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حدودنا ال�سما

2019
طبع من هذا العدد 80.000 :ن�سخة

15

ن�شاطات القيادة

تر�أ�س قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون يف الريزة احتفال
تكرمي الأمني العام للمجل�س الأعلى للدفاع اللواء الركن
�سعد اللـه احلمد يف منا�سبة �إحالته على التقاعد ،وذلك
يف ح�ضور �أع�ضاء املجل�س الع�سكري وعدد من كبار �ضباط
القيادة.

21

مو�ضوع الغالف

«�سيدات» اجلي�ش اللبناين ،يُ َ
يوما بعد يوم �إ�صرارهنَّ
ثبنت ً
على تفعيل دورهنَّ يف امل�ؤ�س�سة ويف خمتلف امليادين .وقد
�ضجت يف منا�سبة اليوم العاملي للمر�أة يف � 8آذار ،و�سائل
ّ
الإعالم املحلية والعاملية مبفاج�أ ٍة على هذا ال�صعيد :فتاتان
برتبة �ضابط ط ّيار يف القوات اجلوية اللبنانية.
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ملف العدد

تن�شط الأجهزة املخت�صة يف الت�صدي لآفة املخدرات ،وتقوم
هيئات وجمعيات �أهلية بدو ٍر مهم يف هذا املجال من خالل
التوعية ومعاجلة املدمنني .يف هذا امللف �إحاطة باملو�ضوع
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العالج و�أعلنوا عودتهم �إىل احلياة.
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ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني اليا�س بو �صعب �سفرية الواليات
املتحدة الأمريكية  ،Elizabeth Richardوعر�ض معها
الأو���ض��اع يف لبنان واملنطقة والعالقات بني البلدين .وقد
أكدت ّ � Richardأن الواليات املتحدة الأمريكية �ستوا�صل
� َّ
ضلاً
مده بالأ�سلحة والعتاد ف� عن
دعمها للجي�ش اللبناين عرب ّ
متابعة �أن�شطة التدريب.
من جهته ،لفت الوزير بو �صعب �إىل �أهمية الدعم الأمريكي
يف �إطار العمل على حتديث اجلي�ش اللبناين وتطويره ومتكينه
من ا�ستخدام التكنولوجيا يف خمتلف املجاالت.
ويف لقاء مع ال�سفري الإيطايل  Massimo Marottiتناول
الوزير بو �صعب �أهمية الوجود الإيطايل �ضمن قوات الأمم

املتحدة امل�ؤقتة العاملة يف اجلنوب اللبناين ،كما عر�ض
يقدم دورات
اجلانبان مهمات مركز التدريب الإيطايل الذي ّ
وتطرق �إىل مو�ضوع القر�ض
تدريبية للم�ؤ�س�سة الع�سكرية،
ّ
الإيطايل للجي�ش اللبناين والذي ت�صل قيمته �إىل  20مليون
يورو.
والتقى وزير الدفاع الوطني ال�سفري الفرن�سي Bruno Foucher
يرافقه امللحق الع�سكري العقيد ،Christian Chapelle
وجرى البحث يف الدور الذي ت�ضطلع به فرن�سا لناحية امل�ساعدة
على تعزيز قدرات اجلي�ش اللبناين وتطويره.
كما زار �سفري بريطانيا  Chris Ramplingال��وزي��ر بو
�صعب ّ
و�سلمه كتاب تهنئة من نظريه الربيطاين Gaven
 Willyamsonالذي �أعرب عن رغبته يف زيارة لبنان .وقد
�شكر وزير الدفاع الوطني ال�سفري  Ramplingعلى الدعم
يقدمه اجلي�ش الربيطاين للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ،فيما
الذي ّ
أكد ال�سفري � ّأن بريطانيا �ستوا�صل تقدمي هذا الدعم.
� َّ

�سفرية الواليات املتحدة الأمريكية

ال�سفري الإيطايل

ال�سفري الفرن�سي

�سفري بريطانيا

ا�ستقباالت وزير الدفاع الوطني
وزير الدفاع يلتقي عد ًدا من ال�سفراء

5

العدد 405

ا�ستقباالت وزير الدفاع الوطني

ويف ال�سياق نف�سه ،التقى الوزير بو �صعب ال�سفري
الرو�سي  Alexander Zasypkinالذي بحث معه يف
دور رو�سيا يف الق�ضاء على تنظيم «داع�ش» الإرهابي
وتثبيت الأمن واال�ستقرار يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
قدم له دعوة من نظريه الرو�سي �سريغي �شويغو
كما ّ
حل�ضور املعر�ض الع�سكري ال��دويل «اجلي�ش »2019
الذي �سيقام يف مو�سكو.
كما التقى ال�سفري الإ�سباين خو�سيه ماريا فريي،
مهمات الوحدة الإ�سبانية العاملة
وا�ستعر�ض معه
ّ
�ضمن �إطار قوات الـ«يونيفيل».
ومن ز ّواره� ،سفري دولة الإمارات العربية املتحدة حمد
ال�شام�سي ،وال�سفري الرتكي هاكان ت�شاكيل.

ال�سفري الرو�سي

ال�سفري الإ�سباين

�سفري دولة الإمارات العربية املتحدة
العدد 405
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ال�سفري الرتكي

كذلك ،التقى الوزير بو �صعب قائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اللواء ،Stephano Del Col
وبحث معه يف الأو�ضاع ال�سائدة على طول اخلط
ي�شيده العدو
الأزرق ،وم�س�ألة الأنفاق واجلدار الذي
ّ
الإ�سرائيلي وت ََع ّديه على نقاط متحفَّ ظ عليها.
قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان

 ...ويزور العماد قائد اجلي�ش
وغرفة عمليات القيادة

زار وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س بو �صعب قائد
اجلي�ش العماد جوزاف عون يف مكتبه يف الريزة،
ومهمات
وعر�ض معه الأو�ضاع الأمنية يف البالد،
ّ
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وحاجاتها املختلفة .ثم انتقل
برفقته �إىل غرفة عمليات القيادة حيث التقى
كبار ال�ضباط.
وبعد �أن ا�ستمع الوزير بو �صعب �إىل �إيجا ٍز عن
أك��د
مهمات اجلي�ش واالنت�شار العمالين ل��هّ � ،
ٍ
بكلمة �أم��ام ال�ضباط � ّأن هذه امل�ؤ�س�سة الوطنية
اجل���ام���ع���ة وال�����رائ�����دة يف
ت�شكل
م�سريتها و�أدائها،
ّ
ال�ضمانة الأكيدة للحفاظ
على وحدة الوطن و�سيادته
وا�ستقالله ،ما ي�ساعد يف
النمو االق��ت�����ص��ادي .كما
�أ�شار وزير الدفاع الوطني �إىل
أ� ّن��ه يلم�س خالل لقاءاته
املحلية والدولية ً
ّ
ثقة كبري ًة
يف اجلي�ش وقيادته ،معلنً ا
دعمه الكامل للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية يف خمتلف
ومنو ًها مبا تقوم
املجاالت،
ّ
به الوحدات املنت�شرة على
احلدود ويف الداخل.
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ن�شاطات وزير الدفاع الوطني
وزير الدفاع الوطني
ي�شارك يف اجتماع التحالف الدويل �ضد تنظيم «داع�ش» الإرهابي
�شارك وزي��ر الدفاع الوطني اليا�س بو �صعب يف اجتماع
التحالف الدويل �ضد تنظيم «داع�ش» الذي ُعقد يف وا�شنطن
(منت�صف �شهر �شباط املن�صرم) .و�ألقى كلمة تناول فيها
االنت�صار الذي ّ
حققه اجلي�ش اللبناين على الإرهاب ،وعمله
املتوا�صل لك�شف اخلاليا الإرهابية النائمة وتفكيكها.
م�ستمر لتطوير امل�ؤ�س�سة
ولفت الوزير بو �صعب �إىل � ّأن العمل
ّ
شريا �إىل �أهمية الدعم
الع�سكرية وتزويدها �أحدث املعدات ،م� ً

 ...ويف م�ؤمتر «ميونخ للأمن»

ك��ذل��ك��� ،ش��ارك ال��وزي��ر ب��و �صعب يف
م�ؤمتر «ميونخ ل�ل�أم��ن» (ب�ين  15و17
�شباط املن�صرم) ،وكانت له على هام�ش
امل�ؤمتر لقاءات مع عدد من وزراء الدفاع
واخلارجية امل�شاركني ،ف�ضلاً عن لقاء
ّ
منظمة ال�صليب الأحمر
م��ع رئي�س
الدويل  ،El Hadj Assyوذلك يف ح�ضور
�سفري لبنان يف �أملانيا الدكتور م�صطفى
�أدي��ب وال��وف��د الع�سكري امل��راف��ق الذي
�ضم العميد الركن نعيم �سليالتي،
ّ
والعميد الركن رويل فار�س ،والرائد و�سيم
فرحات.
وعقدت �ضمن �أعمال امل�ؤمتر حلقة
ُ
نقا�ش بعنوان «ال�����ص��راع ال�سوري بني
اال�سرتاتيجية وامل��أ���س��اة»� ،شارك فيها
الوزير بو �صعب �إىل جانب نظريه الرتكي
 Hulusi Akarوالأم�ين العام جلامعة
ال��دول العربية ال�سيد �أحمد �أب��و الغيظ
ونائب وزي��ر اخلارجية الرو�سي �سريغي
فري�شينني وامل��م� ّ�ث��ل اخل��ا���ص للواليات
املتحدة الأمريكية يف �سوريا James
 jeffreyوامل��ب��ع��وث اخل��ا���ص ل�ل�أم�ين
العام ل�ل�أمم املتحدة لدى �سوريا Geir
.Pedersen

وزيرة الدفاع الفرن�سية

وزير الدفاع القطري
العدد 405
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وحتديدا الواليات
تقدمه الدول ال�صديقة يف هذا املجال،
ً
الذي ّ
�شدد على �أهمية الدور الذي
املتحدة الأمريكية وبريطانيا .و�إذ ّ
ي�ؤديه التحالف الدويل يف هزمية تنظيم «داع�ش» ،وحترير
م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي التي كان ي�سيطر عليها،
ر�أى الوزير بو �صعب � ّأن ا�ستمرار وجود حواىل مليون ون�صف
نازح �سوري على الأرا�ضي اللبنانية هو ا�ستمرار مل�أ�ساتهـم
الإن�سانيـة.

ا�ستقباالت قائد اجلي�ش

قائد اجلي�ش
ي�ستقبل �سفراء ووفو ًدا ع�سكرية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد ج���وزاف ع��ون يف
مكتبه يف الريزة� ،سفري رومانيا Victor Mircea
يرافقه امللحق الع�سكري لبالده يف لبنان العقيد
 ،Gabriel Pascariuو�سفرية الدامنارك Merete
.Juhl
وا�ستقبل قائد اجلي�ش ال�سيناتور الأم�يرك��ي
 James Lankfordعلى ر�أ���س وف��د من القيادة
الو�سطى الأمريكية ،يف ح�ضور ال�سفرية Elizabeth
 ،Richardوج��رى ا�ستعرا�ض ح��اج��ات اجلي�ش
اللبناين املختلفة يف �إط��ار برنامج امل�ساعدات
الأمريكية املقررة له.
كذلك ،التقى العماد قائد اجلي�ش امل�ست�شار
اال�سرتاتيجي لربنامج التعاون الأمني الربيطاين
ّ
املتعلق مب�شروع �ضبط احل��دود اجل�نرال املتقاعد
 Lamb Graemeعلى ر�أ�س وفد مرافق ،يف ح�ضور
املقدم  .Alex Hiltonوبحث
امللحق الع�سكري
ّ
املجتمعون يف برنامج امل�ساعدات الربيطانية ل�ضبط
احلدود الربية.

�سفري رومانيا

�سفرية الدامنارك

ال�سيناتور الأمريكي على ر�أ�س وفد من القيادة الو�سطى الأمريكية

امل�ست�شار اال�سرتاتيجي لربنامج التعاون الأمني الربيطاين
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ا�ستقباالت قائد اجلي�ش

ك��م��ا ا���س��ت��ق��ب��ل ق��ائ��د اجلي�ش
���ي����ا م����ن ف��ري��ق
ً
وف�������دا �أم��ي�رك� ً
Defense Governance and
 ،Management Teamو�آخر من
هيئة الت�سليح الفرن�سية DGA
يرافقه امللحق الع�سكري الفرن�سي
العقيد  ،Fabrice Chapelleورئي�س
مكتب ال�����ش��رق الأو���س��ط و�شمال
�إفريقيا يف مركز جنيف للرقابة
ّ
امل�سلحة
الدميوقراطية على القوات
ال�سيد  Robert Watkinsعلى ر�أ�س
وف� ٍ�د مرافق .وتناول البحث م�سائل
ع�سكرية ذات اهتمام م�شرتك.

Defense Governance and Management Team

وفد من هيئة الت�سليح الفرن�سية

ال�سيد  Robert Watkinsعلى ر�أ�س وفد
العدد 405
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قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان

واملن�سق اخلا�ص
..
ّ

ومن ز ّوار قائد اجلي�ش � ً
أي�ضا قائد
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
واملن�سق
اللواء ،Stephano Del Col
ّ
اخل��ا���ص لها يف لبنان Pernille
 Kardelيرافقه وفد ،ورئي�سة �أركان
هيئة مراقبة الهدنة اللواء Kristin
.Lund
كما التقى رئي�س بعثة اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر يف لبنان
ال�سيد  Christophe Martinعلى
ر�أ����س وف��د م��راف��ق و�سفري لبنان يف
الواليات املتحدة الأمريكية ال�سيد
غربيال عي�سى ،وج��رى البحث يف
�ش�ؤون خمتلفة.

رئي�سة �أركان هيئة مراقبة الهدنة

بعثة اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف لبنان

�سفري لبنان يف الواليات املتحدة الأمريكية
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ن�شاطات القيادة
تكرم
قيادة اجلي�ش ّ
الأمني العام للمجل�س الأعلى للدفاع واملفتّ�ش العام
يف منا�سبة �إحالتهما على التقاعد
تر�أ�س قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف عون يف ال�يرزة احتفال
تكرمي الأمني العام للمجل�س الأعلى للدفاع اللواء الركن
�سعد اللـه احلمد يف منا�سبة �إحالته على التقاعد ،وذلك يف
ح�ضور �أع�ضاء املجل�س الع�سكري وع��دد من كبار �ضباط
القيادة.
و�ألقى العماد عون كلمة ن� ّ�وه فيها
مب�سرية اللواء الركن احلمد الذي ترك
ب�صمات م�شرقة يف خمتلف الوظائف
اً
و�صول �إىل ع�ضوية املجل�س
التي �شغلها
يوما
ربا أ� ّنه مل يبخل ً
الع�سكري ،معت ً
بتقدمي �أق�صى اجلهود يف �سبيل �أداء
واجبه نحو امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والوطن،
حتمل امل�س�ؤولية
ف�أثبت ج��دارت��ه يف
ّ
ال��ق��ي��ادي��ة ،و�أغ��ن��ى اجل��ي�����ش بخربته
وثقافته.
بدوره� ،ألقى اللواء الركن احلمد كلمة �شكر فيها لقائد
حمبتهم وثقتهم ،وما �أظهروه
اجلي�ش وال�ضباط والع�سكريني
ّ
تعر�ض
من عزمية �صادقة وتعاون
ّ
مميز يف �أثناء التحديات التي ّ
لها اجلي�ش.
ويف احتفال مماثل تر�أ�سه قائد اجلي�ش العماد عون ،وح�ضره
�أع�ضاء املجل�س الع�سكري وعدد من �ضباط القيادة ،متّ تكرمي
املفت�ش العام اللواء الركن �سمري احلاج.
وقد ّنوه العماد عون مب�سرية اللواء الركن احلاج و�إخال�صه يف

مثمنً ا دوره كع�ض ٍو يف املجل�س
�أداء الواجب خالل فرتة خدمتهّ ،
ّ
الع�سكري و�إ�سهامه يف اتّ خاذ ع� ّ�دة ق��رارات مهمة متعلقة
بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
ويف كلمته �شكر اللواء الركن احلاج العماد قائد اجلي�ش
معاهدا امل�ؤ�س�سة
على ما �أبداه من اهتمام ورعاية وتكرمي،
ً
الع�سكرية على الوفاء.
ّ
لكل من اللواء الركن
قدم العماد عون
ويف ختام احلف َلنيّ ،
احلمد واللواء الركن احلاج درع اجلي�ش عربون �شكر وتقدير.
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ن�شاطات القيادة
قائد اجلي�ش يفتتح �ساحة ال�شرف يف الك ّلية احلربية
ّ
مد�ش ًنا الن�صب التذكاري ل�شهدائها

 ...ومكتب ال�ض ّباط املتقاعدين يف الطبابة الع�سكرية

ال�ضباط
ك��ذل��ك ،افتتح العماد قائد اجلي�ش مكتب
ّ
املتقاعدين يف الطبابة الع�سكرية ،يف احتفال ح�ضره رئي�سها
ّ
امل�سلحة اللواء
وعدد من ال�ضباط ورئي�س رابطة قدماء القوى
املتقاعد عثمان عثمان والهيئة التنفيذية يف الرابطة.
واعترب العماد عون يف كلمته � ّأن هذا امل�شروع هو خطوة
ومتقدمة خلدمة الع�سكريني املتقاعدين عرب ت�سهيل
نوعية
ّ
وفية لهم
الإج��راءات الإداري��ة ،م� ّ
ؤك ًدا � ّأن امل�ؤ�س�سة �ستبقى ّ
ّ
بكل ما يف و�سعها من �أجل تقدمي �أف�ضل اخلدمات
و�ستقوم
الطبية التي يحتاجون �إليها.
ّ
ولفت قائد اجلي�ش �إىل � ّأن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية تويل الطبابة
خا�صا نظ ًرا لأهميتها يف حياة كل ع�سكري� ،سواء
اهتماما
ً
ً
منو ًها باخلطوات
كان يف اخلدمة الفعلية �أم يف التقاعدّ ،

 ...واملبنى اجلديد
مل�ستو�صف �شكري غامن يف الفيا�ضية

افتتح قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون �ساحة ال�شرف يف
ٍ
ّ
مب�ساهمة من بلدية
الكلية احلربية التي متّ ترميمها
بعبدا – اللويزة ،وذلك يف ح�ضور رئي�س البلدية ال�سيد �أنطوان
ّ
الكلية
احللو و�أع�ضاء املجل�س البلدي ،بالإ�ضافة �إىل قائد
العميد الركن جورج احلايك وعدد من ال�ضباط.
و�شكر العماد عون بلدية بعبدا – اللويزة على امل�ساهمة
شريا �إىل � ّأن حمبة املواطنني تدفع اجلي�ش �إىل
الكرمية ،م� ً
املزيد من العطاء والت�ضحية.
كما ّ
د�شن العماد عون الن�صب التذكاري ل�شهداء �ضباط
ّ
ثم جال يف �أرجائها
اجلي�ش الذي �أعادت الكلية ترميمهّ ،
ّ
مثنيا على جهود ال�ضباط
واطلع على �سري التدريب فيها،
ً
املد ّربني والتالمذة لتحقيق �أف�ضل النتائج.
العدد 405
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ويف وقت الحق ،افتتح قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون املبنى
اجلديد مل�ستو�صف �شكري غامن يف قيادة منطقة جبل لبنان

الكبرية التي قامت بها يف ع� ّ�دة جم��االت .وحت� ّ�دث يف هذا
ال�سياق عن تطوير ق�سم غ�سيل الكلى الذي بات ي�ستوعب
ً
الطبية
يوميا ،وقد ُز ّود �أحدث التجهيزات
مري�ضا
�أكرث من 30
ً
ّ
الطبية
دوليا ،و�أ�صبح ي�ضاهي �أهم املراكز
وفق املعايري املعتمدة ً
ّ
يف لبنان .كما �أ�شار �إىل العمل على تطوير �أق�سام العمليات
والعظم والأمرا�ض الداخلية ،وت�أهيل مطبخ امل�ست�شفى و�إن�شاء
واملعوقني.
مكتب لل�شهداء
ّ
ولفت العماد عون �إىل � ّأن ت�أهيل هذه الأق�سام وتطويرها يراعي
منو ًها ب�آلية العمل اجلديدة
�أو�ضاع ذوي االحتياجات اخلا�صةّ ،
الطبية و�ضبط
التي تتّ بعها الطبابة جلهة تفعيل املراقبة
ّ
الإنفاق ،ما � ّأدى �إىل خف�ض الأعباء املالية.
ب��دوره� ،شكر اللواء املتقاعد عثمان با�سم الرابطة العماد
عون على اجلهود التي يبذلها على ر�أ�س امل�ؤ�س�سة الع�سكرية

للحفاظ على كرامة املتقاعدين ،معر ًبا عن ثقتهم املطلقة
مبا تقوم به وما ّ
قدم للعماد
توفره لهم على �صعيد الطبابة ،ثم ّ
درعا تقديرية.
عون ً
وختاما ،جال العماد عون يف �أق�سام غ�سيل الكلى والعمليات
ً
يتم ت�أهيلها.
والعظم والأمرا�ض الداخلية واملطبخ ،والتي ّ

 الفيا�ضية ،وذلك يف احتفال ح�ضره الوزير ال�سابق جان لويقرداحي وقائد املنطقة العميد زخيا اخلوري وعدد من ال�ضباط
واملدعوين.
ّ
ّ
وبعد جولة قام بها يف �أق�سام املبنى اجلديد ،اطلع العماد عون
ونوه
على �سري العمل
ّ
الطبي فيه ،وعلى معداته وجتهيزاتهّ ،

ؤك ًدا � ّأن حر�ص القيادة
باجلهود التي � ّأدت �إىل هذا الإجناز م� ّ
على جتهيز اجلي�ش بال�سالح والعتاد والآليات ،يوازيه حر�صها
على دعم الطبابة الع�سكرية وتعزيزها ،الفتً ا �إىل � ّأن خدمة
القتال ت��وازي القتال �أهمية ،والطبابة هي �أح��د عنا�صرها
الأ�سا�سية.
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مو�ضوع الغالف

�إعداد :ندين البلعة خريالله
ت�صوير :العريف جودي مبارك

املر�أة يف اجلي�ش حت ّلق عال ًيا:
ط ّيارات وف ّنيات و«�شرطيات جو»...
هنَّ قادرات وم� ّؤهالت على ت�س ّلم �أي مهمة ،لي�س فقط �إدارية ولوج�ستية ،بل � ً
أي�ضا حربية
وميكانيكية وفنية� ...إنهنَّ «�سيدات» اجلي�ش اللبناين ،اللواتي يُ َ
يوما بعد يوم �إ�صرارهنَّ
ثبنت ً
�ضجت يف منا�سبة اليوم العاملي
على تفعيل دورهنَّ يف امل�ؤ�س�سة ويف خمتلف امليادين .وقد ّ
للمر�أة يف � 8آذار ،و�سائل الإعالم املحلية والعاملية مبفاج أ� ٍة على هذا ال�صعيد :فتاتان برتبة
�ضابط ط ّيار يف القوات اجلوية اللبنانية.
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مو�ضوع الغالف
ت��وج��ه��ن��ا �إىل
ّ
م��در���س��ة ال��ق��وات
للتعرف
اجل��وي��ة
ّ
�إىل ال��ف��ت��اتَ�ين
اللتَني �شغلتا الر�أي
ال��ع��ام ،و�إليكم
م�����ا ���س��م��ع��ن��اه
و�شاهدناه...
ح� ّ
���ط����ت ع��ل��ى
مدرج قاعدة رياق
اجل���وي���ة ،ط� ّ�واف��ة
ال��ـ«غ��ازي��ل» التي
ت��ق��وده��ا امل�ل�ازم
�أول املهند�س ريتا زاهر (� 26سنة) و�إىل
ّ
لتت�سلم
جانبها ال�ضابط امل����د ّرب،
مكانها امل�لازم �أول املهند�س �شانتال
ك�ّل�اّ ���س (� 27سنة) فتقلع ب��دوره��ا
وتتد ّرب على قيادتها .وبينما هي يف
جولتها ،جّاتهنا �إىل مكتب قائد
الطيار
مدر�سة ال��ق��وات اجلوية ال��رائ��د
ّ
حممد لوباين و�س�ألناه:
َ
تـم تـطـويـع الـفـتـاتني مل�صلحة
كيـف ّ
القوات اجلوية؟
ف�أجاب :بالن�سبة �إىل �آلية تطويع �أوىل
ال��ط� ّ�ي��ارات يف اجلي�ش اللبناين� ،صدر
باختيارهن من دورة ال�ضباط
ال��ق��رار
َّ
االخت�صا�صيني ( ،)2017وكان
الإن��اث
ّ
ال�شرط الأ�سا�سي بالإ�ضافة �إىل الرغبة يف
دخول جمال القوات اجلوية� ،أن تكون
عزباء �أو مت�أهلة ولي�س لديها �أوالد،
ّ
يتطلب الوقت والرتكيز
ل ّأن التدريب
لفرتة �ستة �أ�شهر بعد اجتياز االختبارات
الأ�سا�سية.
رغبتهن
أبدين
َّ
ّ
�ست فتيات مهند�سات � َ
خ�ضعن
وك��ن مطابقات لل�شروط،
َ
َّ
لالختبارات نف�سها التي يخ�ضع لها
التالمذة ال�ضباط يف املدر�سة ،من فح�ص
طبي و IQ Testواختبار لغة �إنكليزية.
اجتزن هذه املرحلة ،وبعد جتربة طريان
َ
ق��رر ق�سم من
ّ
مل��دة � 5إىل � 6ساعاتّ ،
العدد 405
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الفتيات االن�سحاب ،و�أخريات مل يكن
لديهن املهارات الكاملة للطريان.
َّ
ّ
اثنتان فقط اجتازتا االختبارات كلها
و�أثبتتا جدارتهما وا�ستعدادهما التام
لتكونا يف �صفوف ال��ق��وات اجل��وي��ة،
فبا�شرتا التدريب للو�صول �إىل الطريان
املنفرد  solo flightلتتابعا بعد ذلك
دور ًة على  UH1Hوتُ�صبحا يف نهايتها
مل��دة �ستة �أ�شهر)،
(متتد ه��ذه ال���دورة ّ
ّ
ط� ّ�ي��ارات  Helicopter Pilotوتنفّ ذا
املهمات ب�ين مدر�سة ال��ق��وات اجلوية
والأ�سراب العمالنية العاملة يف القوات
اجلوية.
ُيثني الرائد لوباين على �أداء الفتاتَني
يف الطريان وكفاءتهما العالية التي
ال ّ
طيار يف القوات
تقل عن كفاءة �أي ّ
اجل��وي��ة ،وذل��ك بنا ًء على انطباعات
املد ّربني وتقاريرهم.

حتد ًيا
املالزم �أول زاهر :ال �أرف�ض ّ

ي�ستحيل عليها �إخ��ف��اء حما�ستها
ومدى ا�ستمتاعها بهذه التجربة اجلديدة
�سنحت لها ،بف�ضل قائد اجلي�ش
التي
َ
الذي �أراد تفعيل دور الإناث يف امل�ؤ�س�سة يف
خمتلف الوظائف حتى احلربية منها.
املتخ�ص�صة
املالزم �أول املهند�س ريتا زاهر
ّ
يف هند�سة االت�صاالت واملعلوماتية ،مل

املالزم �أول املهند�س ريتا زاهر
يوما �أ ّنها �ستخو�ض مثل هذه
تعتقد ً
التجربة ،ولكنّ ها بطبعها ال ترف�ض
رت اال�ستفادة من
«قر ُ
�أي حت ٍّد ،وتخربناّ :
كنت
هذه الفر�صة لأكت�شف ما �إذا
ُ
كنت
�أحب هذا املجال �أم ال ،بعد �أن
ُ
يت يف وظيفتي يف مركز الت�أليل.
ا�ستقر ُ
ّ
�شعرت
ال �أنكر القلق واخلوف اللذين
ُ
بهما نظ ًرا لكون هذه التجربة جديدة
ّ
وحتمل امل�س�ؤولية وعدم
وتتطلب الرباعة
ّ

ّ
تتطلب
اال�ستخفاف �أو التهاون ،كما
درو� ً��س��ا يف الطريان واملالحة والتوا�صل
الطوافة على اجل�سم،
مع الربج وت�أثري
ّ
بالطوافــة
للتحكــم
وم��ه��ـ��ارات
ّ
ّ
وغريهــا.
الطوافة مل �أ�ستطع
يف �أول طلعة يف
ّ
اال�ستمتاع باللحظة ،لأ ّنها كانت
حلظة اتّ خاذ القرارّ � :إما �أن�سحب و�أعود
أ�ستمر يف
�إىل مكتبي ،و� ّإم���ا �أت��اب��ع و�
ّ

القوات اجلوية .وبالطبع كان ال�شعور
�أق��وى من �أن �أن�سحب ،فاتّ خذت قرار
اال�ستمرار ،وعندها ب���د� ُأت �أ�ستمتع
بكل دقيقة طريان ،حتى حني �أرجع
�إىل املنزل �أ�شعر ب�أ ّنني �أرغب بالعودة �إىل
الطوافة مهما كانت �أحوال الطق�س.
ّ
ال�شعور رائع وهذه احلياة مثرية ومليئة
باملغامرات وغري روتينية ،وحما�ستي
لها تدفعني �إىل متابعة كل جديد

يف هذا العامل وم�شاهدة الفيديوهات
وا�ستك�شاف �أمور ال �أعرفها».
كيف يتفاعل حميطك مع املو�ضوع؟
 ال�ضباط واملد ّربون رائعون يعطوننامن خرباتهم ويحفّ زوننا على اال�ستمرار
ممن
والنجاح ،ولكن هناك البع�ض ّ
ي�شجعونها،
يرف�ضون هذه الفكرة وال
ّ
لأ ّن���ه���م مل ي��ع��ت��ادوا ع��ل��ى � ّأن امل���ر�أة
ت�ستطيع �أداء مهمات غري اجللو�س �إىل
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املالزم �أول املهند�س
�شانتال كلاّ �س

مو�ضوع الغالف
مكتب ،وت�ستطيع القيام ب�أي وظيفة
كالذكور.
خ�ص عائلتي ،خطيبي كان
يف ما
ّ
امل�شجعني يل ،بل يف البداية كان
�أول
ّ
الوحيد ،ن��ظ� ًرا لقلق �أه��ل��ي م��ن هذه
يوما
املهنة ورف�ضهم وخوفهم ،ولكن ً
بعد يوم حني اكت�شفوا كم �أنا �سعيدة
و� ّ
أح��ق��ق رغبتي فيها ،ب��ات��وا را�ضني
وحمفّ زين يل .لن ّ
يتوقف طموحي طاملا
القيادة �ستفتح الأبواب والآفاق �أمامنا،
ولكل فتاة ع�سكرية �أقول :ال تقفي يف
مكانك� ،سريي بطموحك �إىل الأمام
تقدمك.
وال تدعي �شيئً ا يعيق ّ

املالزم �أول كلاّ �س :عاملي اجلو

بالن�سبة �إىل امل�ل�ازم �أول املهند�س
ّ
حققت قيادة
�شانتال كـلاّ �س ،فقد
اجلي�ش ب�شخ�ص قائدها العماد جوزاف
ع��ون حلم طفولتها ،وت��خ�برن��ا :منذ
أح��ب �أن يكون عاملي اجلو،
�صغري � ّ
ولكن �أهلي اعرت�ضوا على املو�ضوع،
ولدي م�س�ؤولية
فباعتبارهم �أنني فتاة
ّ
ت�أ�سي�س عائلة ،وبالتايل لن �أ�ستطيع
التوفيق بني الطريان وم�س�ؤولية منزل،
ً
عائقا �أمامي.
وهذا الأمر كان
تخ�ص�صت يف هند�سة الكهرباء يف
ّ
جت
اجلامعة اللبنانية  -رومية،
تخر ُ
ّ
عت يف امل�ؤ�س�سة
يف العام ،2014
وتطو ُ
ّ
الع�سكرية يف العام  2017ب�صفة �ضابط
مهند�س برتبة م�لازمّ ،
ومتت ترقيتنا
�إىل رت��ب��ة م�ل�ازم �أول يف ال��ع��ام ،2018
وعملت يف مديرية الهند�سة.
ُ
التحاقي يف �صفوف امل�ؤ�س�سة كان
حبي الكبري للجي�ش ،فقد
ب�سبب
ّ
ن�ش� ُأت يف �أح�ضان هذه امل�ؤ�س�سة وكان
فردا منها.
�أبي ً
ق��رار ق��ي��ادة اجلي�ش تطويع فتيات
مل�صلحة ال��ق��وات اجلوية ك��ان خطوة
ّ
تخطي
يت على
أ�صر ُ
مهمة يف حياتيّ � .
العراقيل ونظرة املجتمع �إلينا كن�ساءٍ
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من حلم الطريان
�إىل �أحالم �أخرى...
الرقيب ا�سكندر:
بالإ�صرار و�صلت

متخ�ص�صة للرجال،
ندخل ميادين
ّ
بت�شجيع
رت خو�ض هذه التجربة
وق��ر ُ
ٍ
ّ
من زوجي ومن املد ّربني وال�ضباط حولنا.
كطيار
الطوافة
جل�ست يف
�أول مرة
ُ
ّ
ّ
�أم�سك امل��ق��ود و�أق����ود ،انتابني �شعور
�ت يف
مل �أع���رف مثله م��ن قبل وع��رف� ُ
كنت �أنتظره
حلظتها � ّأن هذا هو ما
ُ
كل حياتي ،هذه هي اللحظة .ولن
�أت� ّ
احل��د ،بل طموحي
�وق��ف عند ه��ذا
ّ
حد رغبتي
�أكرب من ذلك ،ي�صل �إىل ّ
حربيا ،فنحن قادرات
ب�أن �أطري طريا ًنا
ً
ك�أي رجل على خو�ض مهمات قتالية،
لذلك نحن هنا!

الرقيب منار حممد ا�سكندر

ال���رق���ي���ب م���ن���ار حم��م��د
ا�سكندر هي الأنثى الأوىل يف
القوات اجلوية اللبنانية التي
دخلت �إىل الأجنحة الفنية،
ٍ
ب�شكل مبا�شر على
لتعمل
�صيانة الطائرات .تراها يف
الباحة تقوم مبهماتها بجر�أة وفرح
الطوافات .ال
للحفاظ على جهوزية
ّ
ّ
التنقل بني «ال�شباب» وطلب
ُيحرجها
الطوافة
ال��ع� ّ�دة واالنحناء على قطع
ّ
و�أجزائها مل�ساعفتها.
ح��ائ��زة �شهادة هند�سة ميكانيك
من اجلامعة اللبنانية الدولية ،LIU
تطوعت يف اجلي�ش يف ،2018/4/19
ّ
تابعت دورتها الع�سكرية ملدة ثالثة
�أ�شهر ث��م التحقت بقاعدة حامات
أ�صرت
اجلوية مل�صلحة القوات اجلويةّ � .
على العمل يف اخت�صا�صها فدخلت
اجل��ن��اح الفني لتعمل على �صيانة

يف برج املراقبة

ّ
يتطلب احلر�ص
الطائرات ،الأمر الذي
ّ
والدقة يف العمل ،فاخلط�أ هنا
الكامل
ممنوع.
ً
�ست يف
تتحدث منار بفخ ٍر قائلة:
«متر ُ
ّ
ّ
عملي م�ستفيد ًة من علومي اجلامعية،
�رت ق���ادر ًة على القيام مبهمات
و���ص� ُ
و�أعمال يعجز �آخرون عن القيام بها.
ؤكد � ّأن النظرة �إىل امل��ر�أة
هذا الأم��ر ي� ّ
لاً
تقب لوجودها
اليوم �أ�صبحت �أك�ثر ّ
ّ
متخطيةً
يف وظ��ائ��ف غ�ير تقليدية،
حت��دي��ات العائلة واملجتمع لتحقيق
طموحاتها والت�أثري مبن حولها �أينما
ُوجدت».

ّ
خم�ص�ص لها.
�سجل
احلركة اجلوية يف
ّ
للتطوع
اجلميع دعم اجلندي معلوف
ّ
يف اجلي�ش ،بعد �أن كانت حائزة �شهادة
تعليم وتتابع درا�ستها يف علم النف�س.
تقول عن اخت�صا�ص امل��راق��ب اجل��وي:
ل�سنا هنا بال�صدفة �أو عن عبث ،بل
بكفاءتنا بعد خ�ضوعنا لالختبارات
ال�لازم��ة ،و�أهمها اللغة الإنكليزية
املتخ�ص�صة
ملعرفة ا�ستخدام التعابري
ّ
باحلركة اجلوية .ول��وال دعم الر�ؤ�ساء
حتمل هذه
واملد ّربني لنا ملا و�صلنا �إىل
ّ
امل�س�ؤولية .فاملراقب اجل��وي هو �شرطي

���س�ير ال���ط���ائ���رات ،ي��ن� ّ
�ظ��م احل��رك��ة
اجلوية ويحافظ على الأم���ان ويلتزم
ّ
يتطلب
القوانني والتعليمات ،وعمله
الرتكيز ومعرفة التقنيات و�إت��ق��ان
اللغة الإنكليزية .املهم �أن نكون
البزة التي
«قد امل�س�ؤولية»
ونقدر قيمة ّ
ّ
ّ
نرتديها!
� ّأم��ا اجلندي بلعي�س فتحب اجلي�ش
وتطوعت بعد �سنتَي درا�سة
منذ �صغرها،
ّ
يف احلقوق .وهي تعترب � ّأن الإناث قادرات
على بلوغ املراكز نف�سها التي يتولاّ ها
الذكور يف اجلي�ش ،ورمبا �أكرث.

مراقبات جو ّيات

يف برج املراقبة ،تقف اجلندي ماريا
طوافة
تن�سق مع ّ
معلوف على اجلهازّ ،
ّ
لتحط على املدرج.
تطلب الإحداثيات
تنظر �إىل جهاز قيا�س �سرعة الهواء
الطيار كل التفا�صيل
واحل��رارة وت��ز ّود
ّ
التي يحتاجها ل�ضمان �سالمة حركة
الطريان� .إىل جانبها ،حتمل اجلندي
رن��دا بلعي�س املنظار وتراقب الأج��واء،
أك��د م��ن احل��رك��ة ال�صحيحة
ل��ل��ت �� ّ
ل��ل��ط� ّ�واف��ات ،والتبليغ ع��ن �أي ط��ارئ
ت�سجل
�أو ح��رك��ة م�شبوهة ،كما
ّ

اجلندي ماريا معلوف

اجلندي رندا بلعي�س

25

العدد 405

مو�ضوع الغالف
يف الإ�شارة والهند�سة � ً
أي�ضا

ال تقت�صر املهمات التي ّ
ت�سلمتها الإناث يف اجلي�ش على
كل ما ذكرناه � ً
آنفا ،بل يتابع � ً
أي�ضا رقباء �إناث من ال�شرطة
الع�سكرية دورة تفتي�ش وا�ستطالع يف فوج الهند�سة .ويف
اللواء اللوج�ستي ،تعمل الرقيب نغم �أكرم بيطار يف م�شغل

ّ
كم�صلحة �أجهزة دايرتون ،PRC2100
الإ�شارة يف اللواء
فنيا يف �صيانة الأجهزة الطبية و�إجازة
وهي حائزة امتيازًا ً
فنية �إلكرتونيك �صناعي .وال �شك � ّأن الأيام �ستحمل املزيد
قدراتهن
التحدي و�إثبات
أردن
َّ
من املهمات ال�صعبة لفتيات � َ
ّ
وكفاءاتهن...
َّ
الرقيب نغم بيطار

تفتي�ش وا�ستطالع

العدد 405

26

حتقيق ع�سكري

�إعداد :ندين البلعة خريالله
ت�صوير :وجدي عازار

اللواء
اللوج�ستي

«املدينة ال�صناعية الع�سكرية» ...م�شاغل ،خمازن� ،شاحنات و�آليات وناقالت ،ميكانيكيون بثياب
«الكاراج»� ،ضجيج وازدحام وحركة ال تهد�أ� ...إ ّنها ثكنة اللواء اللوج�ستي .ف�آلية ت�س ّلم العتاد يف اجلي�ش،
وتتم تنفيته ،مرو ًرا بتوزيعه وم�ساعفته ،عملية
وترقيمه ،و�إدخاله يف القيود �إىل �أن ي�صبح غري �صالح ّ
متكاملة ي�ؤ ّديها اللواء مبختلف مديرياته و�أجهزته ،واملخازن وامل�شاغل واملختربات التابعة له ،مبن فيها
متخ�ص�صني.
من تقنيني ،وميكانيكيني ،ومهند�سني ،و�إداريني
ّ

�أجهزة ومديريات نحو احلداثة
وتطوير �إدارة العتاد يف اجلي�ش
ال��زي��ارة �إىل ال��ل��واء واجل��ول��ة على هذه
الأجهزة كفيلة ب�إظهار حجم امل�س�ؤولية
الهائلة امللقاة على عاتقه ،ويف احلديث
مع قائده العميد الركن وليد فاهمي،
�إي��ج��از للمهمات و�آل��ي��ة العملّ � ،أم��ا
التفا�صيل ففي املديريات.
ي��ت �ولىّ ال��ل��واء امل�����س��ان��دة اللوج�ستية
ال��ع��ام��ة ل��وح��دات اجلي�ش م��ن حيث
التموين بالعتاد الذي يدخل يف ترقيمه
وم�ساعفته ،با�ستثناء العتاد الفني
للقوات اجلوية والبحرية ،وعتاد ال�صحة
والتغذية والذخرية ،والعتاد الذي يدخل
يف ترقيم مديريات الهند�سة وال�ش�ؤون
اجلغرافية والت�أليل.

حتقيق العتاد ومتابعته

ي�شرح قائد ال��ل��واء �آل��ي��ة العمل ب��د ًءا

العميد الركن وليد فاهمي

عدة م�صادر
بكيفية حتقيق العتاد من ّ
هي :املديرية العامة ل�ل�إدارة ،اتفاقيات
�أركان اجلي�ش للتجهيز� ،سلفات اللواء
اللوج�ستي ،ال�شراء من الأ�سواق املحلية،
الهبات وامل�صادرات.
ُ
و�ضع العتاد امل َّ
ويتابعُ :ي َ
حقق يف اخلزن
ّ
امل ��ؤق��ت ل��دى ال��ل��واء بعد �أن تت�سلمه

أكد من
اللجان
املخت�صة للت� ّ
ّ
مطابقته ال�شروط واملوا�صفات،
ويتم ترقيمه و�إدخاله يف القيود
ّ
َّ
في�سلم �إىل
ليتابع م�سريتهُ ،
ال��وح��دات بح�سب حاجتها
وا�ستنادا �إىل �أوام���ر �أرك��ان
ً
اجل��ي�����ش للتجهيز .خ�لال
تتم م�ساعفته وت�صليحه
فرتة ا�ستعماله ّ
َ
على م�ستوى الرعيلني الرابع واخلام�س.
ويف النهاية حني ي�صبح غري �صالح ُينفّ ى
ويتم �إخراجه من القيود ا�ستنا ًدا �إىل قرار
ّ
جلان التنفية.
يت�أ ّلف ال��ل��واء م��ن  6مديريات هي:
تنظيم و�إدارة العتاد ،املخازن ،امل�شاغل،
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حتقيق ع�سكري
التقنية ،التنفية ،املحروقات ،بالإ�ضافة
�إىل ف���وج ال��ن��ق��ل ،امل��در���س��ة التقنية،
الكتيبة اللوج�ستية و�سرية القيادة.
تتم تلبية طلبات ال��وح��دات
• كيف ّ
وحاجاتها اللوج�ستية؟
ت َُرفع طلبات احلاجات الف�صلية �إىل
يحولها �إىل
�أركان اجلي�ش للتجهيز الذي ّ
اللواء اللوج�ستي -مديرية �إدارة وتنظيم
ال��ع��ت��اد لتدر�سها وت��رف��ع اقرتاحاتها
�إىل القيادة .كذلك ،هناك طلبات
آنية وطارئة ت َ
ُرفع من الوحدة �إىل
�أخرى � ّ
التجهيز مبوجب تقرير �أو برقية وي�أتي
الأمر بالت�سليم.
ّ
� ّأما قطع البدل فتُ�سلم ،مبوجب ق�سائم
خا�صة ،ويف حال عدم توافرها يف املخزن
ت ّ
ُنظم ق�سيمة ل�شراء العتاد املطلوب.
يخت�ص بامل�ساعفة ،تحُ ِ�ضر
ويف م��ا
ّ
املعنية العتاد الواجب م�ساعفته
القطعة
ّ
�إىل مديرية امل�شاغل -ق�سم املراقبة
أكد من الأعطال
يتم الت� ّ
الفنية حيث ّ
املخت�ص.
قبل حتويله �إىل امل�شغل
ّ

و�سام احلرب

تتكامل امل�س�ؤوليات وامل��ه��م��ات يف
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اجل��ي�����ش �ضمن
منظومة تكفل
ج�������ودة الأداء
وفعاليته ،فاخللل
ف��ـ��ـ��ي �أي ج��ـ��ـ��زء
ي��ن��ع��ك�����س على
�أداء ال��ك� ّ�ل .من
ه��ن��ا �أه��م��ي��ة دور
ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة يف
ت��وف�ير اجل��ه��وزي��ة
وال��ك��ف��اءة .وق��د
جت� ّ�ل��ى ه��ذا ال��دور
��وح خ�لال
ب���و����ض� ٍ
م��ع��رك��ة «ف��ج��ر
اجل���رود» �إذ كان
ال��ل��واء من �ضمن
ال����وح����دات ال��ت��ي
ّ
ا�ستحقت و���س��ام
احل�����������رب ع���ن
جدارة.
ؤك��د ق��ائ��ده:
وي��� ّ
ك��نّ ��ا ج��اه��زي��ن
ملواكبة املراحل جميعها .ففي مرحلة
التح�ضري� ،شارك اللواء يف نقل الوحدات
ً
أرهاطا فنّ ية
�إىل �أر�ض املعركة و�أر�سل �
مل�ساندتها .ويف �أثناء املعركة كانت
العنا�صر الفنّ ية ترافق الوحدات املقاتلة

لت�أمني امل�ساعفة املبا�شرة وال�سريعة ،وبعد
انتهاء الأعمال احلربية كانت الأرهاط
اللوج�ستية ت�ساعد يف ت�صليح الأعطال،
بالإ�ضافة �إىل �إع��ادة نقل الوحدات �إىل
مراكزها.
• كيف ت�سري عملية تطوير اللواء وحتديث
قدراته؟
يتحدث العميد الركن فاهمي عن
ّ
التح�سينات التي �شهدها اللواء ،وعن
جهود ال�ضباط الذين توالوا على قيادته
التطور يف جم��االت العديد
يف مواكبة
ّ
والتجهيزات واملباين.
على �صعيد العديد ،يتابع الع�سكريون
فنية وتقنية (يف الداخل واخلارج)،
دورات ّ
وثمة فرق �أجنبية تتولىّ التدريب على
ّ
العتاد احلديث.
الكم الهائل
يف موازاة ذلك ،ونظ ًرا �إىل
ّ
م��ن امل��ه��م��ات ،ي��ت� ّ�م ت��دري��ب عنا�صر
ّ
كلها على الأع��م��ال
م��ن ال��وح��دات
اللوج�ستية وامليكانيك وا�ستعمال
باحلد الأدن��ى،
الأ�سلحة وم�ساعفتها
ّ

ّ
املحقق لإدخاله
وعلى ترقيم العتاد
يف قيود اجلي�ش ،وذلك لدعم العنا�صر
الفنّ ية التابعة للواء.
وي�ضيفُ :رفد عديد اللواء بجنود �إناث
يتو َّلني �أع��م�الاً �إداري���ة وبع�ض الأعمال
التقنية .وقد � َ
جدارتهن يف الأعمال
أثبنت
َّ
التي � ِ
�سر ،فح�ص
أوك َلت �
َّ
إليهن (�أمانة ّ
يتم
تقني ،خمازن ،ت�أليل� .)...إىل ذلكّ ،
العمل على تطويع عنا�صر فنّ ية جديدة
تطور العتاد.
ملواكبة ّ
على �صعيد التجهيزات ،متّ حتقيق
ت�سهل العمل يف امل�شاغل،
�آالت حديثة
ّ
جديدا لفوج النقل.
با�صا
ً
وا�ستقدام ً 25
كذلك ،جرى العمل على حت�سني املباين
وا�ستغالل امل�ساحات وفق املقت�ضيات،
ُ
فلزِّ م م�شغل للآليات ال�شرقية املجنزرة
وهو قيد التنفيذ ،و ُت ِع ّد مديرية الهند�سة
درا���س��ات (باتت �شبه ج��اه��زة) لإن�شاء
خم��ازن جديدة ،بالإ�ضافة �إىل حت�سني
امل��ب��اين ال��ق��دمي��ة وترميمها ودرا���س��ة
ا�ستحداث م�شغل لآليات الـ.Bradley
من جهة �أخرى ،تعمل مديرية الت�أليل
على �إع��داد برنامج ملكننة الطلبات
وتطوير �إدارة العتاد يف اجلي�ش ،ERP
وال��ل��واء اللوج�ستي ه��و ج��زء م��ن هذا
امل�شروع ،فرتقيمه هو الأكرب يف امل�ؤ�س�سة
ي�ضم حواىل مليون و� 600ألف �صنف
�إذ
ّ
خم�ص�صة لقطع
(مليون و� 100ألف منها
ّ
يتم حتقيقه
البدل) ،وكل عتاد جديد ّ
ترقيما.
ُي�ضاف �إىل القيود و ُيعطى
ً

مديرية تنظيم و�إدارة العتاد
عقل اللواء وحما�سبه

ُيفيدنا مدير تنظيم و�إدارة العتاد العقيد
الإداري �سامي با�سيل � ّأن مهمة املديرية
هي تنظيم العتاد و�إدارت���ه و�إدخ��ال��ه يف
القيود ،وتن�سيق الأع��م��ال واحلاجات
لت�أمني الدعم اللوج�ستي العام يف اجلي�ش
وت ��أم�ين احل��اج��ات الآن� ّ�ي��ة للوحدات.
ومت�سك املديرية � ً
أي�ضا قيود العتاد الذي
يدخل يف ترقيم اللواء اللوج�ستي وتتابع
حياة هذا العتاد وحركته منذ �إدخاله
يف القيود �إىل حني �إخراجه منها .تُنفّ ذ

العقيد الإداري �سامي با�سيل
هذا العمل �أربعة �أق�سام :ق�سم العتاد
املتكامل (بندقية� ،سيارة ،ماللة،
دبابة ،)...وفيه فروع الإ�شارة والأ�سلحة
والآالت والآليات ،وق�سم عتاد القوامة
(الألب�سة الع�سكرية ،والتجهيزات
الفردية للع�سكري ،وال�شارات والرتب
والعدة املطبخية ،)...وق�سم امل�صلحة
ّ
الإدارية الذي يتولىّ ت�صفية �سلفات اللواء،
ريا ق�سم قطع البدل الذي يتولىّ �ش�ؤون
و�أخ ً
قطع بدل الأ�سلحة والإ�شارة والآليات،
وينفّ ذ ما ال ّ
يوميا،
يقل عن  1200ق�سيمة
ً
وبالتايل فهو يعاين الن�سبة الأكرب من
�ضغط العمل.
امل�شروع الأك�بر يف ه��ذه املديرية هو
�إجن��از نظام الرتقيم اللبناين LSN-
 Lebanese Stock Numberلتوحيد
لغة �إدارة العتاد يف اجلي�ش وليواكب
ب��رن��ام��ج الـ ،ERPوق��د �أُت��ب��ع النظام
كتيب تعليمات
بكتاب ترقيم مع
ّ
ي�شرح الطريقة التي اعتُمدت يف الرتقيم،
ُي�ستفاد منه م�ستقبلاً .

تدخل يف ترقيم اللواء اللوج�ستي ثم
تقوم بخزنها وت�سليمها للم�ستفيدين
وفق �أوام��ر التجهيز .وهي م�س�ؤولة عن
دورات التموين والتخزين ،و�سوق الرافعة
ال�شوكية.
ي�شري العقيد الركن �سماحة �إىل � ّأن
العتاد ال��ذي يدخل �ضمن ترقيم اللواء
اللوج�ستي هو ع� ّ�دة �أ�صناف :ال�صنف
الثاين -عتاد قوامة ،وي�شمل الأمتعة
وعتاد التخييم واملفرو�شات والتجهيزات
املطبخية وغ�يره��ا ،ال�صنف الثالث
ويت�ضمن الزيوت وال�شحوم واملحروقات
ّ
ّ
ال�سائلة واملعلبة ،ال�صنف ال�سابع وهو
العتاد املتكامل والنهائي كالدبابات
والأ�سلحة والآل��ي��ات و�أج��ه��زة الإ���ش��ارة

مديرية املخازن
من اخلزن امل�ؤ ّقت �إىل الت�سليم

ننتقل �إىل مديرية امل��خ��ازن ،في�شرح
لنا مديرها العقيد ال��رك��ن الإداري
ّ
تت�سلم الأعتدة التي
ندمي �سماحة أ� ّنها

العقيد الركن الإداري ندمي �سماحة
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حتقيق ع�سكري
يت�ضمن
وغريها ،وال�صنف التا�سع الذي
ّ
قطع بدل العتاد غري الطبي واملجموعات
الكربى وال�صغرى الالزمة مل�ساعفته،
والعدة.
ّ
� ّأما �أق�سام املديرية فهي :اخلزن امل�ؤقت،
العتاد ،القوامة ،واملحروقات والزيوت
وال�شحوم.
ِ
عم َلت املديرية على ا�ستحداث برنامج
خا�ص ل�ضبط حركة العتاد وا�ستعمال
 Barcodeلت�سهيل ع��م��ل اخل��زن
والإح�����ص��اء واجل���ردات وبرنامج اخل��زن
علما � ّأن امل��خ��ازن جميعها
امل ��ؤق��ت،
ً
وح�سا�سات للحريق
م��ز ّودة �أجهزة �إن��ذار
ّ
و�إطفائيات ثابتة ومتحركة وكامريات
مراقبة.

مديرية امل�شاغل
العقل الفنّي

مديرية امل�شاغل ه��ي العقل الفنّ ي
للجي�ش يف ما ّ
يتعلق بالآليات والأ�سلحة،
مهمتها ت�أمني امل�ساندة اللوج�ستية
ل��ل��وح��دات ع��ل��ى م�ستوى الرعي َلني
خ�ص امل�ساعفة،
الرابع واخلام�س يف ما
ّ
والت�صليح ،والتحوير ،والتجديد للآليات
والعتاد الداخل يف ترقيمها ،و�أحيا ًنا
ت��ت� ّ�م اال�ستعانة باملديرية للك�شف
على العتاد �أو �إدخال �آليات يف القيود �أو

العميد املهند�س �سامي طان�س
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تنفيتها .كذلك ،تقوم بت�صنيع قطع
نادرة �أو غري متوافرة وفق �إمكاناتها،
وت��ق��دم �أره��اط��ه��ا ال��دع��م العمالين
ّ
وامل�ساندة للوحدات يف احلاالت الطارئة
وامل��ع��ارك .يعمل يف املديرية ح��واىل 20
ً
املتخ�ص�صني يف
�ضابطا من املهند�سني �أو
ّ
الإلكرتونيك وامليكانيك والإ�شارة،
يتحدث
وتت�ضمن ع�شرات امل�شاغل التي
ّ
ّ
عنها مديرها العميد املهند�س �سامي
طان�س:
 م�شغل الآليات اخلفيفة لت�صليحالآليات ال�سياحية والتكتية (Willis-
.)Toyota - Land Rover

 م�شغل الآل��ي��ات الثقيلة و ُيعنىبت�صليح ال�����ش��اح��ن��ات وال��دب��اب��ات
ق�سما لت�صليح
ي�ضم
والرافعات ،كما
ً
ّ
اجلنازير العائدة للآليات املد ّرعة و�إعادة
ت�أهيلها بالكامل.
 م�شغل املعدات اخلفيفة لت�صليحامل���و ّل���دات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة (حم���رك،
Alternator - Control System
عدة
ونظم حماية) .ويف ه��ذا امل�شغل ّ
�أق�سام لت�صليح املعدات الكهربائية،
ّ
وم�ضخات املحروقات
ومعدات الغاز،
يف املحطات الع�سكرية ،والقبابني
املختلفة اال�ستعماالت.

 م�شاغل الأ�سلحة وهي ق�سمان :الأولللأ�سلحة الثقيلة ،والثاين للأ�سلحة
اخلفيفة.
 م�شاغل �إ���ش��ارة ُت��ع��ن��ى بت�صليح�أج��ه��زة الإ���ش��ارة املختلفة والك�شف
على الأجهـزة اخللوية وت�صليحها،
وب�ترك��ي��ب ك��ام��ي��ـ��رات امل��راق��ب��ـ��ة
مـد �شبكـات Fiber
التـي
تت�ضمـن ّ
ّ
 ،Opticوت�صنيـع لوحـات �إلكرتونيـة
وت�صليحهـا.
 م�شاغل ت�أهيل املعدات و�ضمنها:م�����ش��غ��ل ح�����دادة �إف���رجن���ي���ة ،ح���دادة
���س��ي��ارات� ،أب���واب و�شبابيك و�أع��م��ال
معدنية خمتلفة� ،إط����ارات ،خم��ارط
ميكانيكية وفنّ ية ،من�شرة� ،سروجية
(تنجيد فر�ش و�صناعة �شوادر للآليات)،
دهان �أخ�شاب ،وفرن لل�سيارات.
 م�شاغل جتديد املجموعات ،وهيقلب املديرية وم��ن �أه��م امل�شاغل يف
تهتم بت�صليح املحركات
اجلي�ش� ،إذ
ّ
من خمتلف الأحجام و�إعادة ترميمها،
تهتم مب�ساعفة املجموعات
كما
ّ
الأخ�����رى (ع��ل��ب ���س��رع��ات ،م����وازن،
م�ضاعف قوة وعلب مقود).
�إىل امل�شاغل ،يتبع للمديرية ق�سم
يهتم بالأمور الإدارية
املراقبة الفنّ ية وهو
ّ
لكل امل�شاغل ،وع�بره ي��ت� ّ�م �إح�صاء
العمليات الفنّ ية املنفّ ذة فيها.

حاجة اجلي�ش و َيخدم وظيفة العتاد.
�شارحا :بعد حتقيق العتاد،
ويتابع
ً
ت�ضع املديرية تعليمات اال�ستعمال
وال�صيانة وج��داول التزييت والت�شحيم
للآليات واملعدات الع�سكرية واملدنية،
وه��ذه التعليمات حتتاج �إىل حتديث
وي�ستمر
التطور العلمي.
م�ستمر يواكب
ّ
ّ
ّ
دور املديرية يف مرحلة ا�ستعمال العتاد،
وخ�صو�صا عندما
تقنيا وفنّ ًيا
فتتابعه
ً
ً
ِ
يتم تطويره مبواد جديدة ،فتُخ�ضعها
ّ
(املواد) للفح�ص يف خمترباتها (خمترب
ل�ل�أق��م�����ش��ة لفح�ص الأل��ب�����س��ة ،و�آخ���ر
للمعدات املكتبية والزيوت) للت�أكد
من مالءمتها للعتاد وجدواها .يخ�ضع
ٍ
ب�شكل
ق�سم امل��خ��ت�برات للتطوير
حاليا �إمكان ت�أمني
م�ستمر ،و ُيدر�س
املديرية التقنية
ً
ّ
متخ�ص�ص لفح�ص املحروقات.
عتاد
حتديد املوا�صفات
ّ
ّ
عدة �أق�سام:
تقوم املديرية التقنية بو�ضع املوا�صفات
تت�ألف املديرية من ّ
 ق�سم التنظيم والرتقيم والدرا�سات:الفنية للعتاد واملعدات الداخلة يف قيود
ٍ
أك��د م��ن �صحة تدوين
ب�شكل
اجلي�ش ،وتطويرها
م�ستمر مهمته ال��ت �� ّ
ّ
بغية ت�أمني كل ما هو حديث ومتطور ،الرتقيم املت�سل�سل للموا�صفات الفنّ ية
و�إج���راء الفحو�صات املخربية الالزمة ال�صادرة عن املديرية ،بالإ�ضافة �إىل
على العتاد املطلوب حتقيقه يف املخترب ت�أليل هذه املوا�صفات وحفظها على
املتخ�ص�ص العائد لها ،وذل��ك بهدف �أقرا�ص مدجمة.
ّ
ّ
 ق�سم امل��ع��دات :ينظم املوا�صفاتالت�أكد م��ن مطابقته للموا�صفات
ويحدثها ،كما ُيجري
الفنّ ية للآليات
الفنية.
ّ
ّ
ً
ك�شفا فنّ ًيا قبل تلزمي العتاد وا�ستالمه.
وي��و���ض��ح ال��ع��م��ي��د امل��ه��ن��د���س م���روان
مهمته تنظيم
 ق�سم ال��ق��وام��ة:يتم
اخل��ط��ي��ب م��دي��ر ال��ت��ق��ن��ي��ة� ،أ ّن����ه ّ
ّ
اال�ستعانة بالأ�سواق املحلية والعاملية امل��وا���ص��ف��ات ال��ف��نّ ��ي��ة ل��ع��ت��اد ال��ق� ّ�وام��ة
لو�ضع امل��وا���ص��ف��ات مب��ا يتنا�سب مع وحتديثها ،و�إجراء ك�شوفات فنّ ية قبل
تلزمي العتاد وا�ستالمه.
 ق�سم الأ���س��ل��ح��ة :يتولىّتنظيم املوا�صفات الفنّ ية
ل�ل�أ���س��ل��ح��ة وحت��دي��ث��ه��ا،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �إب���داء ال��ر�أي
ّ
يتعلق
الفنّ ي والتقني يف ما
بالأ�سلحة ودرا�سة تعليمات
تخزينها و�صيانتها.
ّ
 ق�سم الهند�سة :ينظموي��ح� ّ�دث املوا�صفات الفنّ ية
ل��ل��م��ف��رو���ش��ات امل��ع��دن��ي��ة
واخل�شبية التي ي�ستعملها
اجل��ي�����ش م���ع ال��ك�����ش��ـ��ف
العميد املهند�س مروان اخلطيب
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حتقيق ع�سكري
على عمليــة ت�صنيــعها ،وامل�شـاركة
يف جل�ســـات تلزميهـا يف املديــريــة

العامــة للإدارة.
 ق�سم امل��خ��ت�براتُ :ي��ج��ري حتاليلخمربية على خمتلف �أن��واع الأقم�شة
واجللود ومواد التنظيف والزيوت وال�شحوم
التي ي�ستعملها اجلي�ش ،بالإ�ضافة
�إىل التن�سيق مع املختربات اجلامعية
ومعهد البحوث ال�صناعية لإجراء بع�ض
التحاليل غري املتوافرة يف اجلي�ش.
تعمل املديرية على تطوير قدراتها
وع��دي��ده��ا ،وق���د متّ يف ه���ذا الإط����ار
تطويع �ضابط مهند�س يف اخت�صا�ص
البرتوكيمياء وه��و الأول يف اجلي�ش.
وي�شارك �ضباط املديرية يف اجتماعات
م�ؤ�س�سة املقايي�س واملوا�صفات اللبنانية-
ليبنور .ويف الآونة الأخرية كان الرتكيز
على و�ضع موا�صفات للعتاد الواجب
ا�ستخدامه يف حمطات ا�ستخراج النفط
ك ّلفت اللجنة
من املياه الإقليمية� ،إذ ُ
املتخ�ص�صة باملواد والهياكل البحرية
ّ
البرتولية
لل�صناعات
امل�ستخدمة
والبرتوكيميائية والغاز الطبيعي ،بو�ضع
موا�صفات للمحطات التي �ستبنيها
العدد 405
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ال�شركة الأجنبية يف املياه الإقليمية
من �أجل �أعمال حفر وا�ستخراج النفط
ّ
املتوقع مبا�شرة
والغاز الطبيعي ،ومن
�أعمال احلفر اال�ستك�شايف يف نهاية
العام .2019

وي��ل��ف��ت ال��ع��م��ي��د امل��ه��ن��د���س م���روان
وتتطور
اخلطيب �إىل � ّأن املوا�صفات تتغيرّ
ّ
تطور املنتج ،واملديرية تواكب هذا
مع
ّ
التطور من خ�لال الدرا�سات الالزمة
ّ
وت�أمني عتاد حديث مثل جهاز لتنظيف
املعدات املخربية ،و�آخ��ر لقيا�س درجة
التجمد ،وثالث لتقطري املياه� ،إ�ضافة �إىل
ّ
جهاز قيا�س ن�سبة ت�آكل الكاوت�شوك
يف الأحذية و�آخر لقيا�س ليونتها.

و ُي�ستخدم مردودها املادي لتحقيق عتاد
جديد مل�صلحة اجلي�ش.
تت�أ ّلف املديرية من ثالثة �أق�سام هي:
 ق�سم التنفية ،وه��و ُيعنى ب�إعدادم�شروع روزنامة �سنوية لتنفية العتاد
ع��ل��ى اخ��ت�لاف �أن���واع���ه ،و�إدارة بيع
املعدات املنفّ اة ،وت�صنيف هذه املعدات
�إىل ثالث فئات :الأجزاء ال�صاحلة التي
يتم ترقيمها وت�سميتها و�إدراج��ه��ا يف
ّ
القيود و�إدخالها �إىل مديرية املخازن بعد
تنظيفها وت�شحيمها ،والأجزاء املمكن
ٍ
بكلفة مقبولة ،والأجزاء غري
ت�أهيلها
ال�صاحلة التي تو�ضع يف �ساحات التنفية
بعد فرزها لبيعها.
ّ
بفك
 ق�سم التجريد والتو�ضيب ،يقومالقطع ال�صاحلة لإعادة �إدخالها يف القيود
جمد ًدا وتوزيعها على قطع اجلي�ش.
ّ
 ق�سم امل�����ص��ادرات ،يتولىّ الك�شفعلى م�صادرات اجلي�ش والنيابة العامة
من خمتلف �أن��واع العتاد ،لإدراج��ه يف
القيود ،وتنفية غري ال�صالح منه.
ّ
التخل�ص من العتاد
تعمل املديرية على
ٍ
فيباع
املنفّ ى
بطريقة �صديقة للبيئةُ ،
و ُيعاد تدويره .وي�شرح العميد املهند�س
اجلباوي � ّأن هدف التنفية هو تنظيم
ّ
للتخلي عن
الأعمال الإدارية وت�سهيلها
العتاد املنفّ ى ب�أ�سرع وقت ممكن ،مع
احلر�ص على تطبيق القواعد الأ�سا�سية
التي تكفل منع الهدر واال�ستغالل،
املعنية بهدف اتخاذ
و�إط�لاع ال�سلطة
ّ

مديرية التنفية
املديرية املنتجة

ّ
حمطتنا التالية كانت يف مديرية
ّ
تت�سلم امل��ع��دات غري
التنفية ال��ت��ي
ال�صاحلة لال�ستعمال �أو امللغاة وتقوم
بت�صنيفها وتنفيتها ونزع العتاد ال�صالح
منها و�إع��ادت��ه �إىل املخازن ال�ستعماله
جم��د ًدا بعد �إدراج��ه يف القيود .وي�ؤكد
ّ
مدير التنفية العميد املهند�س حممد
اجلباوي � ّأن املديرية هي من املديريات
املنتجة يف اجلي�ش ،فهي تقوم ب�إدارة بيع
العتاد املنفّ ى وفق التعليمات النافذة،

العميد املهند�س حممد اجلباوي

املخ�ص�ص
الق�سائم الورقية ،مع الربنامج
ّ
لها الحت�ساب حركة املحروقات حلظة
ٍ
بلحظة ّ
وبدق ٍة تامة.

فوج النقل
جهاز احلركة الدائمة

ل�سد النق�ص احلا�صل
الإجراءات املنا�سبة ّ
جراء التنفية.
من ّ

مديرية املحروقات
حما�سبة ومتابعة وتدقيق ح�سابات

يلفت مدير املحروقات العميد املهند�س
جورج اجلمل �إىل � ّأن املديرية هي ثالث
موازنة يف اجلي�ش بعد الرواتب والطبابة.
ويف�صل مهماتها يف �إدارة املحروقات
ّ
لناحية ا�ستدراك احلاجة ،وا�ستالم املواد،
وتوزيعها على املحطات الع�سكرية،
و�إ���ص��دار ق�سائم املحروقات الع�سكرية
واملدنية وحما�سبتها ،ومراقبة املحا�سبة يف
املحطات الع�سكرية ،وا�ستدراك حاجة

العميد املهند�س جورج اجلمل

اجلي�ش من الزيوت على �أنواعها.
وي�ضيف العميد اجلمل قـائلاً  :عملنا
�إداري يف املحا�سبة واملتابعة والتدقيق يف
احل�سابات ( )Auditواملراقبة الالحقة.
بعديد قليل وجهد متوا�صل نت�سابق مع
املحدد،
الوقت لإ�صدار الق�سائم يف الوقت
ّ
على الرغم من التعقيدات الكثرية يف
متابعة ج��داول حقوق كل ع�سكري
�شهر ًيا بالتن�سيق مع مديرية القوامة.
ت�سعى املديرية �إىل تطوير عملها وزيادة
الدقة ،وقد ّ
ّ
حققت يف هذا املجال برنامج
الـ BarcodeوالـSerial Number
أكد
لإح�صاء الق�سائم ب��الأع��داد والت� ّ
منها .وه��ي تعمل على حتقيق نقلة
آن��ي��ة
ن��وع��ي��ة يف امل��راق��ب��ة ال ّ
حلركة املحروقات وخمزونها
يف كل حمطة ،من خالل
اق�تراح رب��ط كل املحطات
الع�سكرية بغرفة عمليات
يف املديرية تنقل املعلومات
آنيا ،وتطوير برنامج بالتعاون
� ًّ
مع مديرية الت�أليل ،جلمع
ه��ذه امل��ع��ل��وم��ات و�إم��ك��ان
ول���وج���ه���ا يف �أي حل��ظ��ة.
يتم العمل على
ك��ذل��كّ ،
�إ����ص���دار ب��ط��اق��ة ممغنطة
ُ�ستبدل بها
 Credit cardت
َ

ّ
حتتل
توجهنا �إىل ف��وج النقل ال��ذي
ّ
ريا من امل�ساحات يف
�آلياته
ً
ق�سما كب ً
ثكنة اللواء اللوج�ستي ،وت�أتي الإجابة
عن ال�سبب من قائده العقيد مي�شال
ع��اد .فالفوج ينفّ ذ مهمات امل�ساندة
اللوج�ستية بو�سائل النقل الع�ضوية
ملختلف وح��دات اجلي�ش لنقل العتاد
واملعدات والذخرية وامل���ؤن ،وت�أمني نقل
خ�صو�صا
الآل��ي��ات امل�سل�سلة واملدولبة
ً
خالل عملية تبديل الألوية والأف��واج،
وت�أمني نقل الع�سكريني بني مراكز
عملهم و�أماكن �سكنهم ،وامل�ساهمة
يف ع��م��ل��ي��ات �إخ��ل�اء الآل���ي���ات على
ّ
وممثلي
�أنواعها ،ونقل الوفود الأجنبية
قيادة اجلي�ش ،وت�أمني نقل التموين من
املحروقات واملياه لوحدات اجلي�ش و�إفراغ
احلفر ال�صحية يف املراكز الع�سكرية.
ّ
تتطلب �آل��ي��ات
ك��ل ه��ذه امل��ه��م��ات
�دادا كبرية من با�صات
متخ�ص�صة و�أع� ً
ّ
النقل وغريها.
يتم العمل على
ويف خطة تطوير الفوجّ ،
م�ضاعفة عديده من ال�سائقني والآلويني،
وزيادة �آلياته .وقد متّ يف هذا ال�صدد ت�أمني
ح��اف�لات ج��دي��دة لنقل الع�سكريني،

العقيد مي�شال عاد
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حتقيق ع�سكري
مقدمة هبة من
وحامالت
ّ
ال�����س��ل��ط��ات الأم�يرك��ي��ة،
وتعمل قيادة اجلي�ش� -أركان
اجل��ي�����ش ل��ل��ت��ج��ه��ي��ز على
حتقيق ر�ؤو�س مقطورات ذات
ق���درة ع��ال��ي��ة ع��ل��ى حتميل
الأوزان.

العميد املهند�س طالل عبدالله

املدر�سة التقنية
التدريب و�صقل املهارات

�ضمن خ� ّ
�ط��ة تطوير ق���درات ال��ل��واء
يتم الرتكيز على العن�صر
اللوج�ستيّ ،
الب�شري وبالتايل تدريب الع�سكريني
و����ص���ق���ل م���ه���ارات���ه���م يف خم��ت��ل��ف
االخت�صا�صات .هنا ي�أتي دور املدر�سة
التقنية التي تنفّ ذ التدريب والت�أهيل
التقني وال��ف��نّ ��ي يف ح��ق��ول التموين
(الكيمياء ال�صناعية ،امليكانيك،
الإل��ك�تروم��ي��ك��ان��ي��ك ،ال��ك��ه��رب��اء،
االت�صاالت ،التكييف والتربيد والعتاد
والتعهد).
يعدد قائد املدر�سة العميد املهند�س
ّ
طالل عبدالله ال��دورات التدريبية التي
تُفتتح �سنو ًيا ا�ستنا ًدا �إىل توجيهات
�أرك���ان اجلي�ش للعمليات -مديرية
التعليم ،ومنها :دورة ت�أهيلية للرتقية
لرتبة مالزم اخت�صا�ص لوج�ستية ،دورة
�أم�ي�ن خم��زن بالتن�سيق م��ع مديرية
امل��خ��ازن ،مكاتب ال��درا���س��ة -الق�سم
امل�شرتك ،مكاتب الدرا�سة -الق�سم
النوعي ،اخت�صا�ص متوين ،دورة �سوق فئة
متر�س يف العمل
«ر -»2رافعة �شوكيةّ ،
الإداري -حما�سبة عتاد (بالتن�سيق مع
مديرية تنظيم و�إدارة العتاد) ،حما�سب
حم��روق��ات (بالتن�سيق م��ع مديرية
املحروقات) ،ودورتَا رتباء �آلويني و�أ�سلحة.
وت�شرف املدر�سة على دورات يف خمتلف
ال��ق��ط��ع ،م��ن��ه��ا :ت��خ��زي��ن ،حم��روق��ات
ّ
م�صلح
(حم��ا���س��ب ،رئي�س حم��ط��ة)،
�أ�سلحة� ،صيانة �أجهزة �إ�شارة ،و�سوق...
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ك��م��ا ت�����ش��ارك يف التن�سيق و�إب����داء
خ�ص
املالحظات والتوجيهات يف ما
ّ
برنامج التعليم واملنهاج للدورات التي
تُفتتح يف خمتلف �أجهزة اللواء.
ريا ،ي�شري العميد املهند�س عبدالله
و�أخ ً
�إىل � ّأن امل��در���س��ة ت�سعى لكي ت�صبح
مرجعية يف التدريب ،وذلك من خالل
جمع املراجع والبطاقات التعليمية
وال��ت��دري��ب��ي��ة م��ن امل���دار����س وامل��ع��اه��د
والكليات الع�سكرية ،وت�أليلها لت�صبح
�سهلة الولوج عند احلاجة ،بالإ�ضافة �إىل
حتديثها.

كتيبة اللوج�ستية واملدافعة
داعمو الداعمني

يتحدث ق��ائ��د كتيبة اللوج�ستية
ّ
واملدافعة العقيد �صائب غالييني عن
تقدم الدعم اللوج�ستي
كتيبته التي ّ
واخلدمات الإدارية (عتاد� ،آليات� ،أموال)
لوحدات اللواء و�أجهزته ،وت� ّؤمن حرا�سة
الثكنة ومن�ش�آتها.
تت�أ ّلف الكتيبة من� :سرية القيادة
واخلدمة التي ت� ّؤمن اخلدمات الإداري��ة
للكتيبة و�صيانة من�ش�آت الثكنة،

العقيد �صائب غالييني
�سرية التموين والنقل وت��ت�ولىّ الإدارة
املركزية على م�ستوى اللواء يف جماالت
التغذية والأم��وال والعتاد� ،سرية العتاد
ويتبع لها م�شغل اللواء ،و�سرية املدافعة
التي ت� ّؤمن احلرا�سة.
يتبع للكتيبة م�ستو�صف اللواء الذي
ي� ّؤمن معاينة حواىل  2500مري�ض �شهر ًيا،
ومطبخ يتمركز يف الوروار يغذّ ي حواىل
 2200ع�سكري م��ن خمتلف الأل��وي��ة
املنت�شرة يف املنطقة (اللواء اللوج�ستي،
مديرية الهند�سة ،فوج الأ�شغال امل�ستقل،
م��دي��ري��ة ال��ق��وام��ة ،م��دي��ري��ة الت�أليل،
الكتائب  81و 82و 83و 72و ،36دورات
تابعة ملديرية امل��خ��اب��رات ،وف�صيلتان
تابعتان للواء امل�شاة الأول وفوج املدرعات
الأول ،وف��وج امل�ضاد ل��ل��دروع) ،وحمطة
حمروقات وبيتا جندي.
يف ختام جولتنا ،زرنا عد ًدا من امل�شاغل
وامل��خ��ازن وب��اح��ة التنفية واملختربات
واملدر�سة التقنية ،لنكت�شف �أ ّننا ً
حقا
يف مدينة �صناعيةّ ،
ت�شغل عتاد اجلي�ش
و�آلياته من دون ّ
توقف ،فت� ّؤمن اجلهوزية
اللوج�ستية ب�أعلى درجاتها للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية.

ور�شة عمل

�إعداد :تريز من�صور

برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون
�أقامت اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية
 ال ف�ساد ،ور�شة عمل يف فندق مونرولإط�لاق درا�سة حتت عنوان «الف�ساد
والأمن» ،Fifth Column Study
ح�ضرها مدير التوجيه العميد علي قان�صو
ممثلاً العماد قائد اجلي�ش ،واخلبري يف
مكافحة الف�ساد يف قطاع الدفاع يف منظمة
ال�شفافية الدولية جامي�س لين�ش (م�ست�شار
دويل) ،ومديرة م�شروع «الف�ساد يف قطاع
الدفاع» يف بريطانيا ال�سيدة جنلة زيدان
دو�سن بالإ�ضافة �إىل �أع�ضاء جمل�س �إدارة
اجلمعية وموظفيها.

ور�شة عمل
حول العالقة
بني الأمن والف�ساد
برعاية اجلي�ش:
والتهرب
خ�سائر الف�ساد
ّ
ال�ضريبي يف البلدان
النامية بلغت  1.26ترليون
دوالر �سنو ًيا
حتدث العميد قان�صو يف افتتاح الور�شة،
ّ
و�أ�شار �إىل � ّأن «ق�ضية ال�شفافية ومكافحة
الف�ساد تُعترب من الق�ضايا املركزية يف
ا�سرتاتيجيات الدول وم�ؤ�س�ساتها ،ملا له من
�أثر بالغ يف تبديد الرثوات والإمكانات،
وا�ستنزاف امل���وارد وال��ط��اق��ات ،و�إع��اق��ة
أكد � ّأن هذا
التقدم الرقمي والتنمية» .و� ّ
ّ
امل�ؤمتر ُي َع ُّد خطوة بارزة نحو تعزيز الثقة
مب�ؤ�س�سات ال��دول��ة ،وحت��دي� ً�دا يف قطاع
ال��دف��اع ،ورف��ع م�ستوى ال��وع��ي ملخاطر
الف�ساد و�أهمية ال�شفافية ،وامل�ساهمة

يف خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة اق��ت�����ص��ادي��ة
نزيهة تتنا�سب مع تطلعات
اللبنانيني.
و�أ���ض��اف « :إ� ّن��ن��ا اليوم �أم��ام
قيمة لتن�سيق اجلهود
فر�صة ّ
وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا ،ع��ل��ى �صعيد
مكافحة الف�ساد ،وحتقيق
اال�ستفادة املتبادلة بني اجلي�ش اللبناين
من جهة ،ومنظمة ال�شفافية الدولية
– فرع بريطانيا ،واجلمعية اللبنانية
لتعزيز ال�شفافية م��ن جهة �أخ���رى.
و�إ ّننا نرى يف هذا احلدث منا�سبة لإبراز
تتميز به امل�ؤ�سـ�سة
م�ستوى ال�شفافية الذي
ّ
الع�سكرية.»...
و�أو�ضح العميد قان�صو يف هذا ال�صدد � ّأن
وا�ضحا
نهجا
ي�شكل
العمل امل�ؤ�س�ساتي
ّ
ً
ً
ُطبق يف كل قرار
يف م�سرية اجلي�ش� ،إذ ت َّ
و�إج���راء ،معايري �إداري��ة ومالية �صارمة،

ت�شمل جميع ال��وح��دات والقطاعات،
مب��وازاة ال�سعي ال��د�ؤوب نحو تطوير هذه
الآليات ،وتر�شيد العمل الإداري واملهني.
قيم
وقال�« :إذا كان التزامنا الأخالقي َ
ال�صدق والأمانة والنزاهة ،هو املنطلق
يتجز�أ من مناقبيتنا،
الأول كجزء ال ّ
ف� ّإن �إجراءات الرقابة واملتابعة الإدارية هي
الركن العملي الأ�سا�سي يف �أدائنا ،وذلك
�ضمن عدة جماالت:
� اًأول :ال�سيا�سات املعتمدة يف قطاع
ال��دف��اع :تقت�ضي �سيا�ستنا يف قطاع
ال��دف��اع ،ال��وق��وف على م�سافة واح��دة
تنوعت
م��ن جميع الأف���رق���اء مهما ّ
انتماءاتهم وتوجهاتهم ،واحلفاظ على
الأمن وال�سلم الأهلي وامل�صلحة الوطنية
العليا ،وذلك من خالل انت�شارنا على
احل��دود و�ضبطها ،و�إق��ف��ال املعابر غري
ال�شرعية ومنع التهريب ،والتزام القرارات
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ور�شة عمل
�سيما القرار  1701ومندرجاته
الدولية ،ال ّ
بالتن�سيق مع قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان� .أما يف الداخل ،فيعمل اجلي�ش
على �صون اال�ستقرار وب�سط �سيادة الدولة
وحماية امل�ؤ�س�سات العامة والأم�لاك
اخل��ا���ص��ة ،و���ض��م��ان احل��ري��ات العامة،
خ�صو�صا حرية التعبري واملعتقدً � ،
آخذا يف
ً
احل�سبان االحرتام الدائم حلقوق الإن�سان
وفق االتفاقيات الدولية� ،شرط �أال يكون
يف ذلك �إ�ضرار بالنظام العام.
ثانيا :املالية يف قطاع الدفاع ،امل�شرتيات
ً
واملناق�صات :تندرج نفقات اجلي�ش �ضمن
م��وازن��ة دقيقة و�شفّ افة ،تتنا�سب مع
تت�ضمنها موازنة
اخلطوط العامة التي
ّ
ال��دول��ة .وتخ�ضع ال�صفقات وعمليات
البيع وال�شراء واملناق�صات �إىل تدقيق
�صارم ،بد ًءا بالرقابة الذاتية �ضمن جهاز
ال�سلطة املنفّ ذة ،ثم ت�أليف جلان �شراء
وجلان ا�ستالم لت�أمني املراقبة املتبادلة،
املف�صلة،
والإع�لان عن دفاتر ال�شروط
ّ
اً
ٍ
ب�شكل علني
ف�ض العرو�ض
و�صول �إىل ّ
املعنية،
يف ح�ضور مندوبي ال�شركات
ّ
ومراقب عقد النفقات يف وزارة الدفاع.
كما يربز خالل هذه املراحل ،دور �أجهزة
الرقابة يف املديرية العامة للإدارة واملفت�شية
العامة ومديرية القوامة ومديرية الق�ضايا
الإداري��ة واملالية .وتتّ �سع هذه الإجراءات
لت�شمل التن�سيق مع �أجهزة الرقابة املالية
وحتديدا ديوان املحا�سبة ودائرة
يف الدولة،
ً
التفتي�ش املركزي .وجدير بالذكر � ّأن
عدة منا�سبات
هذه الأجهزة � ّ
أكدت يف ّ
فعالية معايري ال�شفافية يف اجلي�ش،
واعتربتها اً
مثال ُيحتذى به للعمل الإداري
وامل�ؤ�س�ساتي القومي.
ّ
يتلقى اجلي�ش
ع��ل��ى �صعيد �آخ����ر،
م�ساعدات من جهات وطنية ودولية،
وهي على نوعني ،مالية وعينية .ونذكر
هنا امل�ساعدات ذات الطابع الع�سكري،
وه���ي ذات �أه��م��ي��ة ك��ب�رى ،وت��ت��زاي��د
با�ستمرا ٍر نتيجة ازدياد الثقة الدولية ب�أداء
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اجل���ي�������ش ،وه���ي
غ�ير م�شروطة وال
ت�ستدعي �أي نوع
م��ن االل��ت��زام��ات،
وامل�ساعدات املالية
التي تُ�صرف ح�سب
رغ��ب��ة ال��واه��ب�ين
م���ن م ��ؤ���س�����س��ات
و�أ���ش��خ��ا���ص ،وهي
تدخل يف ح�ساب
خزينة اجلي�ش يف
امل�صرف املركزي؛
و�أب����رز �أ�شكالها
امل���������س����اع����دات
املخ�ص�صة لعائالت
ّ
ال�����ش��ه��داء ،التي
ت�������������وزَّع وف�����ق
ب��رن��ام��ج ي�ضمن
امل�����س��اواة جلميع
ال�شرائح...
ً
ثالثا :خماطر العمليات :ت�أتي خماطر
العمليات التي ينفّ ذها اجلي�ش من
رئي�سي نْي هما العدو الإ�سرائيلي
م�صد َر ْين
َّ
والإره����اب وخ�لاي��اه النائمة .ونحر�ص
التعر�ض
يف �أثناء العمليات على عدم
ّ
للأبرياء وحتييد املدنيني والتخفيف من
الأ�ضرار قدر الإمكان .وقد ظهر ذلك
عدة حمطات� ،أهمها معركة
بو�ضوح يف ّ
«ف��ج��ر اجل�����رود» �إذ خ��ا���ض اجلي�ش
معركته �ضد الإرهابيني متجنّ ًبا امل�سا�س
مبخيمات الالجئني الذين ا�ستخدمهم
كـدروع ب�شرية.
الإرهـابيـون
ٍ
ونلفت هنا �إىل � ّأن اجلي�ش �أن�ش�أ مديرية
القانون الدويل وحقوق الإن�سان ،و�أطلق
مد ّونة حقوق الإن�سان يف عمليات حفظ
أكيدا على التزامه الكامل
الأم��ن ،ت�
ً
ً
ب��ه��ذه احل��ق��وق ،و�إمي��ان��ا م��ن ال�ضباط
والع�سكريني ب�ضرورة �صون الكرامة
الإن�سانية.
فتتم �إحالتهم �إىل الق�ضاء
�أما املوقوفون
ّ
املخت�ص بعد التن�سيق مع النيابة العامة
الع�سكرية ،من دون �إبقاء �أي موقوف
ً
خالفا
يف �سجون امل�ؤ�س�سة الع�سكرية

املحددة.
للمهلة القانونية
ّ
رابعا :الأ�شخا�ص العاملون لدى امل�ؤ�س�سة
ً
الع�سكرية ،وت��ت� ّ�م عملية التطويع
ملختلف ال��رت��ب وال��وظ��ائ��ف م��ن خالل
متنوعة جتريها
مباريات واختبارات
ّ
ٍ
ب�شكل
جل��ان فاح�صة متخ�ص�صة،
ي�ضمن تكاف ؤ� الفر�ص واختيار الناجحني
ا�ستنا ًدا �إىل كفاءتهم وم� ّؤهالتهم من
دون �أي متييز بني مر�شح و�آخر.
ويبقى مبد�أ الثواب والعقاب يف �صلب
ثوابتنا ،لتحفيز الإنتاجية ومكاف�أة
ّ
املحققة،
املميزة والنجاحات
اجلهود
ّ
وحما�سبة التق�صري يف �أداء الواجب .وهذا
امل��ب��د أ� الثابت ه��و ذو بعدين بالن�سبة
�إىل اجلي�ش :داخلي �ضمن امل�ؤ�سـ�سة،
وخارجي يتعلق ب�صورة اجلي�ش وعالقته
مع اجلهات اخلارجية من مواطنني
وم�ؤ�س�سات وغريها.
ي�ضاف �إىل كل ما �سبق الدور الإغاثي
ال���ذي ي�ضطلع ب��ه اجلي�ش م��ن خالل
ّ
املتمثل
عمليات الإنقاذ ،والدور الإمنائي
مبديرية التعاون الع�سكري  -املدين التي
تنفّ ذ م�شاريع �إمنائية ترتبط مبعي�شة

امل��واط��ن�ين يف خمتلف مناطق لبنان
التم�سك ب�أر�ضهم
وت�ساعدهم على
ّ
وجتاوز ال�صعوبات احلياتية».
مر
و�أ�ضاف قائلاً « :لقد ا�ستعر�ضنا يف ما ّ
العديد من النقاط واملبادئ والإج��راءات،
التي ت�شكل دليلاً
قاطعا على مركزية
ً
ال�شفافية بالن�سبة �إلينا ،وموقعها الثابت
يف ا�سرتاتيجيتنا ومبادئنا وعقيدتنا،
ح��ر�ً��ص��ا م��نّ ��ا على امل���ال ال��ع��ام ،وعلى
م�ؤ�س�سات الدولة ،و�صون �أمن املواطنني
حتمل
واحرتام حقوقهم .و� ّإن واجبنا يف
ّ
نفرط
هذه امل�س�ؤوليات �أمانة غالية لن ّ
أبدا.
بها � ً
لكن ال ب� ّ�د من التوقف عند نقطة
مهمة� ،أال وهي عدم الإف�صاح عن بع�ض
املعلومات والأم��ور التي تتعلق بالأمن
احل�سا�سة،
القومي والعمليات الع�سكرية
ّ
وك�شف هوية ع�سكريينا يف املهمات
اخلا�صة ،وهذا �إجراء تتبعه كل اجليو�ش
وامل�ؤ�س�سات الأمنية يف العامل � ،اّإل � ّأن ذلك
الفعالة على
ال يلغي الرقابة الداخلية
ّ
هذا امل�ستوى».
التحديات املتعددة
وختم بالقول« :يف ظل
ّ
التي تواجه اقت�صادنا ،باتت ال�شفافية
�ضرورة ملحة لتطوير �أداء امل�ؤ�س�سات يف
القطاع نْي العام واخلا�ص ،وحتقيق عوامل
َ
والتقدم االقت�صادي واالجتماعي،
النهو�ض
ّ

و�����ض����م����ان ح��ق
الأج��ي��ال القادمة
يف عي�ش �أف�ضل.
ل��ذا ،ن��رى يف هذا
ال��ل��ق��اء ت ��أك��ي� ً�دا
ل��و���ض��وح ر�ؤي��ت��ن��ا
امل�����ش�ترك��ة نحو
م�ؤ�س�ساتي
�أداء
�شفاف ،و�سنعمل جاهدين ليكون
نقا�شنا مثم ًرا ،ولرنفع درج��ة التن�سيق
بيننا وبني امل�ؤ�س�سات الوطنية والدولية
املعنية مبكافحة الف�ساد».
ّ

جمذوب

ثم كانت الكلمة لع�ضو جمل�س �إدارة
«اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية
– ال ف�ساد» الدكتور م�صباح جمذوب،
أك��د �أهمية تعاون اجلي�ش مع
ال��ذي � ّ
منظمة «ال�شفافية الدولية» وجمعية
«ال ف�ساد» ،وقالّ �« :إن اجتماعنا اليوم
يهدف �إىل احل�صول على �شرح مف�صل
ملنهجية م�ؤ�شر مكافحة الف�ساد يف
قطاع الدفاع (اجليو�ش) ،الذي �سي�صدر
ً
مو�ضحا � ّأن ور�شات
الحقا هذا العام»،
ً
عمل �أخرى �ستقام للبحث يف اخلطوات
التح�سينية لدرجة لبنان بالتعاون مع
اجلي�ش اللبناين ،وذلك من خالل خطة
ممنهجة ووفق جدول زمني دقيق.
و�أ�شار �إىل �أ ّنها لي�ست املرة الأوىل التي
ي�صدر فيها امل�ؤ�شر ،فقد �أعلنت منظمة
ال�شفافية الدولية – فرع بريطانيا ،نتائج
امل�ؤ�شر للمرة الأوىل يف العام  ،2013يومها
ّ
احتل اجلي�ش اللبناين املرتبة الأوىل على
ال�صعيد الإقليمي لناحية مكافحة
الف�ساد والتزام ال�شفافية وتطبيق معايري
العمل امل�ؤ�س�ساتي
ب��ي��ن اجل���ي���و����ش
إقليميا ،ومن ثم
�
ً
�أعلنت املنظمة
ن���ت���ائ���ج امل����ؤ����ش���ر
جم����د ًدا يف ال��ع��ام
 ،2015وحل اجلي�ش
اللبناين يف املرتبة

الثالثة.
«ج���ددت جمعية «ال ف�ساد»
وق���ال:
ّ
موقفها الواثق باجلهود التي ينفّ ذها
اجلي�ش اللبناين يف عملية مكافحة
الف�ساد مب�ساعي قائده العماد جوزاف
ً
املميز للم�ؤ�س�سة
انطالقا من الدور
عون،
ّ
م�شد ًدا
الع�سكرية يف حياة اللبنانيني»،
ّ
على «وج���وب دع��م اجلي�ش اللبناين
وت�سليحه من قبل الدول احلري�صة على
�أمن لبنان وا�ستقرار �سيادته».

النقا�ش

�أدار ال�سيد جامي�س لين�ش النقا�ش حول
العالقة بني الف�ساد والأم��ن وال��ذي جرى
على مرحلتني:
املرحلة الأوىل :تناول فيها ال�سيد لين�ش
تعريف الف�ساد ب ��أ ّن��ه «���س��وء ا�ستغالل
ٍ
لغايات �أو مكا�سب
لل�سلطة امل�ؤقتة
�شخ�صية» .كما �أعلن عن �أهداف ور�ؤية
اجلمعية الداعية �إىل العي�ش يف عامل
خ��الٍ من الف�ساد يف قطاع احلكومة
وال�سيا�سة والتجارة والأعمال واملجتمع
املدين واحلياة اليومية للنا�س.
ت��ط��رق �إىل ق�ضية املجتمع
ك��م��ا
ّ
ّ
واملفاهيم اخلم�سة املتعلقة بالت�أثريات
ال��ت��ي ي�شكلها الف�ساد على الأم��ن
ً
م�ستعر�ضا على �سبيل
الداخلي للدولة،
املثال ال احل�صر ،العالقة بني الف�ساد
والفقر ،وت�أثري الف�ساد على �سيادة الدولة.
ّ
ي�سببها الف�ساد
متوق ًفا عند اخل�سائر التي ّ
والتهرب ال�ضريبي والبالغة نحو 1،26
ّ
ترليون دوالر �سنو ًيا يف البلدان النامية.
-2املرحلة الثانية :عر�ض خاللها ال�سيد
لين�ش مو�ضوع النزاهة يف قطاع الدفاع،
وناق�ش املنهجية املتّ بعة لإ�صدار م� ّؤ�شر
الف�ساد يف هذا القطاع وتبيان املخاطر
يف هيكلة امل�ؤ�سـ�سة الع�سكرية،
متحد ًثا عن حق املواطنني واملجتمع
ّ
املدين وو�سائل الإع�لام يف احل�صول على
ّ
يتعلق
املف�صلة والدقيقة يف ما
املعلومات
ّ
مب��وازن��ة ال��دف��اع .كما حت� ّ�دث ال�سيد
لين�ش عن �ضرورة تطوير ّ
خطة النزاهة
وتقدمي الإر�شادات والتو�صيات املنا�سبة...
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مديريات

معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ

مديرية التعاون
الع�سكري – املدين:
تطوير مهارات
وم�شاريع يف اجلنوب
والبقاع وال�شمال
ّ
نظمت قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
وبالتعاون مع تعاونية «جود الأر�ض ل�صناعة
الأغذية واحلرف اليدوية» ،ور�شة عمل (مدة
ثالثة �أي���ام) تهدف �إىل تطوير مهارات
ال�صناعات الغذائية لن�سا ٍء من بلدة العبا�سية
والقرى املجاورة� ،شارك فيها عدد من اجلنود
الإناث يف اجلي�ش اللبناين �إىل جانب �آخرين
من القوات املذكورة.
اختُتمت الور�شة باحتفالٍ ح�ضرته وزيرة
الدولة ال�سابقة ل�ش�ؤون التنمية الإدارية عناية
عز الدين التي �أ�شادت يف كلمتها بجهود
ّ
وحثت على القيام بن�شاطاتٍ
القوات الدولية ّ
مماثلة .ولفت م�سيرّ �أعمال مديرية التعاون
الع�سكري – املدين العميد الركن �إيلي �أبي
را�شد يف كلمته �إىل حر�ص الـ«يونيفيل»
على التعاون مع ال�سكان ،وتعزيز دور املر�أة
وح�ضورها يف ال�ش�ؤون احلياتية املختلفة،
ريا �إىل ارتباط هذا الن�شاط بالأمن الغذائي
م�ش ً
�أحد �أهم مرتكزات اال�ستقرار والتنمية.
يف ال�سياق نف�سه� ،شاركت دفعة من اجلنود
الإناث يف ن�شاط �آخر ّ
نظمته القوات الدولية
يف بلدة دير ميما�س -اجلنوب ،بهدف تدريب
الن�ساء على تربية النحل وزيادة �إنتاجيته.
�إىل ذل��كّ ،
�سلمت املديرية بالتعاون مع
ع�سكريني من لواء امل�شاة الثاين ،هبة ملعهد
قدمتها ال�سلطات الهولندية
البرية الفنّ ي ّ
وت�ضمنت :حوا�سيب ن� ّ�ق��ال��ة� ،آل��ة ت�صوير
ّ
م�ستندات ،ع��دة كهرباء،
�آل��ة لفح�ص ال�ضغط ،و�أخ��رى
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لفح�ص ال�سكري ،ف�ضلاً عن جتهيزات
للمطبخ وللتدفئة .كما و ّزع��ت املديرية
بالتعاون مع �ضباط وع�سكريني من فوج
احلدود الربية الأول وجمعية Mission De
 Vieم��واد غذائية وكميات من امل��ازوت
والأمتعة ،على عدد من العائالت يف البلدات
ت�ضررت جراء العوا�صف التي
ال�شمالية التي
ّ
�ضربت لبنان.
يف �إط��ار ال��زي��ارات ،زار قائد وح��دة التعاون
الع�سكري – امل��دين يف اجلي�ش الإ�سباين
العقيد Juan Bustamante Alonso
الق�سم الإقليمي للتعاون الع�سكري – املدين
يف منطقة اجلنوبّ ،
واطلع من رئي�سه املالزم
�أول �سامي ال�صباح على مهمات الق�سم
معا �إىل بلدة
وطبيعة عمله ،ثم انتقال ً
اخليام واجتمعا برئي�س و�أع�ضاء املجل�س
البلدي ملناق�شة م�شروع حت�سني مبنى �إحدى
املدار�س.
ً
�ضم �ضباطا وعنا�صر
�إىل ما �سبق ،زار وفد ّ
من املديرية ومن وحدة التعاون الع�سكري
امل��دين ل��دى ال�سفارة الأم�يرك��ي��ة CMSE
بلدات :نحلة (البقاع) ،الفوار ،كرم املهر،
�ضهر القمرب ،عني تنتا� ،أك��روم ،ب�شتودار،
فنيدق ،خربة داوود (ال�شمال) ،حيث ُعقدت
اجتماعات م��ع ر�ؤ���س��اء املجال�س البلدية
و�أع�ضائها بهدف تن�سيق بع�ض امل�شاريع
امل�ستقبلية �ضمن �إطار التعاون الع�سكري –
املدين.
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تكرمي

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

تكرم �أ�صحاب مبادرات
قيادة اجلي�ش ّ

يج�سد اللبنانيون وفاءهم للجي�ش ولعائالت �شهدائه عرب مبادرات كثرية .يف الأعياد واملنا�سبات
ّ
ويف خمتلف املناطق� ،أيا ٍد حتمل احلب والتقدير ملن ال يوازي عطاءهم عطاء .قيادة اجلي�ش
بدورها �شكرت �أ�صحاب هذه الأيادي...
�أقيم يف نادي ال�ضباط – ال�يرزة ،حفل
غ��داء تكرميي للهيئات وامل�ؤ�س�سات
ٍ
دعما
�ادرات
والأف���راد الذين قاموا مب��ب�
ً
ل��ع��ائ�لات ���ش��ه��داء اجلي�ش اللبناين،
ح�ضره النائب الدكتور ف��ادي عالمه،
والوزير ال�سابق جان �أوغا�سبيان ،والعميد
الركن مر�سال حنو�ش كريوز ممثـلاً
قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،والعقيد
ق�سمي
الركن حممد ال�شعار رئي�س
َ
�ش�ؤون ال�ضباط والع�سكريني القدامى
املكرمني وعدد
والرعاية ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
من ال�ضباط.
ق� ّ�دم��ت احلفل الزميلة ج��ان دارك
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�أبي ياغي التي قالت« :هي لي�ست املرة
تعبون فيها عن وفائكم،
الأوىل التي رِّ
ِّ
كفكم ،وك��رم �أخالقكم،
و�سخاء
ُ
وجود عواطفكم ،وهدفكم الإن�سان،
عم الر�سالة ،ر�سالتكم
الإن�سان وح�سب .نِ َ
الإن�سانية.»...

الت�ضامن والتكافل االجتماعي

و�ألقى العميد الركن كريوز كلمة
ج�سدت مبادراتكم
جاء فيها« :لقد
ّ
املختلفة معاين الت�ضامن والتكافل
االجتماعي ،وال��روح الإن�سانية العالية،
تتميزون
وال�شعور الوطني ال�صادق الذي
ّ

مت�س احلياة اليومية لعائالت
به ،لأ ّنها
ّ
وت�شكل م�صدر
الع�سكريني ال�شهداء،
ّ
دعم اجتماعي ومعي�شي.»...
و�أ�ضاف« :يف موازاة املواقف اخلالدة التي
�سجلها �شهدا�ؤنا ،حت�ضرنا الت�ضحيات
ّ
فقدموا
التي بذلها �أف��راد عائالتهم،
ّ

دعما لعائالت �شهدائها
ً

�ب ال��وط��ن ،و�شيم
�أب��ه��ى مثال ع��ن ح� ّ
ال�صرب والوفاء والإخال�ص املطلق .فعائلة
ال�شهيد هي املنبع الذي ارتوى منه �أبطالنا
مببادئ الوطنية والرجولة وال�شرف ،وهي

أحبة وق�سوة الفراق.
التي عانت خ�سارة ال ّ
وبالتايل ،نحن نعتربها �أم��ان��ة غالية
ا�ستودعها ال�شهيد يف عائلته الكربى،
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،التي �ستظل �إىل

جانب �أفراد عائالت ال�شهداء يف كل ما
ي�صبون �إليه من �آمالٍ وتطلعات».
قدم العميد الركن كريوز
يف اخلتامّ ،
للمكرمني.
دروعا وهدايا تذكارية
ً
ّ

املكرمون
ّ

 النائب الدكتور فادي عالمه (رئي�س جمل�س�إدارة م�ست�شفى ال�ساحل).
 ال�سيد مرعي �أبو مرعي (رئي�س جمل�س �إدارة مرعي غروب). العميد املتقاعد علي عا�شور (فندق النك�سرت). العميد الركن املتقاعد منري البجاين (جمعية �أنديةالليونز).
 ال�سيدة ليا العاقوري (رئي�سة م�ؤ�س�سة املقدم ال�شهيد �صبحيالعاقوري).
 ال�سيدة �إينا�س �أبو عيا�ش (رئي�سة م�ؤ�س�سة �إينا�س �أبو عيا�شاخلريية).
 الأخت نوال فريد �أبي كرم (دير راهبات ي�سوع ومرمي-الربوة).

 ال�سيدة �سلوى غ��دار يون�س (�صاحبة م�ؤ�س�سةمبادرات للتنمية الإن�سانية).
 ال�سيدة فاطمة بدرا (رئي�سة اجلمعية اللبنانية اخلرييةللإ�صالح والت�أهيل).
 ال�سيد باتريك خرياطي (مدير عام �شركة ن�ستله). ال�سيد فريد �أبو رجيلي (مدير خدمة العمالء و�إدارة التوزيعيف �شركة ن�ستله).
 ال�سيد حممود التقي (�صاحب معمل �ألب�سة و�أحذية). ال�سيدان حبيب وجهاد �سلوم (�صاحبي مطعم اجلبل-الربيج).
 ال�سيد فادي �أبو رجيلي (�صاحب �أوتيل برمانا). -ال�سيد وليد نخله (رئي�س جمعية تراث ووطن).
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جي�شنا

�إعداد :نينا عقل خليل

اجتماع ثالثي
يف الناقورة

اجتماع
ُعقد يف ر�أ�س الناقورة ()2019/2/13
ٌ
ثالثي تر�أ�سه قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان اللواء  ،Stefano Del Colوح�ضره
وف��د م��ن �ضباط اجلي�ش اللبناين برئا�سة
الطيار �أمني فرحات.
العميد الركن
ّ
أك��د اجلانب اللبناين موا�صلة التعاون
� ّ
والتن�سيق مع الـ«يونيفيل» ،والتزامه القرار
 1701ومندرجاته ،للحفاظ على اال�ستقرار

يف بقعة العمليات يف ّ
ظل ا�ستفزازات العدو
الإ�سرائيلي .كما �أدان ا�ستمرار خروقات العدو
التن�صت
الربية والبحرية واجلوية ،و�أعمال
ّ
واملراقبة التي تنتهك ال�سيادة اللبنانية
جمد ًدا مطالبته االن�سحاب من
والقرار ،1701
ّ
ّ
املحتل
مزارع �شبعا وتالل كفر�شوبا والق�سم
من بلدة الغجر ووق��ف الأعمال يف منطقة
عدي�سة.

معدات
اجلي�ش يت�س ّلم ّ
و�آليات كندية
خم�ص�صة للمناطق اجلبلية
ّ
�أُق���ي���م يف م��در���س��ة ال��ت��زل��ج  -الأرز
ُّ
كمية م��ن الآل��ي��ات
ت�سلم
احتفال
ّ
واملعدات املخ�ص�صة للمناطق اجلبلية،
ّ
قدمتها ال�سلطات الكندية مل�صلحة
ّ
اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين ،وذل���ك يف ح�ضور
ال�سفرية الكندية Emmanuelle
 ،Lamoureuxونائب رئي�س الأركان
للتجهيز العميد الركن ميالد �إ�سحق
ّ
ممثلاً العماد قائد اجلي�ش� ،إىل جانب
َ
اجلي�شني اللبناين والكندي.
�ضباط من
�ألقت ال�سفرية  Lamoureuxكلمة
ً
معربة ع��ن ال��ت��زام بالدها
باملنا�سبة
موا�صلة تقدمي امل�ساعدات الع�سكرية
للجي�ش اللبناين.

العدد 405

42

م��ن جهته� ،أل��ق��ى العميد الركن
�إ�سحق كلمة �شكر فيها ال�سلطات
الكندية على دعمها املتوا�صل ،الفتً ا
�إىل � ّأن هذه املبادرات هي م�ؤ�شر وا�ضح
على �إدراك ال�سلطات الكندية لدور
اجلي�ش يف احلفاظ على اال�ستقرار املحلي

والإقليمي ،ولدوره يف مواجهة الإرهاب.
يف اخلتام ،تال العميد الركن �إ�سحق
كتاب �شكر با�سم العماد قائد اجلي�ش
ّ
قدم
و�سلمه �إىل ال�سفرية الكندية ،كما ّ
لها درع اجلي�ش التذكاري عربون تقدير
وامتنان.

 ...وهبة �أمريكية  -كورية مل�صلحة اجلي�ش
يف ح�ضور م�سيرّ �أعمال مديرية التعاون
الع�سكري – امل��دين  CIMICالعميد
ال��رك��ن �إي��ل��ي �أب��ي را���ش��د مم� ّ�ث�ًل اً قائد
َ
وامللحقني
اجلي�ش العماد جوزاف عون،
الع�سكريني الأم�يرك��ي وال��ك��وري،
ّ
ت�سلمت
�إىل جانب عدد من ال�ضباط،
مقدمة م��ن الكتيبة
امل��دي��ري��ة هبة
ّ
الكورية العاملة �ضمن ق��وات الأمم
ّ
ومنظمة Spirit
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
.Of America
و�ألقى العميد الركن �أبي را�شد كلمة
تقدم
يف املنا�سبة قال فيها« :هذه املبادرة ّ
م�ساحة للفكر والتطوير والتخطيط
التطور
الفاعل �ضمن املديرية ،وتواكب
ّ
التكنولوجي والعلمي املت�سارع يف

جميع ميادين
احل����ي����اة .ك��م��ا
حتمل معها رغبة
�صادقة يف التعاون
م������ع اجل���ي�������ش
اللبناين ،وتعميق
الروابط بينه وبني
الأ���ص��دق��اء ال��ك��وري�ين والأم�يرك��ي�ين،
وت��ن��ع��ك�����س �إي��ج��ا ًب��ا ع��ل��ى ال��ن��واح��ي
الع�سكرية واالجتماعية والإمنائية
التي ي�شملها التعاون الع�سكري املدين.
ّ
ومنظمة Spirit
ف�إىل الكتيبة الكورية
 of Americaكل ال�شكر والتقدير
على هذه اللفتة الطيبة».
ويف اخلتام ،تال العميد الركن �أبي را�شد

كتا َبي �شكر با�سم العماد قائد اجلي�ش
ّ
و�سلمهما �إىل ملحق الدفاع الأمريكي
العقيد  Michael Feelyوامللحق
الع�سكري الكوري املقدم Jin Hyeok
قدم لكل منهما درع
 ،Moonكما ّ
اجلي�ش التذكاري ،تقدي ًرا جلهودهما يف
ثم ُدعي احل�ضور �إىل حفل
دعم اجلي�شّ ،
كوكتيل.

 ...وكم ّية من الذخرية
من ال�سلطات الأمريكية
يف �إطار امل�ساعدات الأمريكية
��ررة ل���ه ،ت�����س� ّ�ل��م اجلي�ش
امل���ق� ّ
ال��ل��ب��ن��اين يف م���ط���ار رف��ي��ق
احلريري الدويل ،ويف ح�ضور عدد
م��ن �ضباط اجلي�ش و�أع�����ض��اء
كمية
ال�سفارة الأمريكية،
ّ
�سيتم
علما �أ ّنه
من الذخرية،
ً
ّ
تباعا وعلى
ت�سليم املزيد منها
ً
دفعات.
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جي�شنا
وفد من �ضباط
�سالح اجلو امللكي الأردين
يزور القوات اجلوية
زار وفد من �ضباط �سالح اجلو امللكي يف
اململكة الأردنية الها�شمية يتقدمه العقيد
الطيار يزيد قا�سم حممد اخل�صاونة
الركن
ّ
قيادة ال��ق��وات اجلوية والقواعد اجلوية،
بهدف تعزيز �أوا�صر التعاون بني الطرفني.
ّ
قاعدتي بريوت وحامات اجلويتَني
ا�ستهل الوفد جولته بزيارة
َ
و�إىل مدر�سة القوات اجلوية ،وكانت له لقاءات مع ال�ضباط
تعرف خاللها �إىل املهمات و�أ�ساليب التدريب املعتمدة يف
ّ
ّ
القوات اجلوية اللبنانية .كما تخلل الزيارة بحث يف �إمكان
تبــادل اخلبــرات يف جمــال �صيانــة الطائــرات نـوع Cessna

تخريج نا�شطني يف جمال
التوعية من خماطر الألغام
اً
احتفال يف
�أقام املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام
ثكنة �سعيد اخلطيب  -حمانا ،متّ خالله تخريج �أ�ساتذة
�صحيني) من املدار�س الر�سمية ومراكز
ومد ّر�سني (مر�شدين ّ
الإر�شاد والتوجيه التابعة لوزارة الرتبية والتعليم العايل ،بعد �أن
تابعوا دورة «�إعداد نا�شط يف جمال التوعية من خماطر الألغام».
ممثلاً
ّ
ح�ضر االحتفال رئي�س املركز العميد الركن زياد ن�صر
ّ
وممثلون
قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون وعدد من ال�ضباط،
ع��ن املنظمات واجلمعيات العاملة يف جم��ال العمليات
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و ،Pumaبالإ�ضافة �إىل تدريب تالمذة �ضبــاط علـى الطوافـة
نـوع .Robenson
ويف ٍ
وقت الحق ،زار الوفد قائد القوات اجلوية العميد الركن
زي��اد هيكل وا�ستعر�ض معه الن�شاطات وال���دورات املقرتح
التعـاون بها.

ّ
املتعلقة بالألغام.
الإن�سانية للأعمال
يف كلمته� ،أ�شار العميد الركن ن�صر �إىل � ّأن هذه الدورة هي
التعاون الأول من نوعه بني املدر�سة الإقليمية لنزع الألغام
ربا �أ ّنها
لأهداف �إن�سانية وبني وزارة الرتبية والتعليم العايل .معت ً
خطوة مهمة على ال�صعيد الوطني� ،ست�ساعد من دون �شك
يف �إي�صال ر�سائل التوعية ب�أف�ضل �صورة ممكنة ،من خالل
متنوعة.
متخ�ص�صني ،وباعتماد و�سائل �سمعية وب�صرية
نا�شطني
ّ
ّ
ّ
ال�سيدة
ممثلة وزارة الرتبية والتعليم العايل
بدورها� ،ألقت
ّ
�سونيا جنم كلمة �شكرت فيها قيادة اجلي�ش على تعاونها
ؤكدة �أهمية ن�شر التوعية بني طالب املدار�س
مع ال��وزارة ،م� ّ
الر�سمية يف تخفي�ض عدد �ضحايا الألغام والقنابل العنقودية.
ويف اخلتام ،جرى ت�سليم ال�شهادات �إىل املتخرجني.

 ...وجنود �إناث يف لواء احلر�س اجلمهوري
احتفل لواء احلر�س اجلمهوري بتقدمي جنود �إن��اث �إىل
لهن.
أنهني فرتة التدريب املقررة ّ
العلم ،بعد �أن � َ
تر�أ�س االحتفال قائد اللواء ال�سابق العميد �سليم الفغايل
ّ
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،وح�ضره املد ّربون
املتخرجات وعدد من ال�ضباط .و�ألقى العميد الفغايل
وذوو
ّ
املتخرجات
توجه فيها �إىل
كلمة ّ
ّ
ٌّ
منكن ق�سم
قائلاً « :ت���� ّؤدي ك��ل
ّ
ال���والء للبنان وال���ذود عنه ،وبهذا
تتولىّ م�س�ؤولية كربى وتكت�سب
يف ال��وق��ت نف�سه ���ش� ً
عظيما.
�رف��ا
ً
ً
م�شرقا
معلما
فلتكن هذه املنا�سبة
ً
ً
حياتكن ،ومنطلقا تدخلن
يف
ّ
منه �إىل ميدان احلياة الع�سكرية،
ميدان العطاء الدائم الذي ال ين�ضب.
و�إ ّن��ن��ا على يقني
بقدرتكن على
َّ
مواجهة حتديات امل�ستقبل بكل
كفاءة واقتدار».
ٍ
بعر�ض ع�سكري
اختُتم االحتفال
املتخرجة.
�شاركت فيه الوحدات
ّ

ممددة خدماتهم
متمرنني وجم ّندين ّ
 ...ورقباء وجنود ّ

تر�أ�س قائد مع�سكر عرمان للتدريب
ممثلاً
ّ
العميد ال��رك��ن رينه حب�شي
العماد قائد اجلي�ش ،احتفال تقدمي
ممددة
متمرنني وجمنّ دين
رقباء وجنود
ّ
ّ
خدماتهم �إىل العلم ،بعد متابعتهم
املقررة لهم ،وذلك يف ح�ضور
فرتة التدريب ّ
ع��دد م��ن ال�ضباط وذوي الع�سكريني
املتخرجني.
ّ
بعد ع��زف الن�شيد الوطني اللبناين،
و�أداء ق�سم اليمني� ،ألقى العميد الركن
املتخرجني �أن
حب�شي كلمة �أو�صى فيها
ّ
يعطوا املثال بني رفاقهم ،يف التزام قواعد
االن�ضباط الع�سكري ،كما يف االندفاع
لتلبية ن��داء ال��واج��ب ،واالب��ت��ع��اد عن
ال�سيا�سة والفئوية مبختلف �أ�شكالها.
وقال« :امل�ؤ�س�سة الع�سكرية هي من كل
الوطن ،وتعمل يف �سبيل جميع �أبنائه
بالعدالة وامل�ساواة ،ووالء الع�سكريني لهذه
امل�ؤ�س�سة ،يجب �أن يكون كاملاً ثابتً ا
يف كل زمان ومكان».
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يوميات �أمنية

�إعداد :نيناعقل خليل

توقيف ع�صابات و�أفراد
يف ق�ضايا خمدرات
وجرائم �أخرى
• �أوقفت مديرية املخابرات:
 املـواطـنني :ح�.أ و ح.ن�.أ و ح.عّ
ّ
ال�سـلـم واجلامو�س،
حملـتَي ح��ي
يف
لإق��ـ��دام��ه��م على الإجت���ار باملخدرات
كمية
وترويجها ،و�ضبطت بحوزتهم
ّ
منها بالإ�ضافة �إىل م�سد�س حربي وهواتف
خلوية ومبلغ من املال (.)2019/1/29
 الإره���اب���ي حم��م��ود ع��ل��ي ورد منالتابعية الفل�سطينية يف منطقة وادي
خ��ال��د ،وامل��ط��ل��وب ب��ج��رم االن��ت��م��اء �إىل
تنظيمي «فتح الإ���س�لام» و«كتائب
َ
عبد اللـه عزام» ،وامل�شاركة يف القتال
�ضمن جمموعة الإرهابي بالل بدر يف
خميم عني احللوة (.)2019/1/31
ّ
 املواطنني :ب�.أ و ر�.ص و ج.د و ف�.أ و�أ�.إ و ع.ز و ع.ع يف منطقتَي عجـلتـون
وال��دورة – املنت ،لإقدامهم على الإجتار
باملخدرات وترويجها وتعاطيها ،وذلك
بعد ر�صدهم من قبل دورية من مديرية
كمية
املخابرات التي �ضبطت بحوزتهم
ّ
املخدرة ،بالإ�ضافة �إىل مبالغ
من املواد
ّ
مالية (.)2019/2/7
ّ
أ�شخا�صا يف حملة العبدة – عكار،
�ً
يقومون بالإجتار بالب�شر والتهريب �إىل
اخلارج عرب البحر ،وبرفقتهم عدد من
الأ�شخا�ص ينوون تهريبهم .ولدى حماولة
عنا�صر من دورية تابعة ملديرية املخابرات
املهربون على �صدم
توقيفهم� ،أق��دم
ّ
العنا�صر الذين ب��ادروا �إىل �إط�لاق النار
املهربني
باجتاههم ،ما �أدى �إىل مقتل �أبرز ّ
املدعو م�صطفى كال�سينا و�إ�صابة املدعو
ب�شار اخلري .وبذلك متّ �إحباط عملية

لبنانيني
التهريب التي كانت �ست�شمل
َّ
التوجه بح ًرا �إىل قرب�ص،
و� 18سور ًيا ينوون
ّ
كما ّ
متت م�صادرة املركب امل�ستخدم
ُ
يف العملية ،و�أوقف مالكه املدعو عبد
الرحمن كاخية.
اً
وا�ستكمال للتحقيقات مع املوقوفني،

دهمت دورية �أخرى من املديرية املذكورة
ب��ت��اري��خ � 2019/2/12شقة يف منطقة
بحنّ ني ،و�أوقفت ت�سعة �سوريني كانوا
املهربني على
ي�ستعدون للمغادرة مع
ّ
ّ
املركب املذكور (.)2019/2/11
 ال�سوري �أحمد علي بطحة امللقبّ
حملة
بــ«�أبو علي احلوراين -احلوت» يف
وادي احل�صن -عر�سال النتمائه �إىل تنظيم
«جبهة الن�صرة» الإرهابي ،وم�شاركته
بالقتال �إىل جانبه �ضد اجلي�ش اللبناين
يف عر�سال بتاريخ  .2014/8/2واملوقوف
�أحمد وه��و خبري يف ت�صنيع ال�صواريخ
واملتفجرات وزرع العبوات ،قام يف فرتات
�سابقة بتفخيخ �سيارات ونقلها �إىل
داخل الأرا�ضي اللبنانية ،وقد ُ�ضبطت
كمية من املتفجرات ولوازمها
بحوزته
ّ
(.)2019/2/13
 ال�����س��وري حممد خ��ال��د احل���اج �أح��دق��ي��اد ّي��ي تنظيم «داع�����ش» الإره��اب��ي
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يوميات �أمنية
قادما من منطقة دي��ر ال��زور ال�سورية.
ً
متكنت
وبعد متابعة التحقيقات معه
ّ
مديرية املخابرات من توقيف الأم�ير
ال�شرعي للتنظيم الإره��اب��ي املذكور
ّ
حملة
ال�سوري �أحمد من�صور اخللف يف
ال�شواغري – الهرمل ،بالإ�ضافة �إىل �أربعة
�أ�شخا�ص من التابعية ال�سورية دخلوا
ٍ
بطريقة غري �شرعية
الأرا�ضي اللبنانية
(.)2019/2/16
 الفل�سطينيني �أحمد حممود �أحمدو�إبراهيم عماد �أحمد و�شقيقه حممود
وال�سوري �أحمد عواد ال�ضاهـر ،لإقدامهم
بتاريخ  2019/2/17على خطف ال�سوري
حميد جمو م��ن منطقة تعلبايا –
البقاع ،وطلبهم فدية مالية مقابل
�إط�لاق �سراحه .وق��د متّ حترير املدعو
جمو ،و�ضبط ال�سيارة امل�ستعملة يف تنفيذ
عملية اخلطف (.)2019/2/18
 املطلوب جمال حممد حميد املعروفبــ«جمال ابن الكرتو» و�شقيقه ح�سن
يف بلدة عر�سال ،مل�شاركتهما �إىل جانب
التنظيمات الإره��اب��ي��ة التي كانت
موجودة يف البلدة املذكورة باالعتداء
على وحدات اجلي�ش اللبناين ومراكزه
خالل العام .)2019/2/19( 2014
 املواطن ربيع حممد مرعي �سلطانّ
حملة طريق املطار – بعبدا ،لإقدامه
يف
على الإجت��ار باملخدرات وترويجها ،وقد
كمية منها ،بالإ�ضافة
ُ�ضبطت بحوزته
ّ
�إىل مبلغ من املال (.)2019/2/19
 املدعو �آالن حبيب ب�شارة ،لإقدامهبتواريخ �سابقة على �سرقة �صناديق
لعدة كنائ�س يف ق�ضاء
ن��ذورات تابعة ّ
جبيل بوا�سطة الك�سر واخللع ،وقيامه
ب�أعمال االحتيال وانتحاله �صفة �ضابط،
بالإ�ضافة �إىل وجود ن�شرات ق�ضائية �صادرة
ّ
بحقه (.)2019/2/20
 ول��ي��د حم��م��ود ح��م��زة ،زي���اد جهاد�شعر ،علي زين العابدين ،ف��ؤاد حمية
وزي��اد عماد دكرمنجي (لبنانيون)،
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و���س��ل��ي��م��ان رب���ار
�سليمان ،مو�سى
���س��م�ير ح��م��ي��دو،
ر�����ض����وان ب����دران
م��ك��ي ،ح�سان
ع��دن��ان احل�سن
وحممد عكران
املبي�ض (�سوريون)،
لإق��دام��ه��م على
ت��ع��اط��ي وت��روي��ج
املخدرات والعملة
املز ّورة ،وقد ُ�ضبطت
كمية
بحوزتهم
ّ
خم��ت��ل��ف��ة منها
(.)2019/2/20
 ال�سوري �أحمدحممود اخلطيب
ّ
امل��ل��ق��ب ب���ـ«�أب���و
الغ�ضب» �أو «�أحمد
حمزة» ،النتمائه
�إىل ت��ن��ظ��ي��م
«داع�ش» الإرهابي
ومل�����ش��ارك��ت��ه �إىل
جانبه باالعتداء
ع���ل���ى وح������دات
اجلي�ش اللبناين
وم���راك���زه خ�لال
ال������ع������ام 2014
(.)2019/2/21
• دهمت قوة من
مديرية املخابرات
ت�ؤازرها قوى من وحدات اجلي�ش املنت�شرة
عمالن ًيا:
 منزل �أحد �أخطر املطلوبني للق�ضاءيف بلدة عر�سال املدعو م�صطفى احلجريي
امللقب بــ«م�صطفى �أني�س» الذي �أقدم
على رمي رمانة يدوية على القوة املذكورة
اً
حم��اول ال��ف��رار ،فا�ضطر عنا�صرها �إىل
�إطالق النار باجتاهه لتوقيفه ،ما �أدى
بجروح ،نقل على �أثرها �إىل
�إىل �إ�صابته
ٍ
�إحدى م�ست�شفيات املنطقة للمعاجلة،
وقد �ضبطت داخل منزله �أ�سلحة حربية
خمتلفة.

واملطلوب احلجريي كان قد �شارك �إىل
جانب التنظيمات الإرهابية باالعتداء
على وح��دات اجلي�ش اللبناين خالل
�أح���داث عر�سال يف العام  ،2014وعلى
دورية لقوى الأمن الداخلي ،بالإ�ضافة �إىل
تو ّرطه بجرم الإجتار بالأ�سلحة احلربية
وامل��واد امل��خ� ّ�درة ،ووج��ود ع� ّ�دة مذكرات
توقيف ق�ضائية ّ
بحقه (.)2019/1/24
 م��ن��زل امل���واط���ن ع��ي�����س��ى عبا�س�إ�سماعيل يف منطقة بعلبك ،ويف حني
يتم العثور عليه�ُ ،ضبط يف املنزل
مل ّ
نحو  314كلغ من ح�شي�شة الكيف

غراما �ضمن ظرف
غري امل�صنّ عة و144
ً
وكمية
خمتوم ،وق��اذف �آر .بي .جي.
ّ
من القذائف والذخائر واملما�شط والأعتدة
الع�سكرية (.)2019/1/27
ّ
 منزل املدعو خالد �شمره يف حملةالتبانة – طرابل�س ،لإقدامه مع والده عمر
�شمره على الإجتار باملخدرات وترويجها،
فتم توقيفهما ُ
كمية
و�ضبطت يف املنزل
ّ
ّ
من املادة املذكورة ،بالإ�ضافة �إىل �أ�سلحة
وذخائر حربية خمتلفة (.)2019/2/13
 مزرعة يف بلدة العالق – البقاع،عائدة للمدعو فيا�ض �سامل زعيرت �أحد
�أكرب جتّ ار املخدرات يف البلدة املذكورة،
ع���دة م��ذك��رات
وامل��ط��ل��وب مب��وج��ب
ّ
ُ
توقيف ق�ضائية ���ص��ادرة بحقه� .أوق��ف
املطلوب مع �أح��د معاونيه املدعو رائد
م�شيكُ ،
كمية كبرية من
و�ضبطت
ّ
�أن���واع خمتلفة م��ن امل��خ��درات و�آالت
ت�صنيعها ،بالإ�ضافة �إىل �أ�سلحة وذخائر
متنوعة (.)2019/2/21
حربية
ّ
 مزرعة تعود للمطلوب نوح زعيرتو�شقيقه زهري يف بلدة ريحا – مراح املري يف
منطقة البقاع ،حيث ُعرث على م�صنع
كمية
لت�صنيع امل��خ��درات ،و���ص��و ِد َرت
ّ
كبرية من ح�شي�شة الكيف ُق� ّ�درت
بحمولة � 20شاحنة (.)2019/2/26
• �أحالت مديرية املخابرات �إىل الق�ضاء
املخت�ص كلاً من:
 املدعو متام علي احلجريي امللقببــ«�أبو كدرو» ،النتمائه �إىل التنظيمات
الإرهابية التي كانت موجودة يف بلدة
عر�سال وجرودها ،وامل�شاركة �إىل جانبها
ب��إط�لاق �صواريخ باجتاه بلدة اللبوة،
ولإقدامه على نقل �سيارة مفخخة من
ج��رود بلدة عر�سال �إىل داخلها ،وقد

متّ ت��ف��ج�يره��ا
ً
الح�����ق�����ا ع��ل��ى
ح���اج���ز اجل��ي�����ش
اللبناين يف مدينة
ال��ه��رم��ل بتاريخ
 ،2014/2/22ما
� َّأدى �إىل ا�ست�شهاد
�ضابط وع�سكري.
ويف ال�سجل اجلرمي للحجريي � ً
أي�ضا،
قيامه مع �آخرين بت�شكيل ع�صابة
�سلب و���س��رق��ة ب��ق� ّ�وة ال�����س�لاح يف بلدة
عر�سال ،وجت� ّ�ول��ه مبوجب م�ستندات
عدة
�شخ�صية مز َّورة ،بالإ�ضافة �إىل وجود ّ
بالغات خال�صات �أحكام ومذكرات
ّ
بحقه بجرائم� :إره��اب
توقيف �صادرة
و�سرقة واغت�صاب ومقاومة رجال ال�سلطة
وغريها.)2019/1/29( ...
 الفل�سطيني حممود علي ورد امللقببــ«�أبو عائ�شة» و«�أب��و ج��ورج» ،وال��ذي
�أُوقف بعد عمليات ر�صد ومتابعة يف �أثناء
حماولته االنتقال �إىل �سوريا لاللتحاق
بالتنظيمات الإره��اب��ي��ة .وق��د اعرتف
ٍ
كمرافق للمطلوب
املوقوف بدر بعمله
ال��ف��ا ّر ف�ضل �شاكر ،وبانتمائه الحقاً
�إىل جمموعة بالل بدر التابعة لتنظيم
خميم
«جبهة الن�صرة» الإرهابي داخل
ّ
ع�ين احل��ل��وة ،وم�شاركته �إىل جانبه
املخيم
مبختلف جوالت القتال داخل
ّ
املذكور و�ضد وح��دات اجلي�ش اللبناين
بحق املوقوف بالغ
املنت�شرة حوله .يوجد
ّ
خال�صة حكم �صادر عن املحكمة

الع�سكرية بجرم االنتماء للتنظيمات
الإرهابية� ،إ�ضافة �إىل الإجتار بالأ�سلحة
والذخائر احلربية و�إطالق النار يف الهواء
وب��اجت��اه �أ�شخا�ص خ�لال �إ���ش��ك��االت
متفرقة ،ف�ضلاً عن تعاطيه املخدرات
ّ
(.)2019/2/8

متفرقات
ّ

ّ
ت�سلم اجلي�ش اللبناين م��ن جهاز
االرت��ب��اط التابع لقوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان (وف��ق بيان �صادر عن
قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه بتاريخ
 )2019/2/7املواطن عمر احلكيم الذي
كان قد �أق��دم بتاريخ  2019/2/5على
ّ
الت�سلل م��ن م���زارع �شبعا �إىل داخ��ل
ّ
املحتلة.
الأرا�ضي الفل�سطينية
كذلك ،اجتاز املدعو جهاد �أحمد
�شبلي �صالح اخل��ط الأزرق يف خ��راج
بلدة عيتا ال�شعب� ،إىل داخل الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة .وجت��ري املتابعة
بالتن�سيق مع جهاز االرت��ب��اط التابع
ل���ق���وات الأمم امل��ت��ح��دة امل����ؤق���ت���ة يف
لبنان(.)2019/2/14

بتهم خمتلفة
توقيفات وم�ضبوطات ٍ

نتيجة التدابري الأمنية التي اتخذتها
ال���وح���دات ال��ع�����س��ك��ري��ة يف خمتلف
املناطق اللبنانية خالل �شهر كانون
�شخ�صا
الثاين املا�ضي ،متّ توقيف 878
ً
عدة جن�سيات ،لتو ّرط بع�ضهم يف
من ّ
جرائم خمتلفة ،منها الإجتار باملخدرات
والقيام ب�أعمال �سرقة وتهريب وحيازة
�أ�سلحة ومم��ن��وع��ات ،وال��ت��ج� ّ�ول داخ��ل
الأرا���ض��ي اللبنانية م��ن دون �إق��ام��ات
�شرعية ،وقيادة �سيارات ود ّراجات نارية
من دون �أوراق قانونية.
و�شملت امل�ضبوطات �أ�سلحة حربية من
وكميات من
خمتلف الأنواع عدد ،47
ّ
الذخائر اخلفيفة واملتو�سطة عدد 2246
طلقة ،وامل��خ��درات وال��دخ��ان امل��ه� ّ�رب،
بالإ�ضافة �إىل عدد من �أجهزة االت�صاالت
والآليات وال��د ّراج��ات النارية ومراكب
ال�صيد (.)2019/2/1
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العوايف يا وطن
بقلم� :إلهام ن�صر تابت

احلرب على املخدرات!

تتعدد �أنواع احلروب وتختلف �أ�سلحتها ،لكن الهدف
ّ
واحدا :تدمري اخل�صم �أو على الأقل تروي�ضه وحتجيمه
يبقى
ً
اً
واحلد من قدراته و�صول �إىل ر�ضوخه لقرارات �أو خمططات
ّ
معينة .واحلروب اليوم مل تعد جمرد معارك ع�سكرية
ّ
ّ
و�سيا�سية واقت�صادية ومعلوماتية ...بل �إ ّنها تخطت
ذلك كله �إىل ميادين وجماالت �أخرى ،معرفية وثقافية
واجتماعية و�أخالقية ...لت�صبح حرو ًبا �شاملة ت�ستخدم
عدة �أ�سلحة ،وت�ستهدف املجتمع بكل
يف الوقت نف�سه ّ
ما فيه من قوى و�شرائح ،ويف طليعتها ال�شباب.
من هنا ميكن �إدراك �أهمية دور اجلي�ش يف مكافحة
امل��خ��درات ،و� ّإن معاينة وت�يرة املداهمات التي ي�شنّ ها
ً
م�ستهدفا �أوك��ار م�صنّ عي املخدرات وجتّ ارها ،وتوقيفه
يوميا العديد من ال�ضالعني يف ق�ضاياها ،وبينهم ر�ؤو�س
ً
ؤكد عزمه على �أداء دوره يف حماية �شبابنا من
كبرية ،ت� ّ
ُ
هذه الكارثة .فكم من بيت �أ�صيب بفاجعة فقدان
�شاب ّرباه �أهله بدموع �أعينهم وتعب عمرهم ،وق�ضت
عليه جرعة زائدة.
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ت�شردوا يف �شوارع الرذيلة واجلرمية هر ًبا
وكم من �أوالد ّ
من �أب ا�ست�سلم ملتاهة املخدرات.
وكم ،وكم ...حتى الفتيات وال�صغار مل يعودوا خارج
دائرة اخلطر.
وطننا غ��ارق يف م�شكالت ك��ب�يرة ،م��ن االقت�صاد
امل�تردي� ،إىل البطالة والف�ساد وهجرة الأدمغة والفقر...
ّ
لكن املخدرات قد تكون من �أخطر امل�شكالت التي
ّ
واجبا فقط ،بل
نعانيها ،وبالتايل فمواجهتها لي�ست
ً
ملحة ال منلك ترف ت�أجيلها.
�ضرورة ّ
َ
احلرب على املخدرات؟ نعم فلتُعلن هذه احلرب التي
تت�شابك مفا�صلها وتتقاطع مع احلرب على الإرهاب
والف�ساد.
ٍ
ما من طرف معفى من امل�شاركة وفق موقعه ودوره.
� ّأم��ا موقع اجلي�ش يف احلرب على املخدرات فمعروف
حد ال�شهادة يف بع�ض
ووا�ضح ،وهو ي� ّؤديه ب�إ�صرا ٍر يبلغ ّ
العمليات .العوايف يا وطن .واملهم �أن تتكامل الأدوار
واجلهود فال تبقى «ر�ؤو�س كبرية» خارج دائرة املحا�سبة.

ملف

�إعداد :رميا �سليم �ضومط
ندين البلعة خريالله

�إ ّنها �أكرث من م�شكلة تُ�صيب
امل��ج��ت��م��ع مبختلف فئاته
وت�ستوجب ت�ضافر اجلهود
تهدد
ملواجهتها� .إ ّن��ه��ا �آف��ة
ّ
ميد
اجلميع ،فوح�ش املخدرات ّ
�أذرعه ال�سامة م�ستهد ًفا �أوالدنا.
واملفجع � ّأن بني من يقعون يف
براثنه �صغار مل يتخطوا الثالثة
ع�شرة من عمرهم.
تن�شط الأجهزة املخت�صة يف الت�صدي لهذه الآفة ،وتقوم هيئات وجمعيات �أهلية بدو ٍر مهم يف هذا املجال
امللحة �إىل مزيد من الإجراءات اجلذرية،
من خالل التوعية ومعاجلة املدمنني .مع ذلك ،ت�ستمر احلاجة ّ
ويف طليعتها �ضرب «الر�ؤو�س الكبرية» ال�ضالعة يف جتارة املخدرات وتفعيل �سبل التوعية واحلماية.
يف هذا امللف �إحاطة باملو�ضوع من جوانب خمتلفة ،و�شهادات موجعة ملدمنني تابعوا العالج و�أعلنوا
عودتهم �إىل احلياة.

ميد �أذرعه ال�سامة �إىل بيوتنا:
وح�ش املخدرات ّ

�سعت الدولة اللبنانية �إىل
و�ضع ا�سرتاتيجيات وطنية
ملكافحة املخدرات والإدمان،
ف�أن�ش�أت وزارة ال�صحة العامة
«املر�صد الوطني للمخدرات
والإدم��������ان» ���ض��م��ن �إط����ار
ا�سرتاتيجية م�شرتكة بني
ال���وزارات املعنية ملكافحة

�صغار ويافعون و�شباب يقعون يف الفخ
يتحمل امل�س�ؤولية وكيف ميكن اخلروج من النفق املظلم؟
َمن ّ
الواقع يف لبنان� :أرقام خميفة

ت�شري املعطيات الإح�صائية يف لبنان �إىل ارتفاع مت�سارع يف
امل�سببة للإدمان (املخدرات والكحول)،
ن�سبة ا�ستخدام املواد
ّ
وخ�صو�صا لدى فئة ال�شباب الذين حت�صل ن�سبة قليلة منهم
ً
على العالجات الالزمة.

هذه الآفةّ .
يوفر هذا املر�صد املعلومات ال�ضرورية حول انت�شار
امل�سببة للإدمان و�أمناطه يف لبنان .وقد �أ�صدر
ا�ستخدام املواد
ّ
تقريره الأول بالتعاون مع وزارات :الرتبية والتعليم العايل،
الداخلية والبلديات ،ال�ش�ؤون االجتماعية ،العدل ،واجلمارك
وبدعم من اجلمعية الفرنكوفونية للأمرا�ض
اللبنانية،
ٍ
النف�سية ،وم�شروع التعاون
التقني يف املر�صد الأوروب���ي
ملراقبة امل��خ��درات والإدم���ان
(م�����ش��روع ���س��ي��ا���س��ة اجل���وار
الأوروب��ي��ة) ،ومكتب الأمم
امل��ت��ح��دة املعني ب��امل��خ��درات
واجلرمية ،ومنظمة ال�صحة
اً
ف�ضل عن متويل
العاملية،
من جمموعة بومبيدو.
يف التقرير الوطني عن و�ضع
امل��خ��درات يف لبنان للعام
�( 2017أ�صدرته وزارة ال�صحة
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العامة)�ُ ،س ّجل يف العام  2016ارتفاع
مقداره  %108يف عدد الأ�شخا�ص املوقوفني
ب�سبب ا�ستخدام املخدرات مقارنة بالعام
و�س ِّجل يف العام نف�سه
�شخ�صا مقابل 3669
1762( 2011
ً
ً
�شخ�صا)ُ .
عاما املوقوفني
ارتفاع مقداره  %233يف عدد الأ�شخا�ص دون ً 18
لق�ضايا متعلقة با�ستخدام املخدرات مقارنة بالعام ،2011
اجلدوالن رقم  1و.2

ملف

اجلدول رقم  :1عدد الأ�شخا�ص املوقوفني يف مراكز االحتجاز
ب�سبب ا�ستخدام املخدرات بح�سب الفئة العمرية )(2016-2011

ُ�س ّجل يف العام  2016ارتفاع مقداره  %111يف عدد الذكور
املوقوفني ب�سبب ا�ستخدام املخدرات مقارنة بالعام ( 2011من
اً
ً
ف�ضل عن ارتفاع مقداره  %26يف عدد
موقوفا)،
� 1700إىل 3591
الإناث املوقوفات يف الفرتة نف�سها (من � 62إىل  78موقوفة).
كذلك ،بلغ عدد امللفات التي �أُحي َلت �إىل جلنة مكافحة
ً
ملفا
العامني  2013و753 ،2018
املخدرات يف وزارة العدل ،بني
َ
منها 473 :حالة ّ
بنجاح وح�صلت على �شهادة
تلقت العالج
ٍ
ٍ
حاليا.
تعاف 95 ،حالة مل تتابع العالج ،و 180حالة قيد املتابعة
ً
� ّأما يف التقرير ال�سنوي لعالج بدائل الأفيونات ،فيظهر � ّأن

�شخ�صا كانوا ّ
يتلقون العالج يف  7مراكز يف العام .2017
1872
ً

جرائم املخدرات بني  2011و2016

عدة �أنواع بد ًءا بالزراعة
تُق�سم اجلرائم املتعلقة باملخدرات �إىل ّ
اً
و�صول �إىل التجارة والتهريب ...وتُظهر �أرقام اجلدول
والإنتاج
رقم  2عدد الأ�شخا�ص املوقوفني يف مراكز االحتجاز ب�أي جرم
ً
هبوطا يف العام
ارتفاعا �أو
تطورها
ً
متعلق باملخدرات ،وكيفية ّ
ً
ن�سبة �إىل ما كانت عليه يف العام .2011
2016
املخدرة امل�ضبوطة ،فقد ُ�س ّجل
� ّأما على �صعيد كمية املواد
ّ
العامني  2012و ،2016بينما تراجع حجم
ارتفاع مقداره  %54بني
َ
املخدرات امل�ضبوطة لدى املنتجني �ضمن وجهة اال�ستعمال
اجلرمية بن�سبة  .%33كما تراجع حجم املخدرات امل�ضبوطة
يف املطار يف الفرتة ذاتها (اجلدوالن رقم  3و.)4

الأعمار

و18عاما)
العامني  2014و 2016بلغ معدل الأحداث (بني 15
بني
ً
َ
و�س ّجل يف العام
بني نزالء ال�سجون ب�سبب جرائم املخدرات ُ .%4
 2016ارتفاع بن�سبة  %12يف عدد ه�ؤالء مقارنة بالعام  .2014ويف
حني ارتفعت ن�سبة الأحداث امل�سجونني الذكور يف هذه الفرتة،
ُ�س ّجل انخفا�ض مقداره  %23يف عدد البالغني امل�سجونني ،كما
انخف�ض عدد الإناث البالغات امل�سجونات (اجلدول رقم .)5
اجلدول رقم  :4عدد امل�ضبوطات
بح�سب مناطق ال�ضبط )(2016 -2012

اجلدول رقم  :2عدد الأ�شخا�ص املوقوفني
يف مراكز االحتجاز بجرائم متعلقة باملخدرات )(2016-2011

اجلدول رقم  :5عدد نزالء ال�سجون
يف ق�ضايا املخدرات بح�سب العمر واجلن�س )(2016 -2014

اجلدول رقم  :3عدد ق�ضايا املخدرات امل�ضبوطة ح�سب اجلرائم
املتعلقة باملخدرات )(2016-2012
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قبل عمر الرابعة ع�شرة!

يف ال��ع��ام � ،2001أف���اد  %44من
عينة من  1307تالمذة يف املرحلة
ّ
الثانوية �أ ّنه من ال�سهل /ال�سهل
املهدئات ،ور�أى
جدا احل�صول على
ً
ّ
�أكرث من تلميذ من �أ�صل ّ � 10أن
ٍ
ب�شكل �سهل/
الهريويني متوافر
جدا.
�سهل ً
ويف قراءة لأرقام وزارة ال�صحة يف
م�س�ألة الإدم��ان على املخدرات،
ف����� ّإن ال��ط�لاب ه��م يف طليعة
ال�ضحايا� ،إذ ت�شري املعطيات
الإح�صائية يف لبنان �إىل ارتفاع
مت�سارع يف ن�سبة ا�ستخدام املواد
امل�سببة ل�ل�إدم��ان كاملخدرات
وال��ك��ح��ول ل���دى ف��ئ��ة ال�شباب
خ�صو�صا .وتبينّ �إحدى الدرا�سات � ّأن حواىل  %4.7من التالمذة يف
ً
املدار�س الر�سمية واخلا�صة ،من عمر � 13إىل � 15سنة ،قد ا�ستخدموا
نوعا �أو �أكرث من املخدرات ،و�أكرث من  %70من
ولو ملر ٍة واحدة ً
ه�ؤالء ا�ستعملوا املخدرات حتت عمر � 14سنة.

الإطار القانوين
يتم من خالله التعاطي مع ق�ضايا املخدرات
الذي ّ

يو�ضح ممثل نقابة املحامني يف املحكمة الع�سكرية املحامي �صليبا احلاج
� ّأن القانون املعني بق�ضايا املخدرات هو القانون  673تاريخ 1998/3/16
وهو قانون �صارم.
يف ق�ضايا التعاطي ،تن�ص املادة  127من هذا القانون على الآتي:
«كل من حاز �أو �أحرز �أو ا�شرتى كمية �ضئيلة بهدف التعاطي،
�أو ثبت �إدمانهُ ،يعاقب» .لكن النيابة العامة التمييزية �أ�صدرت
ً
مري�ضا
تعميما بعدم �ضرورة اللجوء �إىل توقيف املتعاطي واعتباره
ً
جم��رم��ا،
ول��ي�����س
ً
وبالتايل ُيحال �إىل
جلنة مكافحة
الإدم����ان يف وزارة
ال���ع���دل ويح�صل
على تقرير ا�سمي
بال�شفاء فت�سقط
مالحقته.
ُفتح ه��ذا الباب
يف امل���ح���اك���م
ٍ
حل����االت كثرية
يظلمها القانون
ويقدم
املحامي �صليبا احلاج
الأ�سا�سي،
ّ

اً
يتم توقيف طالب جامعي
املحامي احلاج
مثال على ذلكّ :
يتعاطى املخدرات ،ولكنّ ه قد �أقدم على ذلك بال�صدفة� ،أو من
باب الف�ضول� ،أو يف جل�سة مع رفاقه .توقيفه و�إ�صدار حكم
يدمر م�ستقبله لأ ّنه ّ
ّ
ّ
�سجله
يلطخ
تعاطي خمدرات
بحقه قد ّ
العديل مدى احلياة .لذلك ،متّ اعتماد التدبري امل�شار �إليه والذي
ّ
�سجلهم العديل.
يحمي ال�شباب من ت�شويه �سمعتهم وتلطيخ
ع��دة �أن���واع يف ق�ضايا التعاطي
مييز املحامي احل��اج بني
ّ
ّ
ٍ
واملتعاطني :متعاط بال�صدفة� ،أو نتيجة مر�ض� ،أو بالعدوى من
الأ�صدقاء� ،أو البيئة� ،أو مدمن .وهناك فارق كبري بني التعاطي
والإدم��ان ،فاملدمن هو من و�صل �إىل مرحلة يحتاج فيها �إىل
عالج نف�سي وج�سدي ،لذلك ُيحال �إىل جلنة مكافحة الإدمان.
وللت�أكد من تطبيق العدالة ،ميكن �أن ُي�ضاف يف احلكم
«�إذا مل ميتثل للعالج النف�سي واجل�سدي ومل ي�ستح�صل على
تقرير بال�شفاء ،ينفّ ذ عقوبته �سجنً ا».
فيوعي
توجيهيا يف هذه احلالة،
وبالتايل ي�ؤدي الق�ضاء دو ًرا
ّ
ً
املتعاطي على حقوقه ويعطيه فر�صة لت�صحيح خط�أه ،فت�سقط
مالحقته ويعود �إىل حياته الطبيعية من دون �أي و�صمة عار .ويف
حرفياُ « :يعفى من املالحقة لأ ّنه خ�ضع
هذا الإطار يقول الن�ص
ً
للعالج وثبت �شفا�ؤه».

الرتويج والإجتار

• ماذا عن ق�ضايا الرتويج والإجتار؟
متاما يف هذه
وا�ضحا
يقول الأ�ستاذ احلاج � ّإن القانون لي�س
ً
ً
تتخ�ص�صان
الق�ضايا ،واملادتان املتعلقتان بها ( 125و )126ال
ّ
ريي «ترويج» �أو «�إجتار» ،ولكن بات ً
واجتهادا لدى
عرفا
ً
بتعب َ
ّ
املحاكم � ّأن املادة  125تتعلق بالإجتار باملخدرات و 126بالرتويج،
من دون �أي ت�صنيف حريف.
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ملف
باخت�صار ،الإجت��ار هو بيع الب�ضاعة
وربح املال من متعاطني �أو جتّ ار �آخرين،
ّ
ٍ
م�ستقل ،يف حني � ّأن امل��ر ّوج هو
بكيان
من ير ّوج مل�صلحة تاجر ،يعر�ض الب�ضاعة
على �أ�شخا�ص ولكنّ ه لي�س ال��ر�أ���س �أو
ال�شخ�ص الأ�سا�سي يف هذا العمل.
وي�شري املحامي احلاج يف هذا املجال �إىل
غراما
� ّأن القانون ي�ساوي بني ا ُملتاجر بـ20
ً
وا ُملتاجر بـ 20كلغ ،واملادتان  13و 15منه
ت�شمالن ب�أحكامهما الأنواع كلها:
ومقدمها،
حاملها وحائزها وناقلها
ّ
ببدلٍ ومن دون ب��دل ...لذلك يجري نقا�ش �ضمن املحاكم
حر�صا على عدم ظلم �أحد .اً
مثل� :إذا �أخذ �شاب من �أهله 10
ً
دوالر وا�شرتى ع�شر �سجائر خمدرات وتقا�سمها مع رفيقه ف�أخذ
منه ثمنها ،ال يجب �أن يعترب مر ّو ًجا لأ ّنه يقت�سم ال�سعر بينه
ويعرفه
وبني رفيقه املتعاطي .ولكن �إذا كان ّ
يقدم له املخدرات ّ
�إليها بهدف دفعه �إىل �شرائها ،فهنا ميكن اعتباره مر ّو ًجا.
ّ
املتدخل يف التعاطي وبني
يتم التمييز بني
يف مثل هذه الق�ضاياّ ،
املر ّوج .ويرى احلاج يف هذا اخل�صو�ص � ّأن القانون اللبناين بحاجةٍ
بح َّديها الأدنى والأق�صى متنا�سبة
�إىل تعديل لكي ت�صبح العقوبة َ
ٍ
مع الكمية والتكرار �أو اتخاذ جتارة املخدرات كمهنة...

ّ
عموما وقيادة اجلي�ش
امل�سلحة
الطرد من الوظيفة .فالقوات
ً
خ�صو�صا ،قا�سية و�صارمة يف هذا املو�ضوع ،وهي تعتمد تدابري
ً
بحق املرتكبني ،وذلك ب�سبب الأذى الذي قد ينتج عن تعاطي
ي�شكله املتعاطي على حميطه
امل��خ��درات ،واخلطر ال��ذي
ّ
اً
وخ�صو�صا رفاقه �إذا ا�ستخدم �سالحه مثل فيما هو حتت ت�أثري
ً
املخدر.
ّ
ُطبق املحاكم الع�سكرية العقوبة نف�سها على املدين
ت ّ
والع�سكري ،مع فارق الوظيفة بالن�سبة �إىل الع�سكري .ف�إذا
يتم توقيفه (من قبل
ُ�ضبط يف مكان وظيفته يتعاطى املخدراتّ ،
ال�شرطة الع�سكرية �أو املخابرات)ُ ،ي َّ
�سلم �إىل مكتب مكافحة
املخدرات ،ومن بعدها ُيحال �إىل املحكمة الع�سكرية ،ويف
يتم ت�سريحه �أو طرده من امل�ؤ�س�سة .ولكن يف
اجلنحة واجلناية
معظم الأحيان ّ
ّ
�سجل الع�سكري املوقوف
ي�شري الأ�ستاذ احلاج �إىل � ّأن تعاطي املخدرات هو جنحةّ � ،أما بع�ض احلاالت ،تنظر قيادة اجلي�ش يف
ف�إذا كان يف اخلدمة منذ ع�شرات ال�سنوات ُ
و�ضبط يتعاطى من
الإجتار والرتويج فجناية.
ويقول الن�ص � ّإن العقوبة يف حال التعاطي تراوح بني الثالثة دون �أي �سوابق �أو تكرار ،يو�ضع حتت املراقبة ملدة �سنة ،ف�إذا كان
�أ�شهر والثالث �سنوات ،ولكن يف معظم
ً
مري�ضا و ُيعطى
احلاالت يعترب املتعاطي
مدة احلكم �إىل
�أ�سبا ًبا
تخفيفية تُنزل ّ
ّ
ما دون الثالثة �أ�شهر.
احلد
يف حال الإجتار والرتويج ،يكون
ّ
الأدنى للعقوبة هو ال�سجن امل� ّؤبد ،ولكن
تخفيفية،
مع �إع��ط��اء املجرم �أ�سبا ًبا
ّ
ميكن تخفي�ض هذه امل� ّ�دة �إىل خم�س
�سنوات كح ٍّد �أدنى.

القانون الع�سكري

ينظر الق�ضاء الع�سكري �إىل ق�ضايا
التعاطي والإجت���ار وال�تروي��ج كجرائم
�شائنة ،غ��ال� ً�ب��ا م��ا ت��ك��ون عقوبتها
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�سليما خالل هذه الفرتة ،تكتفي القيادة بخف�ض
�سلوكه
ً
أديبيا من دون طرده (هذه
رتبته �أو ت�أخري ترقيته �أو ت�شكيله ت� ً
تتعدى الـ� 10إىل  %15من جمموع الق�ضايا).
احلاالت ال
ّ
يف ختام حديثه يقول املحامي احلاجّ �« :إن احلرب على �آفة
و�سد املنابع وامل�صادر
املخدرات تبد�أ بتوقيف الر�ؤو�س الكبرية ّ
الداخلية واخلارجية. »...

كيف يدخلون النفق املظلم وهل من �سبيل للخروج؟

ت�شرح االخت�صا�صية يف الأمرا�ض النف�سية والعقلية الدكتورة رىل اخلليل
�أ�سباب الإدمان و�أعرا�ضه وعالجه ،يف حديث �إىل «اجلي�ش» .وهي ت� ّؤكد
عدة عوامل قد تدفع املرء �إىل تعاطي املخدرات.
� ّأن هناك ّ
من �أبرز هذه العوامل ما ي�أتي:
 الو�ضع العائلي غري امل�ستقر� ،إذ � ّإن الأفراد الذين ين�ش�أون يفمفككة ،تكرث فيها امل�شاكل الأ�سرية واخلالفات
عائالت
ّ
ً
امل�ستمرة بني الوالدين ،هم �أكرث عر�ضة للجوء �إىل املخدرات

هر ًبا من واقعهم امل�ؤمل.
�ضحية العنف داخل الأ�سرة
 الوقوعّ
وخارجها ،فالأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون
�إىل العنف الكالمي �أو اجل�سدي� ،أو
التنمر(وهو ما
االع��ت��داء اجلن�سي� ،أو
ّ
يكرث يف �أيامنا ه��ذه يف امل��دار���س) من
دون �أن يجدوا من يقف �إىل جانبهم،
ي�صبحون �أكرث ا�ستعدا ًدا للجنوح والوقوع
فري�سة هذه الآفة.
يجرون املرء
 ت�شجيع رفاق ال�سوء الذين ّ�إىل املخدرات عرب عدة و�سائل ،ومن �أبرزها
ّ
حثه على تدخني �سيجارة احل�شي�شة،
ت�سبب �أي
م� ّ
ؤكدين أ� ّنها غري �ضارة وال ّ
�صحي.
�أذى ّ
النف�سية أ� ّنها ومن خالل
ؤكد الطبيبة
ويف هذا الإط��ار ،ت� ّ
ّ
ٍ
مواكبتها لعالج ع��دد كبري من املدمنني ،الحظت � ّأن
املخدرات من خالل ح�شي�شة الكيف
تعرف �إىل
ّ
معظمهم ّ
تطور �إدمانه �إىل ما هو �أخطر منها ،م�شري ًة �إىل �ضرورة عدم
ثم ّ
الرتاخي �أو اال�ستخفاف يف مو�ضوع تدخني احل�شي�شة.
ي�سهل لأبناء الطبقة
 امل�ستوى املعي�شي واالقت�صادي ،الذيّ
الغنية الو�صول �إىل املخدرات ب�سبب وفرة الأموال يف حمفظتهم،
وب�سبب عدم متابعة ذويهم لإنفاقهم ،بالإ�ضافة �إىل توافر املواد
املخدرة وترويجها يف الأماكن الرتفيهية التي يرتادها اجليل
�ضحية
ال�شاب .يف املقابل ،ف� ّإن �أبناء الطبقة الفقرية يقعون
ّ
املخدرات ب�سبب فقرهم وب�ؤ�سهم.
 امل�شاكل النف�سية والعقلية� ،إذ � ّإن بع�ض الأوالد الذين يعانونالإف��راط يف احلركة �أو الو�سوا�س القهري �أو داء ثنائي القطب
يتعر�ضون للإ�ساءة من قبل ذويهم �أو مد ّر�سيهم الذين
Bipolar
ّ
ال يدركون طبيعة امل�شاكل النف�سية التي يعانونها ،و ُيدرجون
جت��اوزات��ه��م يف خ��ان��ة ق��ل��ة التهذيب
يتعر�ضون
واالحرتامّ � .إن مثل ه�ؤالء الأوالد ّ
للعنف الكالمي وال�سخرية والإ�ساءات
مبختلف �أنواعها ،ما يجعلهم عر�ضة
�أك�ث�ر م��ن غ�يره��م ل��ل��وق��وع فري�سة
املخدرات ،لكنّ هم يتماثلون لل�شفاء
ٍ
ب�سرعة �أكرب من �سواهم
من الإدم��ان
حني يخ�ضعون للعالج النف�سي.

الأعرا�ض

ميكن اكت�شاف املتعاطني ،من
ت�صرفاتهم وم�شاعرهم املرتبكة
خالل
ّ
ّ
وقلة تركيزهم .يف هذا الإط��ار ،تن�صح
بالتنبه �إىل
الطبيبة النف�سية الأه��ل
ّ
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ال��ع�لام��ات التي
ُيظهرها �أبنا�ؤهم
يف ح���ال تعاطي
املخدرات ،ومنها االنزواء والعدائية وعدم
(�شهية
االتّ زان� ،إىل اال�ضطرابات الغذائية
ّ
ال�شهية) ،وامل�صروف
مفرطة �أو فقدان
ّ
الزائد .وت�شري � ً
أي�ضا �إىل العالمات اجل�سدية
للإدمان ،ومنها احمرار العني وانتفاخ
اجل��ف��ون وت��و� ّ��س��ع ال��ب��ؤب��ؤ وج��ف��اف الفم
وال�شفتني ،واحلركات الال�إرادية للعينني
اً
ف�ضل عن العالمات الأخ��رى
وال��ف��م؛
كاالزرقاق والندوب التي ترتكها الإبر
امل�ستخدمة يف عملية التعاطي.

ملف

العالج

اً
متكامل يبد�أ بـ«الديتوك�س»
برناجما
ي�شمل عالج الإدمان
ً
�أي تخلي�ص اجل�سم من ال�سموم كما تو�ضح الدكتورة اخلليل،
طبي متكامل داخ��ل امل�ست�شفى
�إذ يخ�ضع املري�ض
ٍ
لعالج ّ
املخدرة �أو الكحولية املوجودة يف ج�سمه.
للتخل�ص من �آثار املواد
ّ
املخدرة
كما تجُ رى له فحو�صات ملعرفة مدى ت�أثري تعاطي املواد
ّ
خلوه من �أي �أمرا�ض
على خمتلف �أع�ضاء ج�سمه ،والت�أكد من ّ
ع�ضوية ت�ستلزم العالج.
وت�ضيف �أ ّنه يف مرحلة ما بعد «الديتوك�س» ،يخ�ضع املري�ض
ملتابعة داخل مراكز الت�أهيل �أو عرب العالج البديل� ،أي اخل�ضوع
للعالج من دون البقاء داخل مركز الت�أهيل.
لعالج بالأدوية امل�ضادة للمواد
يف احلالتني ،يخ�ضع املري�ض
ٍ
ٍ
وجلل�سات عالجية بهدف ت�أهيله على ال�صعيدين
املخدرة،
ّ
وتتنوع
النف�سي وال�سلوكي لدعمه وت��ف��ادي االنتكا�س.
ّ

تتم بوجود �أف��راد
اجلل�سات بني الفرد ّية والأ�سر ّية� ،أي التي ّ
الأ�سرةُ .ي�شرف على العالج طبيب نف�سي ،يقوم بتدريب املري�ض
على مقاومة املخدرات وا�ستئناف تعاطيها ،ويبحث معه يف
امل�ؤثرات �أو ال�ضغوط النف�سية التي دفعته �إىل الإدم��ان ،بهدف
املخدر.
تدريبه على �إيجاد احللول الالزمة من دون اللجوء �إىل
ّ
كذلك ،يتعلم املري�ض من خالل العالج ال�سلوكي بع�ض
يتم �إعداده
املهارات واال�سرتاتيجيات لتفادي االنتكا�س ،كما ّ
جمد ًدا يف املجتمع من دون ال�شعور بالذنب �أو العار .يف
لالندماج
ّ
تفهم الأ�سرة للمدمن،
ت�شدد اخلليل على �أهمية ّ
هذا الإطارّ ،
ٍ
فهو �إن�سان مري�ض بحاجة �إىل دعم عائلته �إىل جانب العالج
الطبي.
ّ
كذلك ،يعالج االخت�صا�صيون الأعرا�ض االن�سحابية ،وهي
الأعرا�ض النف�سية واجل�سدية التي ت�صاحب عملية نزع ال�سموم
من اجل�سم ،ب�سبب التغيرّ الكيميائي والفيزيولوجي ،ومن
بينها ا�ضطرابات النوم والأرق التي
ت�صاحبها �آالم يف البطن وارتفاع
والتعرق ،بالإ�ضافة �إىل
�ضغط ال��دم
ّ
الهلو�سات واال�ضطرابات النف�سية
ال�شديدة كاالكتئاب احل��اد الذي
ميكن �أن ي�صل �إىل حد الرغبة يف
االنتحار.

�إىل �أين يقود النفق؟

ي���ؤدي تعاطي امل��خ��درات �إىل �أ�ضرا ٍر
ج�سدية ونف�سية ج�سيمة ،قد ت�صل �إىل
حد املوت .من �أبرز الأ�ضرار اجل�سدية:
ّ
�أمرا�ض البنكريا�س والكبد ،حدوث
تلف يف �أن�سجة ال��دم��اغ والرئتني،
جفاف اجللد ،ارت��ف��اع احتماالت
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ٍ
أمرا�ض �سرطانية خمتلفة (�سرطان الدم ،والبنكريا�س،
الإ�صابة ب�
ٍ
والربو�ستات ،والعظم ،واجللد) ،احتمال الإ�صابة بنوبة قلبية
نتيجة انخفا�ض ّ
تدفق الدم �إىل القلب ،وارتفاع �إمكانات
الإ�صابة بالعقم عند الرجال.
� ّأما �أبرز الأ�ضرار النف�سية فهي التوتّ ر النف�سي والي�أ�س واالكتئاب
اً
و�صول �إىل احتمال الإقدام على االنتحار ،بالإ�ضافة �إىل احتمال
والتخيالتالب�صرية وال�سمعية.
الإ�صابة بانف�صامٍ يف ال�شخ�صية
ّ
على ال�صعيد االجتماعي ،ي��ؤدي الإدم��ان �إىل ان��زواء املدمن
وانقطاعه عن املجتمع ،ف�إذا كان يعمل يرتاجع �أدا�ؤه ،و�إذا
اً
متاما
و�صول �إىل االنقطاع عنها
طالبا يرتاجع يف درا�سته
كان
ً
ً
ٍ
ويتعر�ض املتعاطي � ً
أي�ضا مل�شكالت �سلوكية،
يف بع�ض احلاالت.
ّ

ً
عر�ضة للجنوح ،حيث ال يتوانى عن القيام
وي�صبح �أك�ثر
ب�أعمالٍ �إجرامية كال�سلب والقتل بهدف احل�صول على املال
ٍ
ب�سلوكيات
املخدرة ،كما ميكن �أن يقوم
الالزم ل�شراء املواد
ّ
�شاذة ومنحرفة نتيجة حالة الالوعي التي تنتابه لدى تعاطي
املخدرة.
املواد
ّ
ال تقت�صر عواقب �إدمان املخدرات على املتعاطي وحده ،و إ�نمّ ا
ٍ
ب�شكل �أو ب�آخر .فالإدمان �إ�ضافة �إىل
ت�شمل املجتمع ب�أ�سره
كونه جرمية يعاقب عليها القانون ،ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
انت�شار اجلرائم نتيجة الف�ساد الذي ّ
يخلفه يف نفو�س املتعاطني.
ت�شكل عامل خطر وتهديد على
كذلك ،ف� ّإن جتارة املخدرات
ّ
�سالمة املجتمع ،من خالل اقرتاف جتّ ارها اجلرائم بحق كل
من يت�صدى لهم ،مبا يف ذلك رجال الأمن والقانون.
على ال�صعيد االقت�صادي ،ي�ؤدي الإدمان �إىل عدة نتائج �سلبية،
من �أبرزها تراجع �إنتاجية الفرد مبا يف ذلك من انعكا�سات
�سلبية على الدخل القومي ،بالإ�ضافة �إىل التكاليف الباهظة
يف فاتورة العالج.

ت�ضافر اجلهود للوقاية

ً
انطالقا من �أخطارها امل��ه� ّ�ددة ل�سالمة املجتمع ،تُعترب
وطنيا يفر�ض
واجبا
ق�ضية مكافحة املخدرات والوقاية منها
ً
ً
ت�ضافر اجلهود بني خمتلف عنا�صر املجتمع ،من الأ�سرة
واملدر�سة �إىل امل�ؤ�س�سات احلكومية والد�ستورية بالإ�ضافة �إىل
اجلمعيات الأهلية وو�سائل الإعالم واالخت�صا�صيني النف�سيني
واالجتماعيني.
الأ�سرة:
ت��� ّؤدي الأ�سرة ال��دور الأه��م يف حياة امل��رء ،فهي امل�س�ؤولة عن
تعزيز ثقة الأوالد ب�أنف�سهم وتنمية قدراتهم الذاتية ،مبا فيها
ّ
والتغلب عليها ،وبالتايل فهي
قدرتهم على مواجهة ال�صعوبات
امل�س�ؤول الأول عن حماية
�أفرادها من الوقوع يف ّ
فخ
املخدرات .من هنا ،يجب
� اّأل تقت�صر جهود الوالدين
على ت�أمني امل�أكل وامل�شرب
والتعليم لأوالدهما ،و إ�نمّ ا
ٍ
ب�شكل
يجب متابعتهم
ي��وم��ي م��ن خ�لال مراقبة
�سلوكهم وال��ت��ع� ّ�رف �إىل
�أ�صدقائهم ،والإ�صغاء �إىل
م�شاكلهم وت��دري��ب��ه��م
على ّ
حلها ،بالإ�ضافة �إىل
�م بني
خلق ح��وا ٍر بنّ ا ٍء دائ� ٍ
جميعا يتناول
�أفراد الأ�سرة
ً
خمتلف املوا�ضيع مبا فيها
�آفة املخدرات و�أخطارها.
املدر�سة:
لتجار
مما ال �شك فيه � ّأن هناك العديد من املحاوالت الناجحة ّ
ّ
املخدرات يف الرتويج لب�ضاعتهم داخل حرم املدار�س واجلامعات،
واجه هذا الأمر بالتكتّ م ً
خوفا على �سمعة املدر�سة �أو
وغالبا ما ُي َ
ً
ي�شدد االخت�صا�صيون على �ضرورة التعاون بني
اجلامعة .من هناّ ،
امل�ؤ�س�سات التعليمية وال�سلطات الأمنية والأهل يف مواجهة هذه
الآفة .كما ّ
يحثون املدار�س على تكثيف الرقابة على الطلبة،
وممار�سة دورها الرتبوي يف توعيتهم من خماطر الإدمان وعواقبه
املدمرة على �صحتهم وعلى م�ستقبلهم العلمي واالجتماعي.
ّ
يتم ذلك من خالل املحا�ضرات التوجيهية
من املمكن �أن ّ
والندوات التثقيفية� ،أو حتى عرب ا�ست�ضافة �أ�شخا�ص وقعوا يف
فخ املخدرات واال�ستماع �إىل �شهاداتهم حول التجارب ا ُمل ّرة
التي خا�ضوها .من املفيد � ً
ت�شجع املدار�س واجلامعات
أي�ضا� ،أن
ّ
طالبها على ممار�سة الن�شاطات الريا�ضية مبختلف �أنواعها،
�سيما يف ال�صفوف املتو�سطة والثانوية حيث يرزح الطالب
ال ّ
حتت عبء الدرو�س واالمتحانات والتخطيط للم�ستقبل.
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الإعالم وامل�ؤ�س�سات:
ُي َع ّد الإعالم بو�سائله املتطورة من �أبرز
�أدوات الت�أثري يف ال��ر�أي العام ،ومن هنا
أهميته يف ن�شر التوعية لدى الأجيال ال�صاعدة وحتذيرها
تربز � ّ
من خماطر الإدم��ان والإجت��ار به ،وذل��ك عرب برامج حوارية
املخت�صة وامل�ؤ�س�سات
وحمالت مدرو�سة ،ت�شارك فيها الوزارات
ّ
غري احلكومية التي تُعنى مبكافحة الإدمان ،بالإ�ضافة �إىل
اخت�صا�صيني يف جماليَ ال�صحة العامة والنف�سية.
التعاون بني الوزارات املعن ّية:
� ّإن العواقــب ال�صحيــة ،واالجتماعية ،واالقت�صادية الناجمــة
عدة وزارات ،وبنا ًء عليه ،فقد
عــن �إدمان املخدرات �ش�أن يطاول ّ
أُ�طلقت يف ال�سنوات الأخرية حملة تعاون بني وزارات :ال�صحة
العامة ،ال�ش�ؤون االجتماعية ،الرتبية والتعليم العايل ،الداخلية

ملف

والبلديات ،والعدل حتت عنوان «اال�سرتاتيجية امل�شرتكة بني
ال��وزارات ملكافحة املخدرات والإدم��ان يف لبنان .»2021 -2016
ت�سعى اال�سرتاتيجية �إىل دعم توافر خدمات عالية اجلودة
تراعي الفرق يف العمر وبني اجلن�سني ،للوقاية والعالج و�إعادة
واحلد من املخاطر ،بالإ�ضافة
الت�أهيل و�إعادة الدمج االجتماعي
ّ
�إىل حت�سني �إمكان الو�صول �إىل تلك اخلدمات ،وتعزيز حماية
حقوق الأ�شخا�ص الذين يعانون ا�ضطرابات ا�ستخدام املواد
امل�سببة للإدمان ،وزيادة كفاءة �أن�شطة تخفي�ض العر�ض.
ّ
ُي�سهم حتقيق هذه الأهداف على املدى الطويل يف انخفا�ض
معدل انت�شار ا�ضطرابات ا�ستخدام املواد امل�سببة للإدمان ،وت�أخري
عمر بدء ا�ستخدامها ،بالإ�ضافة �إىل انخفا�ض معدل انت�شار
الأمرا�ض االنتقالية بني الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املواد
باحلقن ،وانخفا�ض عدد حاالت اجلرعة الزائدة .كما ُي�سهم
يف مكافحة الو�صمة جتاه الأ�شخا�ص الذين يعانون ا�ضطرابات
ا�ستخدام املواد امل�سببة للإدمان.
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�أنواع املخدرات

تتوافر يف الأ�سواق مئات الأنواع من املخدرات التي ميكن
�إدراجها �ضمن �أربع فئات:
• املث ّبطات  :Depressantsيندرج يف �إطارها :الأفيونيات،
الكحول ،الرتامادول ،الهريويني ،والكوداينيُ .ي�ستخدم ق�سم
املثبطات لأغ��را� ٍ��ض م�شروعة بهدف مكافحة
كبري من
ّ
اال�ضطرابات العقلية والأرق � ،اّإل � ّأن البع�ض ي�سيء ا�ستخدامها
ت�سبب
بهدف ال�شعور بالن�شوة،
ً
علما �أ ّنها من العقاقري التي ّ
الإدمان بدرجة كبرية ،ومن �أكرث �أنواع املخدرات خطورة،
ت�سبب املوت لزياد ٍة يف اجلرعة.
ومن املحتمل �أن ّ
ّ
املن�شطات  :Stimulantsمن بني �أ�صنافها الكوكايني
•
والكيتامني والـ .Freebaseتُ�ستخدم لزيادة الطاقة والقدرة
على الرتكيز وحت�سني الأداء لفرت ٍة حمدودة ،لكنّ ها ت�ؤدي على
املدى الطويل �إىل الإدمان،
ت�سبب
ومي��ك��ن �أن
ّ
انف�صاما يف ال�شخ�صية �أو
ً
اجلنون.
• امل���ه���ل���و����س���ات
:H a l l u c i n o g e n s
م��ن �ضمنها ح�شي�شة
ال��ك��ي��ف وال�������ـ.LSD
م��ن �آث���اره���ا النف�سية
اال���ض��ط��راب يف الن�شاط
ال���ذه���ن���ي واخل����ل����ل يف
الإدراك� ،إذ ي��ت�����ص� ّ�ور
متعاطيها �أ ّن���ه ميلك
ق���درات خ��ارق��ة ويعي�ش
حالة من اخليال والأوهام
قد ت�ؤدي به �إىل االنتحارّ � .أما الآثار ال�صحية على املدى الطويل
ّ
فتتمثل يف ال�ضعف العام والهزال ،و�ضعف مقاومة اجل�سم
للأمرا�ض ،وال�صداع امل�ستمر ،و�أمرا�ض مزمنة يف اجلهاز التنف�سي
مثل الربو والتهاب ال�شعب الهوائية ،وت�صل تلك الأعرا�ض �إىل
بال�سل.
حد الإ�صابة ّ
• امل�ستن�شقات  :Inhalantsكالبنزين ،ومزيل طالء الأظافر
بالإ�ضافة �إىل جمموعة وا�سعة من امل��واد الكيميائية التي
يتم ا�ستن�شاقها للح�صول على �شعور باللذة العالية .ويف حني
ّ
أ� ّنها متيل �إىل �أن تكون � ّ
ا�ستخداما من مواد �أخرى ،ف� ّإن
أقل
ً
َ
ِ
ي�سبب العديد من الآثار ال�صحية اخلطرة.
ا�ستخدامها ّ
املهدئات Benzodiazepines :من �ضمنها Xanax ،و
•
ّ
 Ativan Valiumوهي تُ�ستخدم لعالج الأرق وجمموعة وا�سعة
من اال�ضطرابات النف�سية � ،اّإل � ّأن �إ�ساءة ا�ستخدامها ت�ؤدي �إىل
ت�سبب العديد من امل�شاكل الطبية
الإدم��ان ،وميكن �أن
ّ
والنف�سية.

منوذجا
جتمع «�أم النور»
ً
مراكز الت�أهيلّ :

بات يف لبنان العديد من اجلمعيات واملراكز التي تُعنى مبرافقة
جتمع «�أم النور»
املدمنني وت�أهيلهم و�إعادة دجمهم يف املجتمع ،منها ّ
عاما ،وهو يعمل يف حق َلي الوقاية والعالج.
الذي ت� ّأ�س�س منذ حواىل ً 30
َ
البداية كانت جمموعة �صغرية من ال�شباب ،تويف �صديق
فتطوعوا حلماية �صديق �آخر
لهم من ج� ّ�راء جرعة زائ��دة،
ّ

ٍ
كان � ً
بخيمة
تطورت هذه املجموعة التي بد�أت
أي�ضا مدمنً اّ .
يف مار �شربل -عنايا ،لت�صبح اليوم جمعية غري حكومية
ّ
التغلب على م�شكلة الإدمان.
تلتزم م�ساعدة الأفراد يف
ا�ستقبل املركز حتى اليوم ما يزيد عن � 7آالف حالة تعاطي
خمدرات من املناطق واالنتماءات وامل�ستويات االجتماعية
ّ
ً
يقدم خدماته من دون �أي كلفة �أو
والثقافية كافة ،وهو ّ
التجمع
متييز .مديرة دائرة الوقاية يف
ّ
ال�سيدة مرياي وهيبة ت�شرح �آلية العالج
ّ
وتتحدث عن برامج الوقاية
يف املركز
ّ
بالتجمع.
اخلا�صة
ّ

الت�أهيل واملتابعة

ب���داي� ً
��ة ،ت�شري ال�����س� ّ�ي��دة وه��ي��ب��ة �إىل
وج��ود دائ��رة للعالج ومركز للت�أهيل
اخلارجي ،وتو�ضح � ّأن مركز اال�ستقبال
مي��ر بها ال��راغ��ب يف
ه��و �أول حمطة
ّ
ً
متعدد
ال��ع�لاج ،حيث يقابل فريقا
ّ
االخت�صا�صات ي��در���س و�ضعه ال�صحي
وال��ن��ف�����س��ي واالج��ت��م��اع��ي وال��ق��ان��وين
والعائلي ،وملفّ ه وتاريخ تعاطيه واملواد
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التي تعاطاها .ف�إذا تبينّ �أ ّنه
مازال يف مرحلة التعاطي ومل
حد الإدم��ان،
ي�صل بعد �إىل ّ
يتوجه �إىل مركز العالج
ّ
يقدم خدمات
اخلارجي الذي ّ
عالجية للمتعاطني ت�شمل
الدعم النف�سي واالجتماعي
وال�صحي والقانوين.
فيتم حتويله
� ّأم��ا املدمن
ّ
�إىل امل�����س��ت�����ش��ف��ى ليخ�ضع
يتوجه
للديتوك�س قبل �أن
ّ
�إىل مركز الت�أهيل.
ي��ع��ت��م��د ال���ت����أه���ي���ل يف
التجمع على املجتمعات العالجية Communautés
ّ
� ،Thérapeutiquesإذ ُيقيم املدمن بني �أ�شخا�ص ي�شبهونه
ميتد من � 12إىل � 15شهـ ًرا
لربنامج عالجي،
ويخ�ضع معهم
ٍ
ّ
و ُيق�سم �إىل �أربع مراحل ،لكل منها هدف معينّ .
وبذلك يتد ّرج موقع متلقي العالج من نزيل يتولىّ �أحد
ٍ
�شخ�ص �آخر
يتحمل م�س�ؤولية
الأ�شخا�ص مرافقته� ،إىل ُمرافق
ّ
ً
ٍ
حديثا �إىل مركز العالج ،فرئي�س وحدة من وحدات
دخل
العمل (املطبخ ،ال��زراع��ة واملوا�شي ،الفنون على �أنواعها
ً
م�شرفا م�س� اًؤول عن
والكلفة) ،لي�صبح يف املرحلة الأخرية
داعما لفريق العمل،
اجلماعة ،يواكب الربنامج ويكون
ً
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حتى �أ ّن���ه يحمل ن�سخة ع��ن مفاتيح امل��رك��ز .هنا يبد أ�
ال�شخ�ص بر�سم خطة حلياته وم�ستقبله بعد اخل��روج من
مركز الت�أهيل.
ّ
مكثف ال يرتك �أوقات فراغ للفرد حتى
برنامج العالج
يت�ضمن لقاءات حوار
ال ي�سمح له بالتفكري باملادة املخدرة.
ّ
ومقابالت فردية وجماعية ،ومواكبة نف�سية واجتماعية
اً
ف�ضل ع��ن التدريب على امل��ه��ارات الالزمة
و�سلوكية،
ّ
للتعامل مع نقاط ال�ضعف وتخطيها وتعزيز نقاط القوة.
بعد انتهاء فرتة الت�أهيل ،يبقى ال�شخ�ص على توا�صل مع
مركز املتابعة وذل��ك ملواكبة مرحلة االن��خ��راط ال�سليم

والفاعل يف املجتمع والوقاية من االنتكا�سات.

التوعية

طورت «�أم
مبا � ّأن «درهم وقاية �أف�ضل من قنطار عالج»ّ ،
النور» براجمها الوقائية التوعوية منذ العام  2000معتمدة
و�سائل تربوية وا�سرتاتيجيات لتطال كل �شرائح املجتمع على
كامل الأرا�ضي اللبنانية .لذلك تبد�أ برامج التوعية من عمر
�سمى «منوذج بيئي» ي�أخذ
� 9سنوات وما فوق وت�ستند �إىل ما ُي ّ
بعني االعتبار كل امل�ستويات :ال�شخ�صي ،Intrapersonnel
العالئقي ( Interpersonnelعائلة و�أ�صحاب ومدر�سة)،
واالجتماعي -ال�سيا�سي ( socio-politiqueال��ق��رارات
والقوانني والإعالم) ،ولكل ٍ
فئة برنامج خا�ص بها.
ت�سعى برامج الوقاية �إىل تعزيز الوعي االجتماعي وامل�شاركة
االجتماعية ،م��ن خ�لال:
ن�شر املعلومات حول تعاطي
امل���واد الإدم��ان��ي��ة وكيفية
جتنّ بها ،ت��دري��ب الأ�ساتذة
االجتماعيني
والنا�شطني
ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق امل���ه���ارات
احلياتية يف م�ؤ�س�ساتهم،
تدريب الكوادر االجتماعية
و�أ����ص���ح���اب ال����ق����رار على
التخطيط وو���ض��ع م�شاريع
وقائية وتطبيقها يف مناطق
وج��وده��م ،متكني الأه��ل
وحتفيزهم وتوعيتهم على
امل�شاركة يف تفعيل �أدوارهم
الوقائية حلماية الأج��ي��ال
ال��ن��ا���ش��ئ��ة وخ��ل��ق �شبكة
�أم����ان اج��ت��م��اع��ي��ة ،خلق
نواة �شبابية قادرة على الت�أثري الإيجابي من خالل ما ُيعرف
التجمع حتى
بالرتبية عرب الأقران يف كل م�ؤ�س�سة ،وقد � ّأ�س�س
ّ
ً
�شبابيا.
فريقا
الآن حواىل 30
ً

عائدون �إىل احلياة

جتمع «�أم النور» ثالثة مدمنني �سابقني ،ه�ؤالء
قابلنا يف
ّ
ٍ
نقدم ق�ص�صهم ب�أ�سماء م�ستعارة ،ي�ستعيدون الرحلة
الذين ّ
اً
املوجعة و���ص��ول �إىل ق��ول ك��ل منهم «ب��دي عي�ش احلياة
بتلبقلي».
ّ
�سامي (� 27سنة)ُ :ولد يف نيويورك ،تطلق والداه وهو يف ال�شهر
جداه يف لبنان .يخربنا :يف عمر � 16سنة
فرباه ّ
الثاين من عمره ّ
اً
بد�أت ب�شرب الكحول لأكون  Coolومقبول يف حميطي وبني
�أ�صحابي �إىل �أن �أدمنت عليها� ،إذ مل يكن هناك �سلطة

قدما يل العاطفة ولكن لي�س التوجيه،
تردعني ،ج� ّ�داي ّ
وكنت �أعاين النق�ص العاطفي.
ُ
ٍ
ورحت �أتعاطاها مع الكحول
تعرفت �إىل احل�شي�شة
ُ
بعد �سنة ّ
واع� ،أعي�ش يف عاملي
ف�أعجبتني الفكرة لأ ّنها جعلتني غري ٍ
اخلا�ص املز ّيف ،و�أ�ضفت �إىل قائمة املواد التي �أتعاطاها حبوب
الوجع والأدوي��ة وامل�سكنات� .صرت �أحب �أي مادة جتعلني
فاقدا للوعي...
ً
تخرجت من املدر�سة ودر�ست ثالث �سنوات International
ّ
تعرفت �إىل الكوكايني التي
 Businessيف الـ ،LAUوهناك ّ
ب��د� ُأت بتعاطيها يف املنا�سبات  ،Party Drugثم اعتقدت
أ� ّنها تعطيني الطاقة والرتكيز ،ف�صرت �أتعاطاها بانتظام
�إىل �أن خ�سرت جامعتي .قررت الذهاب �إىل دبي لالبتعاد عن
ّ
جمددا �إىل �أن
الفخ
وقعت يف
املخدرات والعمل ،ولكن هناك
ُ
ً

خ�سرت عملي ومنزيل وكل �شيء.
توا�صلت مع �أبي وطلبت العمل معه يف نيويورك ومتابعة
عدت جمد ًدا �إىل الكحول والتعاطي �إىل
جامعتي ...هناك
ُ
الت�شرد
وبت يف احل�ضي�ض .عرفت
�أن طردين والدي من العمل ّ
ّ
ّ
كنت �أبحث عن بقايا ال�سجائر
والذل واجلوع ،حتى �أ ّنني
ُ
يف الطريق ل ّ
وتعرفت �إىل الهريويني
فعدت �إىل لبنان
أدخنها.
ُ
ّ
بالإبر ولكن مل َي ُعد ب�إمكاين �شرا�ؤها...
قررت �أن ت�ستيقظ من عاملك هذا؟
ملاذا ّ
واكت�شفت � ّأن هذا العامل الوهمي
خ�سرت كل �شيء،
لأ ّنني
ُ
ُ
منتجا ،ف�أنا اليوم عمري � 27سنة مل � ّ
أحقق �أي اخت�صا�ص
لي�س
ً
�أو �شهادة ،ول�ست يف عالقة عاطفية ،كما خ�سرت الكثري
من املال .هذا العامل الوهمي ال يدوم!
أحبوين واحت�ضنوين كما �أنا من دون �أي �شروط،
يف
ّ
التجمع � ّ
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عرفوا � ّأن املدمن يف داخلي هو
الذي يفتعل امل�شاكل ولي�س
�أن��ا احلقيقي .يف املجتمع
ك��ن��ت م��دم��نً ��ا م��ن��ب��و ًذا،
ُ
وع��ن��دم��ا ت��اب��ع��ت ال��ع�لاج
ب��د�أت �أمل�س التغيري فعادت
� ّ
إيل ثقتي بنف�سي وا�ستعدت
حبي للحياة« ،ب� ّ�دي عي�ش
ّ
وبتلبقلي احلياة».

«ما تطنّ�شوا»

�سلمى (� 34سنة) :مدمنة
يف مرحلة العالج ،تعاطت
امل���خ���درات م��ن��ذ � 18سنة.
كنت
تخربنا :منذ �صغري
ُ
ّ
�أرى �أبي يعنّ ف � ّأمي ،تطلقا.
علي،
أ�سا�سا �أبي يتعاطى املخدرات .اعتدى «�صاحب» �أمي
� ً
ّ
جدتي التي ّربتني ،وخالتي التي كانت
فكرهتها
ُ
وع�شت مع ّ
ِ
املقربة ،توف َيت فج�أة �أمام عينَي وهي كانت تعي�ش
�صديقتي ّ
حيا ًة نظيفة و�سليمة.
�شخ�صيا� ،أعاين ا�ضطراب املزاج ثنائي القطب ،Bipolar
ً
�سبب يل م�شاكل نف�سية وفقدان
كذلك
ُ
كنت �سمينة وهذا ّ
علي ب�سبب �شكلي.
يتنمرون
�شهية .يف املدر�سة كان رفاقي
ّ
ّ
تعر�ضت لل�ضرب من قبل �أوالد �أكرب منّ ي
يف �إحدى امل� ّ�رات ّ
�ضلعني وكان عمري � 13سنة .كل هذه الأ�سباب
ك�سروا يل
َ
بت معهم
جر ُ
اجتمعت لتدفعني �إىل جمموعة من الأ�صدقاء ّ
جربنا
املخدرات
للمرة الأوىل يف املدر�سة يف عمر � 14سنة ،وقد ّ
ّ
الهريويني منذ البداية.
كنت �آخذ املال من �أهلي الذين عا�شوا حالة �إنكار جتاه
ُ

توزيع الن�سب وفق امل�ستويات
التعليمية واملواد امل�ستخدمة
جتمع
ت�شري الإح�صاءات التي يجريها
ّ
«�أم ال��ن��ور» ال���ذي ي�ستقبل املتعاطني
ويقدم لهم العالج� ،إىل � ّأن
واملدمنني،
ّ
ه ��ؤالء يتوزعون يف خمتلف امل�ستويات
التعليمية ،وذل��ك وف��ق الآت���ي%17.1 :
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اً
�إدم��اين ،ومل تعرتف �أمي بالأمر � اّإل حني ّ
ات�صال من
تلقت
خمفر حبي�ش يفيدها �أ ّنني موقوفة بتهمة خمدرات! بعدها
ّ
م�سلحة
رحنا ندخل املنازل باخللع لل�سرقة ،ونقوم باعتداءات
و�سجِ نت...
مرات ُ
على مراكز مالية معروفة ...متّ توقيفي ّ 8
• ما هي �أ�سو�أ حالة بلغتِها يف الإدمان؟
جت بالتاجر ليز ّودين امل��واد امل��خ� ّ�درة ،ق�صدنا مركز
 تز ّو ُالعالج �سو ًيا يف العام  ،2006هو جنح ويعي�ش حيا ًة نظيفة منذ
ّ
(تطلقنا منذ � 8سنوات).
عاما ،و�أنا انتك�ست
ً 13
ريا عن فرتة الإدمان ل ّأن اجلميع يعرف
ال �أحب
ّ
التحدث كث ً
ما يختربه املدمن من الو�ساخة والوجع الداخلي واخلارجي،
ّ
والذل.
واخل�سارات الكبرية كالعائلة والكرامة ،وال�سجن
العامني
املرة الأوىل كانت بني
� ّ
أف�ضل �أن � ّ
َ
أحتدث عن عالجيّ ،
 2006و 2008والثانية بني  2017و.2018

اب��ت��دائ��ي %25.9 ،تكميلي%18.1 ،
ثانوي %15.5 ،تقني %15.8 ،جامعيني
يتخرجوا بعد %6.3 ،حائزين �شهادة
مل
ّ
جامعية ،وغري متعلمني .%1.6
ّ
يتعلق باملواد امل�ستخدمة،
� ّأم��ا يف ما
ف�� ّإن الذين ا�ستقبلهم املركز يف العام
 2018يتو ّزعون كما ي�أتيFreebase :
 ،%47.3كبتاغون � ،%9.8سالفيا ،%46.1

ت��رام��ادول  ،%51.8ميثادون ومثيالتها
 ،%16بنزوديازيبني � ،%20.9ألعاب احلظ
واملقامرة  ،%19.5امل��واد املتطايرة ،%1.2
كوكايني  ،%73.2ح�شي�شة �أو قنّ ب
� ،%88.9إك�ستا�سي � ،%30.9أمفيتامني
 ،%44.3خم�����درات ( LSDح��م�����ض
ال��ل��ي��زرج��ي��ك داي��ث��ي�لام��ي��د) ،%25.2
هريويني  ،%34وكحول .%75

يف امل��رة الأوىل كان عمري � 22سنة،
دخلت مركز عالج «�أم النور» معتقد ًة
علي �سح ًرا ي�شفيني
�أ ّن���ه �سيمار�س
ّ
ُ
من دون �أن �أب��ذل �أي جمهود �أو �أف�صح
تابعت
عما يف داخلي من جروحات.
ُ
ّ
وكنت
فرتة العالج من دون قناعة.
ُ
�رب�ين و�أتظاهر ب�أ ّنني
�أك��ذب على امل� ّ
�ساحمت والدتي ونف�سي ،ولكن ذلك مل
ُ
أنهيت هذا الت�أهيل
�صحيحا� .
يكن
ُ
ً
وخرجت
بالكذب وع��دم القناعة،
ُ
بعد �سنة و�شه َرين �إىل احلياة لأعود �إىل
وبقيت
التعاطي بعد ثالثة �أ�سابيع،
ُ
على هذه احلال نحو � 11سنة.
ّ
وطلبت
مت �أمي
املرة الثانية
ُ
كل ُ
يف ّ
كنت
بلغت الذروة.
م�ساعدتها بعد �أن
ُ
ُ
قد �أ�صبحت يف عمر � 32سنة ،واعية
مل�شكلتي و�أمرا�ضي النف�سية وال �أريد
ّ
علي �أن
التخل�ص منها .ك��ان
�سوى
ّ
وف�شلت
�آخذ «القرار» و«�أحب نف�سي»،
ُ
فخرجت
وانتك�ست من جديد
بذلك،
ُ
ُ
ً
ّ
متوقعة �أن �أ�شعر
وتعاطيت املخدرات
ُ
�رت ب��ال��ذن��ب والف�شل
ب��ال��راح��ة��� .ش��ع� ُ
وراودت��ن��ي فكرة االنتحار .ب��د�أ العمل
ّ
املكثف معي لأنفتح على الآخر ،ومل
مربية
ينجح ذلك � اّإل حني ّ
حتدثت مع ّ
كانت مدمنة �سابقةّ � .أثر كالمها يفّ
وما�ضي
أفرغت كل �آالمي و�أفكاري
ف�
ُ
َّ
لت مل�ساحمة �أمي،
تو�ص ُ
�أمامها ،وحينها ّ
فباتت �صديقتي الأق��رب ،والآن �أعي�ش
معها منذ �سنتَني.
تقريبا
أنهيت فرتة العالج منذ � 4أ�شهر
�
ُ
ً
�ت �أع��رف
و�أن���ا يف مرحلة املتابعة .ب� ُّ
كيف �أحمي نف�سي ،ال �أق�صد املالهي
الليلية وال الأم��اك��ن التي ق��د �أج��د
اً
كحول حني �أكون متعبة� .أمي
فيها
�إىل جانبي وباتت تعرف �أوقات �ضعفي
وت�ستعني بالأبحاث واملعالج النف�سي
ّ
تخطي هذه الأوق��ات.
مل�ساعدتي على
أت��وج��ه �إىل الأه���ل و�أق���ول
م��ن ه��ن��اّ � ،
لهم «ما تطنّ �شوا» �إذا الحظتم �أم��و ًرا
غريبة عند �أوالدك���م ،بل �ساعدوهم
منذ البداية لكي ال يغو�صوا �أكرث يف
م�شاكلهم.

اجلي�ش يالحق
واملهربني:
التجار
ّ
َمن �أفلت بالأم�س
غدا
لن يُفلِت ً

يف �إطار مكافحة �آفة املخدرات والإجتار بها ،نفّ ذت وحدات اجلي�ش �أكرث
من  50عملية دهم وتوقيف يف خمتلف املناطق خالل العام  2018املن�صرم.
أُ�وقف خالل هذه العمليات ،مطلوبون من كبار جتار املخدرات يف لبنان،
ّ
متعلقة بالإجتار
و�أ�سفرت �إحداها عن مقتل  8من �أخطر املطلوبني يف جرائم
باملخدرات وترويجها (�أحدهم يف ّ
حقه نحو  3000مذكرة توقيف).
املخدرة املختلفة�ُ ،ضبِطت
�شملت توقيفات اجلي�ش اللبناين مر ّوجني للمواد
ّ
يف حوزتهم كميات كبرية من املمنوعات .ومن بني امل�ضبوطات خالل
ً
إ�ضافة �إىل
كيلوغراما من حبوب مادة الكبتاغون� ،
العام  ،2018نحو 80
ً
اً
�أطنان من مادة ح�شي�شة الكيف امل�صنَّ عة وغري امل�صنَّ عة .ف�ضل عن ذلك،
�أتلفت وحدات اجلي�ش م�ساحات كبرية من املزروعات املمنوعة ،و�ضبطت
خالل مداهماتها ،عد ًدا ال ب�أ�س به من �آالت ت�صنيع املمنوعات.
ا�شتبك اجلي�ش خالل عدد من هذه العمليات مع املطلوبني الذين عمدوا
�إىل �إطالق النار حماولني منعه من توقيفهم .ويف احل�صيلة ا�ستُ�شهد و�أُ�صيب
ؤو�سا كبرية»
عدد من الع�سكريني يف �أثناء مالحقة املجرمني ،لكن «ر� ً
غدا.
ومن �أفلت بالأم�س لن ُيف ِلت ً
�أ�صبحت يف قب�ضة العدالةَ ،
�إعداد :الرقيب كري�ستينا عبا�س
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ملف
احلياة �صعبة ،وكل يوم
بالن�سبة للمدمن ال�سابق
هو معركة يف هذه احلياة
وعليه �أن يحارب لكي
ينجر �إىل االنتكا�سة.
ال
ّ
�ذت ق���راري بالعي�ش
اتّ ��خ� ُ
م����ن دون خم�������درات،
وحت��ق��ي��ق ط��م��وح��ي ب���أن
�أكمل �شهادتي ب��الأدب
الإنكليزي� .أ�صغر الأمور
م��ث��ل ف��ن��ج��ان ق��ه��وة مع
�صديق �أو رحلة �إىل اجلبل
�أو م�شاهدة م�سل�سل مع
�أمي ...متنحني ال�سعادة!

الإدمان موت يومي

ظ��روف �سمري (يف الع�شرينيات من عمره) تختلف عن
اخلربتَني الآنفتَني ،فعائلته كانت �إىل جانبه وهو اليوم يف
ي�ستعد للخروج من املركز خلو�ض
�آخر مرحلة من العالج،
ّ

ّ
بتنقله بني
حربه مع احلياة .يخربنا عن جتربته التي بد�أت
 27مدر�سة ب�سبب �سلوكه.
�أنا الأ�صغر يف عائلة فقرية م�ؤلفة من �أب و�أم و�أخ و�أخت مع
ً
وعنيفا معنا ،هدفه
قا�سيا
ال�سن� .أبي كان
فارق كبري يف
ّ
ً

م�ست�شفى �ضهر البا�شق
يقدم العالج
احلكومي ّ
بتكلفةٍ زهيدة

يف �إط��ار ال�سعي ملكافحة
امل���خ���درات ،ي��ف�تر���ض ت��واف��ر
م��راك��ز ت��� ّؤم��ن للمدمنني
ٍ
بتكلفة
ال��ع��ـ�لاج ال��ل�ازم
يتمكن الفقراء
زهيدة ،كي
ّ
منهم وحم��دودي الدخل من
م��ت��اب��ع��ة ال��ع�لاج م��ن دون
الوقوع حتت عبء امل�صاريف
ال�ضخمة.
يتكفّ ل م�ست�شفى �ضهر
البا�شق اجلامعي احلكومي واملدعوم من وزارة ال�صحة مبعاجلة
الإدمان على املخدرات منذ العام  .2013وهو ّ
يوفر الفطام من
املخدرات «الديتوك�س»� ،أي العالج ال�صحي لتنظيف ج�سم
مدة تراوح بني �سبعة وع�شرة
املدمن من روا�سب املخدرات� ،ضمن َّ
يتم حتويل املري�ض �إىل مراكز ت�أهيل متخ�ص�صة
�أيام .بعدها ُّ
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بالعالج النف�سي .ت�صل كلفة هذا العالج املدعوم من وزارة
م�ست�شفى
ال�صحة �إىل نحو � 450ألف لرية لبنانية ،بينما ت�صل يف
ً
خا�ص �إىل ما يقارب الأربعة �آالف دوالر.
ٌ
ومر�شدة اجتماعية،
أطباء ومعاجلون نف�سيون،
يتوىل
َ
العالج � ٌ
�إىل جانب طاقم طبي متري�ضي متمر�س يف معاجلة الإدمان.

ولكن الأ�سلوب كان
الرتبية ال�صحيحة والعلم والنجاح،
ّ
خاطئً ا .ومل �أعد �أ�شعر بالأمان وال باالنتماء ملنزيل الوالدي.
كنت �أفعل كل �شيء «نكاية» ب�أبي الذي حاول حتقيق
ُ
ّ
وجدت انتمائي
كربت وبد�أت العمل،
طموحاته يف� ،إىل �أن
ُ
ُ
يف ال�شارع يف عمر ال��ـ� 15سنة ،مع رفاق �أ�صبحوا يف ما بعد
مدمنني.
كنت �أرف�ض حتى التدخني ،ولكن عندما
يف البداية
ُ
مرة ب�سبب خويف وخجلي ومراعاتي
جر ُ
بت احل�شي�شة لأول ّ
ّ
�شعرت أ� ّنني �أقوى .ملأت املخدرات الفجوة
مل�شاعر الآخرين،
ُ
أ�صبحت �أعالج م�شاكلي
كنت �أ�شعر بها ،ف�
العاطفية التي
ُ
ُ
وخجلي و�ضعفي بتناول �أي �شيء (كحول ،ح�شي�ش� ،أو �أي نوع
من املخدرات).
و�صلت �إىل مرحلة الإدم��ان من دون �أن �أدرك ذلك� ،شعور
ُ
يوازي ع�شرات �أ�ضعاف الأمل الذي ن�شعر به يف �أ�سو�أ مر�ض قد
فت �إىل
بت الأنواع كلها
وتعر ُ
جر ُ
ّ
ُي�صاب به �شخ�ص طبيعيّ .
كنت �أ�شعر �أ ّنني «مه�ضوم» ومقبول
جتار ،ومع كل الأمل،
ُ
�سن .19
اجتماعيا ،وكان هذا يف ّ
ً
تقريبا� ،أجني املال من عملي
ملدة �سنة
ا�ستمرت هذه احلال ّ
ً
ّ
يف �إحدى امل�ؤ�س�سات الإعالمية و�أح�صل على املواد� ،إىل �أن بد أ�

ّ
التوقف عن
رت
قر ُ
الأمر ي� ّؤثر على حياتي ونومي والتزاماتيّ .
اً
ف�صارحت
م�ستحيل من دون م�ساعدة،
املخدرات .كان الأمر
ُ
ُ
َ
�أهلي وجل��� ُأت �إىل ع� ّ�دة مراكز للعالج ولكن مل �أ�شف.
وفقدت الأخالق واملعايري واملبادئ ...وحني
�سرقت وتاجرت،
ُ
ُ
وكنت �أبكي من داخلي (ل ّأن املخدرات
«�سكرت الدين»
ُ
ّ
تعرفت �إىل «�أم النور»
ّ
تخدر امل�شاعر ومتنعنا من البكاء)ّ ،
بت ملدة
أجريت مقابلة �أ�شعرتني
حيث �
تهر ُ
ُ
ّ
بجدية املو�ضوعّ .
عدت بكامل �إرادتي ،واجتمعت عائلتي
ثمانية �أ�شهر ،ثم
ُ
�إىل جانبي لدعمي ،كما تابعت �أمي حما�ضرات وجل�سات
يتابعها الأهل يف موازاة عالج ابنهم.
عرفت
و�شعرت باالنتماء...
�دت الإمي��ان والثقة
ُ
ُ
هنا وج� ُ
ٍ
ا�ستعدت ثقتي
حتمل امل�س�ؤولية.
إن�سان ،وكيفية
قيمتي ك�
ُ
ّ
ّ
مت كيف �أواج��ه م�شاكلي و�أواج���ه الآخ��ر
بنف�سي ،تعل ُ
ٍ
عما يزعجني،
ب�
أ�سلوب هادئ و�صريحُّ ،
ّ
بت �أعرف كيف �أعبرّ
خ�صو�صا يف وجه �أبي ،الأهم هو ال�صدق.
ً
• كيف ت�صف عامل الإدمان؟
 إ� ّن��ه م��وت يومي� .أم��ي قالت يل «ل��ن �أ�شاهدك متوت�أمامي كــل يــوم»! املخــدرات مــوت امل�شاعــر واجل�ســد
والأخــالق...
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وجهة نظر

بقلم :جورج علم

يروي الكاتب الربازيلي ال�شهري باولو
كويلو الآت��ي« :ك��ان الأب يحاول �أن
يقر�أ اجل��ري��دة ،ولكن ابنه ال�صغري مل
ّ
يكف عن م�ضايقته ،وحني تعب الأب
من ابنه قام بقطع ورق��ة من اجلريدة
ومزقها �إىل قطع
حتوي خريطة العاملّ ،
وقدمها �إىل �إبنه ،وطلب منه
�صغريةّ ،
�إعادة جتميع اخلريطة ،ثم عاد لقراءة
اً
م�شغول
اجلريدة ظا ًّنا ب� ّأن الطفل �سيبقى
متر خم�س ع�شرة
بقية اليوم � ،اّإل أ� ّنه مل ّ
دقيقة حتى عاد االبن �إليه ،وقد �أعاد
اً
مذهول:
ترتيب اخلريطة ،فت�ساءل الأب
هل كانت � ّأمك ّ
تعلمك اجلغرافيا؟!.
رد الطفل ق��ائ� اًًل� :ال ،لكن كانت
ّ
هناك �صورة الإن�سان على الوجه الآخر
من الورقة ،وعندما �أعدت بناء الإن�سان،
�أعدت بناء العامل؟!».
ال�سباق يف حماوالت بناء
كان لبنان
ّ
الإن�سانّ � ،
أقله يف هذه البقعة احل�سا�سة
من العامل التي ا�سمها ال�شرق الأو�سط،
ففي  15ني�سان  ،1970اتخذ جمل�س الوزراء
اللبناين ،برئا�سة الرئي�س �شارل حلو،
أعدته
قرا ًرا باملوافقة على امل�شروع الذي � ّ
منظمة اليوني�سكو لإق��ام��ة «مركز
دويل لعلوم الإن�سان يف مدينة جبيل
الدهرية» ،كما �أخ��ذ العلم بالعر�ض
املقدم من الدكتور مانويل يون�س لتوفري
ّ
الأرا�ضي الالزمة لإقامة امل�شروع ،من دون
مقابل.

لبنان ..وبناء الإن�سان

�أما يون�س �أ�ستاذ الفل�سفة الر�ؤيوي ،العائد
من املهجر ،فكان يرافع عن حتقيق
حلم راوده منذ �شبابه ،و�شغل وجدانه
اجلميل
طوال حياته ،وقد وجد يف موري�س
ّ
ً
و�شريكا يف الر�ؤى والطموحات،
حليفا
ً
ومتكنا بجهد م�شرتك م��ن �إقناع
ّ
منظمة اليوني�سكو ب�أهمية امل�شروع،
فاتخذت ق��راره��ا ،و�أ�سندته ب�أ�سباب
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الفاتيكان والأزهر..
وم�سرية بناء الإن�سان

وثيقة
«الأخوة الإن�سان ّية»
يف �أبو ظبي...
جذورها لبنانية

خل�صو�صية
م��وج��ب��ة ،م��ن��ه��ا« :ن��ظ��را
ّ
املميز بني �آ�سيا
لبنان الثقافية ،وملوقعه
ّ
و�أفريقيا و�أوروب��ا الذي جعل منه ملتقى
حل�ضارات ال�شرق والغرب ،ولرمزية مدينة
جبيل التاريخية� ،أم الأبجدية ،ومدينة
الكتاب ،بالإ�ضافة �إىل تثمني موقف
احلكومة اللبنانية التي عبرّ ت يف عدة
منا�سبات عن التزامها املحافظة على
ال�تراث الثقايف الفريد للبنان ،وعلى
خ�صو�صياته ،ووجوده احل�ضاري العاملي»،
اتُخذ القرار ب�إقامة مركز دويل لبناء
الإن�سان يف مدينة جبيل...

لبنان الر�سالة

� ّأما املحاولة الثانية التي انطوت على
دالالت ق��و ّي��ة ح��ول ق���درة لبنان على

امل�ساهمة يف بناء الإن�سان ،فتلك التي
�صدرت عن البابا القدي�س يوحنّ ا بول�س
الثاين يف � 7أيلول  ،1989يف ر�سالة عامة
وجهها �إىل جميع �أ�ساقفة الكني�سة
ّ
الكاثوليكية حول الو�ضع يف لبنان،
ّ
وقد وردت فيها جملته ال�شهرية « :لبنان
هو �أكرث من بلد ،هو ر�سالة حر ّية ،ومثل
تعدد ّية لل�شرق كما للغرب».
ويف  20حزيران  ،1992قال قدا�سة البابا
�أم��ام ال�سينود�س اخلا�ص لأج��ل لبنان:
«لبناننا هو �أكرث من بلد� ،إ ّنه ،بدعوته
أخوة ،حرية ،وحوار».
التاريخية ،ر�سالة � ّ

حماولة الرئي�س عون

أكد
مع انتخابه رئي�سً ا للجمهوريةّ � ،
العماد مي�شال عون يف خطاب الق�سم
ت�صميمه على �أن يكون لبنان مركز
ح��وار احل�ضارات والأدي���ان ،والثقافات،
وبادر يف � 26أيلول  ،2018وخالل تر�ؤ�سه وفد
لبنان �إىل اجتماعات اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ،يف نيويورك� ،إىل ت�سليم
الدولية �أنطونيو
الأمني العام للمنظمة
ّ
مف�صلة لتطوير مبادرة
غوتريي�س درا�سة
ّ
املركز الدويل حلوار احل�ضارات والثقافات
والأدي��ان ،و�إن�شاء �أكادميية للتالقي،
واحلوار الدائم ،وتعزيز روح التعاي�ش مبا
يتما�شى م��ع �أه���داف الأمم املتحدة،
متمنّ ًيا �أن تدعم املنظمة ن�شوء هذه
الأكادميية.
رحب غوتريي�س بـ«املبادرة اللبنانية»،

معا لبناء ثقافة ال�سالم.
ً

التوح�ش
انحدار تاريخي نحو ثقافة ّ

واعدا «بتقدمي كل الدعم الالزم لها»،
ً
معلنً ا � ّأن «الأمم املتحدة يف �صدد تفعيل
حتركها من �أج��ل احل��وار بني الأدي��ان
ّ
واحل�ضارات ،ومن خالل تعيني ممثل
�شخ�صي للأمني العام لهذه املهمة».

الأخوة الإن�سانية يف زيارة تاريخية

وي�أتي البابا فرن�سي�س �إىل �أب��و ظبي،
ليبني الإن�سان بالتعاون مع �شيخ الأزهر
الطيب ،كمنطلق
الدكتور �أحمد
ّ
لبناء ال��ع��امل« :با�سم الله ال��ذي خلق
جميعا مت�ساوين يف احلقوق
الب�شر
ً
والواجبات والكرامة ،ودعاهم ك�إخوة
ليعمروا الأر���ض ،وين�شروا
يف ما بينهم
ّ
فيها ق��ي��م اخل�ي�ر وامل��ح��ب��ة وال�����س�لام.
وبا�سم النف�س الب�شرية الطاهرة التي
حرم الله �إزهاقها ،و�أخرب أ� ّنه من جنى
ّ
على نف�س واح��دة ،فك�أ ّنه جنى على
الب�شرية جمعاء ،ومن �أحيا نف�سً ا واحدة
جميعا .وبا�سم
فك� مّأنا �أحيا النا�س
ً
واملهم�شني
الفقراء والب�ؤ�ساء واملحرومني
ّ
ومد
الذين �أمر الله بالإح�سان �إليهمّ ،
يد العون للتخفيف عنهم ،فر�ضً ا على
كل �إن�سان ال�سيما ّ
كل مقتدر ومي�سور.
واملهجرين
با�سم الأي��ت��ام والأرام�����ل،
ّ
والنازحني من ديارهم و�أوطانهم ،وكل
�ضحايا احل��روب واال�ضطهاد والظلم،
وامل�ست�ضعفني واخل��ائ��ف�ين ،والأ���س��رى،
واملعذّ بني يف الأر���ض ،من دون �إق�صاء �أو
متييز .وبا�سم ال�شعوب التي فقدت الأمن

وال�سالم والتعاي�ش ،وح� ّ�ل بها اخلراب
والدمار والتناحر .وبا�سم الأخوة الإن�سانية
وتوحدهم،
جميعا،
التي جتمع الب�شر
ً
ّ
وت�سوي بينهم .وبا�سم تلك الأخوة التي
ّ
التع�صب والتفرقة
�أرهقتها �سيا�سات
ّ
ومقدراتهم،
التي تعبث مب�صائر ال�شعوب
ّ
الرتبح الأع��م��ى ،والتوجهات
و�أنظمة
ّ
الأيدلوجية البغي�ضة ،وبا�سم احلرية التي
وهبها الله لكل الب�شر وفطرهم عليها،
وميزهم بها ،وبا�سم العدل والرحمة
ّ
�أ�سا�س امللك ،وجوهر ال�صالح ،وبا�سم
كل الأ�شخا�ص ذوي الإرادة ال�صاحلة يف
كل بقاع امل�سكونة .وبا�سم الله ،وب�إ�سم
كل ما �سبق ،يعلن الأزه��ر ال�شريف،
ومن حوله امل�سلمون يف م�شارق الأر�ض
ومغاربها ،والكني�سة الكاثوليكية،
وم��ن حولها الكاثوليك يف ال�شرق
والغرب ،تبنّ ي ثقافة احلوار در ًبا ،والتعاون
اً
نهجا
امل�شرتك
�سبيل ،والتعارف املتبادل ً
ً
وطريقا».
املقدمة لوثيقة «الأخوة الإن�سانية
إ� ّنها
ّ
م��ن �أج���ل ال�����س�لام ال��ع��امل��ي والعي�ش
ّ
كل من
امل�شرتك» ،التي ّوقع عليها
بابا الفاتيكان ،و�شيخ الأزه��ر .ال بل
�إ ّنها القاعدة واملنطلق لزيارة التاريخ،
ّ
والتطلع نحو واقع الإن�سانية
وامل�ستقبل،
كافة ،لإعادة �صياغة قواعد خمتلفة
لتنظيم العالقات بني �أتباع خمتلف
الديانات والعقائد ،حتكمها ثقافة
احلوار مع الآخر ،واحرتام الآخر ،والتعاون

يتوافق هذا احلدث التاريخي الإن�ساين
الكبري الذي جرت وقائعه على �أر�ض �أبو
ظبي ،وبدعوة من دولة الإمارات العربية
املتحدة ،مع دع��وات متكررة �صدرت
املفكرين واملثقفني ،والأئمة
عن كبار
ّ
من العرب وامل�سلمني �إىل �ضرورة ت�صحيح
التوح�ش التي
الإنحدار املريع نحو ثقافة
ّ
ّ
لتلف
تتمدد بجلبابها الأ�سود احلالك
ّ
ً
أر�ضية ،و�شعوبها ،انطالقا من
الكرة ال ّ
خلفيات و�أحداث ووقائع ،من عناوينها
البارزة:
� - 1أح��داث � 11أيلول  ،2001مع انهيار
الربجني يف نيويورك.
 – 2نبوءة هرني كي�سنجر ،حول ال�شرق
الأو�سط واحلرب العاملية الثالثة.
حت��ول �إ�س��رائيل �إىل «دول��ة قومي��ة
–3
ّ
غني��ة
لل�ش��عب اليه��ودي» يف منطق��ة
ّ
باملذاه��ب ،والطوائ��ف ،واخل�صو�ص��يات،
واحل�سا�سيات.
ّ

«فوعة» الإرهاب

�شكل يوم
ويف عودة �إىل التاريخ الأ�سودّ ،
الثالثاء � 11أيلول  ،2001حمطة مف�صلية
التوح�ش ب�صورة خميفة
النت�شار ثقافة
ّ
ومهينة للإن�سانية جمعاء ،عندما
�ضرب الإره��اب �ضربته املوجعة يف قلب
الربجني ،و�أودى
نيويورك ،و� ّأدى �إىل انهيار
َ
بحياة الآالف من الأبرياء ،لينتقل بعد
ّ
ويتنقل بني
ذل��ك �إىل ال�شرق الأو���س��ط،
عوا�صم دوله ،و�ساحاتها امل�شتعلة ،من
�أفغان�ستان� ،إىل العراق ،وتون�س ،وم�صر،
ّ
يلف
و�سوريا ،وليبيا ،واليمن ،قبل �أن
العامل �أجمع بو�شمه املخيف!

نبوءة كي�سنجر

ّ
يتلظى فيه
يف ال��وق��ت ال���ذي ك��ان
ال�����ش��رق الأو���س��ط على ن��ار العمليات
الإرهابية من جهة ،وث��ورات «الربيع
العربي» م��ن جهة �أخ���رى� ،أط� ّ
��ل وزي��ر
اخلارجية الأمريكي الأ�سبق ال�شهري
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وجهة نظر
ه�نري كي�سنجر ي��وم  16ت�شرين الأول
 2015يف مقال كتبه يف �صحيفة «وول
�سرتيت جورنال» ،حتت عنوان «ال�سبيل
لتجنّ ب �إنهيار ال�شرق الأو���س��ط» ،وقد
لقي هذا املقال – الذي �أ�شار �إليه البع�ض
بـ«نبوءة كي�سنجر للعام � - »2015صدى
وا�سعا يف الأو�ساط ال�سيا�سية والإعالمية،
ً
العربية والعاملية .ويرى كي�سنجر � ّأن هذه
املنطقة م�شتعلة ب�سبب ما فيها من
طائفية ومذهبية وا�ستبداد و�إرهاب .و� ّأن
هناك الآن �أربعة م�صادر تهديد خطرة
لغالبية ب��ل��دان ال�شرق الأو���س��ط ،هي:
التو�سعية الإيرانية ،احلركات
ال�سيا�سة
ّ
واملتطرفة ،ال�صراعات العرقية،
الإرهابية
ّ
الطائفية ،ونوعية معظم حكومات
الدول امل�ضطربة.
و�أ�شار �إىل � ّأن احل��رب العاملية الثالثة
�ستندلع يف منطقة ال�����ش��رق الأو���س��ط
وطرفاها� ،أمريكا وحلفا�ؤها من جهة،
واالئتالف الرو�سي – ال�صيني وحلفا�ؤه
من اجلهة الأخ���رى .وق��الّ �« :إن طبول
تدق ،ومن مل ي�سمعها فهو
هذه احلرب ّ
طالبا
أ�صم» .و�أقحم �إ�سرائيل يف حتليله
ً
� ّ
من الكيان ال�صهيوين امل�صطنع �أن
«يقاتل العرب بكل ما لدى �إ�سرائيل من
�إمكانات ...و�أن تقتل من العرب �أكرب
عدد ممكن ...وعندما ي�سري املخطط
الغربي – ال�صهيوين على ما يرام ،ي�صبح
إ�سرائيليا؟!».
ن�صف ال�شرق الأو�سط �
ًّ
ّ
وتوقع كي�سنجر انت�صار �أمريكا يف
هذه احلرب� ،إذ قال« :عندما ننه�ض من
رماد احلرب نحن الأمريكيني� ،سوف
جديدا ،ون�ؤ�س�س لنظام
جمتمعا
نبني
ً
ً
القوة العظمى
عاملي جديد نكون فيه ّ
املتفردة بالعامل؟!».
الوحيدة
ّ

الدولة القومية الأوىل يف ال�شرق
الأو�سط

مب��ع��زل ع��ن ت��ن��ب���ؤّات كي�سنجر،
ومرئياته ،حمل يوم اخلمي�س  19متوز
ّ
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دالالت خطرة يف ال�شرق
 2018حد ًثا له
ٌ
أقر الربملان الإ�سرائيلي
الأو�سط ،عندما � ّ
ين�ص على � ّأن �إ�سرائيل هي «الدولة
قانو ًنا ّ
القومية لل�شعب اليهودي» ،و� ّأن «حق
تقرير امل�صري فيها ح�صري لل�شعب
اً
جدل واتهامات
اليهودي فقط» ،ما �أثار
أقلية
ب� ّأن هذا القانون عن�صري جتاه ال ّ
العربية التي تعي�ش داخل �إ�سرائيل.
� ّإن قي��ام دولة عن�ص��رية يف رحم ال�ش��رق
الأو�س��ط الغن��ي بالفئوي��ات واملعتق��دات

قام بها العاهل ال�سعودي الراحل امللك
عبدالله بن عبد العزيز عندما �أ�س�س
يف ال��ع��ام  2012م��رك �زًا يحمل ا�سمه،
«للدرا�سات الإ�سالمية املعا�صرة ،وحوار
احل�����ض��ارات» ،بالتعاون م��ع النم�سا،
و�إ�سبانيا ،اىل جانب الفاتيكان ب�صفته
مراقبا .يقع هذا املركز
ع�ض ًوا م�ؤ�س�سً ا
ً
يف فيينا ،وي�سعى «لدفع م�سرية احلوار
والتفاهم بني �أتباع الأدي��ان والثقافات
املتعددة ،والعمل على تعزيز الثقافة

واحل�سا�س��يات واخل�صو�ص��يات ،خط��ر
التف�س��خ
للغاي��ة ،وي� ّؤ�ش��ر �إىل انزالق نحو
ّ
والتفكك ع��ن طريق حروب
والت�ش��رذم
ّ
مذهبية ،فئوية ال تنتهي...
ّ

التنوع ،و�إر���س��اء قواعد العدل
واح�ترام
ّ
وال�سالم بني الأمم وال�شعوب».
ق��وة فاعل��ة
وي��رى املرك��ز «� ّأن الدي��ن ّ
لتعزي��ز ثقافة احل��وار والتع��اون لتحقيق
اخل�ير للب�ش��رية� ،إذ يعم��ل على معاجلة
التحدي��ات املعا�ص��رة الت��ي تواج��ه
الت�ص��دي لتربير
املجتمع��ات مبا يف ذلك
ّ
اال�ضطهاد والعنف وال�صراع ب�إ�سم الدين،
مع��ا».
وتعزي��ز ثقاف��ة احل��وار ،والعي���ش ً
ويت أ� ّل��ف جمل�س �إدارة املركز من قيادات
ديني��ة م��ن امل�س��لمني ،وامل�س��يحيني،
واليهود ،والبوذيني ،والهندو�س.

حماوالت ت�صحيح امل�سار

أخ���وة الإن�سانية»
ّ
�شكل م�ؤمتر «ال ّ
حماولة لإنقاذ الإن�سانية جمعاء من
التوح�ش ،ولوقف هذا الإنحدار
ثقافة
ّ
اخلطر.
واملبادرة ،على عظمتها و�أهميتها ،ال
ُعد الأوىل� ،إذ تقت�ضي املو�ضوعية ت�سليط
ت ّ
ال�ضوء على حماولتني عربيتني – مبعزل
اال�ست�شرافية –
عن حم��اوالت لبنان
ّ
الأوىل :ما قام ويقوم به الأزهر ال�شريف
من مبادرات ،ون�شاطات د�ؤوب��ة لتحرير
الدين من الإره���اب ،والت�أكيد على
ّ
«� ّأن الإرهاب ال دين له» .ثم تلك التي

امل�سيح ّيون يف اخلليج

ويف ع����ودة �إىل خ�صو�صية امل��ب��ادرة
الفاتيكانية – الأزهرية التي ا�ست�ضافتها
عا�صمة دولة الإمارت ،لتحرير الدين من
اً
بديل
الإره��اب ،وتعميم ثقافة احل��وار

بد من ت�سليط
لثقافة التوح�ش ،كان ال ّ
التنوع الديني،
�سريعا – على
ال�ضوء – ولو
ً
ّ
الثقايف ،واحل�ضاري يف دول اخلليج .ويف
ه��ذا امل��ج��ال ،يقول حممد الرميحي،
وهو امل�ؤلف والباحث والأ�ستاذ يف علم
االجتماع بجامعة الكويت «� ّإن للوجود
ق�صة تُ��روى ،تبد�أ
امل�سيحي يف اخلليج ّ
مبا ُعرف بن�شاط الإر�سالية الأمريكية
كلت
الربوت�ستانتية يف اخلليج ،والتي ُ�ش ّ
يف الهزيع الأخ�ي�ر م��ن �سنوات القرن
التا�سع ع�شر يف ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة ب��غ��ر���ض التب�شري
يف اجل��زي��رة العربية ،والتي
التحقت بعد ذلك بكني�سة
الإ����ص�ل�اح يف ال��ع��ام ،1849
ه��ذه الكني�سة التب�شريية
والطبية والتعليمية ب��د�أت
ب�إن�شاء مراكز لها يف مدن
اخلليج ال�ساحلية ،بد ًءا من
الب�صرة يف العام  ،1891وبعد
ذلك يف م�سقط (�سلطنة عمان) ،ثم
يف البحرين ،و�أخريا يف الكويت ،وكل
ذل��ك قد متّ يف العقد الأول من القرن
الع�شرين ،وك��ان الهدف كما ظهر
يف �أدبيات تلك الكني�سة هو التب�شري
م�صحو ًبا بالتطبيب ،و�أي�ضً ا التعليم .ما
يعني هنا الإ�شارة �إىل � ّأن ذلك املجتمع
منفتحا
جمتمعا
يف دول اخلليج كان
ً
ً
اً
وقابل للآخر بدليل ال�سماح من دون
م��ق��اوم��ة ل��ه��ذه الإر���س��ال��ي��ة ب����أن تبني
مقراتها ،ومتار�س عملها بحر ّية».
ّ
رحالة ذلك الع�صر ،الأديب �أمني
وكان ّ
الريحاين قد �أ���ش��ار يف كتابه «ملوك
العرب» �إىل تلك الإر�ساليات حيث قال:
ّ
يركزوا
املب�شرين ب��أن
«�أن�صح �إخ��واين
ّ
يف عملهم على التطبيب والتعليم،
� ّأما التب�شري ف�إن ه�ؤالء البدو لن يرتكوا
دينهم ق���ط» .وه��و ق��ول ل��ه منطقه،
وم�بررات��ه املو�ضوعية ،ذلك ل ّأن الدين
ّ
ملت�صق باملجتمع ،والثقافة العامة،
والأ�سرة ،والرتاث ،والرتبية.
وي�ضيف الرميحي :على م��دى ثالثة
�أرب���اع ال��ق��رن الع�شرين ،ك��ان لهذه

ٍ
وبخا�صة يف
امل��واق��ع الإر���س��ال��ي��ة �أث��ره��ا
التطبيب ،والتوثيق ،وما لبث �أن ُ�ضعف
التطور ،حتى متّ حلها
هذا الدور ب�سبب
ّ
يف العام  .1973وقد ترك العاملون فيها
مهما ،خ�صو صً� ا يف
وتوثيقيا
معرفيا
�أث ًرا
ً
ًّ
ًّ
العقود الأربعة الأوىل من القرن الع�شرين،
وحتديدا يف تو�صيف مظاهر املجتمعات،
ً
و�أنظمتها يف ذلك الوقت ،حيث كان
ً
منعدما يف
�ضعيفا� ،أو
التعليم للمواطنني
ً
هذه املنطقة العربية ،وكذلك التوثيق.

تفرق القوانني وال املواقف
العاملة ،فلم ّ
االجتماعية بني القادمني للم�ساهمة
يف التنمية ،ب�سبب دينهم �أو لونهم .يف
اخلليج اليوم جمع من الب�شر املت�ساوين
يف احلقوق حتت القانون القائم ،وهم
جماعات كبرية من ديانات خمتلفة،
�سواء كانوا طوائف م�سيحية� ،أو من
غريهم ،ومل يعد الفكر «الت�سطيحي»
ق��اب� اًًل� للبيع يف جمتمعات اخلليج،
يفرق بني النا�س ب�سبب ّ
ملتهم،
والذي ّ

وقد ترك الأطباء العاملون الكثري من
الكتب التي حملت جتربتهم ،كما
كتب املنت�سبون �إىل تلك الإر�ساليات
مقاالت ن�شرتها جملة مهمة كانت
ت�صدر يف �أم�يرك��ا ،وت�سمى «العربية
امل��ن�����س��ي��ة» .Neglected Arabia
�شكلت هذه الكتب واملقاالت يف ما
ّ
بعد ،ثروة كبرية للباحثني على �صعيد
معرفة الواقع االجتماعي واالقت�صادي
لدول اخلليج احلالية ،وعاد �إليها بع�ض
الباحثني م��ن �أب��ن��اء اخلليج لإث���راء
ن�شاطاتهم.
ويتابع« :يف ثالثينيات القرن املا�ضي �أو
حولها ،ا�ستقبلت دول اخلليج م�سيحيني
ويهو ًدا هاجروا �إليها من الدول املجاورة،
وقد ا�ستوعبهم املجتمع ،و�أ�صبح بع�ض
�أبنائهم وبناتهم يف مراكز مرموقة
مثل منا�صب ال�سفراء ،وع�ضوية املجال�س
الت�شريعية� .سردت كل تلك النقاط
املوجزة من التاريخ ،ل ٍ
أ�صل �إىل القول
� ّإن املجتمع يف اخلليج ك��ان وم��ا زال
اً
وقابل للآخرّ � .أما يف ما يفر�ضه
منفتحا
ً
ّ
ال��واق��ع ال��ي��وم م��ن ت��دف��ق كبري لليد

ويتاجر با�سم الدين يف مقاي�ضة �سيا�سية.
فاملواطنة العاملية �أ�صبحت حقيقة
مقيمة ،والدليل هو القدا�س الذي �أقامه
البابا فرن�سي�س يف �أب��و ظبي ،وح�ضره
الآالف م��ن ال��ق��اط��ن�ين يف الإم����ارات
تكمل امل�سرية .كما
وحولها ،ظاهرة
ّ
� ّأن ع��دد الكنائ�س املنت�شرة يف دول
اخلليج اليوم ،بل دور العبادة يف بع�ض
دولنا لغري امل�سيحيينّ وامل�سلمني ،ظاهرة
طبيعية ،ومقبولة ،وهي امتداد لذلك
التاريخ الطويل من االحرتام الذي ترجو
اً
متبادل،
له وثيقة �أب��و ظبي �أن يكون
وكفى متاجرة بالأديان� ،أو ا�ستخدامها
كمخلب ّ
قط مل�صالح �سيا�سية».
و�آخ��ر الكالم – ي�ضيف الرميحي –
«يولد جميع النا�س �أحرا ًرا ،ومت�ساوين يف
الكرامة واحلقوق ،وهم قد وهبوا العقل
والوجدان ،وعليهم �أن يعامل بع�ضهم
بع�ضً ا بروح الآخاء» .هذا ما تقوله املادة
الأوىل ،م��ن الإع�ل�ان العاملي حلقوق
الإن�سان 10( ،كانون الأول  ،)1948بعد
�أن �شهد العامل �أكرب جمزرة يف التاريخ،
�ضد �أخيه الإن�سان؟!.
قام بها الإن�سانّ ،
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ق�ضايا ع�سكرية

�إعداد :العميد املتقاعد �شارل �أبي نادر

هل ين�سحب الأمريكيون والرو�س من معاهدة

ان�شغل العامل يف الفرتة الأخرية بان�سحاب
الوالي�ات املتح�دة الأمريكي�ة ،وبعده�ا
احل�د من
مبا�ش�رة رو�س�يا ،م�ن معاه�دة
ّ
ال�ص�واريخ الق�صيرة واملتو�س�طة امل�دى،
وذل�ك عق�ب اتهام�ات متبادل�ة ح�ول
خرقه�ا .ومبعزلٍ عن �ص�حة اتهامات كل
من الطرفني� ،إذ من غري امل�ستبعد �أن يكون
اخلرق من كليهما ،يبدو � ّأن ال�ص�راع البارد
بينهما يتجه نحو ملف ح�س�ا�س ،قد يكون
�أخط�ر م�ن مل�ف الق�درات ال�ص�اروخية
والنووية ،وهو ملف الأ�س�لحة البيولوجية.
يف ما يلي �إ�ضاءة على املو�ضوع.
ُيق�صد بالأ�سلحة البيولوجية اال�ستخدام املتعمد للأحياء
الدقيقة والنباتات واحليوانات املجهرية وال�سموم ،لن�شر الأوبئة
والأمرا�ض واملوت بني الب�شر واملوا�شي واملحا�صيل ،عرب هجمات
�سريعة االنت�شار على نطاق وا���س��ع .تتميز ه��ذه الأ�سلحة
اً
ف�ضل عن �صعوبة ك�شفها
بانخفا�ض كلفة �إنتاجها،
بالأنظمة الدفاعية الروتينية ،و�سهولة نقلها من مكان �إىل
�آخر ،وقد ازداد م�ؤخ ًرا الوعي العام خلطر ا�ستخدامها ،وبخا�صة
لأغرا�ض �إرهابية.

معاهدة حظر الأ�سلحة البيولوجية

هدفت هذه املعاهدة �إىل منع تطوير و�إنتاج وتخزين الأ�سلحة
ال�سمية وتدمريها ،وكانت
البكتريية (البيولوجية) والأ�سلحة
ّ
�أول اتفاقية من نوعها متعددة الأط��راف .وهي ثمرة جهود
كبرية للمجتمع الدويل يف �إطار عمله على �إيجاد اتفاقية
مكملة لربوتوكول جنيف للعام  ،1925الذي منع ا�ستخدام
الأ�سلحة البيولوجية لكنه مل مينع تطويرها وحيازتها.
ُو ِّقعت معاهدة حظر الأ�سلحة البيولوجية يف العام ،1972
حاليا  165دولة،
ودخلت حيز التنفيذ يف العام  .1975وتلتزمها
ً
يحد
لكن ،ال يوجد نظام ر�سمي للتحقق من هذا االلتزام مما ّ
من فاعليتها ،وبعد العام  2011ان�ضمت �إليها  12دولة جديدة
توقيعا فقط ومن دون م�صادقة.
ً

اخلطوط العامة للمعاهدة

تُخت�صر اخلطوط العامة للمواد الأ�سا�سية من هذه املعاهدة
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مبا ي�أتي:
املادة الأوىل :عدم امتالك الأ�سلحة البيولوجية ،حتت �أي
ظرف.
امل��ادة الثانية :يجب تدمري الأ�سلحة البيولوجية وامل�صادر
املرتبطة بها� ،أو حتويلها لال�ستخدام ال�سلمي.
املادة الثالثة :عدم نقل �أو م�ساعدة �أو ت�شجيع �أو حث �أي طرف
لطرف �آخر على امتالك الأ�سلحة البيولوجية.
املادة الرابعة :اتخاذ الإجراءات الالزمة على النطاق الوطني
حمليا.
لإنفاذ املعاهدة
ً
املادة اخلام�سة� :إجراء ا�ست�شارة ثنائية �أو جماعية حلل �أي
م�شكلة تتعلق ب�إنفاذ املعاهدة.
املادة ال�ساد�سة :الطلب من جمل�س الأمن التحقيق يف �أي خرق
للمعاهدة واالن�صياع لقراراته التي تعاقب على هذا اخلرق.
ٍ
بطريقة ت�شجع اال�ستخدام
املادة ال�سابعة :فعل كل ما �سبق
ال�سلمي.

بع�ض الأ�سلحة البيولوجية املعروفة

يت��م العمل عل��ى تطويره��ا ونقلها
ثم��ة �أمرا�ض وفريو�س��ات
ّ
ّ
ون�شرها لت�ص��بح يف خانة الأ�س��لحة البيولوجية ،ومنها :احلمى
البوليفي��ة النزفي��ة ،الت�س��مم ال�س��جفي ،التيفو���س الوبائ��ي،
اجلم��رة اخلبيث��ة ،حم��ى ال�ص��حراء ،حم��ى ال��وادي املت�ص��دع،
احلمى ال�ص��فراء ،حمى ال�س��ا ،داء تولريي ،داء الربو�س��يالت ،داء
نيوكا�س��ل ،الطاعون ،طاع��ون البقر ،فرانك �أول�س��ن ،فريو�س
�أيبوال ،فريو�س رافن ،متالزمة فريو�س الهنتا الرئوية� ،إلخ...

حظر الأ�سلحة البيولوجية؟
هل تخالف الواليات املتحدة الأمريكية املعاهدة؟

يف نهاية العام املن�صرم ،نقلت ف�ضائية «رو�سيا اليوم» الناطقة
بالعربية تقري ًرا �صاد ًرا عن وزارة الدفاع الرو�سية ،وجهت فيه
اتهاما للبنتاغون ،ب�إدارة خمتربات غري �شرعية على
الأخرية
ً
احلدود مع رو�سيا ،ويف جورجيا بالتحديد ،تعمل حتت غطاء
م�ؤ�س�سات طبية وتقوم ب�إجراء جتاربها على املدنيني .هذه
تو�صل �إليها اخلرباء الع�سكريون الرو�س بعد حتليل
النتيجة ّ
معلومات قدمها وزير �أمن الدولة ال�سابق يف جورجيا ب�ش�أن
مركز ريت�شارد لوغار للرعاية
ال�صحية امل��وج��ود يف جورجيا.
ويف ال�����س��ي��اق ن��ف�����س��ه اتهمت
وزارة ال��دف��اع الرو�سية الواليات
املتحدة الأمريكية بانتهاك
معاهدة الأ�سلحة البيولوجية
وبالتح�ضري ل�شن هجمات بتلك
الأ�سلحة على رو�سيا وال�صني،
وذل��ك باال�ستناد �إىل معطيات
ا�ستخبارية.
وثمة اتهامات �أخرى للواليات
ّ
املتحدة الأم�يرك��ي��ة يف الإط��ار
ّ
يتعلق بوجود
نف�سه ،منها ما
خم��ت�برات ت��دي��ره��ا ���ش��رك��ات
�أمريكية يف بع�ض بلدان �أفريقيا،
تقوم بتجارب على �أ�سلحة �سرية.
من جهتها ،نفت وا�شنطن الأمر لكنّ ها مل ت�سمح بدخول
ف��رق م��ن الأمم املتحدة �إىل امل��خ��ت�برات امل��ذك��ورة لإج��راء
التفتي�شات الالزمة.
ويقول الربوف�سور الرو�سي �أندريه مانويلو نائب عميد ق�سم
ً
حديثا عن وفاة
العلوم ال�سيا�سية بجامعة مو�سكوّ � ،إن هناك
الع�شرات يف تلك املختربات خالل التجارب ،التي جترى خارج
الواليات املتحدة الأمريكية ،لأنها غري قانونية داخلها .وهو
ي�ضيف � ّأن املختربات املوجودة تنتج �أ�سلحة خطرية ت�ستعمل
يف االغتياالت ال�سيا�سية ال�سرية ،وهذه املعلومات ك�شفها
�صحفيون �أمريكيون ،وقد متّ الت�أكد من وجود خمتربين يف
جورجيا من قبل موظفني جورجيني.
يف مطلق الأحوال ،ال ميكن ت�أكيد هذه االتهامات اخلطرية
التي نفتها وا�شنطن ،ويف الوقت عينه ال ميكن جتاهلها.
فثمة معلومات �أكيدة عن �إ�صابات للخنازير يف رو�سيا وال�صني
ّ
مبر�ض الطاعون الأفريقي ،وقد ّ
متت مقارنته ومطابقته مع

الفريو�س املماثل املوجود يف جورجيا ،والذي انت�شر بعد ت�سربات
من املختربات التي يقول الأمريكيون �إ ّنها خم�ص�صة لتجارب
الأمرا�ض ال�سارية ،بينما يقول الرو�س � ّإن جتارب حول الأ�سلحة
البيولوجية تجُ ��رى فيها .وكانت رو�سيا قد دعت منظمة
حظر الأ�سلحة الكيمياوية والبيولوجية للك�شف على تلك
املختربات ،لكن الأمريكيني رف�ضوا ذلك .ويف ظل هذا الرف�ض،
ازدادت الت�سا�ؤالت حول �سبب �إقامة مثل تلك املختربات خارج
الأرا�ضي الأمريكية ويف جورجيا بالتحديد ،فهل هو قانوين؟
�أم أ� ّنه يعود �إىل احتمال ت�سرب الفريو�سات �إىل خارج املختربات
مع ما ي�شكله ذلك من خطر على املواطنيني الأمريكيني؟
�أم �أ ّنه ا�سرتاتيجي -جغرايف يتعلق بكون �أهداف الأ�سلحة التي
ُيعمل على تطويرها هي رو�سيا وال�صني القريبتان من جورجيا؟

ه��ذه الت�سا�ؤالت احل�سا�سة ،كما االت��ه��ام��ات الرو�سية،
تبقى مو�ضع �شك .فقد �سبقتها اتهامات �أمريكية لرو�سيا
بعمليات قر�صنة �إلكرتونية وا�سعة يف كندا والواليات املتحدة
الأمريكية ،بالإ�ضافة �إىل االتهامات الأمريكية الأخرية
حول خرق مو�سكو ملعاهدة ال�صواريخ املتو�سطة والق�صرية املدى،
برمته من دائرة احلرب الباردة
وبالتايل ال ميكن �إخراج الأمر ّ
التي يبدو �أنها تعود بني القطبني من جديد.

املراجع:

معاهدة

حظر

%/https://ar.wikipedia.org/wiki
الأ�سلحة البيولوجية.
حت�ضر �أ�سلحة
ف�ضائية رو�سيا اليوم عربي :وا�شنطن ..هل
ّ
بيولوجية �ضد رو�سيا؟
https://youtu.be/XWOlFi6J9xI
موقع �سبوتنيك الرو�سي العربي – ر�صد ع�سكري.
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�إعداد :د�.أحمد ع ّلو  /عميد متقاعد

تعتمد بع�ض الدرا�سات اال�سرتاتيجية
م�صطلح «الأجيال» لتو�صيف التطور احلا�صل
يف احلروب وللتمييز بني �أدوات هذه احلروب
و�إداراتها من جيل �إىل �آخر .وبح�سب اخلرباء
اجلدد ف� ّإن معاهدة «�صلح وي�ستفاليا» العام
 ،1648وب�سبب ارتباطها بن�ش�أة الدول القومية
�صاحبة ال�سيادة ،وامتالكها القوة والأ�سلحة
الع�سكرية واحتكارها� ،أ�س�ست لن�شوء مفهوم
احلروب احلديثة.
ّ
املحلل��ون اال�س�تراتيجيون
يختل��ف
والع�س��كريون يف تعريف �أجيال احلروب
�أو حقباته��ا نظ�� ًرا �إىل اخت�لاف املعايري
الع�س��كرية والتكتي��ة ،واملفاهي��م
النظرية التي ي�ستخدمونها يف التعريف �أو
التحليل .مع ذلك ،ميكن التمييز بني
خم�سة �أو �ستة �أجيال.

حروب اجليل الأول

يعرفها اخلبري الع�سكري والكاتب
ّ
الأم�يرك��ي ويليام ليند ب�أنها حروب
احلقبة املمتدة بني العامني  1648و،1860
والتي ُعرفت باحلروب التقليدةيةCo n
.ventional War
و أُ�طلقت هذه الت�سمية على احلروب،
التي تدور رحاها بني جي�شني نظاميني
على �أر�ض واحدة ويف ميدان حمدد ،حيث
تكون املواجهات مبا�شرة بني خ�صمني �أو
�أكرث وتُ�ستعمل فيها الأ�سلحة والذخائر
والتكتيات التقليدية على �أنواعها.
وه��ذا اجليل م��ن احل���روب يت�سم ب�بروز
مقومات الفرو�سية وال�شجاعة والإق��دام
على م�ستوى القادة والأفراد.
عرفت الب�شرية مبك ًرا هذه احلروب
التي ا�ستمرت حتى فرتة ما قبل احلرب
العاملية الثانية ،وا�ستُخدم خاللها عدد
كبري م��ن العمليات الع�سكرية،
كعمليات املناورة وااللتفاف لتطويق

�أجيال احلروب:

هل �أ�صبحنا
يف اجليل ال�ساد�س؟
يقول كارل فون
كالو�سويتز:
«احلرب كاحلرباء»
اخل�صم و�ضربه يف �أجنحته للق�ضاء عليه
وتدمريه.

حروب اجليل الثاين �أو حرب
الع�صابات

يتميز ه��ذا اجليل مبا ُيعرف بحرب
الع�صابات �أو احلرب الثورية ،وتكون عاد ًة
بني جي�ش نظامي تقليدي وجمموعات
ن�سبيا تقاتل لتحقيق
قليلة ال��ع��دد
ً
هدف واح��د .وه��ذه احل��روب �شبيهة �إىل
ح��د م��ا ب��ح��روب اجليل الأول ،ولكن
التطور الذي ح�صل يف تقنيات الأ�سلحة
وتكتيكات املناورة واحلركة والنريان
وطريقة �إدارة ا�ستخدام الدبابات والطريان
بني الأطراف املتنازعة ،جعل لها خا�صية
�أكرث دقة من ناحية القدرة على �إحداث
قدر �أكرب من اخل�سائر يف طريف النزاع.
تتميز حرب الع�صابات با�سرتاتيجيتها
وفكرها اخلا�ص ،فهي تن�ش�أ يف ال�صراع

امل�ستمر وال��ط��وي��ل مم��ا يحتّ م اتّ ��ب��اع
�أ�سلوب املفاج�أة واملباغتة يف القتال �ضد
اجليو�ش النظامية ،واعتماد ال�ضربات
املوجعة للعدو يف معارك ومواجهات
�صغرية ومتعددة ،ت�ضعف قدرته وجتعله
يرتاجع عن �أهدافه حتت وط�أة ال�ضربات
املتالحقة من قبل خ�صم يظهر ويختفي،
ٍ
ا�سرتاتيجية يفر�ض فيها
ويقاتل وفق
نف�سه و�شروطه ،ويحدد مكانها وزمانها
مبا ي�ضمن له النجاح.
تتميز حرب الع�صابات ب�أحادية القيادة
�إذ يجمع قياديوها ع��اد ًة ،بني القيادة
الع�سكرية وال�سيا�سة ،كما تعتمد هذه
ٍ
ب�شكل
احل��رب على م�ساندة الإع�لام
رئي�سي ،وذلك لك�سب املزيد من الأن�صار
والت�أييد ،والتربعات بالأموال.
انت�شرت هذه احلروب يف كثري من دول
العامل ،ولعل �أهم ما مييزها هو �أ ّنه لي�س
هناك مقيا�س حمدد لت�سليح عنا�صرها،
ولكن طبيعة ديناميكية احلركة
واملناورة امل�ستمرة فيها تفر�ض اعتماد
الأ�سلحة اخلفيفة واملتو�سطة.

حروب اجليل الثالث

يع��رف البع���ض ه��ذا اجلي��ل باحل��روب
ّ
الوقائي��ة �أو اال�س��تباقية Preventive
 ،Warالت��ي انطلق��ت من وح��ي نظرية
«الردع بال�ش��ك» .وهي نظرية �سيا�س��ية
ع�س��كرية ظه��رت يف الوالي��ات املتحدة
الأمريكي��ة عق��ب انهي��ار االحت��اد
عمليا ال�ضربة
ال�سوفياتي ال�سابق .وتعني
ً
اال�ستباقية و�شن احلرب �ضد كل ما من
�ش���أنه �أن يهدد الأمن القومي الأمريكي
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�أو ال�س��لم العاملي ،وت�ش��كل احلرب على
منوذج��ا عنه��ا .غ�ير �أن اخلبري
الع��راق
ً
الأمريك��ي ولي��ام لين��د ي��رى � ّأن الأمل��ان
طوروا ه��ذا اجليل خالل احلرب
ه��م من ّ
العاملي��ة الثاني��ة باعتماده��م املرون��ة
اً
ف�ضل عن املفاج�أة
وال�س��رعة يف الهجوم،
واحلرب خلف خطوط العدو.

حروب اجليل الرابع

يتفق اخل�براء الع�سكريون على � ّأن
حرب اجليل الرابع التي ُعرفت بــ«احلرب
الال متماثةلة» (Asymmetric Wa r
 )fareهي حرب �أمريكية �صرفة� ،إذ
وجد اجلي�ش الأمريكي نف�سه يحارب «ال
دولة» بعد �أحداث � 11أيلول � .2001أو مبعنى
�آخ��ر ك��ان عليه حم��ارب��ة تنظيمات
جيدا منت�شرة
حمرتفة ع�سكر ًيا ومدربة
ً
حول العامل ،ومتلك �إمكانات ممتازة
ولها خاليا خفية تن�شط ل�ضرب امل�صالح
احليوية للدول الأخ��رى لإ�ضعافها �أمام
ال���ر�أي ال��ع��ام الداخلي و�إرغ��ام��ه��ا على
االن�����س��ح��اب م��ن ال��ت��دخ��ل يف مناطق
نفوذها.
تُ�ستخدم يف هذه احلرب و�سائل الإعالم
اجلديد والتقليدي ،ومنظمات املجتمع
املدين واملعار�ضة ،والعمليات اال�ستخبارية،
وال�شركات الأمنية اخلا�صة ،والنفوذ
الأم�يرك��ي يف �أي بلد خلدمة م�صالح
الواليات املتحدة الأمريكية ،و�سيا�ساتها
اال�سرتاتيجية.

حروب اجليل اخلام�س

يعترب البع�ض �أن ما و�صلت �إليه احلروب
الب�شرية ال��ي��وم ،هو ما ي�سمى بحروب
اجليل اخلام�س التي تعتمد على خلق
تناق�ضات بني ال�سلطة واملجتمع يف دولة
م��ا ،وذل��ك با�ستغالل الو�سائل كافة،
ويقول �أحد املحللني � ّإن اجليل اخلام�س
يعتمد يف ا�سرتاتيجيته على «احتالل
العقول ال الأر���ض ،وبعد احتالل العقول
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ي���ت���ك���فّ ���ل امل��ح��ت��ل
بالباقي» ،فهو ي�ستخدم
العـنـف غـيـر املـ�سلـح،
اً
مـ�سـتـغل جـمـاعـات
عـقـائـديـة مـ�سـلـحـة،
وعـ�صـابـات الـتـهـريـب
املنظمة ،والتنظيمات
ال�صغرية املد ّربة ،من �أجل �صنع حروب
داخلية تتنوع ما بني اقت�صادية و�سيا�سية
واجتماعية ،بهدف ا�ستنزاف الدولة
امل�ستهدفة وو�ضعها يف مواجهة �صراعات
َ
داخ��ل��ي��ة ،ب��ال��ت��وازي م��ع ال��ت��ه��دي��دات
اخلارجية العنيفة.
يعتمد �صانعو حروب اجليل اخلام�س
على ا�ستخدام التقنيات احلديثة ،التي
ت�شمل القوة امل�سلحة ،كال�صواريخ امل�ضادة
للدروع ،والعمليات االنتحارية ،ون�صب
الكمائن ،والأعمال الإرهابية ،والقوة
غري امل�سلحة ،التي يكون فيها العدو
اً
فاعل من دون �أن يظهر ب�شكل مبا�شر.
كما ت�شمل ه��ذه التقنيات الإره��اب
الإلكرتوين ،واحلرب ال�سيربانية ،و�إثارة
ال�شعوب ،وحتريكها وف��ق الأه���داف
ال�سيا�سية لدول �أخرى .ويرى بع�ض اخلرباء
� ّأن من بني التقنيات �أي�ضً ا ا�ستحداث
حالة فو�ضى يف مواقع ال�صراع بني �أطراف
حملية ،تتيح للدول الكربى التدخل
وتوجيهها مل�صلحتها ،و«الربيع العربي»
وفق البع�ض ،هو �أحد هذه التطبيقات.
كما ي��رى اخل�براء � ّأن �إغ���راق املناطق
امل�ستهدفة باملخدرات هو �أحد الأ�سلحة
الفعالة حلروب اجليل اخلام�س.
ك��ان الربوف�سور الأم�يرك��ي ماك�س
مايوراينغ �أول من حتدث عن هذه احلرب
يف حما�ضرة علنية وهو يخت�صر تعريفها
بالنقاط الآتية« :هي احلرب بالإكراه،
و�إف�شال الدولة ،وزعزعة ا�ستقرارها ،ثم
فر�ض واقع جديد يراعي م�صالح الدولة
الأمريكية».
ويرى حمللون �آخرون � ّأن حروب اجليل
اخلام�س ت�ستخدم التقنيات احلديثة
بهدف �إيجاد حكومة يف الظل ،كما
�أ ّنها تتعامل مع كيانات �صغرية متعددة

وممنهجة تعمل على هدم التعليم يف
اجلامعات و�إ�شاعة الفو�ضى ،وارتكاب
�أف��ع��ال �إجرامية للت�شكيك يف قدرة
الدولة على ال�سيطرة الأمنية ،وتُ�سـتغل
هذه الت�شكيالت الإجرامية يف فربكة
الأخبار وتبديل احلقائق وترويع املواطنني.

جيل �ساد�س؟

يتحدثون عن اجليل ال�س��اد�س
ثمة من
ّ
م��ن احل��روب ،وهم يعتق��دون � ّأن رو�س��يا
هي �أول من �أطلقه ،واملق�ص��ود هنا احلرب
الت��ي تُدار عن بعد ،من خالل ا�س��تخدام
الأ�س��لحة الذكية لت�ألي��ب املجتمع من
خ�لال التجني��د الكام��ل ل�ش��بكات
الإنرتن��ت به��دف ته��دمي �أركان الدولة
و�إف�ش��الها .وتتن��وع الو�س��ائل الذكي��ة
لت�ش��مل ا�س��تخدام الطي��ور واحليوان��ات
والأ�س��ماك ك�أدوات للتج�س���س و�إحل��اق
ال�ض��رر عن بعد ،وهذا الن��وع من الأدوات
تتبن��اه وكالة داري��ا التابع��ة للبنتاغون
وفق ر�أي رو�سيا.

�آراء يف احلروب احلديثة

ّ
املحللني �أ ّنه من �سمات حروب
يرى بع�ض
اجليلني اخلام�س وال�ساد�س غياب مركز
الثقل ،ففي الأجيال الأربعة ال�سابقة
من احل��رب ك��ان ال�صراع يحدث بني
كيانات تتمتع بهياكل م�ؤ�س�ساتية،
ً
جيو�شا �أو حتى جماعات
�سواء كانت
متمردة� .أي � ّأن لها مركز ثقل ،يتمثل
بالهرمية والت�سل�سل القيادي وال��روح
املعنوية وخطوط الإم��دادات اللوج�ستية
والدعم ال�سيا�سي وال�شعبي� ،إ�ضافة �إىل
وجود مربرات �أخالقية �أو قانونية خلو�ض
احلرب ،وعند تدمري مركز ثقل العدو،
ميكن تدمري امل�ؤ�س�سة بكاملها،

وحتقيق الن�صر.
�أما جماالت حروب اجليل اخلام�س وما
بعده فهي خمتلفة .فمجال اجليلني الأول
والثاين كان الرب والبحر ،فيما اعتمدت
ح���روب اجل��ي��ل ال��ث��ال��ث ع��ل��ى التطور
االقت�صادي والتكنولوجي يف ع�صر الثورة
ال�صناعية ،ما �أدى �إىل �ضم املجال اجلوي
�إىل نطاق احل��رب ،وكذلك امل�ساحات
حتت �سطح املياه ،والف�ضاء الإلكرتوين.
وانتقلت حروب اجليل الرابع �إىل مدى
�أبعد ي�شمل املجال ال�سيا�سي� ،إذ �أ�ضحت
احلرب �صراع �إرادات �سيا�سية ال جمرد
�صراع بالقوة امل�سلحة.
ك��ذل��ك ،تختلف ح���روب الأج��ي��ال
احلديثة عما �سبق يف كونها جتاوزت
جم��االت ال�صراع التقليدية ،لت�صبح
�وع��ا م��ن احل���روب غ�ير امل��ق��ي��دة ،التي
ن� ً
جتمع يف الوقت ذاته احلرب االقت�صادية،
وال�سـيربانيــة ،واملـعـلـومـاتيــة ،والـحــرب
الهجينة ،وحروب �أ�سلحة الدمار ال�شامل،
وحروب املخدرات والبيئة.
ّ
املحللني � ّأن معظم
وي ��ؤك��د بع�ض
هذه احلروب كان يتزامن مع املعارك
احلربية يف الأجيال ال�سابقة من احلروب،
مييز احلروب اجلديدة ،هو أ� ّنه
لكن ما ّ
ميكن تطبيقها ،حتى يف حالة عدم
وجود �صراعات ع�سكرية عنيفة معلنة
بني الدول.

مواجهة هذه احلروب

تتمثل �أ���س��ال��ي��ب م��واج��ه��ة احل���روب
تركز على املجتمع يف
احلديثة التي
ّ
�سيا�سات احلكم الر�شيد ،والتي تعمل
على حت�صني املجتمع ،من خالل ك�سب
والء امل��واط��ن�ين ،وا�ستهداف احلوا�ضن
االجتماعية للإرهابيني وامليلي�شيات

امل�سلحة وجتفيف مواردها.
ك��ذل��ك ،ف���� ّإن تكنولوجيا املراقبة
والر�صد هي �أي�ضً ا من �أ�ساليب مواجهة
ّ
وتوظف بع�ض
هذا النوع من احل��روب،
ال���دول ال��ك�برى ا�ستثمارات هائلة يف
تكنولوجيا رقابة الأف���راد ور�صدهم،
يف �إط��ار جهودها الرامية �إىل حماربة
التنظيمات الإرهابية.
وت ُّع ُد برامج توعية الأفراد ومنع اخرتاق
ثقافي��ا م��ن �أه��م �أ�س��اليب
املجتم��ع
ً
مواجهة هذا اجليل من احلروب� ،إ�ض��افة
�إىل تفكي��ك التحالف��ات املعادي��ة التي
تن�ش���أ �ض��د الدولة ومنع متويلها ودعمها
ماد ًيا وب�ش��ر ًيا ،ويتم ذلك بو�سائل متعددة
ع�س��كرية وغ�ير ع�س��كرية ،به��دف
جتنّ ب االنفجار من الداخل نتيجة وجود
ثغرات يف الن�سيج املجتمعي.

خال�صة

عرف العامل ،عرب تاريخه ،عدة �أجيال
من احل��روب ،ولكل جيل �سماته من
حيث �أن����واع الأ���س��ل��ح��ة امل�ستخدمة،
وط��ب��ي��ع��ة اخل��ط��ط وال��ت��ك��ت��ي��ك��ات
واال���س�ترات��ي��ج��ي��ات ،وم��ي��ادي��ن امل��ع��ارك
متيز اجليل الأول باحل�شد
وغريها ،وقد ّ
الكبري للقوات واملواجهات املبا�شرة
بني اجليو�ش يف �أر���ض معركة حم� ّ�ددة،
وا�ستخدام البنادق وامل��داف��ع البدائية.
متيز باالعتماد
� ّأم��ا اجليل الثاين فقد ّ
الكبري على القوة النارية �أك�ثر من
االعتماد على ح�شد �أعداد كبرية من
اجلنود ،وا�ستخدام �أ�سلحة �أكرث تطو ًرا
ّ
ممثلة يف امل��درع��ات الثقيلة والبنادق
الآل��ي��ة وغ�يره��ا ،وذل��ك نتيجة للثورة
ال�صناعية وما �أتاحته من تطور يف جمال
الأ���س��ل��ح��ة ،وظ��ه��ر اجل��ي��ل ال��ث��ال��ث من
احلروب يف احلرب العاملية الثانية (-1939
 ،)1945ومتيز بالتطور الكبري للمدرعات
واالعتماد الأك�بر على القوات اجلوية
و�سرعة احلركة واملفاج�أة ،والعمل خلف
اً
ف�ضل ع��ن االعتماد
خ��ط��وط ال��ع��دو،
ب�شكل �أك�بر على اخل��ن��ادق ،ولذلك
يطلق عليها ا�سم احل��روب الوقائية �أو

اال�ستباقية �أو اخلاطفة .ومع التباين بني
هذه الأجيال الثالثة من احلروب ،ف�إ ّنها
تتفق يف �سمة م�شرتكة هي �أ ّنها كانت
ب�شكل �أ�سا�سي ح��رو ًب��ا ب�ين اجليو�ش
النظامية.
� ّأما اجليل الرابع من احل��روب ،فيقوم
على �ضرب العدو من الداخل من خالل
�إث��ارة القالقل والتمرد والت�شجيع على
احل��روب الأهلية والطائفية والعرقية،
يتحول املجتمع �إىل �أداة لتدمري
بحيث
ّ
نف�سه �أو يغدو عد ًوا لنف�سه ،بوعي �أو من
دون وع��ي ،عرب دف��ع ق��واه �إىل الت�صادم
والتقاتل� ،أو العمل �ضد �أم��ن املجتمع
وا�ستقراره بذرائع ومربرات غري حقيقية.
ّ
ولعل املنطقة العربية تعي�ش هذا النوع
من احلروب منذ العام  2011يف �سياق ما
ُع��رف بـ«الربيع العربي» .و�إ�ضافة �إىل
ه��ذه الأج��ي��ال الأرب��ع��ة ،هناك جيالن
خام�س و�ساد�س من احلروب وهي احلروب
الهجينة ال��ت��ي جت��م��ع ب�ين الو�سائل
التقليدية والو�سائل غري التقليدية مثل
ح��روب املعلومات واحل��روب ال�سيربانية
وغ�يره��ا .و�أه���م م��ا مييز ه��ذه احل��روب
احلديثة �أ ّنها تهدف �إىل �إطاحة الأنظمة
احلاكمة .وعلى الرغم من �أن هناك
�سمات متيز كل جيل من هذه الأجيال
اً
تداخل بينها
من احلروب ،ف� ّإن هناك
ب�شكل �أو ب��آخ��ر� ،إذ ال ميكن و�ضع
خطوط �صارمة للف�صل بني نوع و�آخر.

مراجع:

 حروب اجليل اخلام�س ...التحوالتالرئي�سة يف امل��واج��ه��ات العنيفة غري
التقليدية يف العامل ،مركز امل�ستقبل
للدرا�سات والأبحاث املتقدمة� ،أبوظبي،
.2017
 .https://www.qposts https://ar.wikipedia.org/wi /http://www.ahram.org.eghttps://en.wikipedia.org/
wiki/Fourth-generation_warfare
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ق�ضايا �إقليمية

�إعداد :د� .إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون الإ�سرائيلية

يف خ�ضم حالة االنك�سار التي
ً
وجمتمعا
جي�شا
�أ ّملت ب�إ�سرائيل
ً
ع��ق��ب ح���رب مت���وز ،2006
متحورت مهمة رئي�س الأركان
اجلديد ،يف حينه ،غابي �أ�شكنازي
( )2007/11/12حول� :إعادة
ترميم اجلي�ش ماد ًيا ومعنو ًيا � اً
أول،
وا�ستعادة ثقة اجلمهور به ثان ًيا.
وق��د وج��دت �إ�سرائيل نف�سها
بالتايل يف حالة تك ّيف ا�ضطرتها
�إىل �إج���راء مراجعة م�ستمرة
ودرا�سة دائمة خلياراتها العدوانية
احلرجة ،وموا�صلة بذل م�ساعيها
للقفز فوق القيود اجلديدة التي
أقرت بها و�أدت �إىل تعميق ف�شل
� ّ
رهاناتها وخياراتها امليدانية.

«املعركة بني احلروب»:

تكتيك العجز الإ�سرائيلي

ّ
املنظر الع�سكري
من هذا املنطلق ،ا�ستعار �أ�شكنازي مقولة
ليو�صف �أحد �أبرز
الأملاين ال�شهري كارل فون كالوزفيت�ش،
ّ
العرب التي ينبغي ا�ستخال�صها من احلرب املذكورة ،ومفادها
دائما يف �أحد و�ضعني� :إما يف حالة
أ� ّنه «على اجلي�ش �أن يكون ً
حرب و�إما يف حالة اال�ستعداد لها».
بيد � ّأن �أ���ش��ك��ن��ازي ،وم��ن ورائ���ه ق��ادة امل�ؤ�س�سة الأمنية
�سريعا � ّأن الثنائية التي تنطوي عليها
الإ�سرائيلية� ،أدركوا
ً
هذه املقولة ب�ش�أن و�ضعية اجلي�ش (�إما احلرب �أو اال�ستعداد
لها) ،غري كافية لت�أمني الرد املنا�سب على نوع حمدد من
التهديدات املحدقة ب�إ�سرائيل ،وهو تعاظم قوة �أعدائها خالل
حرجا هو وقائع
فرتة «ما بني احلروب» .وما زاد هذا الإدراك
ً
احلرب التي كانت �إ�سرائيل قد خرجت منها للتو ،وخربت
فيها ما مل تكن تتوقعه من مفاج�آت يف لبنان يف العام
ً
الحقا يف قطاع غزة.
 ،2006وكذلك احلروب التي وقعت

وظائف «املعركة بني احلروب»

وب��ال��ت��ايل ،ك��ان ال ب��د م��ن اج�ت�راح ا�سرتاتيجية جديدة
هدفها مواجهة اال�ستحقاق املتمثل بتعاظم قدرة الأعداء،
خ�صو صً� ا على ال�صعيد النوعي .فكان اعتمادها تطبيق
تكتيك «املعركة ما بني احلروب» ،على اجلبهات كافة،
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ب��ه��دف �إح����راز م��ا �أ�سمته
«امل��ن��ع وال����ردع ،والت�أجيل
واال����س���ت���ع���داد» ،بخ�صو�ص
احلرب املقبلة .والتكتيك
امل���ذك���ور يف ال���واق���ع لي�س
�أك�ث�ر م��ن �إط���ار مفهومي
ُيراد من خالله �إعطاء «قيمة ا�سرتاتيجية م�ضافة» للأن�شطة
الع�سكرية والأمنية املتفرقة التي ينفّ ذها العدو .ويف هذا
ال�سياق برزت مقاربة يف اجلي�ش الإ�سرائيلي جتعل «املعركة
بني احلروب» ذات ثالث وظائف هي :وظيفة «املنع» لتعاظم
ق��درات العدو؛ ووظيفة «الت�شوي�ش» على �أن�شطة العدو مبا
يربك خططه ل�شن عمليات �ضد �إ�سرائيل؛ ووظيفة «الردع»
التي من �ش�أنها �أن تعزز ح�ضور ال�سطوة والتهديد الإ�سرائيليني
يف وعي الأع��داء .وقد اعتُرب عن�صر ال�ضبط الأهم يف الن�شاط
حمكوما،
العمالين لـ«املعركة بني احلروب» على �أن يكون
ً
قدر الإمكان ،مبنطق «الب�صمة اخلافتة» يف الأداء واملمار�سة،
فال يقود �إىل تفجري الأو�ضاع والذهاب بها �إىل حرب كبرية.
يف هذا ال�سياق ،كتب اللواء رونني �إيت�سيك (القائد ال�سابق
ل�سالح امل�شاة) يف �صحيفة «�إ�سرائيل ال��ي��وم»ّ � :إن اجلي�ش
يف�ضل �سيا�سة «املعركة بني احلروب» على
الإ�سرائيلي بات ّ
خيار احلرب املفتوحة واملواجهة الع�سكرية املبا�شرة .و�أ�ضاف
�إيت�سيك« ،هناك توجهات يف اجلي�ش لتقلي�ص القدرات
الت�سلحية لدى املنظمات املعادية ،لأ ّن��ه منذ حرب لبنان
الثانية  2006تكونت لدى امل�ؤ�س�سة الأمنية والع�سكرية يف تل
�أبيب قناعة ومفاهيم جديدة ،مفادها � ّأن �إ�ضعاف املنظمات
املعادية «غري الدولية» املحيطة ب�إ�سرائيل منوط مبنعها

من �إعادة ت�سليح نف�سها ،وتقوية قدراتها الع�سكرية من
خالل النظرية امل�سماة «املعركة بني احلروب» .و�أو�ضح «� ّأن
مواجهة القوى غري النظامية التي تخو�ض حرب ع�صابات
كليا عن احلروب مع اجليو�ش النظامية .ولذلك،
تختلف
ً
امل�س ب�صورة
ف� ّإن الفكرة املتبلورة
ً
حاليا يف �أروقة اجلي�ش ،هي ّ
جدا بالقدرات العملياتية لهذه املنظمات ،ما
حرجة وم�ؤذية ً
يتطلب �إمكانات ا�ستخبارية متوا�صلة ،وقدرات عملياتية
فاعلة ،تقوم يف الأ�سا�س على �سالح اجل��و» .و�أ�شار �إىل «� ّأن
�إ�سرائيل تعمل من خالل «املعركة بني احلروب» على حتقيق
عدة �أه��داف يف �آن واح��د� :أولها �ضرب القدرات الت�سلحية
والو�سائل القتالية ،وا�ستهداف القواعد الع�سكرية والبنى
وامل�س بامللي�شيات امل�سلحة واملنظمات التي تهدد
التحتية،
ّ
احلدود الإ�سرائيلية» .وختم �إيت�سيك بالقولّ �« :إن الهدف
الثاين من هذه ال�سيا�سة هو �إبعاد �شبح احلرب املقبلة �أطول
فرتة ممكنة ،وعدم وقوعها بينما اجلي�ش ي�ستعد ،ويت�سلح،
ويتدرب ،ويبني عقيدة قتالية وقدرات ع�سكرية».

رهان على الذراع اجلوية

أييدا من
لقد الق��ى تكتيك «املعركة بني احل��روب» ت� ً
قيادة اجلي�ش العليا ،وخ�صو�صً ا رئي�س الأركان احلايل غادي
�إيزنكوت وال�سابق بيني غانت�س الذي �ألقى على عاتق قائد
�سالح اجل��و �أم�ير �إي�شيل ،مهمة قيادة التكتيك ب�سبب
ٍ
مبرونة
التميز املتنوع للذراع اجلوية القادرة على التحرك
من �ساحة قتال �إىل �أخ��رى .والتكتيك يف الأداء العملي،
هو عبارة عن �سل�سلة مت�صلة من العمليات الهجومية
املنخف�ضة الوترية التي ترمي �إىل تعزيز الأمن اجلاري ،والإبقاء
والتفوق العمالين ،مع
على ارتفاع اجلهوزية اال�ستخبارية
ّ
تكبد �أقل قدر من اخل�سائر املدنية والع�سكرية،
احلر�ص على
ّ
يف حال وقوعها يف �أثناء فرتة الهدوء ما بني احلروب الكربى.
يتم فيه تطوير وا�ستخدام و�سائل من
كما �أ ّنه م�سار متحرك ّ
جماالت خمتلفة (قانون دويل� ،إعالم ،ديبلوما�سية ،اقت�صاد،
اً
ف�ضل عن القوة الع�سكرية) ،بغية �إرباك تعاظم قوة العدو
واحلفاظ على عامل الردع �ضده ،ولو على قاعدة مراكمة
النقاط ،ولي�س ال�ضربة القا�ضية ،و�أي�ضً ا تعزيز «�شرعية»
متهيدا الحتمال ن�شوب حرب يف
�إ�سرائيل و�أعمالها العدوانية
ً
امل�ستقبل.
لقد كان لهذا التكتيك ،بح�سب احل�سابات الإ�سرائيلية،
�أي ضً� ا هدف �أخر ،وهو �إبعاد �شبح احلرب الكربى قدر الإمكان،

حل�ين اكتمال ا���س��ت��ع��دادات اجلي�ش واجلبهة الداخلية
ملواجهته .وبالتايل ،ف� ّإن تكتيك «املعركة بني احلروب»
ت�ضمن َّ
�شقني :التعرف �إىل نقاط القوة وال�ضعف لدى اخل�صم،
وا�ستنزاف �أكرب قدر ممكن من قواه قبل احلرب ،وتطبيق
ما ُيعرف بـ «�سيا�سات اخلطوط احلمر» التي تقوم على مبد أ�
عدم ال�سماح بتهريب الو�سائل القتالية النوعية له.

خماطر القيود وخماطر املغامرة

لكن تبينّ � ّأن ثمة �أكرث من �سلبية لهذا التكتيك ،منها
� ّأن «املعركة ما بني احلروب» قد ترفع ن�سبة احتمال اندالع
احلرب الكربى ،مع عدم �إمكان الت�أكد احلتمي وامل�سبق
من نتائجها الإيجابية مل�صلحة �إ�سرائيل يف حال ن�شوبها يف
امل�ستقبل ،وهو �أمر ال غنى عنه على الإطالق ملا ّ
يخلفه من
تداعيات ميدانية ومعنوية �سلبية ال تحُ مد عقباها .واملفارقة
القائمة يف هذه احلرب الوقائية املتوا�صلة التي ي�شنّ ها العدو،
ت�شكل تعوي�ضً ا عن ال��ردع الإ�سرائيلي
تكمن يف �أ ّنها
ّ
املرتاجع منذ ما بعد عدوان متوز  ،2006وال�شاهد هو � ّأن هذا
أنواعا خمتلفة من
أقر ب� ّأن املقاومة باتت متتلك � ً
العدو قد � ّ
الأ�سلحة اال�سرتاتيجية الكا�سرة للتوازن ،التي ُيفرت�ض
بـتكتيك «املعركة بني احل��روب» �أن يحبط امتالكها
تو�سع نطاق معركتها
يف الأ�صل .والالفت � ّأن �إ�سرائيل مل ّ
التكتيكية هذه لتطال الأرا�ضي اللبنانية ،رغم تفاخرها
وا�سعا من الأهداف ،ن�شرت منه يف نهاية
بنكا
بتجميعها
ً
ً
العام املا�ضي ،بح�سب زعمها ،ع�شرة �آالف هدف ،وال�سبب هو
أ� ّنها مل تُرد �أن تتدحرج املعركة اجلزئية �إىل حرب �شاملة.
يقر بها �صنّ اع القرار يف تل �أبيبّ � ،أن الكيان
واحلقيقة التي ّ
حتد ا�سرتاتيجي .وقد ح�ضر هذا
الإ�سرائيلي يواجه الآن �أهم
ّ
التقييم الإجمايل ملحدودية نتائج هذه اال�سرتاتيجية ،يف ما
�أ�شار �إليه الباحث �إيال زي�سر بالقول «� ّإن هذه املعركة (يق�صد
املعركة بني احلروب) على ما يبدو قد ا�ستنفدت نف�سها».
مع ما ينطوي كالمه على الت�أ�سي�س ل�ضرورة درا�سة خيارات
�أخرى.
بنا ًء عليه ،ت�سعى �إ�سرائيل �إىل حماولة فرملة هذا امل�سار
الت�صاعدي من التحدي ،الأمر الذي ي�ضعها بني خماطر القيود
التي تتعاظم على مع�صميها ،وخماطر املغامرة الع�سكرية
تخيل نتائجها ،لأ ّنه يف �ضوء مفاعيلها
التي لي�س من ال�صعب ّ
�ستتحدد معادالت ال�صراع الإقليمي ،ويرت�سم م�ستقبل املنطقة
ٍ
ل�سنوات طويلة مقبلة.
برمتها
ّ
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اقت�صاد ومال

�إعداد :تريز من�صور

بطلب من احلكومة اللبنانية،
ٍ
أع��دت �شركة «ماكينزي �أند
� ّ
كومباين» درا�سة قطاعية حول
ت�ضمنت ر�ؤية
االقت�صاد اللبناينّ ،
ّ
حتدد م�ستقبل
وخطة متطورة
ّ
لبنان االقت�صادي لل�سنوات
اخلم�س املقبلة (،)2025-2020
وت�شمل �ستة قطاعات �أ�سا�سية.
يف ما يلي قراءة يف اخلطة
مع اخلبري االقت�صادي الدكتور
غازي وزين.

خطة ماكينزي:
ر�ؤية اقت�صادية طموحة لل�سنوات اخلم�س املقبلة

يرى الدكتور وزين � ّأن النظام
االقت�صادي القائم يف لبنان يعاين
م�شكالت مزمنة وخطرة على
�سيما يف ما
االقت�صاد الوطني ،وال ّ
خ�ص العجز يف امليزان التجاري،
ّ
ال��ذي يفوق �سنو ًيا الـ  30يف املئة
من الناجت املحلي ،وي�ؤثر على
اال���س��ت��ق��رار ال��ن��ق��دي يف البلد،
�إ�ضافة �إىل العجز املزمن يف املالية
العامة ،وذلك ب�سبب عدم قدرة
هذا االقت�صاد على ت�أمني فر�ص
ع��م��ل وت��ك��ب�ير ح��ج��م ال��ن��اجت اخلبري االقت�صادي الدكتور غازي وزين
املحلي.
وي�ضيف :ق� ّ�دم��ت ماكينزي
درا�سة قطاعية �شملت �ستة قطاعات القطاع الزراعي يف الناجت املحلي خالل
العقدين املا�ض َيني من  12يف املئة �إىل
واعدة ينبغي العمل على تطويرها من
َ
حاليا ،وباتت قيمة
خالل ر�ؤية متتد �إىل العام  ،2025وذلك �أقل من  4يف املئة
ً
ال�صادرات الزراعية ال تفوق الـ  400مليون
وفق الآتي:
دوالر.
م��ن هنا� ،أو���ص��ت درا���س��ة ماكينزي
التحديات واالقرتاحات
� اً
ب�ضرورة حت�سني القطاع الزراعي وتعزيزه
أول  -القطاع الزراعي:
من املعلوم �أن ه��ذا القطاع يعي�ش ملواجهة ه��ذه التحديات ،وذل��ك من
معاناة �سببها �صغر م�ساحة الأرا�ضي خالل االنتقال �إىل زراعات ذات قيمة
الزراعية يف لبنان وارتفاع �أ�سعارها� ،أعلى ،واعتماد التكنولوجيا .كما
ونق�ص التمويل ،وارتفاع تكلفة الزراعة تقرتح الدرا�سة زراعة احل�شي�شة لأغرا�ض
ٍ
ب�شكل عام .وقد انخف�ضت م�ساهمة طبية ،والتي با�ستطاعتها ت�أمني �إيرادات
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�سنوية تقارب املليار دوالر.
ثان ًيا  -القطاع ال�صناعي:
انخف�ضت ح�صة ه��ذا القطاع من
الناجت املحلي من  18يف املئة �إىل  10يف
املئة ،وهو يواجه حتديات تعود �إىل �ضعف
ال��ق��درة التناف�سية ،وارت��ف��اع تكلفة
الإنتاج وعدم وجود مناطق �صناعية،
و�ضعف مهارات اليد العاملة ،وال تتجاوز
قيمة ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية
�سنو ًيا الـ  2،5مليار دوالر.
وق���د �أو���ص��ت م��اك��ي��ن��زي بالرتكيز
على ثالثة قطاعات م�ستقبلية وهي:
ال�صناعات الغذائية� ،صناعة الأدوي��ة،
�صناعة العطور وم�ستح�ضرات التجميل.
ثال ًثا  -القطاع ال�سياحي:
ي�شكل نحو  5يف املئة م��ن الناجت
ّ
املحلي ،ويواجه حتديات تعود �إىل رداءة
البنى التحتية ،و�أ�سعار تذاكر ال�سفر
وحمدودية الغرف الفندقية .لذلك تو�صي
ماكينزي بتعزيز �سياحة الأع��م��ال
واال�ست�شفاء وال�سياحة الدينية والثقافية.
رابعا  -قطاع اقت�صاد املعرفة:
ً
ّ
حاليا نحو  1،5يف
ميثل هذا القطاع
ً
املئة من الناجت املحلي ،وي� ّؤمن نحو 8000
حتديات
فر�صة عمل ،ولكنّ ه يواجه
ّ
ج� ّ�م��ة ت��ع��ود �إىل الت�سويق والتمويل

والأب��ح��اث وال��ق��وان�ين وانخفا�ض عدد
ب��راءات االخ�تراع وت�دنيّ م�ستوى البنى
عد
التحتية ( خدمات الإنرتنت ) .و ُي ّ
اقت�صاد املعرفة من االقت�صادات الواعدة
يف االقت�صاد الوطني ،وميكنه �أن ي�ؤدي
مهما يف االقت�صاد امل�ستقبلي.
دو ًرا
ً
خام�سا  -قطاع اخلدمات املالية:
ً
وه��و ي�شمل القطاع امل�صريف وقطاع

الت�أمني و�أ�سواق ر�أ�س املال ،وتو�صي درا�سة
ماكينزي بتطوير خدماته لت�صبح
خدمات مالية رقمية.
�ساد�سا  -قطاع االنت�شار:
ً
تو�صي درا�سة ماكينزي بتعزيز التوا�صل
مع املغرتبني ،واال�ستفادة من �شبكة
املنت�شرين يف اخلارج ،وتعزيز العالقات
االقت�صادية مع دول االنت�شار ،جلذب
اال�ستثمارات �إىل لبنان.

الر�ؤية والتو ّقعات

ؤكد
يف ما يتعلق بر�ؤية ماكينزي ،ي� ّ

َمن هي
ماكينزي
�أند
كومباين ؟

ُعد ماكينزي �أند كومباين من ال�شركات الرائدة يف جمال
ت ّ
ا�ست�شارات الأعمال ،وت�شتهر بقدرتها على تقدمي احللول
اال�ست�شارية لل�شركات واحلكومات على ح ٍّد �سواء.
� ّأ�س�سها �أ�ستاذ املحا�سبة يف جامعة �شيكاغو جيم�س
ماكينزي يف العام  ،1926وبعد وفاته يف العام  ،1937ا�ستلمها
جمرد م�ؤ�سـ�سة
(خريج جامعة هارفرد) ونقلها من
مارفن باور
ّ
ّ
ا�ست�شارات �إىل �شركة بارزة يف اال�ست�شارات الإدارية يف الواليات
املتحدة ،ويعمل فيها �أكرث من ت�سعة �آالف م�ست�شار يف خمتلف
املجاالت الإدارية.

الدكتور وزين �أ ّنها ر�ؤية طموحة للعام
 ،2025وهي ّ
تتوقع:
 زيادة النمو يف الناجت املحلي بن�سبةٍت���راوح ب�ين  5و 6يف املئة �سنو ًيا حتى
العام  ،2025لي�صل الناجت املحلي �إىل 8
مليارات دوالر.
 زيادة يف ح�صة القطاعات الإنتاجيةلتبلغ  35يف املئة من الناجت املحلي.
 خلق � 370ألف فر�صة عمل يف العامالواحد تتو ّزع على ال�شكل الآت��ي50 :
ألفا يف القطاع ال�صناعيً � 25 ،
� ً
ألفا يف
القطاع الزراعي� 100 ،ألف يف القطاع

ال�سياحي� 60 ،أل� ً�ف��ا يف قطاع اقت�صاد
املعرفة و� 50أل� ً�ف��ا يف قطاع اخلدمات
املالية.
 خف�ض الدين العام بالن�سبة للناجتاملحلي من  150يف املئة �إىل  110يف املئة،
� ّأما العجز يف املوازنة العامة فمن  10،5يف
املئة �إىل  3يف املئة.
و�أخ�يرً ا ،ر�أى � ّأن تطبيق هذه اخلطة
الطموحة يحتاج �إىل اال�ستقرار ال�سيا�سي
والأمني ،و�إىل ظروف �إقليمية �إيجابية
وماليا ،وكذلك �إىل
أمنيا
ً
اقت�صاد ًيا و� ً
حكومة مت�ضافرة ومت�ضامنة.
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حمطات

�إعداد :رميا �ضوميط

الن�ساء وال�سيا�سة:
�شهدت احلكومة الثانية يف عهد الرئي�س
مي�شال عون ظاهرة مم ّيزة متثلت بتعيني �أربع
املرة الأوىل
�سيدات يف منا�صب وزارية ،وهي ّ
التي ت�شارك فيها الن�ساء بهذا العدد يف املجل�س
ال��وزاري� ،إذ اقت�صرت امل�شاركة يف امل� ّ�رات
ال�سابقة على وزيرتني على الأكرث .البارز على
هذا ال�صعيد ،هو تعيني �سيدة (ريا احل�سن)
يف من�صب وزيرة الداخلية ،لتكون بذلك �أول
وزيرة داخلية يف العامل العربي ،الأمر الذي لقي
إجماعا على اعتباره خطوة �إيجابية يف �إطار
�
ً
تفعيل دور املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية يف لبنان.
وت�شغل الوزيرات الثالث الأخريات حقائب
الطاقة ،والتنمية الإدارية ،والتمكني االقت�صادي
للمر�أة وال�شباب.

�أوىل الوزيرات يف لبنان

تعاقبت على لبنان منذ ا�ستقالله
�ست و�ستون وزارة
وحتى ال��ع��ام ،2004
ٌ
ٍ
ب�شكل
غ��اب عنها احل�ضور الأن��ث��وي
ت��ام .وق��د كانت احلكومة ال�سابعة
وال�ستون ،التي تر�أ�سها عمر كرامي ،يف
عهد الرئي�س �إميل حلود( ،ت�شرين الأول

ليلى ال�صلح حمادة

مسسرية تعثت طويل
ق
ب
ل
أ
أ
ن
ت
ن
ط
ل
ق
 - 2004ني�سان � ،)2005أول حكومة ت�ضم
ن�سائيا يف طاقمها الوزاري� .إذ متّ
عن�ص ًرا
ً
حينذاك ،تعيني ليلى ال�صلح حمادة
ابنة رئي�س احلكومة اللبنانية الراحل
ريا�ض ال�صلح ،وزي��رة لل�صناعة ،كما
ُع ّينت وف��اء ال�ضيقة حمزة وزي��رة دولة
ل�ش�ؤون جمل�س النواب وهي نا�شطة يف
احلقل العام ومدافعة عن ق�ضايا املر�أة.
بعد ا�ستقالة احلكومة الثامنة وال�ستني
برئا�سة جنيب ميقاتي يف متوز  2005يف
عهد الرئي�س حلود ،ت�شكلت احلكومة
التا�سعة وال�ستون برئا�سة ف�ؤاد ال�سنيورة
وع ّينت النائبة
(متوز  - 2005متوز ُ ،)2008

وفاء ال�ضيقة حمزة

نائلة معو�ض

نائلة معو�ض وزيرة لل�ش�ؤون االجتماعية.
وب��رئ��ا���س��ة ال�سنيورة �أي��� ً��ض��ا� ،شهدت
احلكومة ال�سبعون ،والأوىل يف عهد
الرئي�س مي�شال �سليمان ،تعيني النائبة
بهية احلريري وزي��رة للرتبية والتعليم
العايل.
ا�ستمر احل�ضور اخل��ج��ول للن�ساء يف
احلكومات الالحقة ،حيث ان�ضمت
�إىل احلكومة احلادية وال�سبعني ،وهي
احل��ك��وم��ة الثانية يف عهد الرئي�س
�سليمان برئا�سة �سعد الدين احلريري
(ت�شرين الثاين  - 2009حزيران ،)2011ريا
احل�سن وزيرة للمالية .كذلك ُع ّينت

بهية احلريري
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منى عفي�ش ،القادمة من
املجتمع امل��دين واملنا�ضلة يف
حقوق امل���ر�أة والطفل ،وزي��رة
دولة يف احلكومة نف�سها .ويف
احلكومة الثالثة وال�سبعني،
وال��راب��ع��ة يف عهد الرئي�س
مي�شال �سليمان ،التي تر�أ�سها
ّ
مت��ام �سالم (�شباط - 2014
كانون الأول  )2016متّ تعيني
القا�ضية �أل��ي�����س �شبطيني
وزي��رة للمهجرين ،وكانت
ق��د ت��ول��ت رئ��ا���س��ة حمكمة
التمييــز الع�سكريــة .ويف
احلكومة الرابعة وال�سبعني،
والأوىل يف ع��ه��د ال��رئ��ي�����س
مي�شال ع��ون ،التي تر�أ�سها
�سعد الدين احلريري (كانون
الأول -2016ك���ان���ون الثاين
ُ ،)2019ع� ّ�ي��ن��ت عناية عز
الدين املتخ�ص�صة يف الطب
امل��خ�بري ،وزي���رة دول��ة ل�ش�ؤون
التنمية الإدارية.

نقلة نوعية

ريا احل�سن

�ألي�س �شبطيني

فيوليت ال�صفدي

عناية عز الدين

ندى ب�ستاين خوري

مي �شدياق

�شهدت احلكومة الثانية يف عهد
الرئي�س عون النقلة النوعية التي متثلت
بتعيني �أربع �سيدات يف املجل�س الوزاري،
تتوىل اثنتان منهن حقيبتَني وزاريتَني
�أ�سا�سيتني هما الداخلية والطاقة.
هن:
والوزيرات ّ
ريا احل�سن وزي��رة داخلية ،تو ّلت وزارة
املالية بني العامني  2009و .2011عملت
منذ مطلع الت�سعينيات يف القطاع
عدة وزارات من
امل�صريف وكم�ست�شار ٍة يف ّ
بينها املالية واالقت�صاد ،ثم م�س�ؤولة عن
عدة م�شاريع يف رئا�سة احلكومة ومع
ّ
منظمات دولية ،ال �سيما برنامج الأمم
املتحدة الإمن��ائ��ي .كما عملت على
تطوير برنامج احلكومة االقت�صادي
واالجتماعي يف م�ؤمت َري باري�س  2و.3
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ندى ب�ستاين خوري وزيرة الطاقة واملياه،
وهي كانت م�ست�شارة وزير الطاقة واملياه
منذ العام  .2010عملت يف جمال تن�سيق
تنفيذ ورقة �سيا�سة قطاع الكهرباء يف
تعدت خدماتها اال�ست�شارية
لبنان ،وقد ّ
هذا القطاع �إىل م�شاريع وملفات �أخرى،
تتعلق بالهيكلية التنظيمية ل��وزارة
الطاقة واملياه وم�ؤ�س�ساتها.
فيوليت ال�صفدي وزي��رة الدولة ل�ش�ؤون
التمكني االقت�صادي للن�ساء وال�شباب،
وهي عملت كم�ست�شار ٍة �إعالمية يف
وزارتي االقت�صاد واملالية يف الفرتة املمتدة
من العام � 2010إىل العام  ،2014كما �أ ّنها
ع�ضو يف الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون امل��ر�أة
اللبنانية ،وترت�أ�س عد ًدا من اجلمعيات
املحلية واخلريية يف مدينة طرابل�س.
مي �شدياق وزيرة للتنمية الإدارية ،وهي
�أ�ستاذة جامعية منذ العام  ،1997ترت�أ�س

م�ؤ�س�سة حتمل ا�سمها وتُعنى بالتدريب
والأب���ح���اث وال�ترب��ي��ة ح���ول الإع��ل�ام
والدميقراطية.

اللبنانيات يف املجل�س النيابي

� ّإن الإجحاف الذي طاول املر�أة اللبنانية
يف ال�سلطة التنفيذية هو نف�سه الذي حلق
بها يف ال�سلطة الت�شريعية ،ما � ّأدى �إىل
قبوع لبنان يف املرتبة  181بني  193دولة
برملانيا ،وفق �إح�صاءات
يف متثيل الن�ساء
ً
العام .2016
فمنذ ن�شوء اجلمهورية اللبنانية،
احتل العن�صر الذكوري مقاعد املجل�س
ي�سجل �أي ح�ضور للمر�أة يف
النيابي ،ومل
ّ
املجال�س املتعاقبة حتى العام  ،1963حني
انتُخبت مرينا الب�ستاين بالتزكية،
ً
خلفا لوالدها النائب
�أول نائبة لبنانية،
�إميل الب�ستاين الذي ق�ضى بحادثة حتطم

مرينا الب�ستاين
ط��ائ��رت��ه اخل��ا���ص��ةّ � .أ�س�ست الب�ستاين
مهرجان الب�ستان ال��دويل للمو�سيقى
والفنون �سنة  ،1993واجلمعية اللبنانية
الربيطانية يف لندن ومركز الدرا�سات
اللبنانية يف �أوك�سفورد ،وه��ي مديرة
مل�ؤ�س�سة �إميل الب�ستاين وع�ضو جمعية
الرتاث اللبناين.
بعد هذه ال�سابقة اليتيمة ،عاد الفراغ
الأن��ث��وي �إىل مقاعد املجل�س النيابي
اللبناين حتى العام  ،1991حني ُع ّينت
نائلة معو�ض نائبة عن منطقة زغرتا
ال��زاوي��ة بعد ا�ست�شهاد زوجها الرئي�س
رينيه معو�ض .والالفت � ّأن معظم الن�ساء
اللواتي و�صلن �إىل مقاعد املجل�س النيابي
�أَتنيْ من بيوت �سيا�سية (� ّإما زوجة �أحد
ال�سيا�سيني �أو �أرملته �أو ابنته) .انتُخبت
جمددا يف دورات  1992و 1996و2000
معو�ض
ً
و .2005كما انتُخبت رئي�سة للجنة املر�أة
والطفل وع�ض ًوا يف جل��ان امل��ال واملوازنة
وحقوق الإن�سان والإع�لام واالت�صاالت،
عدة قوانني خا�صة
وقد �أ�سهمت يف �صدور ّ
باملر�أة والطفل.
يف العام  ،1992فازت مهى اخلوري �أ�سعد
بالتزكية عن دائرة جبيل ،بعدما بد�أت
عملها ال�سيا�سي �إثر اغتيال �شقيقها
غيث اخلوري �سنة  .1985وكانت ع�ض ًوا
يف جلنة الإع�ل�ام وال�بري��د واملوا�صالت
ال�سلكية والال�سلكية وجلنة الرتبية
الوطنية وجلنة العمل .و�شغلت وظيفة
قن�صل لبنان يف الفيليبني بني  1968و.1980

نهاد �سعيد

غنوة جلول

�سرتيدا جعجع

م���ن �إجن���ازات���ه���ا
امل�������س���ت�������ش���ف���ى
احل����ك����وم����ي يف
قرطبا.
يف العام نف�سه،
ان � ُت��خ��ب��ت بهية
احل��ري��ري �شقيقة
الرئي�س ال�شهيد
رف���ي���ق احل���ري���ري
نائبة ع��ن دائ��رة
جيلربت زوين
�صوالجن اجلميل
����ص���ي���دا و أُ�ع����ي����د
ان���ت���خ���اب���ه���ا يف
الأع���������وام 1996
االنتخابات الفرعية �سنة
و 2000و 2005و.2009
 1965يف وجه العميد رميون
وانتُخبت رئي�سة
�إده وخ�����س��رت ب��ف��ارق مئتي
�صوت ،وناف�سته يف انتخابات
ل��ل��ج��ن��ة ال�ترب��ي��ة
ومتيزت بخدمة
 1968و.1972
والثقافة النيابية
ّ
�أبناء منطقتها.
وع�����ض�� ًوا يف ع��دة
يف دور َت����ي ان��ت��خ��اب��ات 2000
جل��������ان ،ك��م��ا
و ،2005فازت غنوة جلول عن
�أ� ّ��س�����س��ت امللتقى
حمافظة ب�ي�روت وانتُخبت
الأول للربملانيات
رئي�سة للجنة تكنولوجيا
ال��ع��رب وامللتقى
امل��ع��ل��وم��ات و���ش��ارك��ت يف
الأول للإعالميات
نايلة تويني
�أع����م����ال جل����ان ن��ي��اب��ي��ة.
العرب.
فازت نهاد �سعيد
تقدمت باقرتاحات قوانني
عن دائرة جبيل يف دورة  ،1996و�شاركت تتعلق بحقوق امل��ر�أة العاملة والتعامل
يف عمل جلنتَي الرتبية الوطنية وحقوق الإلكرتوين.
يف العام  ،2005ارتفع عدد النواب الن�ساء
الإن�سان ويف م��ؤمت��رات عربية ودولية.
بد�أت �سعيد حياتها ال�سيا�سية بعد وفاة يف الربملان ،ففاز بالإ�ضافة �إىل احلريري
زوجها النائب �أنطوان �سعيد ،وخا�ضت ونائلة معو�ض كل من� :سرتيدا جعجع
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عن ب�شري ،وجيلربت زوين
ع��ن ك�����س��روان ،و���ص��والجن
اجلميل ع��ن دائ���رة ب�يروت
الأوىل ،وهذه الأخ�يرة تخلت
يف العام  2009عن مقعدها
النيابي مل�صلحة جنلها ندمي
اجلميل .يف املقابل فازت يف
هذه الدورة نايلة التويني عن
رىل الطب�ش
بوال يعقوبيان
املقعد الأرثوذك�سي يف الدائرة
نف�سها ،كما امتنعت نائلة
معو�ض عن الرت�شيح مل�صلحة جنلها هي الإعالمية بوال يعقوبيان خا�ضت
املعركة على الئحة املجتمع امل��دين.
مي�شال الذي خ�سر يف االنتخابات.
انتُخبت ���ص��والجن اجلميل ع�ض ًوا يف وال��ن�����س��اء ال��ف��ائ��زات ه��ن� ،إ���ض��اف��ة �إىل
جلنتي الرتبية والتعليم العايل والثقافة يعقوبيان ،بهية احلريري ،دميا جمايل
وقرر
وحقوق الإن�سان .و�أطلقت م�ؤ�س�سة «ب�شري ( �أبطل املجل�س الد�ستوري نيابتها ّ
اجلميل» وتر�أ�ستها ،وان�صرفت �إىل العمل �إع����ادة االن��ت��خ��اب��ات ع��ن املقعد ال��ذي
�شغلته) ،رىل الطب�ش� ،سرتيدا جعجع،
الإن�ساين.
انتُخبت جيلبريت زوين ،ابنة النائب عناية عز الدين.
والوزير موري�س زوين نائب رئي�سة جلنة
الواقع ال�سيا�سي للن�ساء يف العامل
امل��ر�أة والطفل وع�ض ًوا يف جلنة الزراعة
يف تقرير لوكالة الأمم املتحدة للم�ساواة
وال�سياحة.
�أما �سرتيدا جعجع فقد قادت العمل بني الرجال والن�ساء ُن�شر يف العام ،2017
احلزبي وال�سيا�سي للقوات اللبنانية بعد جاء � ّأن عدد الن�ساء اللواتي يتو َّلني وظائف
اعتقال زوجها �سمري جعجع من خالل مهمة يف املجال ال�سيا�سي يف العامل مل
ً
وا�صفا الو�ضع
ريا يف العام ،2016
امل�شاركة يف جميع االنتخابات البلدية ي�شهد تغ ً
بـ«املقلق» ،حيث �إ ّن��ه يف العام ،2016
والنقابية والطالبية.
وبالن�سبة �إىل نايلة تويني ،فقد دخلت تولت  17ام��ر�أة من�صب رئا�سة دول��ة� ،أو
يف العمل ال�سيا�سي بعد ا�ست�شهاد والدها حكومة ،مقابل  19يف  ،2015وفازت ن�ساء
جربان تويني ،وانتُخبت ع�ض ًوا يف جمل�س بن�سبة  %22,3من املقاعد يف انتخابات
برتاجع كانت ن�سبته  %25مقارنة
�أم��ن��اء منظمة «مينتور» العربية ويف 2016
ٍ
منظمة القادة ال�شباب العرب ويف االحتاد بالعام  .2015و�شهدت مع ذلك احل�صة
ِّ
واملنظمة جلائزة جربان العامة للن�ساء املنتخبات يف الربملانات
العاملي لل�صحف
التويني ال�صحافية بالتعاون مع االحتاد الوطنية زيادة طفيفة ،حيث ارتفعت من
 %22,6يف العام � 2015إىل  %23,3يف العام
العاملي لل�صحف.
يف ان��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام  ،2018جنحت  ،2016بح�سب �أرقام احتاد الربملانات.
و�أ���ش��ار التقرير نف�سه �إىل � ّأن هناك
بالو�صول �إىل الندوة الربملانية �ست ن�ساء
فقط من �أ�صل �ست وثمانني امر�أة خ�ضن حكومات ن�صف �أع�ضائها على الأقل
االنتخابات النيابية الأخ�ي�رة ،خم�س من الن�ساء يف خم�س دول ،هي :كندا
منهن ينتمني �إىل �أح���زاب ،ما �أ�سهم وفرن�سا وال�سويد ونيكاراغوا وبلغاريا.
�إىل حد كبري يف فوزهن ،وواح��دة فقط وتتوىل غالبية الوزيرات يف العامل وزارات
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�أجنيال مريكل
البيئة وال��ط��اق��ة وامل����وارد الطبيعية،
وال�ش�ؤون االجتماعية .وعلى الرغم من
ريا يف
� ّأن العام � 2016سجل
ً
ارتفاعا كب ً
تراجعـا
عدد الوزيـرات � ،اّإل أ� ّنـه �سجـل
ً
كبيـ ًرا يف دول مثــل فنلنـدا وال��ر�أ���س
الأخ�ضـر ،كمـا تراجعـت م�شاركـة
املر�أة يف ال�سيا�سـة يف �أفريقيـا ،لكـن جـزر
تقدمـا كبيـ ًرا
املحيـط الهـادئ �شهـدت
ً
يف هـذا املجـال.
يف تقرير مماثل� ،أ�صدرته الأمم املتحدة
يف العام  ،2017حول �أو�ضاع امل��ر�أة على
م�ستوى العامل ،جاء �أ ّن��ه من �أ�صل 193
دولة ،هناك  16امر�أة فقط ترت�أ�س الدولة،
وذلك يف الدول ذات النظام الرئا�سي� ،أو
رئا�سة وزراء يف الدول ذات النظام الربملاين.
وبح�سب التقرير ،ف �� ّإن �صعود امل��ر�أة �إىل
ٍ
من�صب يف ال��دول خالل العامني
�أعلى
ٍ
املا�ضيني «بطيء ب�صورة م�ؤملة» ،ولو �سار
الأم��ر بهذا املعدل ف�سوف ي�ستغرق 50
عاما لتحقيـق التكافـ�ؤ بني الرجـال
ً
والن�سـاء.
وتُعترب القارة الأوروبية ،الأقل �سو ًءا يف
ه��ذا الإح�صاء ،حيث تتوىل م�س�ؤولية
احلكم ن�ساء يف ت�سع دول من �أ�صل
 48دول��ة ،وتليها �أفريقيا يف مرتبة �أقل
بـثالث ن�ساء على ر�أ�س �أعلى �سلطة يف
ريا
الدولة� ،أما يف �آ�سيا فاثنتان فقط ،و�أخ ً
�أمريكا اجلنوبية و�أوقيانيا (�أ�سرتاليا
واجلزر املحيطة)� ،إذ هناك امر�أة واحدة
على ر�أ�س الدولة يف كل قارة.

�صندوق النقد ال���دويل ،و�أول
ّ
تت�سلم من�صب وزي��ر
ام���ر�أة
املالية وال�ش�ؤون االقت�صادية يف
فرن�سا .حتتل الغ��ارد املرتبة
الثالثة على قائمة «�أق��وى
الن�ساء» بح�سب «فورب�س».
واج��ه��ت حت��دي جت���اوز �أزم��ة
الديون يف منطقة اليورو ،و�آثار
خ��روج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي.
�أونغ �سان �سو كي
كري�ستني الغارد
تريزا ماي
�أونغ �سان �سو كي:
�أونغ �سان �سو كي ،امل�ست�شارة
الأوىل يف دول��ة ميامنار ،وهو
من�صب م��وا ٍز ملن�صب رئي�س
ال��وزراء� ،أُ�سقطت عن قائمة
«ف��ورب�����س» بعد �أن فقدت
�صدقيتها على امل�سرح العاملي
نتيجة دفاعها عن احلملة
ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��ت��ي �شنّ ها
جي�ش بالدها على الأقلية
الروهينغية يف البالد ،ومن ِعها
الهيئات الدولية امل�ستقلة من
�سهلي ورق زودي
ال�شيخة لبنى القا�سمي
ال�شيخة ح�سينة واجد
�إجراء حتقيق يف املو�ضوع.
�سهلي ورق زودي:
التي تواجهها ،من مترد داخل حزبها،
�أُ�ضيفت �إىل قائمة «فورب�س» الرئي�سة
�أقوى ن�ساء العامل يف ال�سيا�سة
حتد من �إىل حت��دي��ات خ����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا من الأثيوبية �سهلي ورق زودي� ،أول امر�أة تتوىل
على الرغم من القيود التي
ّ
ي�شكل وجود
تقدم امل��ر�أة يف ال�سيا�سة � ،اّإل � ّأن هناك االحتاد الأوروب��ي ،وتزايد امل�شاعر املعادية من�صب الرئي�س يف �أثيوبيا.
ّ
ً
خرقا للتقاليد ال�سائدة
�ن للمهاجرين يف البالد ،ت�ستمر يف قيادة زودي يف ال�سلطة
���س��ي��دات جنحن يف �إث��ب��ات ق��درات��ه� ّ
اخل��ا���ص��ة ويف ق��ي��ادة ح��ك��وم��ات ودول رابع �أكرب اقت�صاد يف العامل على �أ�سا�س يف جمتمعها بح�صر ال�سلطة يف العن�صر
بنجاح ّ
قل الذكوري.
بكفاءة ال تقل عن كفاءة الرجال .من ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل
ٍ
نظريه.
ال�شيخة ح�سينة واجد:
حاليا وفق قائمة «فورب�س»:
بني ه�ؤالء
ً
رئي�سة وزراء بنغالد�ش .نالت جائزة
تريزا ماري ماي:
�أجنيال مريكل:
ت�شغل من�صب رئي�سة ال����وزراء منذ �أنديرا غاندي ،و�أعطاها جمل�س ال�سالم
دخلت عامل ال�سيا�سة يف العام ،1989
بعد �سقوط جدار برلني ،الذي كان يف�صل مت��وز ال��ع��ام  ،2016وه��ي ث��اين ام���ر�أة يف يف الهند جائزة الأم ترييزا يف العام ،1998
�شط َري �أملانيا ،وارتقت يف امل�س�ؤوليات تاريخ بريطانيا تتوىل هذا املن�صب بعد ويف العام  2014نالت جائزة اليوني�سكو
ال�سيا�سية لت�صل �إىل من�صب زعيمة م��ارغ��ري��ت تات�شر .وق��د واج��ه��ت منذ لل�سالم اللتزامها ق�ضية متكني املر�أة
احلزب الدميقراطي امل�سيحي ،ثم لت�صبح بداية عهدها حت��دي التفاو�ض خلروج وتعليم الفتيات.
ال�شيخة لبنى القا�سمي:
يف العام � ،2005أول ام��ر�أة تتوىل من�صب بريطانيا من االحتاد الأوروبي (يف نهاية
وزيرة التعاون الدويل والتنمية املعينة يف
�آذار احلايل) ،وهذا ما �سوف يذكرها فيه
امل�ست�شارة الأملانية.
الإم��ارات ،وهي �أول دائرة من نوعها يف
تت�صدر مريكل املرتبة الأوىل يف قائمة التاريخ.
اخلليج .تتوىل القا�سمي م�س�ؤولية اجلهود
كري�ستني الغارد:
«�أق��وى الن�ساء» بح�سب «فورب�س»� ،إذ
كري�ستني الغ��ارد� ،أول ام��ر�أة ترت�أ�س اخلريية العاملية للأمة الغنية بالنفط.
على الرغم من التوترات ال�سيا�سية

89

العدد 405

متاحف يف بالدي

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

قلعة �شعبان يف خربة �سلم

للتعرف �إىل احلِ ���رف اللبنانية
ّ
القدمية ،عنوان واحد :متحف قلعة
يو�سف �شعبان (�أبو مو�سى) يف بلدة
خربة �سلم -ق�ضاء بنت جبيل ،الذي
عاما من اجلهد
ا�ستغرق �إجنازه ً 25
املتوا�صل.

على تلة مراب�ضة يف خربة �سلم ،تقع
القلعة التي بناها يو�سف �شعبان بنف�سه،
و���ص� ّ�م��م هند�ستها وزخ��رف��ت��ه��ا وحتى
�أبراجها الت�سعة� .أقل ما يقال عن قلعة
�شعبان ال�سياحية �إ ّنها «قلعة الأحالم»
نتخيلها يف ق�ص�ص �ألف ليلة وليلة،
التي
ّ

متحف ِ
للحرفيني
يجمع بني
الرتاث والفن

م�ستمدا �إبداعه من عائلته العريقة يف
ً
خ�صو�صا يف النحت والر�سم.
جمال الفن،
ً

حجارة حتكي ق�صة حلم

يف �صيف العام ،1993انطلق فجر احللم
الذي الزم �أبا مو�سى ،منذ طفولته .بد أ�
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ير�سم خارطته يف خميلته ،يعقد اجل�سور،
عدل وي�ضيف� ...إىل �أن
ويربط اخليوطُ ،ي ّ
ج�سد م�شروعه الفني على هيئة قلعة.
ّ
واجه يف حينها �صعوبات كثرية كان
�أخطرها ا�ستهداف العدو الإ�سرائيلي
خلربة �سلم ،وذلك من املواقع التي كان
يحتلها يف ما عرف بال�شريط احلدودي.
�إ ّال �أ ّن���ه �أ���ص� ّ�ر على �إك��م��ال م�شروعه
ّ
مت�سل ًحا ب�إراد ٍة �صلبة وهو ما ّ
حتقق بعد
التحرير ،ومبجهو ٍد فردي� ،إذ حفر يف قلب
اجلنوب ب�ساعده و�أنامله وذوقه و�إبداعه،
�سياحيا ي� ّؤمه الزائرون اليوم من
َم ْع َل ًما
ً
لبنان وخمتلف �أنحاء العامل.
ينحدر �أبو مو�سى من عائلة ي�سكنها
متخ�ص�صا
الهاج�س الفني .فوالده كان
ً
يف �أعمال النحت والر�سم على ال�صخر
واحلفر فيه ،وب�صماته وا�ضحة يف العديد
من بيوتات اجلنوب اللبناين .و�شقيقه
خط ً
ّ
اطا
بهيج يا�سني �شعبان ك��ان
ّ
خلطاطي ال�صحف يف
ونقيبا
م�شهو ًرا
ً
لبنان يف العام .1948
يف هذه الأج��واء ترعرع �شعبان مت�أث ًرا
�ن �شقيقه ،وب��دا هذا
مبواهب وال��ده وف� ّ
وا�ضحا يف �أ�سلوب بناء القلعة.
الت�أثر
ً
يف هذا الإطار يقول يو�سف�« :أنا فنان
بالفطرة ،مل �أتعلم �أ���ص��ول النحت وال
ف�صول العمارة ،ولكنّ ي �صاحب نظرة
مييزين».
�إبداعية ،وهذا ما ّ

واحة فنية

يرتبع ق�صر �أبو مو�سى ب�أبراجه الت�سعة
ّ
(يف �إ�شارة �إىل � ّ
أ�شقائه الت�سعة) ،على
م�ساحة خم�سة �آالف مرت مربع ،ويتو ّزع
ٍّ
كل
على خم�سة طوابق تبلغ م�ساحة
منها  250م�ترًا ،ت�أخذ �شكلاً دائر ًيا
وت��روي �سرية لبنان التاريخية والثقافية
واحل�ضارية وال�تراث��ي��ة .حتيط بالقلعة
�أ�شجار الأرز وال�سرو وع�شرات الأنواع من
الزهور ،وهي تنت�صب �شاهقة كتالل
جبل عامل يف قببها امل�ستديرة و�أحجارها
العدد 405
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املدخلُ ،ذ ّيلت الأوىل با�سم
�أمي و�أبي ،فيما ُن ِ�سبت الثانية
ل�شقيقتي ويل ،م��ع ث�لاث
�شرفات هي عدد �أبنائي� ،أما
املدخل الأ�سا�س فهو على ا�سم
زوجتي».
تتلم�سه
��ن��ون ع��ب��ق��ري
ُج
ٌ
ّ
داخل �أروق��ة القلعة الغريبة،
ال��ف��ري��دة ب��ج��م��ال��ه��ا ،وال��ت��ي
�أ�ضحت مق�صد العديد من
ال�شـخـ�صـياــت الـدبـلـومـا�سية
وال�سياح
اللبنانية والأجنبية
ّ
ضلاً
العرب والأجانب ف� عن

قوات «اليونيفيل» بكتائبها كافة.

«متحف احلِ رفيني»

ت َُ�ش ُّدك تلك الأ���ص��وات املنبعثة من
�ج��اري��ن
خ��ل��ف �آالت احل� ّ
��دادي���ن وال��ن� ّ
وامل��ب� ّ�ي�����ض�ين ،فتخال نف�سك يف �سوق
ا ِ
حلرفيني لوال ّ
تدخل يو�سف �شعبان :هذا
«متحف ا ِ
حل��رف��ي�ين» .من هنا ب��د�أت
اجلولة يف عامل ب�سيط حمفوف بالتعب
والعطاء والإرادة.
ِ
ي�ضم املتحف  35حرفة قدمية تعيدنا
ّ
�إىل زم��ن احلياة القروية اجلميل وقد
اندثر معظمها .تتو ّزع هذه ا ِ
حلرف على

الفريدة و�شرفاتها الرحبة.
امل���واد امل�ستخدمة يف البناء ه��ي من
حجارة املنطقة التي �صقلها �شعبان
بيديه ،وبيديه � ً
أي�ضا �صنع زخرفة زجاج
النوافذ ،والأبواب اخل�شبية واحلديدية ،ما
يعني � ّأن القلعة بكاملها بناها رجل
يحولها �إىل متحف
واح��د وهو يريد �أن
ّ
ي�ضم رموزًا لل�شخ�صيات الوطنية ولتاريخ
املنطقة.
� ًإذا ،القلعة هي نتاج ت�صنيع وتركيب
�شخ�صي .وي�شرح �أب��و مو�سى« :الغالف
اخل��ارج��ي ع��ب��ارة ع��ن خلطة �أحتفظ
ب�سرها ،وهي مت�أتية من مادة تتمتّ ع
ّ
مبوا�صفات ت�ضاهي الإ���س��م��ن��ت ،وقد
ٍ
المتحان على مدى �سنة ون�صف،
خ�ضعت
حتت ت�أثري عوامل مناخية خمتلفة».
يوحي ال�شكل الهند�سي للقلعة ب�أ ّنه
انعكا�س َ
خليال يو�سف �شعبان �أكرث
ثمة
مما هو انعكا�س خلرائط هند�سيةّ ،
حركة �سحرية فنية جعلتها «ال ت�شبه
�أي قلعة �أخرى» ،كما يقول .وي�ضيف:
«هي خارطة عائلية ،تبد�أ من بوابتَي
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م�ساحة الطابق الأول من القلعة ،ولكل
منها زاوي���ة خا�صة �أو غرفة �صغرية:
ال�سكاف،
�ج��ار،
ّ
احل���داد ال��ع��رب��ي ،ال��ن� ّ
امل�صور
املنجد� ،صانع الزجاج،
املبي�ض،
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ال��ق��دمي ،املجلي (ال��ذي يجلي احلديد
وال�����س��ك��اك�ين) ،ال��ف��اخ��وري (�صانع
الفخار) ،بائع الكاز ،غزل ال�صوف ،دق
الزعرت� ،إىل خبز ال�صاج والتنور...
جم�سمات
كما نرى يف �إحدى الغرف
ّ
ّ
متثل الأدي���ب ،املختار ،ع��ازف العود،
لاّ
الطبال ،احل ق ،الناطور،
عازف الربابة،
ّ
ّ
النحا�س ،بائع البي�ض ،بائع
احلطاب،
ّ
القهوة ،امل�صوراتي ...ويف غرفة �أخ��رى
كيفية �صناعة الزبدة ،وعني ال�ضيعة.
ن�صل �إىل حم��ل فالفل وف��ول القلعة،
وغريها ...لينتهي املطاف بزاوية الأدوات
الكبة ،بالطة
الرتاثية حيث نرى :جرن
ّ
اللحمة ،املهباج� ،آل��ة حتمي�ص النب،
اجلارو�شة ،والفونوغراف...

«يال �ص ّبوا هالقهوة وزيدوها هيل»

يعلو من داخل غرفة اجلل�سة العربية
رجل بز ّيه اللبناين ،وجتل�س بقربه فتاة
�صبوا
ت�صب القهوةّ ،
ّ
ذكرتنا ب�أغنية «يال ّ
هالقهوة وزيدوها هيل» للفنانة القديرة
�سمرية توفيق .هكذا كانت جل�سات
ال�سمر القدمية ،حيث ال «وات�س �أب»
وال «فاي�سبوك»� ،إنمّ ا فقط حكايات
وخربيات وق�صائد �شعر.
يف كل زاوية من القلعة ،حكاية عند
�أبي مو�سى الذي يفخر ب�إجنازه .يتحدث
ب�شغف ع��ن ا ِ
حل���رف «�صحيح �أ ّن��ه��ا
�أ�صبحت من املا�ضي ،ولكنّ ها كانت
تتعرف �إىل
�أ�سا�سية يف حياتنا .يكفي �أن ّ
الب�ساطة لتعرف قيمة العطاء وهذا هديف
اخلياطة تغزل
من النجاح .فحني ترى
ّ
املبي�ض ال��ذي كان يجول
اخليطان �أو
ِّ
يف القرى لتبيي�ض الطناجر النحا�سية،
وحتى «ال��ك��ن��درج��ي» وب��ائ��ع الكاز،
التطور نقلنا
�سريعا كيف � ّأن
ت��درك
ً
ّ
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من عامل �إىل �آخ��ر ،وجعل من حياتنا
قرية كونية .لكن يف حياة املا�ضي من
الب�ساطة والعطاء ما نفتقده اليوم».
ينهمك �شعبان يف �إجناز حلمه الذي
�سيكتمل م��ع متحف وطني �شعبي
ي�ضم �شخ�صيات �أدبية وعلمية وفنية
ّ

و�سيا�سية ...نحتها ّ
بدقة عالية .فعلى
الرغم من �أ ّنه ال يعرف من �أ�صول النحت
وفروعه �شيئً ا� ،أبدع ،لأ ّنه يعترب � ّأن «الفن
ع�شق يولد مع الإن�سان».
بعد اجلولة امليدانية� ،صعدنا عرب درج
مكوكي مر�صوف ب��ح��ج��ار ٍة قدمية
العهد� ،إىل الطابق العلوي الذي �سيكون
يف امل�ستقبل ن��ز ًال للزائر ال��ذي يرغب يف
ٍ
وقت مع ثقافة احلرف والتاريخ.
ق�ضاء
ٍ
ب�شكل يتالءم مع
�صمم اجلناح
وقد ّ
هند�سة القلعة التي ت�شرف على بحر
ٍ
بع�ض منها ،وت�صافح
مدينة �صور يف
فل�سطني يف املقلب الآخ����ر .وينتهي
يقدم ل��ز ّواره
املطاف يف مطعم �صغريّ ،
امل�أكوالت الرتاثية.
ري
�أخ� ً
ي�را ،ما قلعة �أب��ي مو�سى �إ ّال خ ُ
جنوبي يبني تراثاً
�شاهد على عزمية
ٍّ
ح�ضار ًيا مبجهو ٍد فردي.

جي�ش العلم والثقافة
دبلوم يف القانون العام
للرائد يو�سف العي�سى

ح��از ال��رائ��د يو�سف ح�سن
العي�سى من منطقة ال�شمال
(ف����رع امل���خ���اب���رات) دب��ل��وم
الدرا�سات العليا يف القانون
ّ
كلية احلقوق
ال��ع��ام ،من
والعلوم ال�سيا�سية والإداري��ة
يف اجلامعة اللبنانية .وقد ناق�ش الرائد العي�سى �أطروحته التي
متحورت حول «�إ�شكالية تر�سيم احلدود اللبنانية البحرية
جدا.
اجلنوبية» ،نال تقدير اللجنة بدرجة جيد ً

�إجازة يف الرتبية البدنية
والريا�ضية للرائد
جوزيف اليا�س

ن��ال ال��رائ��د جوزيف اليا�س
ّ
اليا�س من
الكلية احلربية
�إج���ازة تعليمية يف الرتبية
والإع�������داد (ت��رب��ي��ة بدنية
وريا�ضية) ،من ّ
كلية الرتبية
يف اجلامعة اللبنانية.

ما�سرت يف العلوم ال�سيا�سية والإدارية للنقيب ح�سني مظلوم

�إجازة يف الريا�ضيات للنقيب علي عبا�س

ن��ال النقيب ح�سني علي
مظلوم من مديرية التوجيه
���ش��ه��ادة امل��ا���س�تر البحثي يف
العلوم ال�سيا�سية والإداري��ة –
عالقات دولية ودبلوما�سية،
ّ
كلية احلقوق والعلوم
من
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والإداري��������ة يف
اجلامعة اللبنانية .وكانت
الر�سالة التي ناق�شها بعنوان:
«الدولة الفا�شلة بني املفهوم
منوذجا» .وقد
وامل�صري ،ليبيا
ً
جدا.
نال تقدير جيد ً

ح��از النقيب علي �صربي
ع��ب��ا���س م��ن ف���وج املدفعية
الثاين �إج��ازة يف الريا�ضيات،
من ّ
كلية العلوم يف اجلامعة
اللبنانية.

�إجازة يف التاريخ
للرقيب حممد الفحل

�إجازة يف اللغة
العربية و�آدابها
للجندي مهدي يا�سني

حاز الرقيب حممد ح�سن
الفحل م��ن ق��ط��اع جنوب
الليطاين �إج��ازة يف التاريخ،
ّ
كلية الآداب والعلوم
من
الإن�����س��ان��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة
اللبنانية.

نال اجلندي مهدي ح�سني
يا�سني من لواء الدعم  -الفوج
امل�ضاد للدروع �إجازة يف اللغة
العربية و�آدابها (م�سار لغوي
– �أل�سني) ،من ّ
كلية الآداب
والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة
اللبنانية.
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�أديان ومعتقدات

�إعداد :العميد الركن املتقاعد
الدكتور دريد زهر الدين

َكثُ َـر احلديث يف الآون���ة الأخ�ي�رة عن
الأيزيديني الذين يتم ّيزون بعمق التق ّية
ر�سخ فيهم ال�صرب واجللد،
والإمي��ان الذي ّ
تعر�ضوا
ّ
لتحمل ذاك الكم من اال�ضطهاد الذي ّ
له� ،إن يف حروب العراق احلديثة �أم خالل
احلمالت القدمية ال�شر�سة التي �سعت �إىل
�إبادتهم وحمو عقيدتهم .ومنها اً
مثل� ،سقوط
بابل على يد اجليو�ش الأخمينية بقيادة قور�ش
الكبري ( 539ق م) ،وحملة الأمري العثماين
حممد ال��روان��دوزي ( )1838ال��ذي جمع
مئة �ألف ر�أ�س �أيزيدي وقام بالآذان فوقها.
والعجب يف هذه الأمة� ،أ ّنها ا�ستطاعت ،رغم
النكبات املتالحقة ،املحافظة على ن�سيجها
االجتماعي وحماية م�ؤ�س�ساتها الدينية.
الأي��زي��دي��ة معتقد عرقي ديني �إثني
من �أ�صل ك��ردي وج��ذور هندو�أوروبية.
يف �أ���ص��ول ت�سميته ما هو م��أخ��وذ من
اللفظ الفار�سي «�أيزيد» ويعني املالك
�أو امل��ع��ب��ود ،والأي��زي��دي��ون ه��م «عبدة
ال��ل��ه» .كما ُي�����ش��ار �إىل � ّأن كلمة
ّ
م�شتقة من «يزاتا» الفار�سية
�أيزيدية
املقد�س ،و«يزدان»
القدمية والتي تعني
ّ
تعني الله .وين�سب الأيزيديون نف�سهم
�إىل يزد �أو يزدان العتقادهم بوجود �إله
بهذا اال�سم ،وكلمة «�أزادي» يف اللغة
الكردية تعني ال�شعب الذي ي�ؤمن ب�إله
من دون نبي.
الأي��زي��دي��ة م��ن ال��دي��ان��ات الأ�صيلة
للألف الثالث قبل امليالد ،وه��ي من
�أقدم املعتقدات ال�شرقية التي تد ّرجت
من العبادات الطبيعية �إىل الوحدانية،
لكن �ضمن معتقدات خا�صة بها .قد
تكون من بقايا ديانة كردية ُوجدت
يف منطقة احل�ضارات ال�شرقية العظمى،
�إىل جانب الديانات الكردية القدمية،
كما ُيقال إ� ّنها قد تكون انبثقت من
حتدرت من ديانات
الديانة البابلية �أو
ّ
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الأيزيدية
من �أقدم املعتقدات
ال�شرقية و�أتباعها
ينا�ضلون للبقاء
ثمة باحثني �إ�سالميني
فار�سية ،لكن ّ
يرون �أ ّنها ديانة م�شتقة ومنحرفة عن
الإ�سالم.
ال ي�ؤمن الأيزيديون بوجود ال�شياطني
والأرواح ال�شريرة امل�ؤثرة يف ت�صرفات الب�شر،
�إذ � ّإن الإن�سان بنظرهم م�س�ؤول عما
موحدون ،لكن ال ي�ؤمنون
يفعل .وهم
ِّ
بالأنبياء ولي�س لهم نبي .يعتقدون � ّأن
ال �صلة بني اخلالق واملخلوق ،وال��روح
بالن�سبة �إليهم �أزلية ال متوت بل تنتقل
مبعتقد التنا�سخ .دينهم ّ
معقد ال يخلو
من التناق�ض .ي�ستثنون عامة النا�س
عمليا من املعرفة وال�شعائر الدينية،
ً
ويقيدون فقط بالقيام بواجب طاعة
َّ
ع�شائر النخب الدينية .يف طقو�سهم
مقرب من الأدي���ان ،كال�صوم
ما هو
ّ
وال�����ص�لاة واحل��ج عند امل�سلمني رغم
االخ��ت�لاف يف امل�ضمون .قبلتهم هي
وحجهم �إىل وادي الل�ش �شمال
ال�شم�س،
ّ
يحجون �إليه مرة
غرب املو�صل يف العراق.
ّ
واحدة على الأقل يف ال�سنة وملدة �سبعة
�أيام .تعترب «عني زمزم» من الأماكن
املقد�سة لهم ،كذلك وادي الل�ش وفيه
ّ

�أقدم معابدهم.
ٍ
ثمة حمرمات حمظورة ب�شدة على
الأي���زي���دي ،ك��ت��ن��اول ب��ع�����ض ال��ب��ق��ول
وال��ن��ب��ات��ات وال��ل��ح��وم مثل الفا�صوليا
والفول وامللفوف واخل�س والقرع وحلم
اخلنزير وال��غ��زال وال��دي��ك وال�سمك،
بالإ�ضافة �إىل جتنّ بهم اللون الأزرق.
يت�شابهون مع الزراد�شتية يف تقدي�س
ال�شم�س والقمر والنار ،ومع اليهودية
يف اخلتان وحت��رمي بع�ض امل��أك��والت.
يكنّ ون االحرتام للدين امل�سيحي ،حتى
يقبلون �أيدي الق�س�س .يتوافقون
�إ ّنهم ّ
معهم يف الإيقاعات املو�سيقية يف �أثناء
ال�صالة ويتناولون معهم الع�شاء الرباين،
ويعتقدون ب �� ّأن اخلمرة هي دم امل�سيح
احلقيقي ،وعند �شربها ال ي�سمحون
ب�سقوط قطرة واحدة منها على الأر�ض
مت�س حلية �شاربها.
�أو �أن
ّ
مقد�سني،
ُيقال � ّإن للأيزيدية كتابني
ّ
الأول «م�����ص��ح��ف د�����ش» (ال��ك��ت��اب
املت�صوف الروحاين
الأ�سود) املن�سوب اىل
ّ
ال�شيخ ع��دي بن م�سافر ،وال��ذي ،وفق
جت�سد «ط��اوو���س ملك»
اعتقادهم،
ّ

املقرب من اخلالق على
ّ
مالكا الكثري
هيئته،
ً
من �أ���س��رار الكون التي
يعرفها .والكتاب الثاين
ه��و «م�صحف اجل��ل��وة»
امل��ن�����س��وب �إىل ح�سن
�شم�س الدين.
ي��ت��ك� ّ�ل��م الأي��زي��دي��ون
اللغة الكردية باللهجة الكرماجنية،
وه���ي ال��ل��غ��ة ال��ر���س��م��ي��ة لطقو�سهم
و�شعائرهم الدينية ،ويقال � ّإن لغتهم
الأ�صلية القدمية ق��د امنحت ج� ّ�راء
ح��م�لات التكريد وال��ت��ع��ري��ب .لهم
تدعم
تنظيم ديني �إداري وراثي قدميّ ،
مزيجا من عادات
ب�سننٍ و�آداب ظهرت
ً
وتقاليد من تعاي�شوا معهم.
ينغلق الأي��زي��دي��ون على
ذات��ه��م ،ويتكتمون عن
ين�ضم
دينهم �إذ يرف�ضون �أن
ّ
�إليه مريدون جدد ،فالأيزيدي
ي��ك��ون �أي��زي��د ًي��ا ب��ال��والدة
فقط ،وعدم توافر معلومات
�����رده �إىل ع��دم
ع��ن��ه��م م� ّ
حتدثهم عن معتقداتهم
للغرباء ،ف�ضلاً
تعر�ضوا
ّ
عما ّ
له من حمالت �إب��ادة على
م��ر ال��ت��اري��خ .ورغ���م ذل��ك،
ّ
ّ
ظلوا متم�سكني بدينهم
كونهم يعتقدون أ� ّنه �سبيل
خال�صهم.
للأيزيدية تعاليم و�أدعية

و�صلوات و�شعائر غري مكتوبة� ،إنمّ ا
تُنقل فقط عن طريق التلقني ال�شفوي،
منها وجوب تعميد املولود الأيزيدي يف
وحتديدا يف مياه
املقد�سة،
منطقة الل�ش
ً
ّ
نبع «عني البي�ضاء» .ومن ال�شعائر � ً
أي�ضا
دفن املوتى بالكفن حتت الرتاب على
ّ
مواجها لل�شم�س
املتوفى
�أن يكون
ً
َ
ال�ساطعة� .أما القرب فغري ظاهر �أو ُمبالغ
يف بنائه .ختان االب��ن الذكر واجب
قطعا ،والزوج املثايل هو الرجل
مفرو�ض
ً
ذو ال�شعر ال�شائب الأبي�ض .ال��زواج من
خ��ارج الدين حم� ّ�رم كما ال���زواج من
زوجة الأخ املتوفى.
�صنع الأيزيديون متاثيل على �شكل
ت�شبيها ل��ـ«ط��اوو���س ملك»،
ط��اوو���س
ً

يطوفون به القرى التي انت�شروا فيها
وام��ت��دت يف �سبع مناطق بني العراق
و���س��وري��ا وت��رك��ي��ا و�أرم��ي��ن��ي��ا ،فكان
لكل قرية انت�شار متثال خا�ص بها،
ك��ط��اوو���س ���س��ن��ج��ار وط���اوو����س حلب
ومو�سكو و�إيزي وتربيز ...بيد � ّأن حمالت
الإب��ادة والتهجري واال�ضطهاد املتكرر
طاوو�سا
الذي حلق بالطائفة ،مل يبقِ � اّإل
ً
واحدا رمز ًيا متّ حفظه يف قرية باغدار
ً
«قوالون» بني قرى
(املو�صل) ،ويطوف به ّ
ّ
وحث
االنت�شار الأيزيدي جلمع ال�صدقات
التم�سك بالعقيدة .يرافق
النا�س على
ّ
«القوال» يف تراتيله الدينية ناقر على
ّ
الطبل وعازف على ال�شبابة (�آلة �شبيهة
بالناي) .و�إذا ما انتهى الطواف يف قرية
ماُ ،ف ِ�صل التمثال �إىل قطع وو�ضع يف
«ه َبكة» (كي�س خا�ص) لينتقلوا به
�إىل قرية �أخرى.
�أتباع ديانة كانوا �أم معتقد ،هم
ٍ
خلالق واحد
م�ضطهدون رغم توحيدهم
بالتقية و�إن مل يتقوقعوا
�أحد ،ينه�ضون
ّ
يف ّ
ظل دين �إبراهيمي .هم ب�شر لديهم
طقو�س خا�صة ولهم حقوق و�أعرا�ض،
اقتالعهم من �أر���ض �أج��داده��م عادة
م�ستمرة� .أولي�س يف هذا العامل �أ�صحاب
ّ
معتقدات �أخ����رى ،ي ��ؤم��ن��ون ويتّ قون
وي�ستمرون؟
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�أفالم للجي�ش اللبناين

رحيل

�إعداد :تريز من�صور

كرمه مرتني
«كان» ّ

�آمن املخرج ال�سينمائي املبدع
ج��ورج ن�صر بفكرة ال�صناعة
ال�سينمائية اللبنانية ونا�ضل من
�أجلها حتى النف�س الأخ�ير .يف
خم�سينيات القرن املا�ضي �أخذ
هذه ال�سينما بيده �إىل العاملية حني
م�شى على ال�سجادة احلمراء يف مهرجان «كان» الذي احتفى بفيلمه «�إىل �أين؟» ثم �أعاد االحتفاء
به مرة �أخرى يف العام  .2017برحيله تخ�سر ال�سينما اللبنانية �أحد روادها ،ويخ�سر لبنان �أحد
مبدعيه خمرج �شغوف �أغنى الرتاث ال�سينمائي اللبناينّ ،
خ�ص بها اجلي�ش
و�شكلت الأعمال التي ّ
مهما من م�سريته الفنية.
جزءا ً
اللبناين ً

جورج ن�صر:
غياب مبدع �سحرته ال�سينما

يحدد امل�سار
ال�شغف ّ

ول��د ج��ورج ن�صر يف طرابل�س يف العام
� .1927أمتّ درا�سته االبتدائية والتكميلية
والثانوية يف مدر�سة الفرير  -طرابل�س،
وتخرج منها ببكالوريا جتارية ،لكن
ّ
اهتماماته الفعلية كانت يف مو�ضع
�آخر .كان ي�شاهد نحو ثمانية �أفالم يف
الأ�سبوع ،وكانت ال�سينما ال�شغف الذي
ما َ
لبث �أن ح� ّ�دد م�سرية حياته ،على
تخ�ص�صه يف الهند�سة املعمارية
الرغم من
ّ
عرب املرا�سلة مع معهد American
.school of Chicago
ق�صد لو�س �أجنلو�س يف العام  1948ملتابعة
اخت�صا�صه ،وهناك �أح��دث��ت ال�صدفة
أ�سا�سيا يف م�ستقبله� ،إذ انتقل
حت� ّ�و ًال �
ً
م��ن الهند�سة املعمارية �إىل الإخ���راج
ال�سينمائي ،فدر�س �أربع �سنوات يف جامعة
University of California in Los
بتفوق.
 ،Angelos-ACLونال الإجازة
ّ
ت���د ّرب ب�ين ا���س��ت��ودي��وه��ات ه��ول��ي��وود،
واال�ستوديوهات الفرن�سية ،و�أُتيحت �أمامه
فر�صة العمل مع فريق �إنتاج لل�سينما
ف�ضل العودة
والتلفزيون يف اخلارج ،لكنّ ه ّ
�إىل الوطن ،فعاد يف العام  ،1955ويف باله
حلم ت�أ�سي�س �سينما يف لبنان.

مرتني
كرمه ّ
«مهرجان كان» ّ

�إث��ر عودته �إىل لبنان ،ات�صل ب�صديقه
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مالك ب�صبو�ص ،ال��ذي ا�صطحبه �إىل
املنتج ،ال�سيد �أوليفر �ألفرتياد�س ،و�أنتج
فيلمه الأول «�إىل �أي��ن؟» ( ،)1956الذي
ّ
�سلط ال�ضوء على معاناة املهاجرين
اللبنانيني �إىل �أمريكا والربازيل.
ويف حني متّ ت�صوير الفيلم يف منطقة
درع���ون  -حري�صاُ ،و ِ
�ضعت اللم�سات
الأخ�ي�رة عليه يف �أح��د اال�ستوديوهات
الفرن�سية ،هناك �شاهده خمرج فرن�سي،
وحت���دث عنه �إىل جلنة
ف ��أُع��ج��ب ب��ه
ّ
«مهرجان كان» .وهكذا �أُدرِج الفيلم
و�صنّ ف بني الأفالم الثالثة
يف املهرجان ُ
ُ
الأوىل ( ،)1957ومعه �أدرِج لبنان على
اخلريطة ال�سينمائية العاملية ،وفق ما
كتب الناقد العاملي وامل����ؤرخ الفرن�سي
جورج �سادول يف قامو�س ال�سينما العاملية.
حظي ن�صر بتكرمي جديد لهذا الفيلم
عرب م�شاركته الثانية (� ،)2017ضمن
«كال�سيكيات ك����ان» ،ب�ين قلة
من ال�سينمائيني الذين ّ
ظلوا على قيد
احلياة ،لي�شهدوا عر�ض ن�سخة مرممّ ة
عن م�شاركتهم الأوىل يف املهرجان
ال�سينمائي الفرن�سي العريق.
من �أفالمه «الغريب ال�صغري» ()1962
الذي �شارك يف «كان» � ً
أي�ضا ،و«املطلوب
رجل واحد» ( )1975الذي �أنتجته نقابة
الفنانني ال�سورينيّ ،
ر�سميا يف
ومثل �سوريا
ًّ
مهرجانيَ مو�سكو وقرطاج.

نتيجة �سيطرة الأف�لام امل�صرية على
حتول ن�صر �إىل �إنتاج
ال�صاالت اللبنانيةّ ،
همه
�أف�لام باللغة الفرن�سية ،وك��ان ّ
لكن
ت�سويق الفيلم اللبناين يف العامل.
ّ
�سينمائيا
التحول مل ي�ؤ ّ ِد �إىل غيابه
هذا
ً
ّ
عن ال�ساحة اللبنانية ،فقد اتجّ ��ه �إىل
�إعداد و�إخراج الأفالم الوثائقية الق�صرية،
عدة �أفالم خا�صة باجلي�ش
ومن بينها ّ
اللبناين �أنتجتها مديرية التوجيه .فبني
أعد
العام  1967ونهاية الثمانينياتّ � ،
ج��ورج ن�صر و�أخ��رج ع� ّ�دة �أف�لام للجي�ش
منها:
«براعم ن� ّ�وار»« ،والدي �أنا فخور بك»،
«رجل �أم��ام دبابة»« ،معمودية النار»،
وفيلم عن ف��وج املغاوير .تناولت هذه
الأفالم دور اجلي�ش الإمنائي والع�سكري
وحم��ب��ة ال�شعب اللبناين ل��ه ،وك��ان
عاليا على �صعيد
م��ردوده��ا املعنوي
ً
اجلي�ش وعلى ال�صعيد الوطني ،كما
راق .وقد ّ
�أ ّنها متتّ عت مب�ستوى فني ٍ
مثل
ر�سميا يف «مهرجان
«براعم ّنوار» لبنان
ًّ
كان» عن فئة الأفالم الع�سكرية ونال
�إعجاب جلنة املهرجان.
ع�شية ان����دالع احل���رب اللبنانية،
تراجعت احلركة ال�سينمائية يف لبنان،
ف�اتجّ ��ه �إىل �إخ���راج الأف�ل�ام الدعائية
والإع�لان��ي��ة .ث��م اتجّ ���ه �إىل التعليم،
ف��د ّر���س الإخ���راج وال�سينما والتلفزيون
وامل�سرح وتقنيات كتابة ال�سيناريو يف
الأكادميية اجلميلة للفنون اجلميلة
 ALBAويف جامعة البلمند ،كما تر�أ�س
نقابة ال�سينمائيني يف لبنان لأكرث من
ثالث مرات.
وثائقيا ()1997
فيلما
�آخر �أعماله كان
ً
ً
عن املواقع الأثرية يف لبنان.
غاب يف  23كانون الثاين الفائت عن
عاما ،وكان يف جعبته
عمر يناهز الـ ً 92
�أكرث من �سيناريو جاهز للتنفيذ.
عدة جوائز
تقدي ًرا لإجنازاته ،حاز ن�صر ّ
مبدعا
و�أو���س��م��ة ،وبوفاته خ�سر لبنان
ً
عامليا وركيزة �أ�سا�سية من
�سينمائيا
ً
ً
ركائز ال�سينما اللبنانية.

يف �سجل اخللود

العميد الق ّيم املتقاعد منالوا القاري

القيم
نعت ق��ي��ادة اجلي�ش العميد
ّ
املتقاعد منالوا القاري الذي يّ
توف بتاريخ
.2019/2/17
 من مواليد  1937/10/20يف ر�أ�س م�سقاال�شمالية – الكور  -ق�ضاء الكورة.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط
 ّثم تد ّرج يف الرتقية
بتاريخ ّ ،1957/10/7
حتى رتبة عميد اعتبا ًرا من .1986/7/1
 حائز:• و�سام  1961/12/31التذكاري.
• و���س��ام اال�ستحقاق اللبناين من

الدرجتني الثانية والثالثة.
• و�سام الأرز الوطني من رتبتَي �ضابط
وفار�س.
• و�سام الن�سر للطريان من الدرجتني
املمتازة والأوىل.
مرتني.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.
ّ
عدة دورات درا�سية يف الداخل
 تابع ّويف اخلارج.
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.

الرقيب
نقوال �سايد جريج

العريف
داين رميون حنا

املمددة خدماته
املجنّد ّ
وايف ثابت ق�صب

نعت قيادة اجلي�ش الرقيب نقوال �سايد
جريج الذي يّ
توف بتاريخ .2019/2/14
 من مواليد  1991/1/1يف طرابل�س –ق�ضاء طرابل�س – حمافظة ال�شمال.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2009/٦/13
 ّ من عداد مع�سكر عرمان للتدريب. حائز:• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش خم�س
مرات.
ّ
• تهنئة قائد املع�سكر.
 -مت�أهل من دون �أوالد.

نعت قيادة اجلي�ش العريف داين رميون
حنا الذي يّ
توف بتاريخ .2019/2/15
 من مواليد  1995/5/11يف دبل – ق�ضاءبنت جبيل – حمافظة النبطية.
ت��ط��وع يف اجل��ي�����ش اع��ت��ب��ا ًرا من
ّ
.2013/٧/٣
 من عداد مو�سيقى اجلي�ش. حائز:• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ
 -عازب.

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش املجنّ د امل��م� ّ�ددة
خدماته وايف ثابت ق�صب ال��ذي ت� يّ
�وف
بتاريخ .2019/1/27
 من مواليد  1997/11/20يف جديدة –مرجعيون.
�����ددت خ��دم��ات��ه اع���ت���ب���ا ًرا من
 ُم ّ.2015/5/7
 م��ن ع���داد ل���واء امل�����ش��اة ال��ث��ام��ن -الكتيبة .85
 حائز:• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ
 -عازب.

101

العدد 405

امل�سابقة ال�سنوية
ه
ل
ت
ر
ي
د ال
ف
و
ز
يف

�أ�سئلة
م�سابقة العام
2018

ا

لأ�سئلة

امل
�
س
ا
ب
ق
ة؟ إ�قر�أ

1
 و�ضع
ق
ا
ئ
عو
دا
ل� جلي�ش
ف ن حج
ر
ا
ل
ا
ع
أ
م
اد
سا�س
وج ا
 2ملغاوير ،أ�ين مل�شروع بنا جوزاف
ءث
وم
الت ما هي الآ تى ّ
كنة
مت
ذ
ل
ك؟
ل �ة
ي ّ
مت �إحيا�ؤها املو�سي
ق
ي
ة
ا
اال�ست
خ
� ّ
أطل العام اجلديد ،وها هي امل�سابقة ال�سنوية «�إقر أ�
 3قالل؟
الل ا�ستعر جلديدة
ا
�
جملتك وجاوب» ّ
 مت ُتطل من جديد.
ض عيد
 -4ى أ�ن�ش
ئ
ت
م
مدير
الأ�سئلة بني �أيديكم وكذلك الأجوبة� ،إن
العامل تى ت�أ
ية الق
�
و
س
ا
ّ
�
م
س
ة
؟
ي
ا
و
مل
�
أ
�أح�سنتم القراءة والتنقيب...
ين
نتد
ى اال
-5
مق ّره؟
ق
ت
م
�
�
ص
ا
ا
دي
ه�
وفود مبنا ي ال�ع�
ب
�
ا
ر
ة
ال�ت
�سبة
با
�ي ح
عيد
م
ا
ل
�سم ا
ت
أ
ل
م
جل
ه
ا
ي
ه
�
ا
الع�س
ش الل
تك
وزو كريني �ش بناين إ�ىل تحي ٍة
�أ
جا
هد
تهم؟
اء �ساحة مهات
-6
ال
ال�ث ما هي
�شرف
ا
ل
ق
طع
�لا
ث�ة ا
لوىل التي ف
ا
أ
ز
لل
ت
بامل
يف
مو�سم
ا
ل
ا
ت
ل
راكز
ر
�
ي
ص
ا
ا�ض
نيف
جلي�ش؟
ي 017
2
العام
ع
لى
-7
ع ثالثة
�صعيد
�
أ
ع
ل
الم
ى قمة
رفعت
ه
ج
ا
ب
ز
ا
ي
نب
ل اله
 -8م
�سالم
املنت تى دخل ل ماليا،
م
ا
ب
هي؟
 9جة للنفط؟ نان �إ
ىل
ن
ا
دي
مالدول
عري �ا ه �و
ت
�
ا
ر
ي
�خ
�ضة
عمي
م�ي�لا
د
د
ة
و
و
م
ف
ه
���
� -10أ
الق ي جامعة رجانات بع اة مي
ن
ناين البال�س ّفذت م�شرو لبك؟
تي
ع «�
كية»؟
سفينة
ُ
تر�سل ا
أ
ل
ج
و
ب
ق
ةع
يادة اجلي�ش لى العن
و
ا
ن
ا
لآتي:
املطب
مديرية
وعات
.
ا
ل
ت
و
آ�خ
جيه -
ر مهلة
ل
ق�سم
ت
�
ّ
س
ل
ما
لأجوبة
1
3
�
أ
ي
ا
ر
.2019

ب

جم ّ
ل
ت
ك
وجاو

103

العدد 405

تربية وطفولة

�إعداد :ماري الأ�شقر
اخت�صا�صية يف علم النف�س
إ� ّنه بالفعل م�شكلة متحركة ،فهو دائم احلركة قليل
الرتكيز ،ال يتع ّلم من �أخطائه ،ال يعرف ال�صرب وال
ريا ما ي�صطدم
يتحمل الإحباط ،لي�س هذا فقط بل هو كث ً
ّ
ً
بقطع الأثاث ،و�أحيانا يجد �صعوبة يف ارتداء القمي�ص �أو
ربط �شريط احلذاء .وعلى الرغم من � ّأن هذه ال�صفات
ي�شرتك فيها بن�سبة �أو ب�أخرى معظم الأطفال� ،إلاّ � ّأن
 50%فقط منهم يعانون بالفعل م�شكلة فرط الن�شاط.

الن�شاط
الزائد لدى
الطفل:

�أعرا�ض امل�شكلة وعالجها

من املبالغ فيه �أن ن�صف م�شكلة فرط الن�شاط لدى الطفل
غالبا
باملر�ض ،لكنّ ها بالت�أكيد م�شكلة ،والأهل يحتارون
ً
يف التعامل معها .ف�أحيا ًنا تراهم يفرحون حليوية الطفل،
لكن هذه احليوية تتحول �إىل م�صدر �إزعاج وقلق للعائلة� ،إذا
حدها واتّ خذت طابع اال�ستمرارية.
زادت عن ّ
عد الن�شاط الزائد م�شكلة �سلوكية ،تظهر لدى بع�ض
ُي ّ
الأطفال بني عمر  6و � 8سنوات ،ويالحظ وجودها لدى الذكور
ٍ
بن�سبة ت�صل �إىل � 4أ�ضعاف ما هي عليه لدى البنات.
ٍ
بحركة
يتميز الأط��ف��ال ذوو الن�شاط الزائد باندفاعهم
ّ
غري ه��ادف��ة ،فهم ال ميتلكون ال��ق��درة على الرتكيز يف
حتركاتهم وت�صرفاتهم ،ومب��ا �أ ّن��ه��م ال ي�ستفيدون من
تعر�ضوا له،
جتاربهم وال
ّ
يتذكرون عواقب ما حدث لهم �أو ّ
لاً
فما يكت�سبونه من خرباتهم ال�سابقة يبدو �ضئي .

الأعرا�ض وال�سلوكيات

التب�صر
تتّ �صف حركات ه��ؤالء الأطفال باالندفاع وعدم
ّ
ّ
وقلة ال�صرب ،وهم ال يكملون املهمات املوكلة �إليهم عادة،
ويرتكبون الأخطاء نتيجة االندفاع ولي�س عدم الفهم ،كما
ً
ب�سيطا ،وحديثهم
�أ ّنهم ال يتحملون الإحباط مهما كان
يفتقر �إىل الت�سل�سل املنطقي وتختلط فيه الألفاظ �أحياناً
ب�سبب ال�سرعة .ويعاين الطفل امل�صاب بالن�شاط الزائد م�شكلة
ٍ
ب�شكل جيد وتُعرف
�أخرى وهي عدم قدرته على الرتكيز
العدد 405
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ب���ـ«ا����ض���ط���راب
االن��ت��ب��اه» .فهو
يت�صرف من دون
ّ
تفكري ،وب�صفةٍ
عامة ال ي�ستغرق
وق���تً ���ا ك��اف� ً�ي��ا
يف حت���ل���ي���ل
امل�������ش���ك���ل���ة
املطروحة �أمامه،
وي��ظ��ه��ر درج���ة
من النزق وكرثة التململ ،وال ي�ستطيع الرتكيز على �أمر
ٍ
ب�شكل
واحد ،بل ينتقل من �شيء �إىل �آخر ،عالوة على �أ ّنه
عام كثري ال�شكوى.
يظهر ال�سلوك العدواين ك�أحد الأعرا�ض امل�صاحبة لهذه
ٍ
وب�صفة خا�صة بني الأوالد ال��ذك��ور� ،إ�ضافة �إىل
امل�شكلة
التحول من ن�شاط �إىل
التعابري االنفعالية ال�شديدة ،و�سرعة
ّ
ّ
وتقلب احلالة املزاجية بني املرح واالنزعاج.
�آخر
يف املدر�سة ال ي�ستطيع الطفل اجللو�س داخل ال�صف فرتة
وي�صر على تناول
طويلة يف مقعده ،وهو ال يحافظ على �أدواته،
ّ
طعامه يف الوقت الذي يحلو له ،كما يكرث ا�صطدامه بقطع
ٍ
ب�شكل الفت لالنتباه ،وهو ال ين�ضبط
الأث��اث وبالآخرين
بالطرق العادية ،وال يلتزم املهمات املوكلة �إليه .وهناك عدد

من الأطفال امل�صابني بالن�شاط الزائد ،قد يعانون � ً
أي�ضا من
ا�ضطراب وعدم تنا�سق احلركات الع�صبية الع�ضلية الدقيقة،
فيجدون �صعوبة يف ربط �أزرار القمي�ص �أو �شريط احل��ذاء �أو
الإم�ساك بالأ�شياء ال�صغرية ،ع�لاوة على �سقوط الأ�شياء
الدقيقة من �أيديهم.
كما ن�شاهد لدى عدد منهم م�شكالت يف الكالم واللغة
الحظ � ً
أي�ضا الأرق ،و�سل�س
منذ مراحل الطفولة املبكرة .وقد ُي َ
(التبول الال �إرادي خالل النوم) ،والكوابي�س
البول الليلي
ّ
و�آالم البطن .وجتدر الإ�شارة �إىل � ّأن امل�شكالت ال�سلوكية
تكيفهم داخل
التي حتدث لدى بع�ض الأوالد ت� ّؤثر على
ّ
املدر�سة وبالتايل على حت�صيلهم الدرا�سيّ � .إن ال�سلوكيات
التي �سبقت الإ�شارة �إليها ال ّ
بحد ذاتها �إذا
متثل م�شكلة
ّ
ٍ
كانت موجودة عند الطفل ب�صورة نادرة وغري متكررة� ،إذ
� ّإن الأوالد من خمتلف الأعمار ،قد يظهرون بع�ض الت�صرفات
ٍ
ملوقف معينّ �أو �سبب ما،
ال�سلوكية ال�شاذة ،ا�ستجابة منهم
وهي �سرعان ما تزول بزوال ال�سبب امل�ؤدي �إليها .لكن هذه
ال�سلوكيات تُعترب م�شكلة يف حال تكرارها با�ستمرا ٍر
ٍ
وبدرجة �شديدة.

�أ�سباب فرط الن�شاط عند الأطفال

مركبة من الأ�سباب التي ميكن اعتبارها
هناك جمموعة
ّ
م�س�ؤولة عن م�شكلة احلركة الزائدة �أو فرط الن�شاط عند
الأطفال .ومنها ن�شاط اجلزء حتت الق�شري يف الدماغ� ،أو �ضعف
منو الدماغ كما يحدث يف حاالت نق�ص الأوك�سجني خالل
دقائق الوالدة� ،إ�ضافة �إىل عدد من العوامل الوراثية والنف�سية.
وقد ت�ؤدي العوامل الرتبوية واالجتماعية � ً
أي�ضا دو ًرا فاعلاً يف
تطور احلالة .ويحدث نق�ص االنتباه وفرط الن�شاط عند الأطفال
ّ
امل�صابني بهذه املتالزمة ب�سبب عدم قدرة الدماغ على التمييز
بني احلوافز الرئي�سية �أي التنبيهات املهمة ،مثل �شرح املد ّر�س
يف ال�صف �أو تعليمات الأم وتوجيهاتها ،وبني احلوافز الثانوية
العابرة� ،أي التنبيهات غري املهمة للدفاع ،مثل �صوت �سيارة

عابرة �أو �صوت جر�س املدر�سة .فالطفل امل�صاب يهتم باحلوافز
الثانوية ما ي�شغله عن الرتكيز يف احلوافز الرئي�سية.

هل العالج ممكن؟

يف ما يتعلق مب�ضاعفات مر�ض فرط الن�شاط وعالجه ،قد
حت�سن يف حاالت كثرية مع منو الطفل ون�ضج جهازه
يحدث ّ
معدل احلركة الزائدة عنده وي�صبح
الع�صبي ،فينخف�ض
ّ
ٍ
ب�شكل عام ،وهو ما قد يعتربه البع�ض م�ؤ�ش ًرا
مماثلاً لأقرانه
حت�سن احلالة� .إلاّ � ّأن الدرا�سات احلديثة �أثبتت � ّأن
على
ّ
تتح�سن حاالتهم من ناحية احلركة الزائدة
الأوالد الذين
ّ
قد ت�ستمر معاناتهم من ا�ضطرابات االنتباه مثل ال�شرود
ّ
وقلة الرتكيز وال�سلوك العدواين و�ضعف الذاكرة و�أحيا ًنا
اجلنوح ،ما قد ينعك�س على م�ستواهم الدرا�سي وحت�صيلهم
العلمي ،وذلك لدى �أكرث من  %50من الأوالد ذوي املعدالت
الطبيعية للذكاء .وقد تُالحظ � ً
أي�ضا ا�ضطرابات يف احلياة
االجتماعية� ،إذ تتعر�ض ن�سبة كبرية من ه���ؤالء الأوالد
للحوادث واال�ضطرابات النف�سية ،وهنا يجب على الأهل �أخذ
احليطة واحل��ذر يف التعامل معهم .كذلك يجب عليهم
مراعاة �أن تكون البيئة املحيطة بالطفل �سواء داخل املنزل �أم
جتنبا للحوادث .ويتعينّ عليهم
خارجه �آمنة قدر الإمكان
ً
� ً
أي�ضا مراعاة م�شاعر الطفل ،وجتنّ ب ال�ضغط عليه ،وو�صفه
بالفو�ضوي وعدمي اجلد ّية �أو �ضربه وت�أنيبه ،ملا قد ي�ؤدي �إليه
ذلك من تدهور �سريع يف احلالةّ � .إن امل�صابني بفرط الن�شاط
قابلون للتعلم والتدريب يف معاهد ت�أهيلية خا�صة ،وهو ما
يقرره الطبيب.
ّ
يتم حتديده يف �ضوء �شدة احلالة ،وبناء على ما ّ
يعتمد عالج حاالت فرط الن�شاط على �إعطاء بع�ض الأدوية،
�ضمن �شروط خا�صة وحتت �إ�شراف طبي م�ستمر ،وكذلك
على تنظيم البيئة املحيطة بالطفل ،وتدريبه من خالل
�أ�سلوب اللعب على القيام بحركات منتظمة تكون مفيدة
انطباعا
لتدريبه على �ضبط حركاته ،ب�شرط �أن تعطيه
ً
�سببا للف�شل والإح��ب��اط ،و ُي�ستح�سن
إيجابيا وال تكون
�
ً
ً
تخ�صي�ص مكاف�آت للطفل يف حالة ا�ستجابته للتدريب
وقدرته على �ضبط نف�سه .ومن ال�ضروري كذلك ،العمل على
م�ساعدة الطفل على تطوير مهاراته االجتماعية من خالل
تكليفه ببع�ض املهمات والأعمال اجلماعية مع �أقرانه �أو
زمالئه يف ال�صف ،والإ�شادة ب�سلوكه عند جناحه يف تنفيذ
املهمة .وجتدر الإ�شارة �إىل � ّأن بع�ض الأطفال يبدون ميلاً �إىل
معينة من الأطعمة ،وبخا�صة تلك التي حتتوي على
�أنواع ّ
امللونة ال�صناعية ،واملواد احلافظة وبع�ض الأحما�ض التي
املواد ّ
ّ
وعموما يجب مراعاة
تكرث يف الأغذية املعلبة وامل�صنّ عة.
ً
جتنّ ب الأطعمة ّ
املعلبة ،كما ين�صح � ً
أي�ضا بعدم �إعطاء الطفل
�أغذية غنية بالطاقة مثل ال�شوكوالتة ،واالجتاه نحو �إعطائه
غذا ًء متكاملاً
غنيا باخل�ضار والفواكه.
ً
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قواعد التغذية

�إعداد :ليال �صقر الفحل

يحد
ما هو النظام الغذائي الذي ّ
من �أعرا�ض فرط احلركة و�ضعف الرتكيز؟

قوة دافعة حلدوث �أعرا�ض فرط احلركة ونق�ص الرتكيز  ADHDعند الأطفال� ،إال � ّأن � ً
ال ّ
جددت االهتمام
أبحاثا عديدة ّ
ي�شكل الغذاء وحده ّ
بدرا�سة �أنواع معينة من الأطعمة وامل�ضافات الغذائية التي تزيد من �أعرا�ض هذا اال�ضطراب ال�سلوكي.
ترى اخت�صا�صية التغذية هزار زراره � ّأن
للم�أكوالت عالقة مبا�شرة مب�ضاعفة
�أعرا�ض فرط احلركة و�ضعف الرتكيز �أو
باحلد منها.
ّ
الأنواع ذات الت�أثري ال�سلبي هي:
• ال�سكريات:
تزيد الأطعمة الغنية بال�سكر من
فرط الن�شاط وتُ�ضاعف احلركة وتزيد
الع�صبية ،الأمر الذي ي�ضعف الرتكيز.
ّ

ّ
وكلها مواد َث ُبت ارتباطها
ال�صناعية
ّ
املبا�شر ب��زي��ادة �أع��را���ض ا�ضطراب فرط
احلركة.
• الكربوهيدرات:
ترتكز �أعلى م�ستويات الكربوهيدرات
يف الأرز والطحني الأبي�ض واملعكرونة
غنية
وال��ب��ط��اط��ا ،وه���ي م����أك���والت
ّ
بال�سكر ي�ستح�سن بح�سب زراره االبتعاد
عنها لعدم زيادة �أعرا�ض فرط احلركة
عند الأطفال ،فزيادة ن�سبة ال�سكر يف
الدم ت�ضعف الرتكيز وتزيد احلركة.
وت��ذك��ر زراره يف ه���ذا اخل�����ص��و���ص � ّأن
ّ
للمحليات اال�صطناعية ب�أنواعها
املختلفة ت�أثري ال�سكر العادي نف�سه،
لذلك فعلى الأمهات التن ُّبه لعدم ال�سماح
لأبنائهم بتناول ال�شوكوال وال�سكاكر
خ�صو�صا قبل الذهاب
والكيك والع�صري
ً
�إىل املدر�سة �أو قبل اخللود �إىل النوم.
• م�شروبات الطاقة وامل�شروبات الغاز ّية:
حتتوي هذه امل�شروبات على ن�سب عالية
وامللونات
من ال�سكر امل�ضاف والكافيني
ّ
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امللونات الغذائية وامل���واد احلافظة
•
ّ
وغلوتامات �أحادي ال�صوديوم:
ك�ُث�رُ احل��دي��ث يف ال�سنوات الأخ�يرة
امللونني الغذائ َيني الأحمر ()40
عن دور ّ
والأ�صفر ( )5يف زيادة الن�شاط واحلركة
عند الأطفال ،وهما موجودان بكرثة
يف الـ Sucettesوال�سكاكر والعلكة
املنكهات ال�صناعية
والع�صري .وتزيد
ّ

...crabsticks
يف املقابل ،تن�صح
باعتماد
زراره،
ن����ظ����ام غ���ذائ���ي
م���ت���وازن ي�ضمن
ح�����ص��ول الأوالد
امل�����ص��اب�ين ب��ف��رط
احل��رك��ة ونق�ص

امل�ضافة �إىل هذه امل��واد الغذائية «الطني
ب� ّ�ل��ة» ،فيما ي����ؤدي غلوتامات �أح��ادي
ال�صوديوم � MSGإىل ّ
قلة الرتكيز ،كونه
يعمل على جعل الطفل مدمنً ا على
ا�ستهالكه فيحتاج ج�سمه �إىل هذه
�سيئات هذه املادة
املادة با�ستمرار .ومن ّ
�أ ّنها ت�ضرب اجلهاز الع�صبي من خالل
الع�صبية �إىل
�إع��اق��ة و�صول الناقالت
ّ
خاليا الدماغ� ،أما �أكرث الأطعمة احتوا ًء
عليها فهي :الت�شيب�س ،الكات�شاب،
مكعبات مرقة الدجاج ،النودلز ،والـ
ّ

الرتكيز على:
• الأحما�ض الدهن ّية الأ�سا�سية:
أهمها الأوميغا  3املوجود يف ال�سمك
و� ُّ
كاملاكريل والتونة وال�سردين ،ويف زيت
الزيتون واجل��وز النيء والأفوكا ،كونه
حم�ض ده��ن��ي يتفكك ب�سهولة يف
اجل�سم ويتيح فر�صة م�ضاعفة اخلاليا
وي�سهل �إر���س��ال
الع�صبية يف ال��دم��اغ
ّ
ّ
الع�صبية التي تدعم الرتكيز
الناقالت
ّ
وت�ساعد يف التح�صيل العلمي.
• الفيتامينات والأمالح املعدن ّية:
يف اختبار ب�سيط
للدم عند الأطفال
ميكن الت�أكد
م��ن نق�ص بع�ض
ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات
أهمها
ال
أ�سا�سية و� ُّ
ّ
م������رك������ب������ات
ف���ي���ت���ام�ي�ن ،B
والأم�لاح املعدنية
ك��امل��اغ��ن��ي��زي��وم
وال����زن����ك .وع��ن��د

الت�أكد من نق�صها ميكن اللجوء �إىل
الأطعمة املحتوية عليها لتعوي�ض هذا
النق�ص الذي ميكن �أن ي� ّؤجج ا�ضطرابات
فرط احلركة ،و�أهم هذه الأطعمة :املوز
وال�سبانخّ � .أما يف حاالت النق�ص احلادة
فيمكن بح�سب زراره االعتماد على
املكمالت الغذائية ولكن ب�إ�شراف
ّ
املخت�ص
اخت�صا�صي التغذية �أو الطبيب
ّ
ومتابعته.
• احلبوب الكاملة والدهون غري امل�شبعة
وم�صادر الربوتينات:
� َّإن تناول الأغذية املدعمة باحلبوب
الكاملة ك���الأرز البني ،ال�شوفان،
الكينوا ،الربغل ،والألياف كامل�شم�ش
واخل�����وخ وال��ب�روك����ويل وال��ف��ا���ص��ول��ي��ا،
والربوتينات كاللحوم احلمراء والبي�ض
مع املواظبة على ممار�سة التمارين
الريا�ضية و���ش��رب امل��اء واال�ستماع �إىل
امل��و���س��ي��ق��ى ال��ه��ادئ��ة يف ظ� ّ
��ل املتابعة
حتما من
واالهتمام واحلنان يخفّ ف
ً
�أعرا�ض ا�ضطراب فرط احلركة ومينع
ا�ستمراره لفرتة طويلة.
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�أطايب ال�شيف

�إعداد :ليال �صقر الفحل

ك ّبة ال�سمك

الأطايب من

خمتلف مطابخ

العامل على �صفحات
«اجلي�ش»

�سلطة �آ�سيوية

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

• ال�شيف ري�شار خمت�ص
يف الأطباق الفرن�سية والعاملية
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املكونات:
ّ
�صدر دجاج 200 :غرام.
�أفوكا :عدد .1
ملون :عدد .1
خ�س ّ
ّ
كزبرة خ�ضراء :ربع باقة.
ليمون :عدد .2
غريفون :عدد .1
ع�����ص�ير ح���ام�������ض :ن�صف
كوب.
زجنبيل ناعمّ :
ر�شة.
خردل :ملعقتان �صغريتان.
�إكليل اجلبلّ :
ر�شة.
زيت زيتون :ربع كوب.
ملح وفلفل �أ���س��ود :ح�سب
الرغبة.
طريقة التح�ضري:
 ُي�����ش��وى ���ص��در ال��دج��اج يفالفرن مع قليل من ال��زب��دة �أو الزيت
والزجنبيل الناعم وامللح والفلفل الأ�سود
و ُي ّ
قلب من اجلانبني حتى ين�ضج ثم
ّ
يقطع �إىل �شرحات.
ّ
 ّويقطع ،وي�ضاف �إليه
يق�شر الأفوكا
يتحول
قليل من احلام�ض وامللح حتى ال
ّ
لونه �إىل داكن ثم ي�ضاف �إىل �شرحات
الدجاج امل�شوي.
ّ
 ُي ّق�شر الليمون والغريفون ويقطع

وي�ضاف �إىل املكونات ال�سابقة ،ثم
ي�ضاف اخل����ّ�س امل��ل� ّ�ون املقطع و�أوراق
الكزبرة اخل�ضراء.
 لتح�ضري ال�صل�صة ،ميزج زيت الزيتونمع اخل��ردل وع�صري احلام�ض و�إكليل
يحرك املزيج
اجلبل والزجنبيل الناعمّ .
ج��ي� ً�دا ،ث��م ي�سكب ف��وق املكونات
ال�سابقة.
 ّوتقدم.
تقلب املكونات على مهل ّ

مكونات الك ّبة:
ّ
الكبة:
ّ
فيليه �سمك :كيلوغرام واحد.
كزبرة خ�ضراء :ن�صف باقة.
برغل ناعم :كوب ون�صف.
ب�صل :عدد .5
زيت نباتي 3/4 :كوب.
زعفرانّ :
ر�شة.
كمونّ :
ر�شة.
بهار حلو :ملعقة �صغرية.
ملح وفلفل �أ�سود :ح�سب الرغبة.
مكونات احل�شوة:
ّ
�صنوبر :ح�سب الرغبة.

ب�صل :عدد .3
ملح وبهار حلو :ر�شة.
طريقة التح�ضري:
 يق�شر الب�صل ويقطع �إىل جوانح تُقلىبالزيت النباتي حتى تن�ضج ثم ي�ضاف
�إليها ال�صنوبر ّ
ي�شقر ،وي�ضاف
ويقلى حتى
ّ
جانبا.
امللح والبهار ،ترتك احل�شوة
ً
 ي�ضرب فيليه ال�سمك م��ع �أوراقالكزبرة اخل�ضراء والب�صل والزعفران
والكمون والبهار احللو وامللح والفلفل
الأ�سود يف املاكينة الكهربائية.
جانبا
 يغ�سل الربغل وي�صفّ ى ويرتكً
مل��دة  10دق��ائ��ق ،ث��م ي�ضاف �إىل مزيج

ال�سمك يف املاكينة الكهربائية
ويطحن ملدة  3دقائق.
 تدهن �صينية اخلبز بقليل منالزيت النباتي ،وبعد �أن تق�سم عجينة
الفيليه �إىل ق�سمني ،يو�ضع الق�سم الأول
وميد فيها (تغم�س اليدان
ال�صينية
يف
ّ
ّ
ب��امل��اء ال��ب��ارد ،مل� ّ�د العجينة ب�سماكة
مت�ساوية).
 ت�سكب احل�شوة فوق الطبقة الأوىلميد فوقها الق�سم الثاين
ثم ّ
من الكبة ّ
ّ
من عجينة الفيليه ،وتقطع الكبة
�سكني ثم تخبز يف الفرن حتى
بوا�سطة ّ
وتقدم.
تن�ضج
ّ

الدونات�س
املكونات:
ّ
طحني� 3 :أكواب.
حليب بودرة 3 :مالعق كبرية.
بي�ض :عدد .2
ّ
خ���م�ي�رة ج����اف����ة :م��ل��ع��ق��ت��ان
�صغريتان.
بايكنغ باودر :ملعقة �صغرية.
زبدة طر ّية 3 :مالعق كبرية.
�سكر :ربع كوب.
ملحّ :
ر�شة.
فانيالّ :
ر�شة.
ماء :كوب واحد.
طريقة التح�ضري:
 ميزج ال�سكر وامللح واخلمريةويحرك
مع كوب من املاء الفاتر
ّ
ويرتك املزيج لريتاح ملدة  10دقائق.
 ميزج الطحني واحلليب البودرةوالبي�ض والفانيال والبايكنغ باودر
والزبدة الطر ّية وت�ضرب املكونات
باملاكينة الكهربائية على
�سرعة خفيفة� ،أو يدو ًّيا �شيئً ا ف�شيئً ا
ث��م ي�ضاف م��زي��ج امل���اء وال�سكر
ّ
تدريجا(ميكن
وامللح واخلمرية
ً

�أن نحتاج ل ّ
أقل �أو �أكرث من كوب
م��اء واح���د ،ح�سب ن��وع الطحني
امل�ستخدم) لتتكون عجينة طر ّية
ترتك لرتتاح ملدة  45دقيقة على
حرارة الغرفة.
 ينرث قليل من الطحني حيثنرق العجينة التي يجب �ألاّ تتعدى
ّ
�سماكتها � 3إىل � 4سم ،ثم ينرث
فوقها مزيد من الطحني وتقطع
دائ���رة كبرية و�أخ���رى �صغرية من
ال��و���س��ط بوا�سطة �أدوات تقطيع

الدونات�س الدائرية �أو بوا�سطة �أي
كا�سة �أو ك��وب دائ��ري�ين .وترتك
عجينة الدونات�س لرتتاح مل��دة 10
إ�ضافية.
دقائق �
ّ
 يحمى الزيت النباتي (يجبً
عميقا) على النار،
�ألاّ يكون
ّ
وت�ضاف �إليه الدونات�س التي تقلب
ت�شقر من اجلانبني ثم ترفع
حتى
ّ
وتغم�س �ساخنة يف ال�شوكوال املذ ّوب
على طريقة الـ Bain marieوتُز ّين
وتقدم.
بالـّ Vermicelles
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«جندي الغد» ،زاويــة خاصة بكم
جــنــود املستقبل ،أنــتــم الــتــامــذة،
تنقل إليكم املعلومات املفيدة،
وتتيح لكم مشاركة أفــكــاركــم وما

إعدا
د
:
ر
ميا
رسوما سليم
ض
و
ت :غدير ميط
صبح

صنعته أياديكم الرشيقة...

حقوق وواجبات

ملاذا أتعلم؟
جــالــســا عـــى طـــاولـــة الــــــدّرس يتص ّفح
كــــان وســـي ــم
ً
كـــتـــاب الـــتّـــاريـــخ ،فــيــا كــــان صــديــقــه فـــــادي يجلس
قــبــالــتــه مــتــل ـ ّه ـ ًيــا بــهــاتــفــه الــخــلــوي .بــعــد فــــر ٍة وجــيــزة،
قـــال وســيــم :أنــهــيــت درس الــتّــاريــخ ،وســـوف أنــتــقــل إىل
ّ
حـــل املسائل
الــريــاضــ ّيــات ،فــهــل تــشــاركــنــي يــا فـــادي يف

املطلوبة؟ ر ّد ف ــادي بــامــبــاال ٍة قــائـ ًـا :ال يــا وســيــم ،ال أشعر
برغب ٍة يف الدّرس.
 -ولــكــن ملــــاذا يـــا صــديــقــي؟ أال تــــرى ّأن عــامــاتــك

اجــع منذ بــدايــة ه ــذا الــفــصــل ،فــا الــذي
املــدرس ـ ّيــة يف تــر ٍ

أصابك؟

 ال تــقــلــق ،مل يصبني أي يشءّ ،كـــل مــا يف األمـــر أ ّنــنــي
ال أجـــد رضور ًة لــلــعــلــم ،فــأنــا أعــيــش يف عــائــل ـ ٍة ميسورة

ّ
وكـــل مــا أحــتــاجــه مــؤ ّمــنٌ يل ،فــلــاذا ال ـ ّتــعــب واإلرهــــاق؟
ثــم إ ّنــنــي يف األصـــل ال أفــهــم ملـــاذا عــى املـــرء أن يتع ّلم ،إذ

والـــصـــورة مــع أخــيــك املــغــرب يف كــنــدا؟ وهــل
بــالــصــوت
ّ
تستفيد مــن الــتــاريــن الــريــاضــ ّيــة الــتــي تــقــوم بــهــا يف
الـــنّـــادي مستخد ًما اآلالت واملـــعـــدّات الــحــديــثــة؟ أجبني
يــا صــديــقــي ،مـــاذا عــن تــلــك املــــ ّرة الــتــي وقــعــت فيها عن

د ّراجــــتــــك وكـــــرت قـــدمـــك ،مـــــاذا كــنــت لــتــفــعــل لــوال
الــطــبــيــب الـــــذي عــالــجــك يك تــتــمــ ّكــن مـــن مـــعـــاودة
امليش؟
رشحــــــا! لــقــد فــهــمــت قـــصـــدك يـــا صــديــقــي،
 كــفــى ًفــلــوال الــعــلــم ملــا ك ـ ّنــا نستمتع مبــا تــو ّفــره لــنــا مبتكرات

التكنولوجيا الــحــديــثــة ،وملــا كــان ليتو ّفر لنا االستشفاء
والــطــبــابــة ،وملـــا ك ـ ّنــا قــادريــن عــى الــتــواصــل مــع عائالتنا

ال أجد أهم ّي ًة للعلم يف حياتنا!
 أح ـ ًّقــا يــا صديقي أ ّنـــك ال تجد أهــمـ ّيـ ًة للعلم؟! حسنًاإ ًذا دعــنــا نــنــاقــش هـــذا املـــوضـــوع :أخـــرين يــا فــــادي ،هل

يف الخارج...

تــحــب الــتــنـ ّقــل بــس ـ ّيــارة أبــيــك الفخمة واملــــــز ّودة أحــدث

 نــعــم ،يـــا صــديــقــي ،لــقــد اقــتــنــعــت ،أعــطــنــي كــتــابالرياض ّيات ،ولنبدأ ّ
بحل املسائل الرياض ّية.

الــتــجــهــي ـزات اإللـــكـــرونـــ ّيـــة؟ وهـــل تستمتع بــالــحــديــث

فــيــض ّ
ٌ
عـــا يــؤ ّمــنــه الــعــلــم لعاملنا،
غــيــض مــن
 هـــذاٍ
فهل اقتنعت اآلن أم ما زلت ّ
تشك بقيمة العلم؟
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أتع ّرف إىل عاملي

لدغتني البعوضة!

عـــاد ًة مــا نــقــول« ،لدغتني بــعــوضــة» ،والــواقــع ّأن هــذه الــعــبــارة ليست دقــيــقـ ًة متــا ًمــا .فالبعوض ال يــلــدغّ .
كــل ما
يف األمـــر ّأن أنــثــى الــبــعــوض ال تكتفي برحيق الــنــبــات غـــذا ًء لــهــاّ ،
وإنـــا تحتاج إىل الـــدّم الـــذي مي ـدّهــا بالربوتينات
الـــازمـــة لــلــتــكــاثــر .لـــذلـــك ،فــإنــهــا تــخــرق جــلــدنــا بـــــخــرطــومــهــا ومتــتــص دمــنــا لــلــحــصــول عـــى الـــروتـــن .أ ّمــــا ذكــر
حرصا عىل رحيق النبات.
البعوض ،فهو ال يحتاج إىل الدّم ،لذلك يتغ ّذى ً

تــكــون أنــثــى الــبــعــوض أكـــر نــشـ ً
ـاطــا يف الــلــيــل ،إذ ُيــكــن أن تــطــر مــســافــة تــتــجــاوز الــعــريــن كــلــم لــتــنــاول وجبة
الــــدم .واملــعــلــوم أ ّنــهــا تــســتـ ّ
ـدل عــى طــعــامــهــا عــن طــريــق اســتــكــشــاف حــــرارة الــجــســم وغـــاز ثـــاين أكــســيــد الــكــربــون
خالل زفري الشخص النائم.
ـوصــا النساء الحوامل،
غال ًبا مــا تختار أنــثــى البعوض ضحاياها مــن ذوي الــبــرة البيضاء ،والــصــغــار ،واإلنــــاث ،وخــصـ ً
وهي ميكن أن تنقل أمر ً
اضا خطرة وأبرزها فريوس املالريا.

هل تعلم؟

 أن الشجرة الناضجة املليئة بــــاألوراق الــخ ـراء ُتنتج يف الفصل الــواحــدكم ّية من األوكسيجني تكفي عرشة أشخاص لسنة كامل ٍة.
 ّأن فـــدّا ًنـــا واحـــــدًا مـــن األشـــجـــار (حـــــواىل أربـــعـــة آالف مـــر مــر ّبــع)يستهلك كــم ـ ّيــة مــن ثـــاين أوكــســيــد الــكــربــون تــــوازي مــا تنتجه الــس ـ ّيــارة
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بعد سريها ملسافة أربعني ألف كلم.
 ّأن إخـــاد الــنّــار ،يــتـ ّـم بــإزالــة األوكــســيــجــن مــن حولها إ ّمـــا بخنقها أيرميها بالرتاب والرمل ،أو بإغراقها أي رميها باملاء.

أصدقاء
جندي الغد

رسائل وصور

نرحب بصوركم ورسائلكم عىل العنوان اإللكرتوين
ّ

jundilghad@lebarmy.gov.lb

إنجلو إزمريليان

بتول عالء االدين

تيا حدشيتي

رويب خليل

رشبل حبيب

عيل عالء الدين

غزل ومحمد وسريين صالح

فاطمة نرص

مصطفى صلح

ملك وغزل الحاج حسن

ياسمينا الطفييل

فاطمة والمار خليفة
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«فـــ ّكـــر واربــــــح» مسابقة
مسابقة العدد

شهر ّية تقدّمها مجلة الجيش
للق ّراء الصغار ،ويحصل الفائز
فيها عــى جــائــزة بقيمة 150
ألف لرية لبنانية.

• تستبعد كل مسابقة غري مقتطعة من املجلة ،ويكتب الحل بخط واضح.
• ترسل الحلول (النسخة األصلية) اىل العنوان الــتــايل :قــيــادة الجيش -
الريزة  -مديرية التوجيه  -مجلة «الجيش» « -مسابقة جندي الغد».
• باستطاعة املــشــرك تسليم املسابقة باليد يف ثكنات الجيش يف جميع
املناطق.
• آخر موعد لقبول الحلول  20نيسان .2019
• يتم سحب الفائز بالقرعة ،وتعلن النتائج يف العدد املقبل.

فكّر واربح
الفائز يف العدد السابق:
فيصل محمد طالب
حل العدد املايض
 -1خطأ
 -2األصفر
 -3صح
 -4صح
 -5خطأ
 -6صح
 -7صح
 -8صح
40 -9
 -10أفالطون

 -1مــا الــحــادث الـــذي سـ ّبــب الشلل للبطل العاملي يف ســبــاق الــفــورمــوال وان مايكل شوماخر؟
أ-حادث سري ،ب -حادث تز ّلج.------------- .
 -2ما اسم املث ّلث الذي تختفي يف محيطه الطائرات والسفن؟ .-------------
 -3م ــا اســـم املــديــنــة الــتــي ألــقــيــت فــيــهــا الــقــنــبــلــة الــنــوويــة الــ ّثــانــيــة؟ أ -نـــاكـــازايك ،ب-
هريوشيام.------------- .
 -4ما هي الوحدة القياسية التي تستخدم لقياس رسعة السفن؟ .-------------
 -5ع ّدد أخوات ّإن.------------- .
 -6كم يبلغ عدد ال ّدول العرب ّية؟ أ ،25 -ب.------------- .22 -
 -7ما هو النصب التذكاري املوجود رسمه عىل ورقة العرشة آالف لرية اللبنان ّية؟
.------------ -8ما اسم النادي الذي أحرز بطولة دورة ديب الدولية الثالثني يف كرة الس ّلة للعام 2019؟
.------------ -9هل ميكن رؤية سور الصني من الفضاء؟ .-------------
 -10ما هو الرقم التايل يف املجموعة-- 25-17-11-7-5 :؟ .-------------

اإلسم الثاليث:
رقم الهاتف:
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مكافأة امللك

قصة وعربة
ّ

ُيــــروى يف حــكــاي ـ ٍة صيني ٍة قــدميــة ّأن مــلـ ًكــا أراد أن يــكــافــئ أحـــد مــواطــنــيــه ،فــقــال لـــ ه« :امــتــلــك مــن األرض ّ
كـــل املــســاحــات
ً
ومـــهـــرول يف جــنــون،
ســـرا عــى قــدمــيــك»» .فـــرح الــرجــل ورشع لــلــحــال ميــي يف األرض مــرعًــا
الــتــي تستطيع أن تقطعها
ً
شــاغــلــه الــوحــيــد الــحــصــول عــى أكـــر مــســاحــة ممكنة مــن األرض .ســـار مــســاف ـ ًة طــويــل ـ ًة فتعب وفــكــر يف الـــعـــودة إىل امللك
للحصول عــى املــكــافــأة الــتــي وعـــده بــهــا ،لــكــنّ الـ ّ
ـطــمــع سيطر عــى تــفــكــره ،فــعــدل عــن الــعــودة رغـــم تعبه ّ
الــشــديــد ،وقـــ ّرر
ـات أطــــول ،ف ـ ّكــر مـــجـــ ّددًا بــالــعــودة
مــواصــلــة الــســر ليحصل عــى املــزيــد .بــعــد مـــرور عـــدّة أســابــيــع ،قــطــع خــالــهــا الــرجــل مــســافـ ٍ
مكتف ًيا مبــا وصــل إلــي ـه ،لكنّه تـــردّد مـــ ّر ًة أخـــرى وقـــ ّرر مــواصــلــة الــســر ليحصل عــى املــزيــدّ .
ظــل يسري أ ّيــا ًمــا ولــيــايل عــى الرغم
ّ
ضــل طريقه يف الــــدروب الــوعــرة ،ويــقــال إ ّنـــه وقــع رصي ـ ًعــا جـــ ّراء اإلرهـــاق
مــن التعب الـــذي متـ ّلــكــه ،ولــكـ ّنــه مل يعد أبــــ ًدا! لقد
الشدي د .مل ميتلك شيئًا ومل يشعر بالسعادة التي كان ينشدها ،وذلك أل ّنه مل يعرف معنى االكتفاء أو القناعة.

ّ
محطة ضاحكة

ّ
تـــأخـــرت؟ أمل أقـــل لــك أن تــرجــع من
صــاحــت األم بــابــنــهــا الــصــغــر :ملــــاذا
الد ّكان برسع ٍة؟
اإلبن :نعم يا ماما ،ولكنّك مل تقويل يل أن أذهب برسع ٍة!
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تسلية

لعبة الفوارق

هناك  5فوارق بني هذين الرسمني .حاول أن تجدها يف أقل من خمس دقائق.

ٌّأي من األشياء ال تنتمي
إىل املجموعة؟
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س :لديه الكثري من املفاتيح ،لكنّها ال تصلح لفتح األبواب ،فمن املقصود؟

ج :البيانو.

ف ّكر
واحزر

ما هو
الرقم الناقص؟

الظل الصحيح

تسلية

أكمل الرسم ول ّونه
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متف ّرقات

مربوك لساميا

فـــازت ساميا ابــنــة العقيد الــركــن زيـــدان القعقور بأربع

لبنان يف الجمباز الفنّي للعام  2018يف املستويني  4و .5

مــيــدالــيــات ذهــب ـ ّيــة ،وحـــازت عــى املــرتــبــة األوىل يف بطولة

مربوك ساميا ،وإىل مزي ٍد من النجاح!

مربوك لعبدالله
أحـــرز عبدالله ابــن املؤهل
أول عــبــد الـــــرؤوف كـــردي
املـــركـــز األول يف بــطــولــة
لــبــنــان يف الــجــمــبــاز عن
مواليد العام .2005
مــــــروك عـــبـــدالـــلـــه ،ثــابــر
عىل التقدّم والنجاح!
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ريا�ضة

�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة

اجلي�ش ي�شارك يف بطولة
جبال الألب للتز ّلج
���ش��ارك اجلي�ش اللبناين� ،إىل جانب
�أكرث من  24دولة ،يف بطولة جبال الألب
للتز ّلج � .C.A.S.T.Aضمن بطولة العامل
الع�سكرية التي ّ
نظمها اجلي�ش الإيطايل
يف منطقة ،San Candido Dubianco
وقد ّ
حل فريق اجلي�ش الذي تر�أ�سه الرائد
املغوار طانيو�س جرج�س يف املركز ال�سابع.

 ...ويف
�سل�سلة �سباقات
دولية على
منحدرات الأرز
���ش��ارك ف��ري��ق اجلي�ش
ل��ل��ت��ز ّل��ج يف �سل�سلة
�سباقات دول��ي��ة بالعمق
ُاقيمت على منحدرات
ّ
وحقق ع�سكريوه
الأرز
يف اث��ن�ين منها مراكز
جيدة .ففي �سباق الـ1200
ّ
مرت �سربنتّ ،
حل الرقيب
�أول مارون اخلوري حنا من
مدر�سة التزلج – الأرز يف
املركز الثاين ،والرقيب
�أول يزبك زيدان من فوج
املغاوير يف املركز الثالث.
وح� ّ�ل كالهما � ً
أي�ضا يف
املركزين الثاين والثالث
يف �سباق الـ 10كلم.
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ريا�ضة

 ...ويحرز املراكز الأوىل يف بطولة لبنان لكمال الأج�سام

ّ
ح��������ل ف���ري���ق
اجلي�ش يف املراكز
الأوىل يف م�سابقات
ب���ط���ول���ة ل��ب��ن��ان
لكمال الأج�سام
ال��ت��ي �أُق��ي��م��ت يف
جم� ّ�م��ع الرئي�س
ال���ع���م���اد �إم���ي���ل
حل����ود ال��ري��ا���ض��ي
ال���ع�������س���ك���ري،
وج������اءت ن��ت��ائ��ج
ع�سكرييه على
النحو الآتي:

الإ�سم وال�شهرة
حممد عالء الدين

رقيب

ماهر ال�صغري

رقيب �أول
معاون

خات�شيك �أرجنيان
كاظم ال�صواحلي
ربيع املال

الرتبة

رقيب �أول
عريف �أول

القطعة
املديرية العامة للإدارة
لواء امل�شاة الثامن

اللواء اللوج�ستي
معهد التعليم
لواء امل�شاة احلادي ع�شر

خالد غادر

رقيب

فوج التدخل الرابع

�سامر احل�سيني

جندي

مديرية املخابرات

طوين رزق

مالزم �أول

لواء امل�شاة الثاين

ح�سني عوا�ضة

رقيب �أول

مديرية الهند�سة

يو�سف حمد

مالزم �أول

لواء امل�شاة الثامن

الفوج املجوقل
رقيب �أول
رامي طرطو�سي
لواء امل�شاة اخلام�س
عريف
رامي خليفة
لواء الدعم
رقيب �أول
حممد ال�صواحلي
�أركان اجلي�ش للتجهيز
عريف
مي�شال جوارو
لواء امل�شاة الأول
عبد الرحمن فتيله جمند (م.خ)
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امل�سابقة  /الوزن  /الطول والفئة
كمال الأج�سام الفئة العامة وزن  70كلغ
كمال الأج�سام الفئة العامة وزن  70كلغ
كمال الأج�سام الفئة العامة وزن  85كلغ
كمال الأج�سام فئة املا�سرتز وزن  70كلغ
MOST MUSCULAR
الفئة العامة طول � 170سنتم
MOST MUSCULAR
الفئة العامة طول � 180سنتم
MOST MUSCULAR
الفئة العامة طول � 180سنتم
MEN`S PHYSIQUE
الفئة العامة طول � 173سنتم
MEN`S PHYSIQUE
الفئة العامة طول � 182سنتم
MEN`S PHYSIQUE
الفئة العامة طول � 185سنتم
 FITNESSالفئة العامة
 FITNESSالفئة العامة
 CLASSIC PHYSIQUEطول � 168سنتم
 CLASSIC PHYSIQUEطول � 168سنتم
CLASSIC BODYBUILDING
طول � 175سنتم

الت�صنيف
الثاين
الثالث
الأول
الأول
الأول
الأول
الثاين
الأول
الأول
الأول
الأول
الثاين
الأول
الثاين
الأول

 ...ويف بطولة
لبنان للتايكواندو
للحزام الأحمر
�أُق���ي���م���ت ب��ط��ول��ة
لبنان للتايكواندو
ل��ل��ح��زام الأح���م���ر يف
ن���ادي امل���ون ال���س��ال –
عني �سعادة ،و�شارك
فيها ف��ري��ق اجلي�ش
ّ
حمق ًقا املراكز الأوىل
عن � ٍ
أوزان خمتلفة.
وقد �أحرز املركز الأول
ّ
املجندين
ك��ل م��ن
َ
امل��م��ددة خدماتهما
وائ����ل ال�����س��ي��م��ي (80
كلغ رج��ال � 18سنة
وم���ا ف����وق) وحم��م��ود
عوده ( 85كلغ رجال
� 18سنة وم��ا ف��وق)،
واجل��ن��دي�ين ه���اروت
�أوهانيان وعلي ترك
( 87كلغ رج��ال 18
�سنة وما فوق).

تكرمي �أبطال اجلي�ش
يف املبارزة واجلودو

كرم االحتادان اللبنانيان للمبارزة واجلودو �أبطالهما الذين حلوا يف املراكز
ّ
الثالثة الأوىل يف البطوالت على ال�صعيد اللبناين ،وكان �أبرزهم من فريق
اجلي�ش اللبناين.
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ريا�ضة
عدة
اجلي�ش يت�أ ّلق يف ّ
لقاءات و ّدية يف �ألعاب القوى
عدة لقاءات ّودية يف �ألعاب
�شارك فريق اجلي�ش يف ّ
القوى ،يف مدينة كميل �شمعون الريا�ضية ،وعلى ملعب
مدر�سة �سيدة اجلمهور ،وجاءت نتائج ع�سكرييه على
النحو الآتي:
• يف مدينة كميل �شمعون الريا�ضية:
الإ�سم وال�شهرة
حمزة ح�سن

نور الدين حديد
ح�سني زعيرت
هادي �إ�سماعيل

ر�أفت مطر

الرتبة

عريف

جندي �أول
جندي
عريف
جندي

القطعة
لواء امل�شاة الأول

لواء احلر�س اجلمهوري

لواء امل�شاة العا�شر
لواء امل�شاة احلادي ع�شر
لواء امل�شاة التا�سع

امل�سابقة
 60مرتًا
 400مرت
وثب طويل

الإجناز
 7.09ث
 48.25ث
 51.35ث
 6.35مرت
 6.19مرت

الت�صنيف
الأول
الأول
الثالث
الثاين
الثالث

• على ملعب مدر�سة �سيدة اجلمهور:
اللقاء الأول:
الإ�سم وال�شهرة
نور الدين حديد

عريف

�أحمد حم�سن
حممد قدوح
هادي �إ�سماعيل
ر�أفت مطر
كرمي نور الدين
علي الديراين

جندي
جندي
عريف �أول
رقيب
عريف
جندي
جمند (م.خ)
عريف �أول

�شادي فرحات
يو�سف حمادي
ح�سني زعيرت

الرتبة

عريف

القطعة
لواء احلر�س اجلمهوري
فوج التدخل الثالث

فوج املدرعات الأول
لواء امل�شاة العا�شر
لواء الدعم
لواء احلر�س اجلمهوري
لواء امل�شاة احلادي ع�شر
لواء امل�شاة التا�سع
لواء احلر�س اجلمهوري
لواء امل�شاة احلادي ع�شر

امل�سابقة
 60مرتًا
 300مرت
 1000مرت
وثب طويل
وثب عايل

الإجناز
 6.89ث
 7.17ث
 7.18ث
 36.92ث
 37.41ث
 2.43.01د
 6.39مرت
 6.00مرت
 1.80مرت
 1.70مرت

الت�صنيف
الأول
الثاين
الثالث
الثاين
الثالث
الثاين
الأول
الثالث
الأول
الثاين

اللقاء الثاين:
الإ�سم وال�شهرة
نور الدين حديد
�شادي فرحات
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الرتبة

عريف
جندي

القطعة
فوج التدخل الثالث
فوج املدرعات الأول

امل�سابقة
 60مرتًا

الإجناز
 7.18ث
 7.21ث

الت�صنيف
الأول
الثاين

اللقاء الثالث:
الإ�سم وال�شهرة
نور الدين حديد
يو�سف حمادي
ح�سني زعيرت
رامي من�صور

عبد الرحمان احلالين
نبيل الأكومي

الرتبة

عريف
جندي
جندي
جندي �أول
جندي �أول
جندي

القطعة
لواء احلر�س اجلمهوري

امل�سابقة
 100مرت

لواء امل�شاة العا�شر
اللواء اللوج�ستي
لواء امل�شاة الأول
فوج التدخل اخلام�س

 400مرت
رمي القر�ص
رمي الرمح

فوج املدرعات الأول

الإجناز
 10.71ث
 11.10ث
 51.06ث
 44.01مرت
 54.01مرت
 48.26مرت

الت�صنيف
الأول
الثالث
الأول
الأول
الأول
الثاين

�سباقات ت�أهيلية
يف ال�سباحة
ن� ّ
��ظ���م االحت�����اد ال��ل��ب��ن��اين
لل�سباحة �سل�سلة �سباقات
ت�أهيلية يف م�سبح اجلامعة
الأمريكية يف بريوت – املنارة،
ّ
وحل يف
�شارك فيها اجلي�ش،
ال�سباق الأول العريف لوي�س
داغر من اللواء اللوج�ستي يف
املركز الثالث ( 50مرتًا ظهر)،
ويف ال�سباق ال��راب��ع العريف
حممد عجمي من لواء الدعم
يف امل��رك��ز الأول ( 50م�ترًا
فرا�شة).
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بطولة الرماية بامل�سد�س

ريا�ضة

ّ
نظم ن��ادي اجلي�ش اللبناين للرماية
جممع
 Josonsبطولة رماية بامل�سد�س يف
ّ
الرئي�س العماد �إم��ي��ل حل��ود الريا�ضي
ّ
وحل
الع�سكري� ،شارك فيها اجلي�ش
املالزم �أول علي فتوين من لواء احلر�س
اجلمهوري يف املركز الثاين عن فئة
الرجال ،والرقيب ماري لويز ب�شارة من
�أرك���ان اجلي�ش للتجهيز يف املركز
الثاين عن فئة ال�سيدات.

بطولتا لبنان
الخرتاق ال�ضاحية

بطولة اجلي�ش
يف ال�شطرجن العادي
ن� ّ
�ظ��م امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة
ال��ع�����س��ك��ري��ة ب��ط��ول��ة اجل��ي�����ش يف
ال�����ش��ط��رجن ال����ع����ادي يف جم� ّ�م��ع
الرئي�س العماد �إميل حلود الريا�ضي
الع�سكري .وقد ّ
حل النقيب جمال
ال�شامية م��ن ل��واء امل�شاة الأول يف
امل��رك��ز الأول ،وامل ��ؤه��ل �أول م��روان
�شربل من مو�سيقى اجلي�ش يف املركز
الثاين ،والنقيب جميد عامر من لواء
امل�شاة ال�سابع يف املركز الثالث.
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�شارك اجلي�ش يف بطولتَي لبنان
(العامة وللقدامى) الخرتاق ال�ضاحية
ّ
وحل
اللتني �أُقيمتا يف حر�ش بريوت،
يف العامة اجلندي دروي�ش حديد من
ل��واء احل��ر���س اجلمهوري يف املركز
الثالث مل�سافة  10كلم ،فيما ّ
حل يف
بطولة القدامىّ ،
كل من العريف �أول
عمر عي�سى يف املركز الثاين واملعاون
�أول ح�سني عوا�ضه يف املركز الثالث،
وكالهما � ً
أي�ضا م��ن ل��واء احلر�س
اجلمهوري.

مربوك
• ح� ّ
��ل���ت ال��رق��ي��ب
مقر
مي�شال �شرفان من ّ
ع��ام اجلي�ش – �أمانة
الأرك����ان ،يف املركز
الأول يف بطولة لبنان
للجودو التي �أُقيمت يف
نادي بودا � -أدما ،وذلك
عن فئة ال�سيدات ،وزن
ما دون الـ 70كلغ.
• ���ش��ارك ال��رق��ي��ب
ج�����ورج ق���ل��اوون من
ال����ق����وات ال��ب��ح��ري��ة
(مف�صول �إىل املركز
ال����ع����ايل ل��ل��ري��ا���ض��ة
الع�سكرية) يف دورة
تدريبية يف لعبة كرة
ال�سلة ،نظمها االحتاد
اللبناين لهذه اللعبة
ب�إ�شراف االحتاد الدويل
الـ FIBAيف جممع
ن���ه���اد ن���وف���ل – ذوق
مكايل ،ون��ال �شهادة
م�����د ّرب دويل ب�صفة
ممتاز.
• ن��ال ن��ائ��ب رئي�س
جل���ن���ة احل����ك����ام يف
االحت�������اد ال��ل��ب��ن��اين
للتايكواندو احلكم
ال��دويل املا�سرت الرقيب
�أول علي رع��د جائزة
�أف�������ض���ل ح���ك���م يف
بطولة ك�أ�س الرئي�س
الأوروب��ي��ة امل�صنفة G2
التي �أُقيمت يف مدينة
�أن��ط��ال��ي��ا ال�ترك��ي��ة
و�شارك فيها �أكرث من
 2000العب والعبة.
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة

ء

�إعداد:
�شما�س
فيليب ّ

اجلائزة

 400.000لرية لبنانية

العنوان.:

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

�شــروط امل�سابقة

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

اال�سم.:

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

الهاتف.:

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

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

«م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف
ثكنات اجلي�ش يف املناطق جميعها.
• �آخر موعد لقبول احللول  20ني�سان .2019
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تس
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�أفق ًيا:

1ـ ُيحتفل ب��ه يف �شهر
�آذار ،رمز احلنان ،يقولها

االبن لأمه.
2ـ نهر يف فرن�سا ،م�صروفا على التقاعد،
ت�ضرب بال�سيف ،زاد وك َ
رث.
3ـ م��ع��رك��ة ان��ت�����ص� َر فيها نابوليون
الأول ،من املعادن ،امتناعه عن تناول
الطعام.
4ـ اقرتاب ِمن ،ممثلة لبنانية� ،شجاع،
حرفان مت�شابهان.
5ـ عا�صمة �آ�سيوية� ،أغنية لأم كلثوم،
ما َ
للدين.
يو�ضع ت�أمينا َ
6ـ ُملكي ،يقفز ،طائر ا�سطوري هائل
احلجم ،دولة يف �أمريكا اجلنوبية.
َّ
بقية
7ـ �أج���اوب ،ك��ان رطبا
فجفَّ ،
1ـ رت���ب���ة ع�����س��ك��ري��ة،
عمود ًيا:
رت��ب��ة ع�سكرية ،رتبة
ع�سكرية ،رتبة ع�سكرية.
2ـ عا�صمة افريقية ،وف��اق وات��ف��اق،
كاتب وفيل�سوف فرن�سي راحل.
كرروا القراءة للحفظ� ،أ�صل البناء،
3ـ
ّ
من الطيور ،قليلة.
4ـ �ضمري منف�صل ،ممثل �أمريكي والد
ممثل ،كرِهنا َ
ورف�ضنا.
تبع.
5ـ دولة افريقية� ،أداة ا�ستثناءَ ،
6ـ ناعم لينّ � ،أول رئي�س وزراء لبناين بعد
اال�ستقالل ،بركان م�شتعل يف ايطاليا.
7ـ وجه ،مخُ ِل�ص ،عبيد.
8ـ اتغنّ ج و�أت��د ّل��ع ،فواكه
بالكمرثى،
ُت��ع��رف �أي�����ض��ا
ُ

الـفـائـزون يف العدد 403
• املعاون �أول طوين رحمة
فوج الإ�شارة.
• املعاون �أول علي زريق
لواء امل�شاة ال�ساد�س.
• املعاون ندمي ن�صر الله
قاعدة جونية البحرية
• خديجة قا�سم
عكار.

ُ
احل ّب و�أثره.
8ـ م��ؤل��ف م�سرحي وروائ���ي انكليزي
عوجوها وعطفوها.
ايرلندي راحلّ ،
9ـ حرفان مت�شابهان ،يهزم ،العزمية.
10ـ دولة يف �أمريكا ال�شمالية ،مف�صل
ال َيد.
11ـ �شقيق الأب� ،أمرية بريطانية راحلة،
دولة �آ�سيوية.
ح�سب ،دولة �أوروبية.
تعب،
12ـ
َ
َ
أبعد
13ـ مدينة �أملانية ،ا�سم مو�صولَ � ،
عن البالد.
14ـ مدينة �أمريكية ،عا�صمة �أوروبية،
�أمر ثابت محُ َّقق.
15ـ اح�����س��ان ،ال��ن�����ش��ي��ط ،م�سحوق
وح�س َن.
جم َل
للتنظيفَّ ،
ّ

تعب ،العمل امل�شكور واملثنى عليه،
16ـ َ
مهمة ،مدينة هولندية.
حاجة
ّ
17ـ بلدة يف ق�ضاء جبيل ،العلو ،حرفان
مت�شابهان ،رئي�س القوم ومقدامهم.
18ـ �شيء ُيقنع و ُي َ
ر�ضى به ،طائر ُيعرف
�أي�ضا بالكركي ،و َلد ،يعلو ويزيد عن.
19ـ م�سل�سل تلفزيوين �أمريكي ،طبيب
ان��ك��ل��ي��زي اكت�شف التلقيح �ضد
اجلدري.
َ
وم��ك��ام��ن اجل��م��ال
20ـ حما�سنكم َ
أعاجله.
فيكم ،خالِد دائم� ،
ُ
21ـ م��دي��ن��ة م�����ص��ري��ة ت��ل� ّ�ق��ب مبدينة
عا�ضد وك��ان� َ
�ف،
امل�ساجد ،للنفي،
َ
م�صنَع� ،أعايل اجلبال.

اال�سم الثاين لكاتب �أمريكي راحل،
مل�س .
َ
9ـ من �أنواع ِ
ال�شعر� ،أعانها.
10ـ نوتة مو�سيقيةَ ،
نحات
نظر� ،أ�سندّ ،
فرن�سي.
11ـ ن�ؤ ّنب ،مطربة لبنانية ا�شتهرت يف
غ�ضب على.
الثمانينات،
َ
ّ
متخل�ص من كل قيد ،حرف جزم،
12ـ
احداث الأ�ضرار واتالف.
قوي
13ـ مطار دويل يف تاهيتيّ ،ودي،
َ
وا�شتد ال�شيء ،م�سرحية م��ن بطولة
َّ
فريوز.

14ـ النفق والدهليز حتت الأر�ض ،اتّ �ساع
املكان� ،أ�سرت ِّد.
15ـ للتمني ،مدينة م�صريةُ ،ي�ستعمل
للف َر�س.
16ـ مدينة لبنانية ،لعبة ريا�ضية ،ير�شد.
17ـ من �أ�سماء الديك ،مكان يف املنزل،
مدينة بريطانية ،جِ ئنا.
��رب م���ن ال�����س��م��ك ،ك��ات��ب
18ـ ����ض� ٌ
وف��ي��ل�����س��وف ف��رن�����س��ي راح����ل ،مدينة
ايطالية� ،شديد الفزع.
19ـ ماركة بيانوهات ،والية �أمريكية،
فيل�سوف وكاتب فرن�سي راحل ،بحر.
20ـ مطار دويل يف طوكيو،
نختارهم.
�شجر �شائك،
ُ
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• امل�ؤهل �أول علي زيعور
م .ع .للريا�ضة الع�سكرية.
• العريف علي ق�صا�ص
فوج مغاوير البحر.
• العريف جوزف را�شد
الفوج املجوقل.
• حمزة مو�سى
بريوت.
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الكلمة ال�ضائعة

ﻱي ﻡم ﻱي ﺱس ﻭو ﺭر ﻱي ﻉع ء ﺍا ﺩد ﻭو ﺙث ﻍغ ﺭر
ﺥخ ﺕت ﺱس ﺓة ء ﺱس ﻡم ﻙك ﺍا ﻭو ﺕت ﺵش ﻭو ﻙك ﺭر
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ﻱي ﻑف ﺍا ﺹص ﻉع ﺍا ﻭو ﺝج ﻩه ﺍا ﺕت ﻕق ﻭو ﻯى
ﻥن ﻅظ ﻱي ﻡم
ﺯز ﻱي ﻝل ﺍا
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�أبعاد ثالثية
هل تريد �أن
تكت�شف ما
خمب�أ يف
هو
ّ
داخل ال�صورة؟
ما عليك
تركز
� اّإل �أن ّ
نظرك
على نقطة
حمددة يف
و�سطها ،على
�أن تكون
امل�سافة قريبة
جدا ،ثم حاول
ً
بعد ثوان �أن
تبعد ال�صورة
تدريجا،
ً
اً
حماول �أن
تخرتقها
بنظرك حتى
تتو�صل �إىل
ر�ؤية الأ�شكال
الثالثية
الأبعاد التي
�ستظهر
�أمامك.
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عبارة

�آفة املخدرات
ُي َع ُّد انت�شار املخدرات من الظواهر الأكرث خطورة على الإن�سان
واملجتمع ،وهي �إحدى م�شكالت الع�صر التي تطال �أ�ضرارها النواحي
البدنية والنف�سية واالجتماعية للأفراد ،ال �سيما ال�شباب ،الذين
ميثلون الركيزة الأ�سا�سية والقوة املنتجة ،فيقع بع�ضهم �ضحية هذه
الآفة القاتلة ،وتنهار حياته العائلية و�صحته اجل�سدية والعقلية� ،إىل
يتحمله من تبعات قانونية.
جانب ما
ّ
وبالتايل ،ي� ّؤثر تعاطي املخدرات والإجتار بها مبا�شرة على بناء املجتمع
ومتا�سكه ،لذلك اتفقت دول العامل كافة على حماربة هذه الظاهرة
و�إن�شاء امل�ؤ�س�سات املعنية بذلك ،وتنظيم الربامج الكفيلة بالتغلب
عليها.
ومن منطلق الإمي��ان ب ��أن مواجهة املخدرات هي من �ضرورات
احلفاظ على �صحة املجتمع وت�أمني منط حياة �صحي و�إيجابي
لأبنائه ،و�ضعت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف طليعة �أهدافها مكافحة
انت�شار املواد املخدرة مبختلف م�سمياتها و�أ�شكالها ،وذلك على
امل�ستوى الأمني من خالل مالحقة التجار واملر ّوجني وتوقيفهم و�إحالة
املتعاطني �إىل املراكز املخت�صة ،وعلى م�ستوى التوعية الإعالمية وعرب
و�سائل التوا�صل االجتماعي .فقيادة اجلي�ش ترى يف املخدرات عد ًوا ال
ّ
يقل خط ًرا عن العد ّو اال�سرائيلي والإرهاب ،لناحية حجم التهديد
وج�سامته جتاه اللبنانيني.
ال يجوز لل�شباب �أن ي�سقط يف دوام��ة املخدرات لأي �سبب كان،
م�سموحا للمجرمني با�ستغالل الظروف لبث �سمومهم
وكذلك لي�س
ً
وقدم
بني النا�س ،وقد �أثبت اجلي�ش مرا ًرا �إ�صراره على مالحقة ه�ؤالءّ ،
عددا من خرية ع�سكرييه �شهداء وجرحى .ولكن ال
يف �سبيل ذلك
ً
�شك يف �أنه يجب مواكبة �إجراءات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وامل�ؤ�س�سات
الأمنية من قبل م�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع ،بغية حت�صني �شبابنا،
ّ
وحثهم على ا�ستثمار طاقاتهم خلدمة
ومنعهم من االنحراف،
الوطن ،الذي ي�ستحق منا كل بذل وت�ضحية.

العميد علي قان�صو
مدير التوجيه
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