التي  وهي  والإعالمية  والأدبية 

ال�سديد  الن�قد  والراأي  اله�دفة  ب�لكلمة 

ب�أ�سلوب و�سعه� يف م�س�ف كب�ر اأدب�ئن� 

احل��سرين  واإعالميين�،  ومفكرين� 

و�س�م  ومنحه�  غ���ب��وا«.  والذين  منهم 

ال�ستحق�ق اللبن�ين تقديًرا لعط�ءاته�.

ت�سريف  حكومة  يف  الإع����الم  وزي���ر 

الأعم�ل ملحم ري��سي كتب يف تغريدة 

على ح�س�به عرب »تويرت«: »رمت عليه� 

عند  الثلج  غب�ر  انتعلت  املح�بر،  عطر 

مي  ورحلت  النجوم...  لب�ست  املغيب، 

من�سى«.

اللبن�ين جربان  وكتب وزير اخل�رجية 

ب��سيل يف تغريدة على تويرت: »�سنفتقدك 

روحك  �سيفتقد  لبن�ن  من�سى...  مي 

التي  وكلم�تك  وابت�س�متك  اجلميلة 

دخلت القلوب والتي �ستبقى اإرًث� للبن�ن 

واللبن�نين«.

موّن�س  يو�سف  ال��ربوف�����س��ور  الأب  اأم���� 

»م��ي  ي��ق��ول:  �سفحته  ع��ل��ى  فكتب 

املبدع  والقلم  املتوّهج  القلب  من�سى 

ال�سم�ء،  اأبواب  ال�سالة على  والكلم�ت 

ك�هنة  ي�  اللق�ء  اإىل  واأق��ول  لِك  اأ�سلي 

قرب�ن الكلمة واملحبة وال�سداقة وال�سعر، 

ال���وادي  يف  �ك  الن�سّ وب��خ��ور  كمزامري 

املقّد�س، يف ظالل اأرز الرب...«.

اإعداد: جان دارك اأبي ياغي
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رحيل

ى  من�شّ مي  الأنيقة  والكلمة  املرهف  الإح�شا�س  �شاحبة  املوت  غّيب 

اأن  »قبل  وم�شت«،  غبارها  »انتعلت  عاًما.  الثمانني  يناهز  عمر  عن 

ي�شق الفجر قمي�شه«، فكان نعيها »امل�شهد الأخري« على م�شرح حياتها، 

ّرًجا  م�شَ يدها  من  القلم  �شقط  عندما  اإل  ين�شب  مل  عطاء  مالأته  الذي 

باإبداعاته.

التلفزيون الأول، وجنمة الأدب  الراقي، وملكة  كانت مالك الإعالم 

الرائد، والناقدة الفنّية املرهفة، وال�شحافية الهادئة. 

ى: �شقط القلم مي من�شّ

ّرًجا باإبداعاته م�شَ
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العميد  اجلي�س  قي�دة  نعت 

املنري  األبري  املتق�عد  الركن 

الذي تويّف بت�ريخ 2018/12/22.

يف   1928/1/1 مواليد  من   -

زحلة، ق�س�ء زحلة.

ب�سفة  اجلي�س  يف  تطّوع   -

من  اع��ت��ب���ًرا  �س�بط  تلميذ 

.1949/11/1

- ُرّقي اإىل رتبة مالزم بت�ريخ 

الرتقية  يف  وتدّرج   ،1951/12/1

ح��ت��ى رت��ب��ة ع��م��ي��د رك��ن 

بت�ريخ 1978/1/1.

- ح�ئز:

النجمة  ذو  احل��رب  و�س�م   •
الربونزية.

ال���س��ت��ح��ق���ق  م��ي��دال��ي��ة   •
ية. اللبن�ين الف�سّ

من  الوطني  الأرز  و���س���م   •
رت����ب: ك���وم���ن���دور، ف���ر���س 

و�س�بط مّرتن.

اللبن�ين  • و�س�م ال�ستحق�ق 
من الدرجة الأوىل.

ي  ف�سّ  – ال�ستحق�ق  و�س�م   •
م�سعف.

31/ك1961/1  و����س����م   •
التذك�ري.

• تنويه العم�د ق�ئد اجلي�س 
ثالث مّرات.

• تهنئة العم�د ق�ئد اجلي�س 
مّرتن.

• تهنئة ق�ئد قطعة.
- ت�بع عّدة دورات يف الداخل 

ويف اخل�رج.

- مت�أهل وله 5 اأولد.

العميد الركن املتقاعد األبري املنري

التلميذ ال�شابط 

كري�شتيان نقول

املوؤهل 

ح�شني كامل مهّنا

اجلي�س  ق���ي����دة  ن��ع��ت 

ال���ت���ل���م���ي���ذ ال�����س���ب��ط 

ال��ذي  نقول  كري�ستي�ن 

تويّف بت�ريخ 2018/12/16.

- من مواليد 1996/8/5 

ق�س�ء  �سك�-البرتون،  يف 

البرتون.

اجلي�س  يف  ت���ط���ّوع   -

�س�بط  ت��ل��م��ي��ذ  ب�����س��ف��ة 

اعتب�ًرا من 2016/11/14.

يف  دورات  ع��ّدة  ت�بع   -

الداخل.

- ح�ئز:

ق�ئد  ال��ع��م���د  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�س وتهنئته.

- ع�زب.

املوؤهل  اجلي�س  ق��ي���دة  نعت 

تويّف  الذي  مهّن�  ك�مل  ح�سن 

بت�ريخ 2018/12/25.

 1983/8/12 مواليد  م��ن   -

مرجعيون،  ق�س�ء   – اخلي�م  يف 

حم�فظة اجلنوب.

اعتب�ًرا  اجلي�س  يف  تطّوع   -

من 2004/11/17.

- من عداد منطقة البق�ع – 

فرع املخ�برات.

- ح�ئز:

• و�س�م احلرب.

• و�س�م التقدير الع�سكري.
• و�س�م مك�فحة الإره�ب.

ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  ت��ه��ن��ئ��ة   •
والبلدي�ت.

اجلي�س  ق�ئد  العم�د  تنويه   •
�سّت مّرات.

اجلي�س  ق�ئد  العم�د  تهنئة   •
5 مّرات.

• تهنئة رئي�س الأرك�ن.

• تهنئة مدير املخ�برات.
• تهنئة ق�ئد الفوج.
- مت�أهل بدون اأولد.

املجّند املمددة 

خدماته  علي 

حممد عقل

املجّند املمددة 

خدماته عبا�س 

حممد ن�شراللـه

ن���ع���ت ق���ي����دة 

اجل��ي�����س امل��ج��ّن��د 

خدم�ته  امل��م��ددة 

ع��ل��ي حم��م��د ع��ق��ل ال����ذي ت����ويّف ب��ت���ري��خ 

.2018/12/22

 – �سحمر  يف   1998/9/12 مواليد  م��ن   -

البق�ع الغربي.

- ُمّددت خدم�ته اعتب�ًرا من 2018/7/28.

- من عداد لواء امل�س�ة الأول - الكتيبة 11.

- ع�زب.

ن���ع���ت ق���ي����دة 

اجل��ي�����س امل��ج��ّن��د 

خدم�ته  امل��م��ّددة 

بت�ريخ  ت��ويّف  ال��ذي  ن�سرالل�ه  حممد  عب��س 

.2018/12/29

 - الغبريي  يف   1997/7/11 مواليد  من   -

بعبدا.

- ُمّددت خدم�ته اعتب�ًرا من 2018/7/30.

- من عداد لواء امل�س�ة الأول - الكتيبة 14.

- ع�زب.
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احلب 

هو احلب

فما الذي تغرّي يف اأيامنا؟

ة: يلتقي�ن، يتب�دلن النظرات ثم  يف الن�سخة احلديثة للق�سّ

اأرق�م اله�تف، يتح�دث�ن عرب التطبيق�ت اله�تفية، يخرج�ن 

يت�أكدا  كي  لفرتة  يبتعدا  اأن  يقررا  اأن  قبل  مرات  عدة  مًع� 

من م�س�عرهم�. يعودان اإىل بع�سهم�، يتفق�ن على الرتب�ط، 

�سروًط�  ي�سع�  اأن  بعد  يتزوج�ن  بقرارهم�.  والديهم�  فُيعلم�ن 

اإذا  م�  يت�س�ءلن  زال  م�  وهم�  الأولد  ينجب�ن  مًع�،  لعي�سهم� 

ك�ن قرار زواجهم� �س�ئًب�!

اأ�س�ب احلب  م�ذا  واليوم؟  الأم�س  بن  الكبري  التغرّي  �سر  م� 

والع��سقن؟ هل تغرّي مفهوم احلب اأم اأّن اأ�س�ليب التعبري هي 

التي تبّدلت؟ اأ�سئلة جتيب عنه� الخت�س��سّية يف علم النف�س 

العي�دي ال�سيدة اإنغريد �سع�دة.

 � اأّن احلب هو ع�طفة جتذب �سخ�سً اإىل  ت�سري ال�سّيدة �سع�دة 

امل�س�عر  من  متنوعة  جمموعة  داخله  يف  فتوّلد  الآخ��ر،  نحو 

مبفهومه  واحلب  معينة.  ذهنية  ح�لة  يف  وت�سعه  الإيج�بّية 

الذي  املرء  هو  املتبدل  العن�سر  واإمّن�  الزمن،  يتبّدل عرب  ل  هذا 

م�  وه��ذا  ع�مله،  على  تطراأ  التي  وب�لتغريات  ببيئته  يت�أثر 

ميكن مالحظته بب�س�طة حينم� نق�رن بن الغزل يف الأدب 

وا�سح  ب�حلب  ال�سعور  حيث  احلديث،  ال�سعر  ويف  اجل�هلي 

بيئ�ة  وفق  فيختلف  عنه  التعبري  اأ�سلوب  اأم�  احل�لتن،  يف 

ال�س�ع�ر وع�سره.

تاأثري ال�شغوطات القت�شادية

ع�سرن�  يف  الع��سقن  ح�لة  تف�سري  ميكن  هن�  من 

اقت�س�دية  �سغوط�ت  حتت  امل��رء  ي��رزح  حيث  احل���يل، 

واجتم�عية من جهة، ويتمتع من جهة اأخرى بكل 

م� تقدمه التكنولوجي� احلديثة من رف�هية و �سهولة يف 

الت�س�لت والتوا�سل الجتم�عي. وتو�سح �سع�دة ب�لقول: 

وتدفع  القلب،  عمل  »جتّمد«  القت�س�دية  ال�سغوط�ت 

املرء اإىل التفكري ملًي� بعقله وجتعله مرتدًدا اأم�م التزام عالقة 

جدية، ف�حلب ل ي�سرتي منزًل ول يدفع ق�سط املدر�سة، ولذلك 

جند الع��سقن مرتددين وخ�ئفن من الإقدام على الزواج وحتى 

من الإف�س�ح عن حّبهم يف بع�س الأحي�ن، ونراهم يكتفون 

وعدم  الوف�ء  بعدم  املجتمع  يتهمهم  فيم�  ع�برة،  بعالق�ت 

القدرة على اللتزام. ورب ق�ئل: »اأمل يكن املتزوجون يف امل��سي 

يحت�جون اإىل منزل وم�ل لالإنف�ق على ع�ئالتهم؟«، واجلواب 

� من ذويه  اأو اأر�سً هو نعم، ولكن املرء قدمًي� ك�ن يرث منزًل 

حيث  ب�لعونة،  يعرف  م�  هن�ك  وك���ن  بيًت�،  عليه�  يبني 

البن�ء فال يتكبد  والأق�رب والأهل يف عملية  يتع�ون اجلريان 

املرء مب�لغ ط�ئلة لبن�ء منزله. كذلك، ف�إّن م�س�ريف الع�ئلة 

اليوم،  املدر�سية مل تكن على م� هي عليه  والأق�س�ط  والأولد 

وك�ن من املمكن ت�أمينه� مم� هو متوافر.

...والجتماعية

يف اإط�ٍر مم�ثل، تربز ال�سغوط�ت الجتم�عية التي تفر�س على 

من  بتدبرٍي  اأو  �شدفًة  التقيا 

نظرات  ــادل  ــب ت ــاء،  ــدق ــش الأ�

فتواعدا  حتادثا،  ثم  الإعجاب، 

يتم  اأن  قبل  مرات  عدة  والتقيا 

واتخاذ  عائلتيهما  بني  التعارف 

تزوجا  ر�شميًّا.  بالرتباط  القرار 

احلب  على  تعاهدا  اأن  بعد 

اأجنبا  والإخــال�ــس.  والحـــرتام 

على  )اأو  مًعا  �شعيدين  وعا�شا 

العمر.  نهاية  اإىل  مكتفيني(  الأقل 

معظم  ة  ق�شّ باخت�شار  ــذه  ه

العا�شقني يف ما م�شى.
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املرء الظهور مبظهر معّن، لأّن الإن�س�ن ب�ت ُيق��س مب� ميلك 

وقيمه.  ب�أخالقه  ل  والنعمة،  البذخ  مظ�هر  من  يظهر  ومب� 

اخلبز  »على  امل��سي  يف  يعي�س�ن  ك�ن�  الزوجن  اأّن  حن  ويف 

والزيتون«، وك�ن الأولد يرتبون على »الربكة«، ف�إّن جمتمع 

اليوم خمتلف مت�ًم�. ف�مل�رك�ت الع�ملية ب�تت مو�سوًع� يتداوله 

طالب املدار�س، والويل ملن يلب�س حذاًء ل يحمل توقيًع� ع�ملًي�، 

� للموظف الذي ل يقود  اأي�سً اإذ �ستالحقه �سخرية رف�قه، والويل 

تعليق�ت  ترحمه  فلن  حديًث�  ه�تًف�  يحمل  ول  جديدة  �سي�رة 

اإىل  الأ�سدق�ء  مع  يخرج�ن  ل  اللذان  الزوج�ن  اأّم���  زمالئه. 

هذا  الجتم�عية.  حي�تهم�  ف�سيخ�سران  واملق�هي،  املط�عم 

الزوجية يف  العالق�ت  ي�سع  املجتمع،  ي�سود  الذي  امل�دي  التوجه 

خطر، ف�ملجتمع ال�ستهالكي يفر�س على الزوجن �سغوط�ت 

ه�ئلة تفوق اأحي�ًن� قدرتهم� على الحتم�ل، فتبداأ اخلالف�ت 

اأو  الطرفن  اأح��د  ُيّتهم  وهن�  النف�س�ل،  اإىل  تنتهي  قد  التي 

من  جزء  اأّنهم�  والواقع  الكتف�ء،  وعدم  ب�لتطّلب  كالهم� 

جمتمع متطلب ل يرحم.

حرية املراأة وا�شتقالليتها

امل��راأة  حرية  ت�أثري  اإىل  التطرق  من  بد  ل  �سع�دة:  وت�سيف 

من  ن�سمع  م�  كثرًيا  للحب.  مفهومه�  على  وا�ستقالليته� 

وك�نت  ب�سدٍق  زوجه�  حتب  ك�نت  امل��سي  يف  املراأة  اإّن  يقول 

ت�سعى ج�هدة لإر�س�ئه والعي�س ب�سالم معه، ولذلك ك�ن الزواج 

وحب  ب�لأن�نية  فُيّتهمن  اليوم،  ن�س�ء  اأم�  احلي�ة.  طوال  يدوم 

والواقع  حلظة.  كل  يف  مهددة  الزيج�ت  ب�تت  ولذلك  الذات، 

تتغري  مل  نف�سه�  هي  لديه�  احلب  وم�س�عر  امل��راأة  عواطف  اأّن 

ف�ملراأة  نف�سه�.  اإىل  نظرته�  تبدلت  واإمن���  واليوم،  الأم�س  بن 

ب�تت تدرك قيمته� الذاتية، كم� تدرك اأّن احلب هو ت�سحية 

ب�لت�سحية  تقبل  تعد  مل  وب�لت�يل  متب�دل،  وعط�ء  م�سرتكة 

بكرامته� يف �سبيل اإر�س�ء الرجل. ولذلك ل ت�سكت عن فعل 

ل  زواج  اإنه�ء  وتف�سل  �سده�،  املم�ر�س  العنف  عن  اأو  اخلي�نة 

يحرتم م�س�عره� واإن�س�نيته� حتى ولو اّتهمه� املجتمع ب�لأن�نية 

وحب الذات.

»ن�شر الغ�شيل«

النف�س  علم  يف  الخت�س��سية  تتحدث  اأخ���رى،  جهة  من 

العالق�ت  على  التكنولوجي  التطور  ت�أثري  عن  الجتم�عي 

مبداأ  اإىل غي�ب  ال�سلبية،  الت�أثريات  اإط�ر  يف  وت�سري  الع�طفية. 

الجتم�عي،  التوا�سل  و�س�ئل  بفعل  العالق�ت  يف  اخل�سو�سية 

احرتام  على  يحر�س�ن  الطرف�ن  ك�ن  امل��سي،  يف  اأّنه  مو�سحًة 

ويح�ولن  ا  �سرًّ الأمر  ُيبقي�ن  ف�إذا تخ��سم�،  العالقة،  خ�سو�سّية 

اليوم،  اأّم���  عنه.  الإع���الن  دون  من  خلالفهم�  ح��لٍّ  اإي��ج���د 

التوا�سل  فحن يتخ��سم ال�سريك�ن، يعلن�ن الأمر عرب و�س�ئل 

 ،� الجتم�عي، وقد يتب�دلن الته�م�ت والتجريح يف العلن اأي�سً

اإّم� ب�سكٍل مب��سر اأو عرب التلميح من خالل �سورٍة اأو عب�رٍة م�. 

� اأّن البع�س يطرح مو�سوع اخلالف عرب و�س�ئل  ومن املالحظ اأي�سً

وتقدمي  راأيهم  اإبداء  الآخرين  من  ط�لًب�  الجتم�عي  التوا�سل 

ن�سيحتهم اأو حتى حتديد م�سوؤولية كل من الطرفن يف اأ�سب�ب 

اخلالف.

اخليانة باتت اأ�شهل

اأّثرت �سلًب�  التوا�سل  اأّن و�س�ئل  ال�سيدة �سع�دة  كذلك، تو�سح 

الإخال�س  بينه�  ومن  اجتم�عية  وقيم  مف�هيم  ع��ّدة  على 

ا  اأمًرا م�ستجدًّ لي�س  اأّن فعل اخلي�نة  وت�سيف: �سحيح  الزوجي. 

ال�س�بق  يف  ًرا«  »مي�سّ اأّنه مل يكن  اإّل  الع�طفّية،  العالق�ت  يف 

كم� هو الآن ب�سبب و�س�ئل التوا�سل الجتم�عي. ف�لتطبيق�ت 

اله�تفية تتيح التوا�سل ب�ل�سوت وال�سورة مع اأي �سخ�س ك�ن ويف 

اأي زم�ن ومك�ن، م� ي�سّهل عملية املغ�زلة وتب�دل الت�س�لت 

ال�سرية بن مطلق �سخ�سن يف اأي بقعة على الأر�س مي�سك�ن 

ه�تًف� ذكًي� ولديهم� ال�ستعداد لذلك.

العواطف تتخطى احلدود

يف املق�بل، ف�إّن التطبيق�ت نف�سه�، ت�سهم يف متتن العالقة 

فر.  بن الزوجن اأو احلبيبن البعيدين عن بع�سهم� بداعي ال�سّ

يح�دث  اأن  الوطن  خ�رج  يعمل  الذي  للزوج  تتيح  مثاًل  فهي 

الوجد  واإي�ه� م�س�عر  يتب�دل  واأن  وال�سورة  ب�ل�سوت  يومًي�  زوجته 

وال�ستي�ق، م� يبقي ن�ر احلب م�ستعلة بينهم�.

على  النفت�ح  اأّن  اإىل  �سع�دة  ال�سيدة  ت�سري  مم�ثل،  اإط���ر  يف 

جلهة  اإيج�ًب�  اأّث��ر  التكنولوجي  التطور  اأت�حه  ال��ذي  اخل���رج 

النفت�ح الفكري الذي يتميز به جيل اليوم والذي يجعله متقّباًل 

اأو دينه، وهذا م� يعطي  اأو لونه  لالآخر ب�سرف النظر عن عرقه 

احلب بعًدا اآخر يتخطى احلدود ال�سّيقة التي ر�سمه� املجتمع يف 

امل��سي، وي�سمح للعواطف اأن جتت�ز حدود البلدة والوطن والدين، 

لرتفرف حيث جتد الن�سج�م الفكري والروحي.



مي�سي اأولدن� خم�سة اأي�م من الأ�سبوع 

يكون  ي��ع��ودون  وعندم�  امل��در���س��ة،  يف 

التي  املنزلية  الواجب�ت  اإجن���ز  عليهم 

اإىل  ي�س�ف  اأحي�ًن�.  �س�ع�ت  تتطلب  قد 

ذلك الوقت املخ�س�س للن�س�ط الأ�سبوعي 

كل  اإلخ(.  ب�ليه...  ك�راتيه،  )جودو، 

اأن  ننتظر  ونحن  منهم  مطلوب  ذلك 

يقوموا به على اأكمل وجه.

على  امل��ف��رو���س  اليومي  الإي��ق���ع  اإّن 

عن  واإحل���ًح���  ���س��راوة  يقل  ل  اأطف�لن� 

لذلك،  الكب�ر.  على  املفرو�س  الإيق�ع 

لي�س من العجب يف �سيء اأن جند البع�س 

ب�لنهي�ر،  اإح�س��سهم  بعد  ين�سحبون 

ويعلنون قرارهم بعدم اإكم�ل امل�سوار.

ما هو الإجهاد؟

�سمن  ع����دًة  ت�سنف  اآل��ي��ة  الإج��ه���د 

ترغم  اأّنه�  اأي  »التكييفية«.  الآلي�ت 

ويبلي بالًء ح�سًن�  اأن ينجز  الطفل على 

م�����ن ال�������س���ب����ح 

ح���ت���ى امل�������س����ء، 

وجت��ع��ل��ه ق������دًرا 

ع��ل��ى الن��ت��ق���ل 

)ن�سبي(  بن�س�طٍ 

ب�����ن الإم���������الء 

ال��ري������س��ي���ت  ب��ن  اأو  واجل��ي��ول��وج��ي���، 

والأحي�ء...اإلخ، من دون �سعوبة تذكر. 

على  الأم��ور  ت�سري  احل���لت،  معظم  يف 

جند  اأن  الن�در  من  لي�س  لكن  يرام  م� 

مثاًل،  الف�سول  اأحد  يف  الأطف�ل،  بع�س 

الثقة  وانعدام  ب�له�س��سة  يت�سفون  ممن 

يفقدون  م�  �سرع�ن  والذين  ب�لنف�س، 

ب�لن�سح�ب،  قرارهم  ويعلنون  قواهم 

يفتك  اأن  يو�سك  الذي  الإره���ق  ب�سبب 

لط�ق�تهم  اليومي  ف�ل�ستهالك  بهم. 

ي��ك���د ي�����س��ت��ن��زف ق���واه���م ال��ذه��ن��ي��ة 

واجل�سدية.

لدى  خ��سة  ب�سفٍة  الإع��ي���ء،  ويظهر 

ب�كًرا  منهم  يطلب  الذين  التالمذة 

واأن  الإجن�ز،  بلوغ م�ستوي�ت ع�لية من 

غرار  )على  املقدمة  يف  دائًم�  يكونوا 

هوؤلء  يف�سل  وقد   .)1 الفورمول  �سي�رات 

مم�  الرغم  على  النه�ية،  يف  الأطف�ل 

يتمتعون به من روح تن�ف�س ع�لية جًدا، 

كم�  ب�لذنب...  ال�سعور  بهم  في�ستبد 

اأنف�سهم  قيمة  من  ب�لنتق��س  يبداأون 

ب�سبب عجزهم عن الو�سول.

كيف نتعرف اإىل الطفل املجَهد؟

ميكن التعرف اإىل الطفل املجَهد من 

خالل جمموعة من العالم�ت اجل�سدية 

والنف�سية، منه�:

اجل�شدية: • العالمات 
يف  )�سعوبة  النع��س  ا���س��ط��راب���ت   -

ال�ست�سالم للنوم، وال�ستيق�ظ يف الليل، 

مع  النه�ر  اأث��ن���ء  يف  ب�لتعب  وال�سعور 

�سعوبة الرتكيز(.

- اآلم البطن ) التي تظهر ب�سفٍة خ��سة 

يف اأول الأ�سبوع اأو قبل الختب�رات(.

الإ�س�بة  و�سهولة  ال�سحية  اله�س��سة   -

ب�لعدوى والأمرا�س )طفل مري�س ب�سكٍل 

م�ستمر(.

�سبيل  على  امل��ت��ك��ررة،  الأع��را���س   -

ف�إنه  ب�لربو،   � مري�سً ك���ن  اإذا  املث�ل، 

تتكرر  كم�  متكررة.  بنوب�ٍت  ُي�س�ب 

ن��وب���ت الأك��زمي��� ل��دى امل�����س���ب به� 

الت�أت�أة  نوب�ت  وت��زداد  مزمن،  ب�سكٍل 

)ق�سم  القبيحة  الع�دات  وتتواتر  حدة، 

الأظ�فر، اللعب بخ�سالت ال�سعر...(.

تربية وطفولة
اإعداد: ماري الأ�شقر

اخت�سا�سية يف علم النف�س
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كيف نخّل�س اأطفالنا 

من ال�شغوط اليومية؟

املتعاقبة،  املدر�شية  احل�ش�س 

والإحباطات  املنزلية،  والفرو�س 

الطفل  لها  يتعر�س  التي  ال�شغرية 

كلها  املدر�شة،  يف  يومي  ب�شكٍل 

اإىل  عليه،  ال�شغوط  توقع  اأ�شياء 

فكيف  بالإجهاد.  اإ�شابته  حد 

نتعرف اإىل الطفل املجهد؟ وما دور 

من  تخلي�شه  يف  والأ�شرة،  الأهل 

الإجهاد قبل اأن ي�شتنفذ طاقاته؟



النف�شية: • العالمات 
ب�لإجه�د،  م�س�ًب�  الطفل  ك���ن  اإذا 

نالحظ اأّن هن�ك عب�رات بعينه� ترتدد 

اإذا ك�ن مطلوًب�   � ل�س�نه، خ�سو�سً على 

هذه  م��ن  املهم�ت،  بع�س  اإجن����ز  منه 

العب�رات: »لن اأ�ستطيع«، »هذا يف غ�ية 

ال�سعوبة«، »اأن� ف��سل«، واأحي�ًن� »ل اأريد 

الذه�ب اإىل املدر�سة من الآن ف�س�عًدا«.

تطوير  اإىل  الأط���ف����ل  بع�س  ومي��ي��ل 

اإىل  ت�سل  حقيقية،  مدر�سية  خم���وف 

امل��در���س��ي، يف ح��ن يقع  ال��ره���ب  ح��د 

الف�سل  اأح��سي�س  فري�سة  الآخر  البع�س 

وتقول حمللة نف�سية يف هذا  والإحب�ط. 

م�ستمر  �سعور  الطفل  يط�رد  ال�سي�ق: 

فنجده  متوا�سل،  �سغط  واقع حتت  ب�أّنه 

الوقت،  معظم  م�ست�ًء  ع�سبًي�  ه�ئًج�، 

يعجزون  الآخرين  ب�أّن  ب��ستمرار  وي�سعر 

عن فهمه. و�سرع�ن م� تتحول الأحداث 

يحبه�،  التي  حتى  والأن�سطة،  الع�دية 

اإىل هواج�س ب�لن�سبة اإليه، وت�أخذ اأبع�ًدا 

الن�سيد  هم  يحمل  فنجده  م�أ�س�وية، 

الذي  والفر�س  الذي يجب عليه حفظه، 

الأ�سبوع،  اإجن�زه على مدار  يجب عليه 

عليه  يجب  ال���ذي  ال��ع��الم���ت  وب��ي���ن 

الألع�ب  ح�سة  وحتى  للمعلمة،  اإع�دته 

الري��سية التي يع�سقه� يح�سب له� األف 

ح�س�ب.

ما العمل؟

بع�سه�  اأو  العالم�ت،  ه��ذه  ب��دت  اإذا 

يكون  قد  اأّن��ه  ف�علمي  طفلك،  على 

يواجه  تدعيه  ل  الإجه�د.  �سح�ي�  من 

مبفرده، فقد تنه�ر قواه، واحر�سي على 

اتب�ع خطة حمكمة مل�س�عدته:

الإن�شات: • تعّلمي 
الأحداث  طفلك  لك  يحكي  عندم� 

الفر�سة  خ���الل  م��ع��ه  ح�سلت  ال��ت��ي 

اأ�سدق�ئه  م��ع  اإحب�طه  ع��ن  وي��خ��ربك 

ل  ل��ه،  املعلمة  ظلم  وع��ن  وزم��الئ��ه، 

بك  ي��ج��در  كتفيك.  بهز  تكتفي 

وبينه،  بينك  ح��وار  بخلق  تهتمي  اأن 

العالم�ت  ب  اهتم�مك  حت�سري  فال 

وامل�ستوى الدرا�سي فقط. بل احر�سي على 

يف  والنفع�يل  الع�طفي  اجل�نب  ي�أتي  اأن 

املقدمة.

فراغه: اأوقات  • ا�شغلي 
اأن�سطة  مم�ر�سة  على  طفلك  حّثي 

حتى  ال�سرتخ�ء،  على  وت�س�عده  يحبه� 

جراء  من  اجل�سدي  ب�لإنه�ك  اأ�سيب  لو 

احلف�ظ  على  واح��ر���س��ي  مم�ر�سته�. 

على مبداأ املتعة وال�سع�دة، وعدم حتويل 

الن�س�ط الذي يحبه اإىل جم�ل جديد من 

اآخر  و�سبب  امل�راتونية،  ال�سب�ق  جم�لت 

الع�سبي  ال�سغط  من  املزيد  لتحميله 

له  تفتحي  اأن  فقط  عليك  والنف�سي. 

ثم  العمل،  طريقة  على  وتدليه  الطريق 

ترتكيه ليتقدم ب�إيق�عه اخل��س، وعلى 

تدفعيه  اأن  دون  من  ين��سبه  الذي  النحو 

كم�  املتوا�سلة  النج�ح�ت  حتقيق  اإىل 

تريدين وتتوقعن.

�شيء: • تفّهمي رغبته يف عدم فعل 
ق�سى  اإذا  رغبته  وتفّهمي  �س�حميه 

���س���ع��ة وه���و ي�����س��رتخ��ي يف 

اإذا  اأو  ال�ستحم�م،  حو�س 

ك�ملة  اأم�����س��ي��ة  اأم�����س��ى 

ب�ملكعب�ت،  يلعب  وه��و 

ال��ذي  امل�سل�سل  ي�س�هد  اأو 

على  وي�����س���ع��ده  ي��ح��ب��ه، 

ال�سغوط  م��ن  ال��ت��خ��ل�����س 

اليومية.

الجهاد معٍد: باأّن  • اعرتيف 
يوم  كل  تعودين  عندم� 

اإىل املنزل منهكة بعد يوم 

وت�سعرين  ك���م��ل،  عمل 

و�سك  على  اأع�س�بك  ب���أّن 

��� مع  الن��ه��ي���ر، خ�����س��و���سً

ث�نًي�  يوًم�  ب���أّن  اإح�س��سك 

)فرو�س  البدء  على  يو�سك 

منزلية،  اأع��م���ل  منزلية، 

اإىل  تنّبهي  ط��ب��خ...اإل��خ(، 

اأّن الإجه�د الذي ينت�بك، يغّذي �سغوطه 

اليومية. بعد يوم درا�سي ح�فل، يجب اأن 

جتدي و�سيلة »لإع�دة العّداد اإىل ال�سفر«، 

احلوار  ملب�دلته  �س�عة  ن�سف  وتخ�سي�س 

والإن�س�ت اإليه، وحتى للعب معه.

النته�ء  يف  ت�أخرك  اإىل  ذلك  يوؤدي  قد 

موعد  ت�أجيل  اأو  اليومية،  اأعم�لك  من 

هذا  اأّن  ت�أكدي  ولكن،  قلياًل.  نومه 

ال�سغوط  من  كثرًيا  يخّفف  الأ�سلوب 

منكم�.  ك��ل  ك���ه��ل  على  امللق�ة 

�سهولة  �سيجد  اأّن���ه  تالحظن  و���س��وف 

ي�ست�سلم  و�سوف  واجب�ته،  اأداء  يف  اأكرب 

للنع��س اأ�سرع واأ�سهل من ذي قبل.

العدد 404
77



يعّد ال�شداع الن�شفي ا�شطراًبا ي�شيب اأع�شاب 

اأمل  بتكّرر حالت �شديدة من  الدماغ، ويتمّيز 

ت�شبب »اندلع«  التي  العادات  فما هي  الراأ�س. 

هذه النوبات، وما هي اأنواع الأطعمة التي تفيد 

يف اإبعاد نوبات الأمل وتهدئتها؟

 

من  اأك��ر  الن�سفي  ال�سداع  ي�سيب 

من  و%10  الع�مل  حول  الب�لغن  من   %10

الأط��ف���ل وامل��راه��ق��ن، واأّك���دت بحوث 

عدة  اأّن  ال�سي�ق  هذا  يف  اأُجريت  كثرية 

عوامل خ�رجية ت�س�عد يف حدوث نوب�ت 

الأمل، وقد ذكرت هذه البحوث جمموعة 

من الأ�سب�ب اأبرزه�:

عوامل واأ�شباب

• ال�شغوطات النف�شية:
والزدح����م،  ال�سريع،  احلي�ة  منط  اإّن 

كّله�  احل���ي����ة،  م��ت��ط��ل��ب���ت  وزي������دة 

مع  حّدته  وازدي���د  الراأ�س  لأمل  حمّفزات 

والإجه�د  ف�لتوتر،  النه�ر،  �س�ع�ت  تقّدم 

لل�سجيج  امل�ستمر  والتعّر�س  والغ�سب 

الأمل  موج�ت  اأزرار لنطالق  هي مبنزلة 

الالمتن�هية.

 • قّلة النوم:

لذلك  اليومي،  الروتن  الدم�غ  يحّب 

ك�ن  اإن  نومن�  روت��ن  يف  تغيري  اأي  ف���إّن 

اأو  مك�نه  اأو  النوم  و�سعية  �سعيد  على 

عدد �س�ع�ته، ميكن اأن يوؤّثر مب��سرة يف 

كهرب�ء خالي� الدم�غ، م� يجعل فر�س 

 � الإ�س�بة ب�ل�سداع الن�سفي اأكرب، خ�سو�سً

عند الأ�سخ��س امل�ستعّدين لالإ�س�بة.

• املثريات احل�شّية:
يكون امل�س�بون ب�ل�سداع الن�سفي ع�دًة 

والروائح  القوية،  الأ�سواء  جت�ه  ��سن  ح�سّ

النّف�ذة والأ�سوات ال�س�خبة التي تطلق يف 

الن�سفي  ال�سداع  نوب�ت  الأحي�ن  معظم 

وقد ت�ستمر لأي�م متت�لية.

• الأطعمة الغنية بغلوتامات اأحادي ال�شوديوم 
:MSG

هذه امل�دة موجودة بكرة يف الك�ت�س�ب 

والنودلز،  املعّلبة،  واللحوم  والت�سيب�س، 

ال�سينية،  والأطعمة  الدج�ج  ومكعب�ت 

ال�سداع  نوب�ت  اأمل  حّدة  من  تزيد  وهي 

الن�سفي. 

• تقّلبات الطق�س:
بن  قوية  عالقة  ال��درا���س���ت  اأظ��ه��رت 

تغرّي الطق�س ونوب�ت ال�سداع، وقد لحظ 

ت�سهد  ال�ست�ء  فرتة  اأّن  الخت�س��سيون 

زي�دة ملحوظة يف عدد نوب�ت هذا املر�س، 

مّم� يوؤكد اأّن اجلو الب�رد يحّفز حدوثه� 

مق�رنة مع اجلو الدافئ.

 • التقّلبات الهرمونية عند الن�شاء:

توؤدي التغرّيات الهرمونية التي ي�سهده� 

نوب�ت  دوًرا مب��سًرا يف حدوث  املراأة  ج�سم 

اأو  ال�سداع الن�سفي، لذلك ف�إّن انخف��س 

� خالل  ازدي�د هرمون الأ�سرتوجن خ�سو�سً

وتن�ول  ال�سهرية،  وال��دورة  البلوغ،  فرتات 

حبوب منع احلمل من �س�أنه اأن يزيد هذه 

النوب�ت وي�س�عفه�.

 • املثّلجات والأطعمة الباردة:

يف  ا  تغرّيً واملثّلجة  الب�ردة  الأطعمة  توّلد 

تدّفق الدم اإىل خالي� الدم�غ، م� يزيد اآلم 

الراأ�س ويكّرر نوب�ت ال�سداع الن�سفي.

• ال�شوم واجلوع:
دون  من  طويلة  ل�س�ع�ت  البق�ء  يتيح 

ال�سداع،  نوب�ت  حل��دوث  الفر�سة  طع�م 

عر�سة  ه��م  مل��ن  ال�سوم  يفعل  كذلك 

لالإ�س�بة به. لذا ين�سح هوؤلء بعدم اإط�لة 

فرتة البق�ء من دون طع�م.

احذروا هذه العادات، واعتمدوا هذه الأطعمة

قواعد التغذية
اإعداد: ليال �شقر الفحل
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اإىل مر�سى 

ال�سداع الن�سفي:



 • عدم �شرب املاء ب�شورة كافية:

اأه���م ال��ط��رق امل�����س���ع��دة يف 

�سرب  ال�سداع،  من  التخّل�س 

ل��ي��رتي��ن م��ن امل�����ء ي��وم��ًي���، 

اأو  ال�سيف،  فرتة  يف   � خ�سو�سً

بعد  اأو  ملجهود  التعر�س  بعد 

الري��سية.  التم�رين  مم�ر�سة 

فجف�ف اجل�سم يحرم الدم�غ 

املعدنية  الأم����الح  امت�س��س  م��ن 

ال�سداع.  متنع  التي  وامل�غنيزيوم 

الغنية ب�مل�ء  اأّن تن�ول الأطعمة  كم� 

الأمل،  ح���ّدة  م��ن  للتخفيف  مفيد 

البطيخ،  الأط��ع��م��ة  ه��ذه  ب��ن  وم��ن 

والكو�س�،  واخل�ّس،  وال�سم�م،  وامل�نغ�، 

واخلي�ر...

ماذا ناأكل؟

كثرية  اأط��ع��م��ة  ه��ن���ك   

ت��خ��ف��ف م���ن ح���دة ن��وب���ت 

ال�سداع الن�سفي، اأهمه�:

• ال�شبانخ:
يف  امل��وج��ودة  امل��ع���دن  تقّلل 

امل�غنيزيوم  وبخ��سة  ال�سب�نخ 

ح�����ّدة ال�������س���داع، وي��ن�����س��ح 

ملرتن  بتن�وله  الخت�س��سيون 

يف الأ�سبوع.

• الفا�شوليا احلمراء:
احلمراء  الف��سولي�  حتتوي 

)اأو  ال��ري��ب��وف��الف��ن  ع��ل��ى 

فيت�من B12( الذي يقّلل من 

خطر الإ�س�بة بنوب�ت ال�سداع 

الن�سفي.

• الأ�شماك الدهنية:
هي اأ�سم�ك غنية ب�لأوميغ� 

3 ال��ت��ي ي��ف��ي��د ت��ن���ول��ه��� يف 

اإف���راز م���دة يف ال��دم���غ حتول 

من  ال�����س��داع.  ح���دوث  دون 

ه����ذه الأ����س���م����ك ي��ذك��ر 

ال�سردين،  الخت�س��سيون: 

وامل�كريل.  ال�سلمون  التون�، 

الزيتون،  من  ك��ّل  ويحتوي 

وبذر  والأفوك�  الزيتون  وزيت 

ع�لية  ن�سب  على  الكت�ن 

من هذا احلم�س الدهني.

• احلبوب الكاملة:
الك�ربوهيدرات  تخّفف 

املوجودة يف احلبوب الك�ملة 

وامل��ع��روف  ال��راأ���س،  اآلم  ح��ّدة 

� اأّنه� توفر الط�قة،  عنه� اأي�سً

تن�وله�  ع��دم  ف����إّن  وب�لت�يل 

يخف�س ط�قة اجل�سم وي�سبب 

ال�سعور ب�ل�سداع.

• الزجنبيل:
الغثي�ن،  الزجنبيل يف عالج  يفيد 

اله�سمي،  اجله�ز  اأع�س�ب  ويهدئ 

كم� اأّنه مفيد يف مك�فحة ال�سداع 

بف�سل خ�س�ئ�سه امل�س�دة لاللته�ب. 

ل��ذل��ك، ف����إّن اإدراج���ه �سمن 

�سربه  اأو  اأطب�قن�،  مكون�ت 

مغلًي� من �س�أنه اأن يقّلل من 

ال�سداع الن�سفي.

اجلزر: •
الذهني  التعب  اجل��زر  يزيل 

تن�وله  اأّن  كم�  والع�سبي، 

ال�سداع  مع�جلة  يف  ف��ّع���ل 

الن�جت عن م�سكالت العن.

ماذا عن القهوة؟

القهوة،  يخ�ّس  م���  يف  اأّم���� 

يختلفون  ف�لخت�س��سيون 

تختلف  كم�  ���س���أن��ه���،  يف 

الأ�سخ��س.  ل��دى  مف�عيله� 

فهن�ك من يت�أثر �سلًب� مب�دة 

الك�فين املوجودة يف القهوة، 

اإذا  الن�سفي،  ال�سداع  ويع�ين 

ثالثة  ت��ف��وق  كمية  ت��ن���ول 

يومًي�.  فن�جن  اأرب��ع��ة  اإىل 

كمي�ت  يتن�ول  من  وهن�ك 

ويجد  الك�فين  من  كبرية 

نف�سه اأم�م نوبة �سداع ن�سفي 

مبجّرد اأن يتوّقف عن �سربه�. 

وثّمة فئة اأخرى جتد يف القهوة 

عالًج� لنوبة ال�سداع، وهو م� 

ر وجود م�دة الك�فين يف  يف�سّ

الأدوية التي تو�سف لعالج هذا 

الأمل.
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• ال�سيف ريت�س�رد خمت�س
يف الأطب�ق الفرن�سية والع�ملية

الأط�يب من 

خمتلف مط�بخ 

الع�مل على �سفح�ت 

»اجلي�س«

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�شناف 

مميزة مع ال�شيف

ري�شار اخلوري

اأطايب ال�سيف
اإعداد: ليال �شقر الفحل
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دجاج �شوبرمي

املكّونات:

دج�ج: فروج ك�مل.

حليب جمّفف: كوب ون�سف.

زبدة: ملعقت�ن كبريت�ن.

طحن: ملعقت�ن كبريت�ن.

ع�سري اأن�ن��س: كوب واحد.

اأن�ن��س مقّطع: ح�سب الرغبة.

ذرة معّلبة: ن�سف كوب.

مرقة الدج�ج: عدد 1.

ب�زيال: ن�سف كوب.

فطر معّلب: ن�سف كوب.

ة. جوزة الطيب وبه�ر اأبي�س: ر�سّ

ملح: ح�سب الرغبة.

التح�شري: طريقة 

املواد  اإ�س�فة  مع  الفروج  ي�سلق   -

عود  ك��رات،  )كراف�س،  العطرية 

قرفة، ب�سل، ورق غ�ر(، ويرتك حتى 

وُت�سفى  الن�ر  عن  يرفع  ثم  ين�سج 

املرقة.

ه�دئة،  ن���ر  على  ال��زب��دة  ت��ذّوب   -

ومن  تدريًج�،  الطحن  اإليه�  وُي�س�ف 

مبعّدل  املذّوب  املجّفف  احلليب  ثّم 

كوب ون�سف لكل ليرت من املرقة.

الدج�ج  مرقة  مكعب�  ُي���ذّوب   -

وُي�س�ف  الف�تر،  امل���ء  من  قليل  يف 

ال�س�بقة،  امل��ك��ون���ت  اإىل  امل��زي��ج 

حتى  ب�لتحريك  ال���س��ت��م��رار  م��ع 

يتكّثف.

وال��ذرة  الأن�ن��س،  ع�سري  ُي�س�ف   -

والفطر  املقّطع،  والأن�ن��س  املعّلبة، 

الدج�ج  ثّم  ومن  والب�زيال،  املعّلب، 

وامللح،  الأبي�س  والبه�ر  امل�سلوق، 

 10 ملدة  الن�ر  على  املكون�ت  وترتك 

دق�ئق.

جوزة  من  قليل  ُي�س�ف  اأخ���رًيا   -

عن  رفعه  بعد  امل��زي��ج  اإىل  الطيب 

م مع اأرّز اأمريكي مطبوخ  الن�ر، وُيقدَّ

اأو ب�سمتي.



�شلطة العد�س

املكّونات:

عد�س حّبة عري�سة: 3/4 كوب.

زبيب: ربع كوب.

تف�ح اأبي�س: عدد 1.

بندورة جمّففة: ربع كوب.

ب�سل اأخ�سر: ربع كوب.

ع�سري ح�م�س: ربع كوب.

زيت زيتون: ربع كوب.

خل البل�س�ميك: ح�سب الرغبة.

جوز: للتزين.

ملح وفلفل اأ�سود: ح�سب الرغبة.

 طريقة التح�شري:

يرفع  ثم  ين�سج  حتى  العد�س  ي�سلق   -

وم�ء  ثلج  فيه  وع�ء  يف  ويو�سع  الن�ر  عن 

حتى تتوّقف عملية الطهي وللمح�فظة 

على �سكل حبة العد�س ك�ملة.

- يق�سر التف�ح ويقطع مربع�ت، وتنقع 

ب�مل�ء  دق�ئق   10 مل��دة  املجففة  البندورة 

الف�تر، ثم ُت�سّفى وتقّطع.

اإىل  وُي�س�ف  الأخ�سر  الب�سل  يقطع   -

والتف�ح،  املجففة  والبندورة  العد�س  مزيج 

وُي�س�ف اإليه الزبيب، ومن ثم زيت الزيتون 

البل�س�ميك،  واخل��ل  احل�م�س  وع�سري 

وامللح والفلفل الأ�سود، وحتّرك املكون�ت 

برفق.

التقدمي  ال�سلطة يف �سحن  - ت�سكب 

م. وتزّين بحب�ت اجلوز وُتقدَّ
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Boules Chocolats

املكونات:

طحن: 3 اأكواب.

�سكر: كوب ون�سف.

حليب بودرة: 4 مالعق كبرية.

بي�س: عدد 4.

ف�نيلي�: ملعقة �سغرية.

بر�س ح�م�س: ن�سف ملعقة �سغرية.

لنب: ن�سف كوب.

زيت نب�تي: 3/4 كوب.

ب�يكنغ ب�ودر: ملعقت�ن �سغريت�ن.

ك�ك�و بودرة: 3 مالعق كبرية.

فواكه جمّففة: ح�سب الرغبة.

ح�سب  حمّم�س:  وبندق  حمّم�س  ل��وز 

الرغبة. 

ع�سري ليمون: ن�سف كوب.

حليب مكّثف حمّلى: كوب واحد.

م�ء: ن�سف كوب.

 طريقة التح�شري:

ي�سرب  الكهرب�ئي،  اخل���الط  يف   -

احل�م�س  وبر�س  الف�نيلي�  مع  البي�س 

البودرة،  ب�ودر وحليب  والب�يكنغ  واللنب 

امل�ء  مع  تدريًج�،  الطحن  ُي�س�ف  ثم 

والزيت ملدة 3 اإىل 4 دق�ئق يف اخلالط.

من  بقليل  اخلبز  �سينّية  تدهن   -

الطحن،  من  قليل  فوقه�  وينر  الزيت 

درجة   180 على  حمّمى  فرن  اإىل  وتدخل 

مئوية بعد التخّل�س من كمية الطحن 

الزائدة.

اخلبز،  عملية  م��ن  النته�ء  بعد   -

ترتك الكعكة يف الفرن ملدة 10 دق�ئق، 

ثّم ُتخرج وترتك ج�نًب� حتى تربد.

يف  مت�ًم�  وتفرط  الكعكة  تقطع   -

املجففة  الف�كهة  اإليه�  وُي�س�ف  وع�ء، 

املقطعة قطًع� �سغرية )زبيب، م�سم�س، 

املحّم�س  والك�جو  وال��ل��وز  خ����وخ...(، 

وع�سري  والبودرة  الك�ك�و  ثّم  ر،  واملك�سّ

الليمون تدريًج�، حتى تتكّون عجينة 

 Boules اأن نكّون منه�  دبقة ميكن 

Chocolats التي تزّين برب�س ال�سوكول 
.vermicelles�اأو ال







احَذر الهاتف قبل النوم!

ت�ضعه  النوم؟ هل  قبل  الذكي  ت�ضتخدم هاتفك  هل 

قربك يف اأثناء نومك؟

العادة  تاأثريات هذه  فبعد معرفة  االنتباه،  اإًذا عليك 

ال�ضلبية قد تتوّقف عن ممار�ضتها، الأّنها ال توؤّثر على 

عيَنيك فح�ضب، بل على كل جزء من ج�ضمك:

يف  طويًل  بالتحديق  �ضلبًيا  االإن�ضان  رقبة  تتاأّثر   -

ال���ه���ات���ف، وه����ي ح��ال��ة 

 Text�ب ُت��ع��َرف  مر�ضّية 

.Neck
�ضا�ضة  يف  التحديق   -

الهاتف لفرتة طويلة يوؤّدي 

اإىل االإ�ضابة بال�ضداع.

ال��ذي  االأزرق  ال�����ض��وء   -

الهواتف  �ضا�ضات  تطلقه 

اإفراز  من  يقّلل  الذكية، 

امل�ضوؤولة  امليلتونني،  مادة 

يف  بالتعب  ال�ضعور  ع��ن 

اجل�ضم وبالتايل تقّلل من 

اأوقات نومك ال�ضرورية.

تكنولوجيا
اإعداد: ندين البلعة خريالله

»ا�صطياد ال�صباب« للح�صول على املياه

اإذا كنَت ال جتد فائدًة من ال�ضباب الذي يحجب الروؤية وي�ضّبب 

ا،  الكثري من امل�ضاكل واحلوادث على الطريق ال�ضريعة يوميًّ

»م�ضائد  ت�ضيلي  يف  علماء  طّور  فقد  اليوم!  منذ  نظرتك  غرّي 

لل�ضباب« ميكن من خللها تكثيفه للح�ضول على املياه، 

التغرّيات  ب�ضبب  البلد  هذا  يف  اجلفاف  ازدي��اد  مع  ا  خ�ضو�ضً

املناخّية.

تقوم هذه الفكرة على ن�ضب �ضباك �ضخمة ذات م�ضامات 

ال�ضباب  بتكثيف  ي�ضمح  ما  واملرتفعات،  اجلبال  فوق  �ضّيقة 

اأ�ضفل  يف  اأنابيب  يف  تتجّمع  مياه  اإىل  فيتحّول  ن�ضبة،  باأعلى 

ال�ضباك، قبل اأن يتّم حتويلها اإىل خزانات. طّور هذه الفكرة 

علماء يف معهد ما�ضا�ضو�ضت�س، فقاموا بتو�ضيل ال�ضباك بدوائر 

وتنتج مياًها  ا  تعمل بكفاءٍة عالية جدًّ اإلكرتونية جعلتها 

من ال�ضباب ب�ضرعة اأكرب.

تعترب هذه التقنية حلًّ للم�ضكلة االأكرب التي يعاين منها 

حتى االآن، اأكرث من ثلَثي �ضكان العامل، وقد مّتت جتربتها 

�ضّد  املغرب، الختبار مدى كفاءتها يف  املناطق اجلبلية يف  يف 

احتياجات ال�ضكان واملزارعني من املياه.

كامريا متنع املوّظف من النوم

واالإلكرتونيات  الهواء  مكّيفات  ت�ضنيع  �ضركة  اأعلنت 

اليابانّية NEC، عن اأحدث ابتكاراتها يف جمال التحّكم يف 

اأ�ضحاب االأعمال  الغرف واملكاتب، ما �ضُيعجب  درجة حرارة 

جفون  حركة  يراقب  نظام  باختبار  ب��داأت  اإذ  بالتاأكيد. 

املوظف بكامريا مّت�ضلة بجهاز كمبيوتر، ملنع املوظفني من 

النوم يف اأثناء �ضاعات العمل، وذلك من خلل ر�ضد ن�ضاطهم 

وتغيري درجة احلرارة يف الغرفة الإبقائهم يف ن�ضاط دائم.

اأثبتت الدرا�ضات اأّن خف�س درجة احلرارة مفيد يف هذا املجال، 

لذلك عندما يتّم اكت�ضاف العلمات املبكرة للنعا�س، يعمل 

النظام على التحّكم بدرجة احلرارة. وتاأمل ال�ضركة تقدمي 

ا مع حلول العام 2020. هذا النظام جتاريًّ
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ال��ه��وات��ف  ُت�������ض���ِدر   -

ال����ذك����ي����ة اأ�����ض����ّع����ة 

قد  كهرومغناطي�ضّية 

ب��اأورام  االإ�ضابة  اإىل  ت��وؤّدي 

يف الراأ�س، لذا من االأف�ضل 

مكان  ع��ن  اإب��ع��اده��ا 

نومك.

تتيح للجندي  تقنية 

التحّكم باالآالت دماغيًّا

االأمريكية  الدفاعية  البحوث  م�ضاريع  وكالة  تعمل 

باإر�ضال  للع�ضكرّيني  ت�ضمح  ع�ضبّية  واجهة  تطوير  على 

بني  العقلية  املوجات  با�ضتخدام  وا�ضتقبالها  املعلومات 

من  ج��زًءا  الواجهة  ه��ذه  ت�ضّكل  واالآالت.  اأدمغتهم 

االأمريكية  الدفاع  وزارة  وتهدف  اجلديد   »N3« م�ضروع 

الب�ضر  بني  الفجوة  �ضّد  اإىل  خللها  من  »البنتاغون« 

واالآالت، ومتكني اجلنود من التحّكم فيها باأدمغتهم. 

خارج  اجللد  على  ع  يو�ضَ جهاز  بوا�ضطة  ذلك  ويح�ضل 

اأو  ابتلعه  ميكن  جراحي  غري  داخلي  ونظام  اجل�ضم، 

حقنه اأو اإدخاله عرب االأنف.

�ضتمّكن هذه التقنية اجلنود من التحّكم بالطائرات 

اأ�ضار  وقد  ال�ضيرباين.  الدفاع  وباأنظمة  طّيار،  دون  من 

تقنية  اأّن  اإىل  امل�ضروع  عن  امل�ضوؤول  اأم��ون��دي  الدكتور 

االأع�ضاب غري اجلراحية كانت هدًفا بعيد املنال، ولكن 

احليوّية  الطبّية  الهند�ضة  يف  احلديثة  التطورات  بف�ضل 

والتكنولوجيا  الرتكيبّية  والبيولوجيا  االأع�ضاب  وعلم 

املجهرّية، اأ�ضبح قابًل للتحقيق.

ان�صتغرام ت�صاعد 

طالب اجلامعات

ان�ضتغرام،  موقع  بداأ 

ات  املن�ضّ اأك��رث  اأح��د 

االج����ت����م����اع����ي����ة 

بتجربة  ا�ضتخداًما، 

ت�ضاعد  ج��دي��دة  اأداة 

ط����لب اجل��ام��ع��ات 

ع��ل��ى ال��ت��وا���ض��ل مع 

ب��ع�����ض��ه��م ال��ب��ع�����س 

ب�����ض��ك��ل اأف�������ض���ل، 

وذل������ك م����ن خ���لل 

افرتا�ضي،  جمتمع  اإىل  االن�ضمام 

ما  يف  الر�ضائل  بتبادل  لهم  ي�ضمح 

بينهم. وميكن للم�ضتخدم اختيار 

جتاهلها  اأو  الر�ضائل،  هذه  ا�ضتقبال 

كما  يتابعه،  ال  �ضخ�س  اأي  م��ن 

ب�ضكٍل  حظرها  ��ا  اأي�����ضً ميكنه 

كّلي.

من  ف��رتة  بعد  االإع��لن  ه��ذا  ياأتي 

ية  اإعلن موقع »تندر« اإطلق خا�ضّ

 ،Tinder U ا���ض��م  حتمل  ج��دي��دة 

ت�ضمح مل�ضتخدميها بتحديد عملية 

الدرا�ضة،  زملء  اإطار  �ضمن  البحث 

»االأه���داف  تتجاوز  ال�ضتخدامات 

للطلب  ميكن  اإذ  الرومان�ضية«، 

اأو  ال��درا���ض��ة  ���ض��رك��اء  ع��ن  البحث 

تكوين �ضداقات جديدة.

وي�ضعى ان�ضتغرام اإىل اجتذاب اأكرب 

عرب  ال�ضباب  امل�ضتخدمني  من  عدد 

توظيف ميزات وخ�ضائ�س مثل فلتر 

الوجه، وق�ض�س ان�ضتغرام...
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جندي الغدجندي الغد

- مرحًبا إدغار، كيف الحال؟

املناسب.  ــوقــت  ال يف  ــَت  ــئ ِج ــم،  وســي ــًا  -أهـ

إلكرتونّية  لعبة  تحميل  للّتو   بـــارشت  لقد 

بــإدخــال  ــوم اآلن  ــت، وأقـ ــرتن االن ــدة عــن  جــدي

قبل  يب  ــة  ــاّص ــخ ال الــشــخــصــّيــة  ــات  ــوم ــل ــع امل

مختلف  ــن  م ــن  ــب الع ــع  م ــعــب  ــل اّل أبـــدأ  أن 

الدول. 

ــان  ــك وم والــعــمــر  ــم  ــ االسـ خـــانـــة  يف  ــكــتــب  ت ومـــــاذا   -

الّسكن؟

-أكتب املعلومات الصحيحة طبًعا!

عن  تــفــصــح  ال  أن  ــجــب  ي إدغـــــار،  يـــا  مــخــطــىء  أنـــت   -

من  أّي  أو  ــك  ــن ــك س عـــنـــوان  أو  ــي  ــق ــي ــق ــح ال ــك  ــمـ اسـ

ــٍة  جــه ألي  ــت  ــ ــرتن ــ اإلن عـــى  ــة  ــّي ــص ــخ ــش ال ــك  ــات ــوم ــل ــع م

تعلم  أال  ــك.  ــذائـ إليـ يستخدمونها  الــبــعــض  ألن  كــانــت، 

يستغّلون  ــن  ــذي اّل بــاملــخــادعــن  تــعــّج  الــعــاملــّيــة  الشبكة  أّن 

ــن  ــق ــراه ــاألوالد وامل ــ ــ ــاع ب ــق ــإي ــة ل ــات الــشــخــصــّي ــوم ــل ــع امل

غري  عـــاقـــات  ــة  ــامـ إقـ أو  ــزاز  ــ ــت ــ االب أو  ــة  ــّرقـ الـ بــهــدف 

صحيحة؟

فلطاملا  صــحــيــح،  تــقــولــه  ــا  م ــقــي،  صــدي ــا  ي ــّق  حـ مــعــك   -

ــتــي  ــن هــوّي ــر اإلفـــصـــاح عـ ــاط ــخ ــن م حـــــّذرين والـــــدي مـ

ــا من  ــًضـ ــد حـــــّذرين أيـ ــ ــت. وق ــ ــرتن ــ ــى اإلن ــة عـ ــقــّي ــحــقــي ال

ــاء، وأوضـــح يل أّن  ــرب ــغ ــع الــاعــبــن ال الـــدردشـــات الــودّيــة م

ــا  ــرّب ــا يـــّدعـــونـــه، ف ــس مـ ــك ــون عـــى ع ــون ــك هــــؤالء قـــد ي

ــو يف  بينام ه ــك،  ــّن س مــثــل  ــا يف  مــراهــًق ــادث  ــح ت ــك  أّنـ تــظــّن 

الواقع شخٌص بالٌغ يريد اإليقاع بك!

الـــذي  ــري  ــب ــك ال ــأ  ــط ــخ ال أدركـــــت  ــد  ــ وق اآلن  ــا،  ــًن ــس ح  -

ــا عن  ــاًب ــع ــلــون أل ــحــّم ــن حــن ي ــق ــراه ــه بــعــض امل ــقــع فــي ي

اإلنرتنت، ما اّلذي ستفعله؟

وهــمــّيــن، وسألعب  ــواٍن  ــن وع اســـٍم  بــإعــطــاء  أقـــوم  ــوف  - س

الّاعبن  مــع  والـــدردشـــات  ــث  ــادي األح ــادل  ــب أت أن  دون  مــن 

الغرباء.

إعداد: رميا سليم ضوميط

رسومات: غدير صبح

شباط

بكم  خاصة  زاويــة  الغد«،  »جندي   

الــتــامــذة،  أنــتــم  املستقبل،  جــنــود 

املفيدة،  املعلومات  إليكم  تنقل 

وما  أفــكــاركــم  مشاركة  لكم  وتتيح 

صنعته أياديكم الرشيقة...

حقوق وواجبات

2019

الّلعب مع الغرباء
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كـــــــانـــــــت الـــــحـــــرب 

اإلنــــــكــــــلــــــيــــــزيــــــة - 

ــة، وهـــي حــرب  ــاري ــب ــج ــزن ال

ــن بــريــطــانــيــا  انـــدلـــعـــت بـ

الــعــام  يف  زنــجــبــار  وسلطنة 

ــة  ــرك ــع م أقـــــر   ،1896

حيث  ــخ،  ــاريـ ــّتـ الـ ــهــا  ــل ســّج

ــاين  اســـتـــمـــرت ملـــــــّدة مثـ

وثاثن دقيقة فقط.

ســبــب تــلــك الـــحـــرب، أّنــه 

زنجبار  سلطان  وفـــاة  وبــعــد 

ــوايل  ــ ــي امل ــن ــوي ــن ث ــد بـ ــم ح

اإلنكليز  أراد  لــريــطــانــيــا، 

لهم  ــن  ــوالـ املـ مـــن  ــو  وهـ مــحــمــد  بـــن  ــود  ــم ح يــخــلــفــه  أن 

ــوّل  ت إذ  رغــبــتــهــم،  بحسب  ــجــِر  ت مل  ــور  ــ األم ــّن  ــك ل أيــًضــا، 

مشيئة  بـــذلـــك  ــا  ــديًّ ــح ــت م بـــرغـــش  ــن  بـ خـــالـــد  ــم  ــك ــح ال

هـــّددت  تــحــذيــريــة  ــل  ــائ رس ــر  ع ــرية  ــ األخ رّدت  بــريــطــانــيــا. 

ــم، لــكــّنــه مل  ــكـ ــحـ ــازل عـــن الـ ــنـ ــتـ ــاكـــم يك يـ ــحـ بــهــا الـ

الــلــجــوء  بــريــطــانــيــا  قــــّررت  ــٍذ،  ــدئ ــن ع ملــطــالــبــهــا.  يستجب 

الــتــاســعــة  ــة  ــاع ــس ال يف  ــة  ــرك ــع امل انــطــلــقــت  ــرب.  ــحـ الـ إل 

ــع والـــعـــريـــن مـــن آب،  ــاب ــس ــن مـــن صــبــاح ال ــت ــق ــي ودق

خالها  ــدت  ــكــّب وت دقــيــقــة،  ــن  ــع وأرب الــتــاســعــة  يف  وانــتــهــت 

بن  مــا  ــة  إصــاب  ٥00( مهّمة  بــريــة  خسائر  زنــجــبــار  قـــوات 

الريطانين  صــفــوف  يف  ــب  ــَص ُي مل  فــيــام  ــريـــح(،  وجـ قتيل 

سوى جريح واحد.

بن  ــا  م ــامــت  ق ــار  ــجــب زن سلطنة  أّن  إل  ــارة  ــ اإلشـ ــجــدر  ت

تنجانيقا  مــع  بــعــد  مــا  يف  اتــحــدت  ثــم  و1964،   18٥6

اســتــمــرت  وإن  ــا«،  ــي ــزان ــن ـــ»ت ب ــوم  ــي ال نــعــرفــه  ــا  م لــتــكــّونــا 

زنجبار كمنطقة ذات حكم ذايت.

أقر حرب يف الّتاريخأتعرّف إل عاملي

2

أســنــان،  لــديــه  ــس  ــي ل ــدع  ــف ــض ال أّن   -

ولذلك فهو يبتلع فريسته بكاملها؟

إل  طــولــه  يصل  قــد  ــة  ــزراف ال لــســان  أّن   -

خمسن سنتيمرتًا؟

عر  يــبــقــى  أن  ميــكــنــه  ــن  ــف ــدل ال أّن   -

دقائق تحت املاء من دون أن يتنّفس؟ 

هل 
تعلم
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رسائل وصور
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مريم السمرامحّمد عثامنكريستال وميشال ومريا يوسف

ياسمينا حّواهاجر عثامن

مانيسا ومريم السمرا

عيل حامدة إميان بكري

أمري حشوش

غسان بو جودة

أصدقاء 
جندي الغد

وليم ومريم فشول
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نرّحب بصوركم ورسائلكم عى العنوان اإللكرتوين 

jundilghad@lebarmy.gov.lb

محمد سامحة
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مسابقة العدد 

فّكر واربح

اإلسم الثايث:

رقم الهاتف:

مسابقة  ــح«  ــ ــ وارب »فـــّكـــر 

الجيش  مجلة  تقّدمها  شهرّية 

الفائز  ويحصل  الصغار،  للقّراء 

 1٥0 بقيمة  جــائــزة  عــى  فيها 

ألف لرية لبنانية.

حل العدد املايض 

4

1- برلن هي عاصمة إسبانيا، صح أم خطأ؟ ---------.

2-  ما هو الّلون اّلذي مُيزج مع األزرق للحصول عى الّلون األخرض؟ 

.---------

3- العملة الرازيلّية هي الريال، صح أم خطأ؟ ---------.

4- تبلغ رسعة الضوء حوال 300 ألف كيلومرت يف الثانية، صح أم خطأ؟ 

.---------

٥- يبعد القمر عن الشمس خمسن مليون كلم، صح أم خطأ؟ ---------.

6- الّرغوف هو صغري الضفدع، صح أم خطأ؟ ---------.

7- إّن وزن اإلنسان يف قّمة الجبل هو أقل منه يف أسفله؟ صح أم خطأ؟ 

.---------

8- القرنّية هي الغشاء الشفاف الذي يغطي كرة العن، صح أم خطأ؟ 

.---------

9- ما هو الرقم الّتايل يف املجموعة؟ 12,19,26,33,٥,- ---------.

10- من القائل: العقل الّسليم يف الجسم الّسليم«؟ ---------.

1- ميخائيل 

نعيمه

2- صح

3- إيطاليا

4- الجمل

141 -٥

1914 -6

7- خطأ

8- نبتون

9- صح

10- خطأ

• تستبعد كل مسابقة غري مقتطعة من املجلة، ويكتب الحل بخط واضح. 

 - الجيش  قــيــادة  الــتــايل:  العنوان  ال  األصلية(  )النسخة  الحلول  ترسل   •

الريزة - مديرية التوجيه - مجلة »الجيش« - »مسابقة جندي الغد«.

جميع  يف  الجيش  ثكنات  يف  باليد  املسابقة  تسليم  املــشــرتك  باستطاعة   •

املناطق.

• آخر موعد لقبول الحلول 20 أذار 2019.

• يتم سحب الفائز بالقرعة، وتعلن النتائج يف العدد املقبل.

الفائز يف العدد السابق:

سيزار جودت نايش
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غالب  ــر  ــ األك شقيقه  مــع  يــعــيــش  ــا  ــًب ــّي ط شــابًّــا  ــر  ــام س ــان  كـ

الــحــقــل  يف  ــان  ــم ــع ي ــان  ــق ــي ــشــق ال وكــــان  صـــغـــريٍة،  ــٍة  ــريـ قـ يف 

ــدّر  ــذا يـ ــ ــن عــمــلــهــام ه ــك ــام الـــيـــومـــي. مل ي ــهـ لــتــحــصــيــل رزقـ

ــي با  ــف ــت ــك ــر كــــان ي ــامـ ــّن سـ ــكـ ــري، لـ ــ ــوف ــ ــام املـــــال ال ــه ــي ــل ع

شقيقه  ــس  ــك ع عـــى  ــه،  ــم ــع ن ــى  عـ ــق  ــال ــخ ال ــر  ــك ــش وي ــه  ــال ــن ي

ــن قّلة  ــف م ــأّف ــت ــر، تــــارًة ي ــذّم ــت ــم ال ــ ــان دائ الـــطـــاّمع اّلــــذي كـ

ــه  ــل أّن ــك، ب ــذل ــام، ومل يــكــتــِف ب ــع ــّط ــة ال ــّل ــن ق ــال، وتــــارًة م ــ امل

كان لشّدة جشعه، يسلب أخاه ماله وطعامه.

اليابسة  األشـــجـــار  يــقــطــع  ــب  ــال غ ــان  كـ األّيـــــام،  ــن  م ــوٍم  ــ ي يف 

الــتــّفــاح  ــرة  ــج ش ــن  م ــرتب  ــ اق ــن  وحـ خــشــبــهــا،  ليبيع  الــحــقــل  يف 

ــدي  ــع يـــا ســّي ــم ــرة وقـــالـــت لـــه: اس ــج ــش ــت ال ــاف الــعــتــيــقــة، خ

أغصاين  تقطع  ومل  رحمتني  إذا  ســحــرّيــة،  شــجــرة  ــا  أن ــحــّطــاب،  ال

ــري مــن  ــثـ ــكـ ــئـــك وأعـــطـــيـــك الـ ــافـ ــأكـ سـ

وبالفعل  ــاب،  ــّش ال وافـــق  ــذيــذ.  الــّل الــتــّفــاح 

ــات  ــّب ــح ــرات ال ــ ــرت الـــشـــجـــرة عـ ــطـ أمـ

ــاب وقــد  ــّش ــشــهــّي. فــّكــر ال ــاح ال ــّف ــت ــن ال م

أطــلــب  ال  ملَ  الــجــشــع«  ــه  ــي عــل ــب  ــّل ــغ ت

املدينة  يف  فــأبــيــعــه  ــاح  ــّف ــت ال ــن  م ــد  ــزي امل

ــه املــــال الــكــثــري؟« عــنــدئــٍذ  ــن وأجـــنـــي م

ــًا:« أريــــد مــئــات  ــ ــائ ــ ــرة ق ــج ــش هــــّدد ال

أقطع  فــســوف  وإاّل  ــتــّفــاح،  ال مــن  الــحــّبــات 

ــجــرة  ــّش ــل«. غــضــبــت ال ــام ــك ــال ــك ب ــذع ج

ــن أن  ــب، وبـــــداًل مـ ــالـ ــع غـ ــم بــســبــب ط

مئات  عــلــيــه  أمــطــرت  الــتــّفــاح،  تعطيه 

يبيك  وهـــو  األرض  عـــى  ــاب  ــّشـ الـ اســتــلــقــى  الــصــغــرية.  اإلبــــر 

أن  ــجــرة  ــّش ال ــى  ــرتّج ي وراح  ــر،  ــ اإلب وخـــز  ســّبــبــه  ــذي  ــ اّل األمل  ــن  م

ــريًا،  ــ أخ اهــتــامًمــا.  ــره  ــع ت مل  أّنــهــا  إاّل  ــاذه،  ــقـ إلنـ ــا  شــيــًئ تــفــعــل 

طريق  ــن  ع ــرج  ــف ال جـــاءه  واألمل،  ــكــاء  ــب ال ــن  م ســـاعـــاٍت  ــد  ــع وب

لغيابه  قــلــق  أن  بــعــد  عــنــه  يــبــحــث  ــان  كـ اّلــــذي  ــر  ــام س ــه  ــي أخ

جنونه  جــن  حــتــى  ــّن،  ــ ي ــاه  ــ أخ األخ  ــد  ــاه ش إن  مــا  ــل.  ــوي ــط ال

ــٍق ومــحــّبــٍة  ــرف ب ــه يسحب  ــي إل ــه عــلــيــه، وهـــرع  ــن شـــّدة خــوف م

املشهد،  ــذا  ه الــّشــجــرة  رأت  عندما  ــده.  جــل يف  املتغلغلة  اإلبـــر 

ــّل  ك عــلــيــه  متــطــر  أن  ــه  ــدتـ ووعـ الــطــّيــب،  األخ  عـــى  عــطــفــت 

ــّي يك يــبــيــعــه يف  ــه ــش ــا ال ــاحــه ــّف ــات الــحــّبــات مـــن ت ــئ يــــوٍم م

ــاًة  ــال لــيــعــيــش حــي ــ ــه مـــا يــكــفــي مـــن امل ــن ــي م ــجــن ــوق وي ــسـ اّلـ

كرميًة.

قّصة وعرة الّشجرة السحرّية

5

محّطة ضاحكة

أخـــرى،  خــمــًســا  رفــيــقــك  ــاك  ــط وأع ــاحــات  ــّف ت خــمــس  مــعــك  للتلميذ:  املــعــّلــم 

فامذا يصبح معك؟

التلميذ: وجٌع يف بطني يا أستاذ!



جندي الغدجندي الغد

لعبة الفوارق تسلية

هناك ٥ فوارق بن هذين الرسمن. حاول أن تجدها يف أقل من خمس دقائق.

ما هو 
الرقم الناقص؟

فّكر 
واحزر

س: أميش با قدمن، وأطري با جناحن، وأبيك با عينن، فمن أنا؟

ج: الغيمة.  

أيٌّ من األشياء ال تنتمي 
إل املجموعة؟

6



جندي الغدجندي الغد

تسلية الظل الصحيح

أكمل الرسم ولّونه

7



جندي الغدجندي الغد جندي الغد

متفرّقات

8

مروك ملاريا

األول  ــاملــركــز  ب ــوس  ــّن ط مــيــشــال  ــن  ــرك ال العقيد  ــة  ــن إب ــا  ــاري م فـــازت 

ممّثلًة  تــشــارك  ــوف  ــ وس الـــّطـــاولـــة،  ــرة  ــك ل ــا  ــي آس ــرب  غـ بــطــولــة  يف 

آذار  شــهــر  ــايــانــد خـــال  ت ســتــقــام يف  ــي  ــت ال ــا  آســي بــطــولــة  لــبــنــان يف 

املقبل.

مروك، عى أمل الفوز بكأس آسيا أيًضا! 

 

مروك لهدى

ــوات  ــق ــادل طــيــبــا مـــن ال ــ ــب ع ــي ــرق ــة ال ــن ــازت الــطــفــلــة هـــدى إب ــ ف

يف  لــلــصــغــار  ــة  ــام ــع ال ــان  ــن ــب ل ــة  ــطــول ب يف  األول  ــز  ــرك ــامل ب ــة  ــحــري ــب ال

ــة  ــن ــعــب املــدي ــى مــل ــاي الـــتـــي ُأقــيــمــت عـ ــك ــن ــوش ــوك ــي ــك ــة ال ــعــب ل

الرياضية- بريوت، تحت إرشاف االتحاد اللبناين لّلعبة.

مروك وإل مزيد من الّنجاح والتأّلق!



تله  اللبناين،  الوطني  الن�ضيد  بدايًة، 

كلمة للعميد الهّد قال فيها: اإّن حفل 

هو   ،2018 للعام  الريا�ضي  املو�ضم  اختتام 

واملثابرة،  باجلهد  مفعمة  ملرحلة  تتويج 

اإىل  ت�ضتند  جديدة،  ملرحلة  بداية  وه��و 

الإط��لق  ومت��ّه��د  ال�ضابقة،  االإجن����ازات 

ور�ضة عمل ريا�ضية تتج�ضد يف اأكرث من 

م�ضتوى  رفع  اإىل  وتهدف  وحدث،  ن�ضاط 

وحتقيق  الريا�ضيني،  ل��دى  االح����رتاف 

الريا�ضة  حمافل  يف  اإ�ضافية  جناحات 

واالإقليمية  منها  املحّلية  الع�ضكرية، 

والدولية.

اختلف  وعلى  الريا�ضة  اإّن  واأ���ض��اف: 

اإىل  بالن�ضبة  هي  واأنواعها،  م�ضتوياتها 

اجل�ضم الع�ضكري مبنزلة خبزه اليومي، 

ميكن  ال  اأ�ضا�ضية  ح��اج��ة  اأّن��ه��ا  اأي 

اال�ضتغناء عنها يف اأي ظرف من الظروف. 

من هنا، فاإّن كثافة املهّمات الدفاعية 

اجل�ضام  واالأعباء  واالإمنائية،  واالأمنية 

الع�ضكرية،  املوؤ�ض�ضة  امللقاة على عاتق 

ممار�ضة  وحداتنا  موا�ضلة  دون  حُتل  مل 

باالإ�ضافة  املختلفة،  باأ�ضكالها  الريا�ضة 

يف  اجلي�س  منتخبات  م�ضاركة  اإىل 

ودول��ي��ة،  حملية  وم��ب��اري��ات  �ضباقات 

حّققت خللها نتائج ممّيزة.

تعاون وجناح

اعتزازنا  اإّن  قائًل:  الهّد  العميد  وتابع 

ب��ال��ن��ج��اح ال����ذي ح��ق��ق��ت��ه ال���وح���دات 

الع�ضكرية واأفرادها املجّلون خلل العام 

االحتادات  بتعاون  اعتزازنا  يوازيه   ،2018

واأ�ضحاب  الوطنية  الريا�ضية  واالأن��دي��ة 

الإتاحة  اجلي�س،  مع  البي�ضاء  االأي���ادي 

له.  واالإمكانات  الفر�س  من  الكثري 

ف���دع���ون���ا جن���ّدد 

ونطلق  االإرادات 

لتفعيل  ال��ع��زائ��م 

ور����ض���ة ال��ري��ا���ض��ة 

وحت��ق��ي��ق امل��زي��د 

من االإجن���ازات يف 

املراحل املقبلة.

وب���ا����ض���م ق��ائ��د 

اجل��ي�����س ال��ع��م��اد 

ج�������وزاف ع����ون، 

احلا�ضرين  ح��ّي��ا 

ال�ضكر  بخال�س  اإليهم  وتوّجه  فرًدا  فرًدا 

توّجه  كما  ح�ضورهم،  على  واالمتنان 

والريا�ضة  ال�ضباب  وزارة  اإىل  بال�ضكر 

ب�ضخ�س معايل الوزير حممد فني�س، واإىل 

رئي�س اللجنة االأوملبية، وروؤ�ضاء االحتادات 

واجل��م��ع��ي��ات ال��ري��ا���ض��ي��ة، واحل��ك��ام 

واأ���ض��ح��اب  الريا�ضيني،  واالإع��لم��ي��ني 

جهودهم  على  وامل��لع��ب،  امل�ضابح 

وتعاونهم الإجناح املو�ضم الريا�ضي، كما 

هّناأ الع�ضكريني املجّلني وقادة وحداتهم 

الريا�ضة  تبقى  اأن  متاأمًل  ومدربيهم، 

اأحد العناوين امل�ضيئة يف احلياة الوطنية 

والع�ضكرية.

ريا�ضة 
اإعداد: روجينا خليل ال�صختورة
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اختتام املو�سم 

الريا�سي للعام 2018

النمر املتحّفز باٍق يف حوزة 

لواء احلر�س اجلمهوري

العميد  الع�صكرية  للريا�صة  العايل  املركز  بقائد  العماد جوزاف عون ممثالاً  اجلي�س  قائد  برعاية 

ا، اأُقيم يف جمّمع الرئي�س العماد اإميل حلود الريا�صي الع�صكري،  جورج الهّد، وكما جرت العادة �صنوياً

الريا�صية  االألعاب  خمتلف  يف  الفائزون  ت�صّلم  وقد   .2018 للعام  الريا�صي  املو�صم  اختتام  حفل 

والع�صكرية كوؤو�صهم وميدالياتهم.

الذهبي ومتثال  االأرز  ا، يف املركز االأول ونال �صعار  اأي�صاً العام  لواء احلر�س اجلمهوري، هذا  حّل 

النمر املتحّفز، تاله لواء امل�صاة اخلام�س يف املركز الثاين، وفوج مغاوير البحر يف املركز الثالث.



جوائز االألعاب االإفرادية

ت�ضّلم الع�ضكريون الفائزون يف بطولَتي 

والرماية  بالبو�ضلة  للتوّجه  اجلي�س 

بامل�ضد�س ميدالياتهم على النحو االآتي:

الطويل:  ال�صباق   – بالبو�صلة  توّجه   •
اأول بدوي �ضي�ضوق من لواء امل�ضاة  الرقيب 

الثاين يف املركز االأول، العريف اأول علء 

ال�ضيد من لواء امل�ضاة اخلام�س يف املركز 

لواء  من  ديب  ح�ضني  والعريف  الثاين، 

امل�ضاة الثاين يف املركز الثالث.

الق�صري:  – ال�صباق  بالبو�صلة  • توّجه 
اللواء  من  امل�ضري  ح�ضن  اأول  املوؤهل 

اأول  الرقيب  االأول،  املركز  يف  اللوج�ضتي 

اللواء نف�ضه يف  ال�ضتار عبدالله من  عبد 

الغ�ضني  �ضامر  والعريف  الثاين،  املركز 

من لواء احلر�س اجلمهوري 

يف املركز الثالث.

فئة   – بامل�صد�س  الرماية   •
الرجال: 

من  �ضماحة  �ضربل  الرائد 

مديرية   – ال�ضمال  منطقة 

امل��رك��ز  يف  امل���خ���اب���رات 

مو�ضى  النقيب علي  االأول، 

والعميد الركن اليا�س حنا 

يف  املخابرات  مديرية  من 

املركزين الثاين والثالث.

فئة   – بامل�صد�س  الرماية   •
ال�صيدات: 

يف  داغ��ر  نيفني  الرقيب 

اإليز  الرقيب  االأول،  املركز 

ديانا  واجلندي  الثاين،  املركز  يف  فار�س 

الثالث )جميعهّن  املركز  �ضركي�س يف 

من لواء احلر�س اجلمهوري(.

وجوائز االألعاب االإجمالية

ت�ضّلم �ضباط الريا�ضة والرمي يف القطع 

الع�ضكرية  االأل��ع��اب  ك��وؤو���س  الفائزة 

واالإجمالية، وذلك على النحو االآتي:

�ضباقات  يف:  اجلي�س  بطولة  كاأ�س   •
اخلما�ضي  ال�ضاحية،  واخ���رتاق  الطرق 

القدم  كرة  القوى،  األعاب  الع�ضكري، 

وال�ضّلة،  واليد  القدم  وك��رة  لل�ضاالت، 

للواء احلر�س  لل�ضباط،  والثلثي احلديث 

اجلمهوري.

• كاأ�س بطولة اجلي�س يف: 

لّلواء  بالبندقية  والرماية  ال�ضباحة   -

اللوج�ضتي.

- التوجه بالبو�ضلة للواء امل�ضاة الثاين.

- الرماية بامل�ضد�س ملقّر عام اجلي�س.

- كرة الطائرة للمركز العايل للريا�ضة 

الع�ضكرية.

الثلثة  املراكز  يف  امل�ضنفني  كاأ�س   -

االأوىل على �ضعيد الفئات العمرية كافة 

احلديث  للثلثي  اجلي�س  بطولة  يف 

من  فتوين  علي  اأول  امل��لزم  لل�ضباط، 

االأول،  املركز  يف  اجلمهوري  احلر�س  لواء 

امللزم اأول رامي احلويك من فوج املغاوير 

يف املركز الثاين، والنقيب جميل �ضعاده 

املركز  يف  اجلمهوري  احلر�س  ل��واء  من 

الثالث.
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يف  اجلي�س  ف��ري��ق  ح��ّل 

املركز االأول يف م�ضابقَتي 

امل�ضارعة احلّرة والرومانية 

للدرجة  لبنان  بطولة  يف 

ن��ّظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  االأوىل 

لّلعبة  اللبناين  االحت��اد 

االآداب  جامعة  قاعة  يف 

والعلوم والتكنولوجيا AUL – الكوال – وطى امل�ضيطبة.

االإجمايل  ال�ضعيد  على  اجلي�س  حّل  احل��رة،  امل�ضارعة  يف 

وعلى  نقطة،   85 بر�ضيد  م�ضاركة  فرق  ثمانية  بني  من  اأواًل 

ال�ضعيد االإفرادي جاءت النتائج على النحو االآتي:

ريا�ضة 
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بطولة الدرجة 

االأوىل يف 

امل�صارعة للجي�س

الت�صنيفالوزنالقطعةالرتبةاالإ�صم وال�صهرة

االأول57 كلغمنطقة اجلنوب – فرع املخابراتجندياأحمد ح�ضن

االأول61 كلغفوج التدخل الثاينجمند )م.خ(حمزة الع�ضي

الثاين70 كلغفوج التدخل الرابعجمند )م.خ(نا�ضر احل�ضني

الثاين74 كلغلواء امل�ضاة الثامنجمند )م.خ(وائل زيتون

االأول79 كلغفوج االأ�ضغال امل�ضتقلعريفحممد م�ضيك

االأول86 كلغاملركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةرقيبمي�ضال ال�ضوري

الثالث92 كلغفوج التدخل ال�ضاد�سجمند )م.خ(حممد في�ضل طبيلي

االأول97 كلغلواء امل�ضاة الثاينعريفح�ضن ترحيني

الثاين125 كلغلواء امل�ضاة الثاينعريفالهادي حميه

اأّما على ال�ضعيد االإجمايل يف م�ضابقة امل�ضارعة الرومانية، فقد حّل اجلي�س يف املركز االأول من بني �ضبعة فرق م�ضاركة بر�ضيد 

98 نقطة. وجاءت النتائج االإفرادية لع�ضكرييه على النحو االآتي:

الت�صنيفالوزنالقطعةالرتبةاالإ�صم وال�صهرة

االأول55 كلغمنطقة اجلنوب – فرع املخابراتجندياأحمد ح�ضن

االأول60 كلغفوج التدخل الثاينجمند )م.خ(حمزة الع�ضي

الثاين63 كلغاملركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةعريفاليا�س احلوراين

االأول67 كلغاملركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةجندي اأولعلي نظام

الثاين72 كلغلواء امل�ضاة احلادي ع�ضرعريفعبا�س االأحمر

االأول77 كلغفوج االأ�ضغال امل�ضتقلعريفحممد م�ضيك

االأول82 كلغالقوات البحريةعريفعلي اأحمد

االأول87 كلغلواء امل�ضاة االأولجمند )م.خ(عبد الرحمن فتيله

االأول97 كلغلواء امل�ضاة الثاينعريفح�ضن ترحيني

االأول130 كلغلواء امل�ضاة احلادي ع�ضرعريفح�ضن حميه
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اجلي�س يتاأّلق يف كاأ�س العامل بريا�صة الفنون القتالية

�ضارك فريق اجلي�س يف كاأ�س العامل بريا�ضة الفنون القتالية التي نّظمها االحتاد اللبناين للوو�ضو كونغ فو يف جمّمع فوؤاد �ضهاب 

الريا�ضي – جونية، وحّل ع�ضكريوه يف املراكز االأوىل على النحو االآتي:

الت�صنيفالوزناالإ�صلوبالقطعةالرتبةاالإ�صم وال�صهرة

االأول48 كلغتوي �ضولواء امل�ضاة العا�ضرجمند )م.خ(فرا�س عيد

االأول54 كلغتاي بوك�ضينغفوج احلدود الربية الثاينجمند )م.خ(فرا�س احل�ضني

االأول63 كلغتاي بوك�ضينغاملركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةجندي اأولاأحمد اأوندا�س

الثالث67 كلغتاي بوك�ضينغمديرية املخابراتمعاونح�ضن عدوية

االأول79 كلغتاي بوك�ضينغمديرية املخابراتجنديرباح احلويل

فوج االأ�ضغال امل�ضتقلمقدم مهند�سب�ضام التيماين
�ضاينيز بوك�ضينغ 

اليت كونتاكت
االأول87 كلغ

اأونيك �ضيمون 

مي�ضي�ضيان
الثالث61-66 كلغالقتال احلرال�ضرطة الع�ضكريةعريف
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... ويف بطولتي لبنان والعرب 

يف الريا�صات التقليدية ال�صعبية

�ضارك فريق اجلي�س يف كاأ�س العامل بريا�ضة الفنون القتالية التي نّظمها 

االحتاد اللبناين للوو�ضو كونغ فو يف جمّمع فوؤاد �ضهاب الريا�ضي – جونية، 

وحّل ع�ضكريوه يف املراكز االأوىل على النحو االآتي:

الت�صنيفالوزن/الفئةامل�صابقةالقطعةالرتبةاالإ�صم وال�صهرة

االأولحتت 70 كلغرفع املحدلةلواء امل�ضاة الثاينرقيب اأولحامت حنا

الثاينحتت 70 كلغرفع املحدلةاملركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةمعاونجوزف فرح

االأولحتت 80 كلغرفع املحدلةفوج احلدود الربية االأولعريفاأحمد اخل�ضر

الثاينحتت 80 كلغرفع املحدلةاملركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةموؤهل اأولاأحمد ال�ضباعي

االأولحتت 90 كلغرفع املحدلةمديرية التوجيهجنديجانيت خليل

الثاينحتت 90 كلغرفع املحدلةاملركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةجنديحممد بدران

االأولحتت 100 كلغرفع املحدلةلواء امل�ضاة الثاين ع�ضررقيب اأولحممود نزال

االأولحتت 130 كلغرفع املحدلةفوج املدفعية الثاينعريفم�ضطفى دلول

رفع املحدلةاملركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةموؤهل اأولهيثم منذر
ما�ضرتز 

حتت 70 كلغ
االأول

الثاينحتت 70 كلغرفع اجلرنفوج املغاويررقيبح�ضن طحان

االأولحتت 80 كلغرفع اجلرنمنطقة البقاعرقيب اأولعلي �ضومان

رفع اجلرنمنطقة بريوت – فرع املخابراتموؤهل اأولعبا�س طحان
ما�ضرتز 

حتت 70 كلغ
الثاين

االأولحتت 60 كلغرفع املخلفوج التدخل االأولعريفر�ضاد العيناتي

االأولحتت 80 كلغرفع املخلالقوات البحريةعريفطلل العري�ضي

الثاينحتت 80 كلغرفع املخلاملركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةموؤهل اأول�ضادي طوبيا

الثاينحتت 90 كلغرفع املخلفوج املدفعية الثاينرقيب اأولجوزف عيد

الثالثحتت 90 كلغرفع املخلاملركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةرقيبدياب الهندي

االأولحتت 100 كلغرفع املخلاملركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةجندياليا�س الهاين

رفع املخلاملركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةموؤهل اأولطارق فواز
ما�ضرتز 

حتت 70 كلغ
االأول

رفع املخلفوج املغاويرمعاون اأولح�ضني زيدان
ما�ضرتز 

فوق 70 كلغ
االأول

رفع املخلاملركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةموؤهل اأولاإيلي الهد
ما�ضرتز 

فوق 70 كلغ
الثاين

رفع املخلاملركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةمعاون اأولجيهاد عبد الله
ما�ضرتز 

فوق 90 كلغ
االأول

رفع املخلاملركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةرقيب اأولو�ضيم عبيد
ما�ضرتز 

فوق 120 كلغ
االأول
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الت�صنيفالوزن/الفئةامل�صابقةالقطعةالرتبةاالإ�صم وال�صهرة

فوج التدخل االأولعريفر�ضاد العيناتي

�ضد احلبل

اخلفيف الو�ضط

)ال يتجاوز 525 كلغ(
االأول

القوات البحريةعريفطلل العري�ضي

املركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةموؤهل اأول�ضادي طوبيا

املركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةعريفاإمطانيو�س جرم�س

املركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةموؤهل اأولاإيلي الهد

منطقة البقاعرقيب اأولعلي �ضومان

لواء احلر�س اجلمهوريرقيبداين لبو�س

فوج التدخل الثالثموؤهلاأحمد النابو�س

الو�ضط

)ال يتجاوز 560 كلغ(
االأول

لواء امل�ضاة الثاينرقيب اأولحامت حنا

املركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةمعاون اأولجوزف فرح

املركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةموؤهل اأولاأحمد ال�ضباعي

املركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةموؤهل اأولطارق فواز

املركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةعريف�ضربل نظري

فوج املدفعية الثاينرقيب اأولجوزف عيد

لواء امل�ضاة الثاينرقيب اأولحامت حنا

اخلفيف الثقيل

)ال يتجاوز 595 كلغ(
االأول

املركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةمعاون اأولجوزف فرح

املركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةجنديطوين فلفلة

املركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةعريفحممد بدران

املركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةعريف�ضربل نظري

منطقة البقاعرقيب اأولعلي �ضومان

فوج احلدود الربية االأولعريفاأحمد اخل�ضر

املركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةرقيب اأولدياب الهندي

الثقيل

)ال يتجاوز 630 كلغ(
االأول

لواء امل�ضاة اخلام�سعريفرامي خليفة

املركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةرقيب اأولمارون خوري

لواء امل�ضاة اخلام�سمعاون اأولعلي زناتي

لواء احلر�س اجلمهوريعريفح�ضني كمال

املركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةعريفنا�ضيف االأ�ضمر

لواء امل�ضاة التا�ضععريفندمي قطايا

لواء الدعمرقيب اأولغ�ضان زيتون

املفتوح

)ال حدود للوزن(
االأول

لواء امل�ضاة الثاين ع�ضررقيب اأولحممود نزال

فوج املدفعية الثاينعريفم�ضطفى دلول

املركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةرقيب اأولو�ضيم عبيد

لواء احلر�س اجلمهوريمعاونحممود حمزة

القوات اجلويةرقيبطوين اجلوكي

املركز العايل للريا�ضة الع�ضكريةجندياليا�س الهاين
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ريا�ضة 

... ويت�صّدر يف �صباق امليالد 

الـ62 لل�صباحة

لل�ضباحة  ال�62  امليلد  �ضباق  يف  اجلي�س  �ضارك 

النادي  يف  الريا�ضي  اجل��زي��رة  ن��ادي  نّظمه  ال��ذي 

وع�ضكريوه  �ضباطه  وحّل  املركزي،  الع�ضكري 

اأحرز  يف املراكز االأوىل على م�ضافة 200 مرت. فقد 

امللزم اأول رود اأبو غزالة من املركز العايل للريا�ضة 

فيما  ال�ضباط،  فئة  االأول عن  املركز  الع�ضكرية 

لواء  من  عجمي  حممد  العريف  من  ك��ّل  ح��ّل 

التدخل  فوج  من  كرتا  اليا�س  والرقيب  الدعم 

االأول يف املركز االأول عن فئة الرتباء واالأفراد بني 

لواء  من  الدين  عز  علي  والعريف  �ضنة،  و29   18

فئة  عن  اأّم��ا  الثالث.  املركز  يف  اخلام�س  امل�ضاة 

العريف  فحّل  فوق،  وما  �ضنة   30 واالأف��راد  الرتباء 

لوي�س داغر من اللواء اللوج�ضتي يف املركز االأول، 

والرقيب اأول وائل زيادة من ال�ضرطة الع�ضكرية يف 

املركز الثاين.

... ويف كاأ�س لبنان 

للكيك بوك�صينغ 

K1 لل�صباب والرجال الأ�صلوب

بوك�ضينغ  للكيك  اللبناين  االحت��اد  نّظم 

كاأ�س لبنان لل�ضباب والرجال الأ�ضلوب K1، الذي 

ع�ضكريوه  احتّل  وقد  اجلي�س،  فريق  فيه  �ضارك 

املراكز االأوىل حمققني النتائج االآتية:

الت�صنيفالوزنالقطعةالرتبةاالإ�صم وال�صهرة

االأولحتت 60 كلغفوج احلدود الربية الثاينجمند )م.خ(فرا�س احل�ضني

االأولحتت 70 كلغمديرية املخابراتمعاونح�ضن عدوية

الثاينحتت 70 كلغمنطقة اجلنوب – فرع املخابراتجمند )م.خ(علء حممد

الثاينحتت 75 كلغفوج التدخل الرابعجمند )م.خ(نا�ضر احل�ضني

الثاينحتت 80 كلغمديرية املخابراتجنديرباح احلويل

االأولحتت 90 كلغلواء احلر�س اجلمهوريجمند )م.خ(رامي اجلمال
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اإعداد:

فيليب �صّما�س
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تقّدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�صابقة 

�س للفائزين فيها  »اجلي�س« لقّرائها وتخ�صّ

جوائز مالية قيمتها اأربعماية األف لرية 

لبنانية، توزع بوا�صطة القرعة على اأربعة 

فائزين.

• ت�صتبعد كل م�صابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخٍط وا�صح داخل املربعات 

وتر�صل ال�صفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة اجلي�س  العنوان  اإىل  • تر�صل احللول 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« - 

»م�صابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�صتطاعة امل�صرتك ت�صليم امل�صابقة 
ثكنات اجلي�س يف املناطق جميعها.

• اآخر موعد لقبول احللول  20 اآذار 2019.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن 
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

اال�صم:......................................................................................................................................     الهاتف:.....................................................................................

العنوان:..............................................................................................................................................................................................................................................
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لبناين  ومفكر  اأدي��ب   �1

بفيل�ضوف  ل��ّق��َب  راح���ل 

الفريكة، عا�ضمة نيو زيلندا.

2� من احلم�ضيات، عا�ضمة دولة كربى، 

عملة دولة كربى.

راحل،  لبناين  رئي�س  االإن�ضان،  ج�ضم   �3

مدينة يف �ضمال �ضوي�ضرا.

لبناين،  ق�ضاء  قمح،  مت�ضل،  �ضمري   �4

ن�ضيان.

للتمني،  ل��ب��ن��اين،  وف��ن��ان  م��ط��رب   �5

مدركا، �ضحَذ ال�ضكني.

6� فَرح و�ضرور، قرَع اجلر�س، �ضّوتت وطّنت 

الذبابة، ذئب.

اللعب،  ورق  رم���وز  م��ن   �7

الَمت، بلدة يف اجلنوب.

يف  بلدة  له،  نظري  ال  اأ�ضّر،   �8

اجلنوب، ثاِبت.

اآلة  خمرتع  ه��دَم،  جم��رّتة،  حيوانات   �9

ت�ضجيل النقد، عرَث.

10� قمر ليلة البدر، االأمر ال�ضعب، اال�ضم 

الثاين لرئي�س وزراء بريطاين راحل.

ر���ض��ام  مو�ضعها،  ع��ن  يزيلونها   �11

اأجمل  برجله  ر�ضَم  راح��ل  بلجيكي 

اللوحات، �ضئَم.

12� موم الع�ضل، اأدّق ال�ضيء، ُدّر، نوع من 

االأفاعي.

13� مغنية خليجية، �ضبيه، فرخ احلجل، 

اأرَجع.

14� نوتة مو�ضيقية، عَجب، ُي�ضتخرج من 

العنب، قطَع، ذكر ال�ضلحف.

منه  ُت�ضنع  �ضجر  باالأجنبية،  اأر���س   �15

�ضنف  ا�ضكتلندا،  يف  مدينة  ال�ِضهام، 

من النا�س.

لبناين  لرئي�س  الثاين  اال�ضم  الفائز،   �16

راحل، ر�ضام كاريكاتري لبناين راحل.

خربة،  بل  ومديح  اطراء  املاء،  ن�ضّب   �17

مرفاأ برازيلي، تعّلَق بال�ضيء.

18� نهر يف ايطاليا، فيلم اأخرجه جاك 

مارتان، رجل �ضعيف، مطرب لبناين.

فرن�ضا،  غربي  �ضمال  يف  يف  مقاطعة   �19

اأ�ضجار  ثمر  ا�ضبانية،  ريا�ضية  �ضحيفة 

النخيل، ُملكي.

لبنانية،  اأع�ضاء اجل�ضم، مطربة  20� من 

بني  امللعب  مناف�ضات على 

فرق ريا�ضية.
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1� منطقة لبنانية، ُي�ضَهد 

له بالبطولة وال�ضجاعة.

ويجيزان  يوافقان  اجلنوب،  يف  بلدة   �2

على، حواجز.

والد  راحل  لبناين  �ضاعر  يده،  يب�ضط   �3

عا�ضمة  اال���ض��م،  نف�س  يحمل  ممثل 

افريقية.

، للتذّمر،  ت، م�سَّ 4� عا�ضفة بحرية، غرّيَ

قلب، نحا�س.

5� اأ�ضاَءت، وكالة اأنباء عربية، انتابهم 

وراودهم، رقَد.

�ضاعر  اأمريكية،  �ضينمائية  �ضركة   �6

اندل�ضي لّقَب مبتنبي الغرب.

7� بلدة يف عكار، �ضمري منف�ضل، اأبعَد 

ال�ضيء، نف�س.

8� �ضبه جزيرة يف جنوب �ضرق اآ�ضيا.

9� مدينة لبنانية، حمَل ال�ضيء.

... �10

بعد  راح��ل،  م�ضري  وممثل  خم��رج   �11

الهواية.

ال�ضفن،  مرفاأ  الطعام،  يتناولون   �12

لل�ضتدراك، طبيب.

وعازف  مغّن  �ُضّمَي،  ال�ضعر،  ي�ضيب   �13

اأمريكي راحل لّقَب مبلك اجلاز.

اأق��اَم  راح��ل،  بريطاين  وزراء  رئي�س   �14

باملكان، �ضاَح.

ملمثل  الثاين  اال�ضم  الباب،  اأغلَق   �15

ي�ضتخرب  ج���ب���ان،  راح������ل،  م�����ض��ري 

وي�ضتفهم.

قني وتنّظمني، اأغنية  16� عني املاء، تن�ضّ

الأم كلثوم.

ن�ضب،  ح��رف  الديك،  اأ�ضماء  من   �17

مغنية لبنانية، اأداة ا�ضتثناء.

على  اأط��رح  الطائر،  َب  وط��رَّ �ضّدَح   �18

رتبة ع�ضكرية،  االأر�س، حرف عطف، 

دولة عربية.

نفري،  ال�ضوف،  يف  بلدة  عربية،  دولة   �19

قطعة من احلبل البايل.

ِمقَول،  احل��رب،  يف  للحملة  تهّياأَ   �20

�ضخر، طعام، للنهي.

افريقي راحل نال جائزة نوبل  21� رئي�س 

لل�ضلم، �ضرب، جزيرة يونانية.

ا: اأفقياً

ا: عمودياً
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ن د ي ا ه م ل ك ت ي ف ا ا و ب ر
س ي ر د ا ل ي ه س ن ا ي ر و ل ع ي ف
ر ث و ك ي ن ا ب ح ر ق و ب ر ا م ع
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الـفـائـزونالـفـائـزون

القوبا  اأول نعمه  • املوؤهل 
نادي ال�ضباط- جونيه.

اأول حممد طالب  • املعاون 
قيادة منطقة ال�ضمال.

الرت�صي�صي اأ�صعد  • الرقيب 
الفوج املجوقل.

• فادية طن�صى طن�صى
عم�ضيت.
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تايبه

توبة

جهد

جواب
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ميلتون فريدمان: 

اأمريكي  اقت�ضاد  عامل 

ن��ال   .)2006  �1912(

العلوم  يف  نوبل  ج��ائ��زة 

 1976 ع��ام  االقت�ضادية 

الجن���ازات���ه ال��ه��ام��ة يف 

امل�ضائل النقدية.

 

تيودور درايزر:

اأدي����������ب اأم�����ريك�����ي 

يعترب   .)1945  �1871(

اأدب  يف  الواقعية  رائ���د 

ب�����لده. م���ن رواي���ات���ه: 

وماأ�ضاة  ك��اري،  االأخ��ت 

اأمريكية.

 

غاري بيكر:
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لل كك  بب  مم  اا  لل  يي  زز  يي  اا  زز  وو  رر  يي  فف   
فف اا  اا  حح  ةة  عع  اا  جج  شش  يي  نن  رر  وو  جج  اا   
نن رر  نن  وو  جج  نن  وو  يي  لل  اا  رر  يي  سس  سس  مم   
زز اا  كك  رر  هه  سس  نن  يي  وو  رر  اا  دد  تت  هه  اا   
وو كك  وو  اا  دد  اا  رر  اا  دد  يي  وو  مم  زز  بب  دد   
يي اا  كك  نن  دد  بب  غغ  دد  اا  دد  رر  سس  وو  يي  رر   
لل سس  وو  بب  تت  لل  فف  وو  نن  اا  رر  يي  اا  اا  تت   
اا يي  رر  كك  اا  نن  وو  كك  رر  بب  وو  بب  رر  تت  وو   
رر اا  ثث  اا  تت  وو  لل  وو  زز  جج  تت  يي  قق  تت  رر   
اا سس  اا  بب  مم  وو  مم  تت  بب  ةة  سس  رر  جج  خخ  رر   
جج وو  نن  يي  ةة  دد  وو  لل  ةة  لل  دد  يي  وو  لل  وو   
وو وو  دد  اا  رر  وو  لل  وو  كك  بب  جج  اا  اا  زز  دد   
ةة لل  يي  صص  حح  تت  حح  اا  مم  ضض  يي  يي  بب  نن  اا   
نن اا  دد  وو  رر  وو  رر  اا  رر  يي  جج  صص  كك  زز  فف   
حح لل  اا  وو  ةة  بب  اا  لل  كك  وو  يي  تت  وو  اا  لل   
رر اا  نن  يي  دد  ةة  فف  اا  لل  نن  تت  يي  نن  رر  سس   
بب رر  مم  اا  نن  اا  نن  يي  بب  يي  لل  يي  فف  لل  اا   
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عبارة

العميد علي قان�صو

مدير التوجيه

�صجاعة واإن�صانية
اإذا كانت القوة واالإقدام واحلزم، عنا�ضر اأ�ضا�ضية ال بد من اأن يتمّيز 

بها الع�ضكري يف معر�س تنفيذه ملهماته، فاإّن هذا اجلانب ال يجوز 

االأح��وال.  من  بحال  واالإن�ضاين  االأخلقي  اجلانب  على  يطغى  اأن 

تت�ضمن  قد  اجلي�س،  يتواّلها  اّلتي  املختلفة  االأمنية  فامل�ضوؤوليات 

اأو  م�ضابني  ومع  وحرياتهم،  حقوقهم  لهم  مواطنني  مع  التعامل 

ذ فيها هذه املهمات قد تت�ضمن  موقوفني. كما اأّن املناطق التي تنفَّ

مواقع حممية مبوجب القوانني الدولية كاأماكن العبادة وغريها.

لقد اأطلقت املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية موؤخًرا، برعاية قائد اجلي�س العماد 

تنفيذ  خلل  االإن�ضان  حقوق  تراعي  �ضلوك  مدّونة  ع��ون،  ج��وزاف 

املهمات االأمنية، وهي وثيقة اأ�ضا�ضية ت�ضمل جمموعة من ال�ضوابط، 

خلل  الع�ضكريني  قبل  من  اعتماده  يجب  ال��ذي  ال�ضلوك  حت��ّدد 

عمليات حفظ االأمن.

ت�ضّدد  التي  اجلي�س،  قيادة  جانب  من  اإ�ضايف  اأخلقي  التزام  اإًذا  اإّنه 

امل�ضاءلة  مبداأ  دائًما،  فعلت  كما  وتعتمد  امل��دّون��ة،  تطبيق  على 

والعدالة.  النزاهة  وقيم  االإن�ضانية  بالكرامة  اإمياًنا منها  واملحا�ضبة، 

وقد �ضّكلت هذه القيم جزًءا ال يتجزاأ من عقيدة اجلي�س الع�ضكرية، 

�ضك  وال  واملواطنني.  اجلي�س  بني  العلقة  حتكم  عري�ضة  وخطوًطا 

طويلة  �ضنوات  مدى  على  الع�ضكريون  بها  قام  التي  املهمات  اأّن  يف 

هم اأهٌل لهذا االلتزام، وخري مثال على  من تاريخ املوؤ�ض�ضة، اأثبتت اأنَّ

ال�ضجاعة واالإن�ضانية مًعا. 
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