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اأّكد وزير الدفاع الوطني، خالل م�صاركته يف اأعمال موؤمتر 

ميونيخ لالأمن الدويل الذي ُعقد يف اأملانيا يف الن�صف الثاين 

الدول  جانب  اإىل  لبنان  »وقوف  املن�صرم،  �صباط  �صهر  من 

الو�صيلة  ي�صّكل  العربي  »الت�صامن  باأن  واإميانه  العربية«، 

الأقوى حلماية دولنا وللخروج من اأزماتنا«. 

للجي�ش  دعًما  عقد  الذي  روما  ملوؤمتر  الأبرز  النتيجة  لعّل 

والقوى الع�صكرية اللبنانية، هي اإعادة تاأكيد املجتمع الدويل 

حول  وا�صحة  ر�صالة  وتوجيه  اللبناين  اجلي�ش  باأداء  ثقته 

عن  عون  العماد  عّب  وقد  قدراته.  وتعزيز  دعمه  �صرورة 

�صكره للجهود التي بذلتها اإيطاليا يف �صبيل اإجناح املوؤمتر.

العتداءات  وجه  يف  لنا«  »اأر�صنا  �صعاره  اللواء  حمل 

اأمن  ت  التي م�صّ والتعديات  التخريب  الإرهابية وحماولت 

املواطنني و�صالمتهم على امتداد الأرا�صي اللبنانية. وها هو 

اليوم بانت�صاره يف منطقة البقاع الغربي، يثّبت الأمن باأدائه 

كحار�ش �صاهر على الهدوء وال�صالم.
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موؤمترات 

دولية
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اإعداد: نينا عقل خليل

وزير الدفاع الوطني  ي�صارك يف موؤمتر ميونيخ لالأمن الدويل

اأّكد وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ يعقوب ريا�ش ال�سّراف، خالل م�ساركته يف اأعمال 

�سباط  �سهر  من  الثاين  الن�سف  يف  اأملانيا  يف  ُعقد  الذي  الدويل  لالأمن  ميونيخ  موؤمتر 

املن�سرم، »وقوف لبنان اإىل جانب الدول العربية«، واإميانه باأن »الت�سامن العربي ي�سّكل 

الو�سيلة الأقوى حلماية دولنا وللخروج من اأزماتنا«. 

وخالل لقائه الأمني العام جلامعة الدول العربية اأحمد اأبو الغيط على هام�ش املوؤمتر، 

ك برثوته النفطية«، �سارًحا ما يقوم به العدّو  اأّكد الوزير ال�سّراف »موقف لبنان املتم�سّ

الإ�سرائيلي من حماولت لو�سع اليد على هذه الرثوة، والجراءات التي يقوم بها لبنان 

يف �سبيل حماية حقوقه«. 

كما لفت الوزير ال�سّراف، اإىل اأّن لبنان كّله يجتمع حول هذه الق�سية ويقف خلف 

املحاولت  وجه  يف  معه  عربي  ت�سامن  اأو�سع  اإىل  املقابل  يف  داعًيا  وموؤ�س�ساته،  جي�سه 

الإ�سرائيلية. 

ال�سخ�سيات  من  عدٍد  جانب  اإىل  ال�سّراف  الوزير  �سارك  ا،  اأي�سً املوؤمتر  هام�ش  وعلى 

ال�سيا�سية الغربية، يف طاولة نقا�ش حول ال�سراع العربي - الإ�سرائيلي، داعًيا اإىل النظر 

يف م�سكلة ال�سرق الأو�سط ككّل، معترًبا اأّنه يجب اإيجاد حلول للّنزاعات والق�سايا 

كّلها واأّولها الق�سية املركزية اأي ق�سّية فل�سطني، لتحقيق ال�سالم العادل وال�سامل.

وقال رًدا على �سوؤال، خالل اخلم�ش ع�سرة �سنة املا�سية مل يكن لبنان هو املعتدي، 

يومنا هذا تقوم  زالت حتى  وما  اعتداءاتها عليه،  التي كانت متعن يف  اإ�سرائيل  بل 

بانتهاكات يومية لل�سيادة اللبنانية و�سلت اإىل 157 خرًقا يف ال�سهر الواحد.

و�ُسِئل عن تهديد نتنياهو ب�سّن حرب على لبنان، فجّدد التاأكيد اأن لي�ش لدى لبنان 

نية لالعتداء على اأحد، لكّنه يف املقابل جاهز للدفاع عن نف�سه ولن يقبل اأي �سكٍل 

اللبناين على  اجلي�ش  بقدرة  العميقة  الثقة  ا عن  معرّبً العتداء عليه،  اأ�سكال  من 

حماية اأر�سه وحدوده.

كذلك، �سارك الوزير ال�سّراف يف اأعمال طاولة نقا�ش ثانية بدعوة من ال�سليب الأحمر 

الدويل، اإذ ح�سرت الق�سايا الإن�سانّية التي تعّم العامل على طاولة البحث. 

... ويف موؤمتر روما

�سارك وزير الدفاع الوطني يعقوب 

الذي  روما  موؤمتر  يف  ال�سّراف  ريا�ش 

دعًما  الإيطالية  العا�سمة  يف  ُعقد 

الأمنية.  والقوى  اللبناين  للجي�ش 

مع  لقاءات  ال�سّراف  الوزير  وعقد 

اإيطالية  �سركات  يف  امل�سوؤولني 

لت�سنيع الأ�سلحة، واّطلع على اأبرز 

ما تنتجه.

التي �سبقت  التح�سريات  اإطار  ويف 

ال�سّراف  للوزير  كانت  امل��وؤمت��ر، 

يف  م��راف��ق، جولة  وف��ٍد  راأ���ش  على 

بزيارة  ا�ستهّلها  ال��دول،  من  عدد 

اإىل باري�ش اأجرى خاللها حمادثات 

ال�سّيدة  الفرن�سية  نظريته  م��ع 

ح�سور  يف   ،Florence Parly
 VAE الع�سكرية  الغرفة  رئي�ش 

وامل�ست�سار   ،Jean Casabianca
 ،Xavier Chatel الدبلوما�سي 

ون��ائ��ب رئ��ي�����ش وح���دة ال��ع��الق��ات 

 Jacques de الكولونيل  الدولية 

 .Montgros
العالقات  يف  املجتمعون  بحث 

التطّرق  ومّت  البلدين،  الثنائية بني 

وتاأثرياتها  املنطقة  يف  الأو�ساع  اإىل 

يف الو�سع اللبناين، اإ�سافة اإىل اأزمة 

وانعكا�ساتها  ال�سوريني  النازحني 

ال�سّراف  الوزير  ورّكز  لبنان.  على 

الإ�سرائيلية  النتهاكات  على 

املتكّررة لل�سيادة اللبنانية. واأّكد 

انت�سر  الذي  اللبناين  »اجلي�ش  اأّن 

نوعّية،  عملية  يف  الإره��اب  على 

قادر على حماية حدوده واأر�سه«.

مع  ال�سّراف  الوزير  عر�ش  كما 

امل�سوؤولني الفرن�سيني الدرا�سات التي 

تقوم بها وزارة الدفاع بهدف اإن�ساء 

م�ست�سفى ع�سكري جديد، م�سرًيا 

وموؤّكًدا  امل�سروع،  هذا  اأهمّية  اإىل 

وق��ٍت  اأ���س��رع  يف  لتنفيذه  ال�سعي 



ا يف معر�ش وموؤمتر الدوحة الدويل  �سارك الوزير ال�سّراف اأي�سً

للدفاع البحري Dimdex 2018، كما زار دولة الفاتيكان 

والتقى رئي�ش الوزراء الكاردينال بيرو بارولني، وعر�ش معه 

املتجددة يف  الطاقة  وم�سروعي  واملنطقة،  لبنان  الأو�ساع يف 

اجلي�ش وبناء م�ست�سفى ع�سكري.

التقى  حيث  املغرب  ال�سّراف  الوزير  زار  نف�سه،  الإطار  ويف 

بني  العالقات  يف  معه  وبحث  لوديي  اللطيف  عبد  نظريه 

الع�سكري  املجالني  يف  �سّيما  ول  تعزيزها،  و�سبل  البلدين 

والدفاعي.
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لبنان  مل�ساعدة  دعمها  الفرن�سية  الوزيرة  اأبدت  وقد  ممكن. 

يف احل�سول على متويل لهذا امل�سروع عرب املجموعة الأوروبية، 

وا�ستقراره،  ووحدته  لبنان  اأمن  دعم  بالدها  التزام  موؤّكدة 

البلدين، ل  التعاون بني  تعزيز  اإىل  الفرن�سية  و�سعي احلكومة 

اأّن  ال�سّراف  الوزير  اأبلغت  كما  الع�سكري.  املجال  يف  �سّيما 

باري�ش منحت لبنان م�ساعدة ع�سكرية بقيمة 14 مليون يورو 

�سة للجي�ش اللبناين. خم�سّ

حيث  القطرية،  العا�سمة  الوطني  الدفاع  وزير  زار  كذلك، 

وزير  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  مع  لقاءات  �سل�سلة  عقد 

الدفاع  ووزي���ري  العطيه،  حممد  بن  خالد  القطري  ال��دف��اع 

اليوناين والركي، و�سفراء فرن�سا، النم�سا، وبلغاريا، ووزير دفاع 

الإكوادور يف ح�سور �سفرية بالده لدى قطر. 

... ويف موؤمتر الدوحة الدويل للدفاع البحري

رئي�س وزراء دولة الفاتيكان

وزيرة الدفاع الفرن�سية

وزير الدفاع املغربي

وزير الدفاع القطري





كبري  ال�����س��ّراف  ال��وزي��ر  ا�ستقبل 

الربيطانية  الدفاع  وزارة  م�ست�ساري 

 John الفريق  الأو�سط  ال�سرق  ل�سوؤون 

رئي�ش  م�ساعد  يرافقه   ،Lorimer
للتدخل  الربيطاين  الدفاع  اأرك��ان 

يف   ،Giles Hill ال��ل��واء  ال��دف��اع��ي 

 Hugo Shorter ال�سفري  ح�سور 

 Chris املقدم  الع�سكري  وامللحق 

Gunning. وجرى البحث يف برنامج 
الربيطانية  الع�سكرية  امل�ساعدات 

املقّدمة اإىل اجلي�ش اللبناين. 

ا�ستقباالت 

وزير الدفاع
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وزير الدفاع الوطني 

ي�صتقبل نظريه الإيرلندي

الإيرلندي  ال��دف��اع  وزي��ر  زار 

وفٍد  راأ���ش  على   Paul Kehoe ال�سّيد 

مرافق، وزارة الدفاع الوطني حيث كان 

ريا�ش  يعقوب  الوزير  نظريه  مع  لقاء  له 

ال�سّراف، بعد وقفة له اأمام ن�سب �سهداء 

اجلي�ش وو�سعه اإكلياًل من الزهر عليه، 

يف بادرة تكرمي واحرام.

الأو�ساع  اجلانبني  بني  البحث  تناول 

وعالقات  واملنطقة،  لبنان  يف  العامة 

بالإ�سافة  البلدين،  جي�سي  بني  التعاون 

العاملة  الإيرلندية  الوحدة  مهّمات  اإىل 

يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  ق��وات  �سمن 

لبنان.

... وكبري م�صت�صاري 

وزارة الدفاع البيطانية 

ل�صوؤون ال�صرق الأو�صط 

 Fincatieri و مدير ...

يف ال�صرق الأو�صط 

الإقليمي  املدير  ال�سّراف  الوزير  ا�ستقبل 

 Fincatieri ل�سركة  الأو�سط  ال�سرق  يف 

احلربية  وامل��راك��ب  البواخر  لت�سنيع 

مع   Achille Fulfaro ال�سّيد  واملدنية 

الإيطايل  ال�سفري  ح�سور  يف  مرافق،  وفٍد 

 .Massimo Marotti ال�سّيد  لبنان  يف 

البحرية  حاجات  يف  املجتمعون  وبحث 

والتجهيزات  امل��راك��ب  من  اللبنانية 

كما  عملها.  تعزير  بهدف  واملعدات 

ال��ذي  ال���دور  اأه��م��ّي��ة  اإىل  ال��ت��ط��ّرق  مّت 

مع  بالتعاون  اللبنانية  البحرية  توؤّديه 

الوحدات البحرية العاملة �سمن قوات ال� 

»يونيفيل«. 

... ووفًدا من بيالرو�صيا

من  وف��ًدا  ال�سّراف  الوزير  ا�ستقبل 

الع�سكرية  ال�سناعية  اللجنة 

بيالرو�سيا  جلمهورية  احلكومية 

 ،BSVT - New Technologies
 Aleh ال�سّيد  العام  مديرها  برئا�سة 

ح�سور  يف  وذل���ك   ،Silvanovich
 Boom ل�����س��رك��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 

 Aadel ال�سيد   املذكورة  ال�سناعية  للجنة  الر�سمي  والوكيل   Slang Logisties
Wadvalla. واّطلع الوزير ال�سّراف من الوفد على منتجات ال�سركة من املعدات 
اللبناين من الأ�سلحة والذخائر  احلربية، كما مّت التطّرق لحتياجات اجلي�ش 

وبحث التعاون بني اجلانبني.

... ووفًدا من برملان الحتاد الأوروبي

 Udo النائب  برئا�سة  الأوروبي  الحتاد  برملان  وفًدا من  الوطني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل 

ليا  ال�سيدة  العاقوري  ال�سهيد �سبحي  املغوار  املقدم  Vougt، يف ح�سور رئي�سة موؤ�س�سة 
العاقوري.



دعم اجلي�ش

اأخ��رى  بر�سائل  الر�سالة  ه��ذه  ترتبط 

موازية:

للمجتمع  �سرورة  لبنان  ا�ستقرار  اأوًل: 

للحفاظ  ال��وح��ي��دة  والو�سيلة  ال���دويل، 

اجلي�ش  دعم  هي  ال�ستقرار  هذا  على 

الف�سل  اأّن  املوؤمتر  اأّكد  فقد  اللبناين. 

يف  والأم��ن  ال�ستقرار  اإر�ساء  يف  الأ�سا�سي 

لبنان يعود اإىل اجلي�ش، لذا يجب تقويته 

وم�ساعدته يف تنفيذ مهماته.

ثانًيا: اإّن الرجمة العملية لهذا الدعم 

خم�سية،  خ��ط��ة  ع��رب  ت��ك��ون  ���س��وف 

اخلطة  اأن  اإىل  الإ�سارة  من  بد  ل  وهنا 

يف  وطرحت  اجلي�ش  قيادة  اأعدتها  التي 

ما  ودقيقة،  حمكمة،  كانت  املوؤمتر 

دفع امل�ساركني اإىل دعمها.

دوليون  م�سوؤولون  اأع��رب  لطاملا  ثالًثا: 

عن تقديرهم ل�سجاعة اجلي�ش اللبناين 

من  ال��رغ��م  على  عنا�سره  وك��ف��اءة 

باجليو�ش  مقارنة  جتهيزاته  حمدودية 

ميزة  اأّكد  روما  موؤمتر  لكن  املتطورة. 

جي�سنا،  حرفية  �سعيد  على  اأخ���رى 

ح�سن  عند  توقفوا  امل�ساركني  اإّن  اإذ 

والكفاءة  املتطور،  لل�سالح  ا�ستعماله 

ي�سجعهم  ما  وه��ذا  لعنا�سره،  التقنية 

على تقدمي الدعم له.

الذي عرّب عدد  الدعم  لقد �سمل  رابًعا: 

من امل�ساركني عن رغبتهم بتقدميه، 

جمالت خمتلفة. فاإ�سافة اإىل امل�ساعدة 

عن  احلديث  جرى  والعتاد،  التدريب  يف 

العملي  التدريب  م�ساعدات يف جمالت 

التزام قواعد  على 

الدولية  ال��ق��وان��ني 

الإن�سان،  وحقوق 

املراأة يف  دور  وتعزيز 

امل�سّلحة،  ال��ق��وى 

دعم  ع��ن  ف�ساًل 

النموزجي  الفوج 

حديًثا  اأن�سئ  الذي 

يف  مهمات  لتويل 

اجلنوب.

واأخ��رًيا:  ا  خام�سً

اللقاءات  اأّكدت 

قائد  عقدها  التي 

اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد 

املوؤمتر عمق  جوزاف عون على هام�ش 

يف  اللبناين  اجلي�ش  بكفاءة  الثقة 

الب�سرية،  ملوارده  اإدارته  وبح�سن  امليدان، 

اخلطة  �سوابية  اإىل  اإ�سافة  ولتجهيزاته، 

التي و�سعها لتعزيز قدراته.

 

لقاءات قائد اجلي�ش

على هام�ش املوؤمتر

ل��ق��اءات  ع��ون  ج���وزاف  العماد  عقد 

اأولها  روما،  موؤمتر  جانبية على هام�ش 

الإي��ط��ايل  ال��دف��اع  اأرك���ان  رئي�ش  م��ع 

مقر  يف  غرات�سيانو  كالوديو  اجل��رال 

معروف  هو  وكما  الع�سكرية.  القيادة 

قائًدا  ك��ان  غرات�سيانو  اجل��رال  ف��اإن 

لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  لقوات 

اطالع  على  بالتايل  وهو  �سنوات،  لعدة 

عميق بو�سع اجلي�ش وقدراته، ما جعل 

جي�سي  بني  العالقة  تطوير  يف  البحث 

البلدين وتفعيلها مثمًرا.

العماد  غرات�سيانو  اجل��رال  قّلد  وق��د 

امل�سركة  للقوى  ال�سرف  و�سام  ع��ون 

الع�سك�ري  الو�س�ام  وه�و  الإيطالية، 

الإيطال�ي الأرف�ع.

القّوات  قائد  عون  العماد  التقى  كما 

�سالفاتوري  اجل��رال  الإيطالية  الربية 

���س��وؤون  ال��ب��ح��ث يف  ف���اري���ن���ا، وج����رى 

ع�سكرية.

كذلك، ح�سر قائد اجلي�ش اجتماًعا 

الإيطالية،  امل�سركة  القوات  قيادة  يف 

اللواء  القوات  ه��ذه  قائد  التقى  حيث 

 Nicolas Lanza de Cristoforis
الفريق  اجلوية  القوات  قائد  وكالاًّ من، 

ال��ق��وات  وق��ائ��د   ،Settino Caputo
قّدم   .Paolo Nistri العميد  البحرية 

نقاط على 

احلروف

العدد 8394

م�ؤمتر روما 

ر�صائل ثقة ودعم للجي�ش اللبناين

اآذار املا�صي دعًما  لعّل النتيجة الأبرز ملوؤمتر روما الذي عقد منت�صف 

الدويل  املجتمع  تاأكيد  اإعادة  هي  اللبنانية،  الع�صكرية  والقوى  للجي�ش 

وا�صحة حول �صرورة دعمه  ر�صالة  اللبناين وتوجيه  باأداء اجلي�ش  ثقته 

وتعزيز قدراته.

اإعداد: اإلهام ن�صر تابت
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الجتماع  خ��الل  اللبناين  اجل��ان��ب 

اجلي�ش  حاجات  عن  اًل  مف�سّ ا  عر�سً

وفق املهمات املوكلة اإليه، اأّما اجلانب 

للدور  تقديره  عن  اأعرب  الذي  الإيطايل 

اجلي�ش  ب��ه  ي�سطل�ع  ال���ذي  ال��وط��ن��ي 

التي  الب�سرية  وال��ك��ف��اءات  اللبناين 

كبرًيا  جتاوًبا  اأب��دى  فقد  بها،  يتمّتع 

وتعزيز  حاجاته  تلبية  �سعيد  على 

والتدريب  الت�سليح  جمالت  يف  قدراته 

واللوج�ستية.

�سكره  ع��ن  ع��ون  العماد  ع��رّب  وق��د 

�سبيل  يف  اإيطاليا  بذلتها  التي  للجهود 

الإيطالية  وللهبات  امل��وؤمت��ر،  اإجن���اح 

بالإ�سافة  اللبناين،  للجي�ش  املتوا�سلة 

الوحدات  ت��وؤدي��ه  ال��ذي  املهم  ال��دور  اإىل 

اإطار  يف  العاملة  الإيطالية  الع�سكرية 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.



ا�ستقباالت 

قائد اجلي�ش

العدد 10394

قائد اجلي�ش ي�صتقبل �صفراء

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون، يف مكتبه يف 

الريزة، ال�سفري الإيطايل ال�سّيد Massimo Marotti وامللحق 

الع�سكري العقيد Maximiliano Sforza، و�سفرية مملكة 

الروج ال�سّيدة Lene Natasha Lind، وتناول البحث الأو�ساع 

العامة وعالقات التعاون. 

كذلك، التقى العماد قائد اجلي�ش رئي�سة املنّظمة الدولية 

حلقوق الإن�سان يف لبنان وال�سرق الأو�سط ال�سفرية ابت�سام 

ال�سفري الإيطايل مرعي.

رئي�سة املنّظمة الدولية حلق�ق الإن�سان يف لبنان وال�سرق الأو�سط �سفرية مملكة الرنوج

... وم�صاعد وزير اخلارجية الأمريكية مع وفد

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكية 

الأمريكية  ال�سفرية  ح�سور  يف   ،David Saterfield ال�سّيد 

ال�سّيدة Elizabeth Richard. تناول البحث التطّورات املتعّلقة 

لبنان  ب�سيادة  ك  املتم�سّ اجلي�ش  وموقف  اجلنوبية،  باحلدود 

الكاملة على اأرا�سيه ومياهه الإقليمية والقت�سادية. 

... ووفًدا بريطانًيا رفيًعا

ا�ستقبل قائد اجلي�ش كبري م�ست�ساري وزارة الدفاع الربيطانية 

ل�سوؤون ال�سرق الأو�سط الفريق John Lorimer، يرافقه م�ساعد 

 Giles رئي�ش اأركان الدفاع الربيطاين للتدخل الدفاعي اللواء

الع�سكري  وامللحق   Hugo Shorter ال�سفري  ح�سور  يف   ،Hill
املقدم Chris Gunning. بحث املجتمعون يف الأو�ساع العامة 

يف لبنان واملنطقة، وبرنامج امل�ساعدات الع�سكرية الربيطانية 

للجي�ش اللبناين. 
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... واآخر من املركز الدويل لتطوير �صيا�صات الهجرة

ا�ستقبل العماد عون وفًدا من املركز الدويل لتطوير �سيا�سات 

�سبط  جم��ال  يف  التعاون  البحث  وتناول   ،ICMPD الهجرة 

الهجرة غري ال�سرعية، ومراقبة احلدود الرّبية والبحرية.

... ووفًدا من مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية

... ووفًدا من الأمم املّتحدة

... وقائد القّوات الفرن�صية العاملة يف البحر املتو�صط

... ووفًدا من برملان الحتاد الأوروبي

الأو�سط  ال�سرق  مكتب  رئي�ش  اجلي�ش  قائد  العماد  ا�ستقبل 

على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  يف  اأفريقيا  و�سمال 

نائبه  يرافقه   Arnold Luethold ال�سّيد  امل�سّلحة  القّوات 

العامة وم�سائل  الأو�ساع  اأيوب، وبحث معهما يف  اأمين  ال�سّيد 

ع�سكرية ذات اهتمام م�سرك.

املتحدة  لالأمم  العام  الأم��ني  م�ساعد  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

على   Jean Pierre Lacroix ال�سّيد  ال�سالم  حفظ  لعمليات 

املوؤقتة يف  راأ�ش وفٍد مرافق، يف ح�سور قائد قّوات الأمم املّتحدة 

لبنان اللواء مايكل بريي. وجرى البحث يف الأو�ساع العامة يف 

لبنان واملنطقة، والتطّورات املتعّلقة باحلدود اجلنوبية. 

ا�ستقبل العماد عون قائد القّوات البحرية الفرن�سية العاملة يف 

 Charles Henri De La Faverie De البحر املتو�سط الأمريال

 Christian يف ح�سور امللحق الع�سكري الفرن�سي العقيد ،Ché
وجرى   .Romain Lehoux البحري  النقيب  يرافقه   Herrou
ا  خ�سو�سً البلدين،  ي  جي�سَ بني  الثنائية  العالقات  يف  التداول 

التعاون يف جمال �سالح البحر.

الأوروبي  برملان الحتاد  وفًدا من  قائد اجلي�ش  العماد  ا�ستقبل 

 .Udo Vougt برئا�سة النائب



ا�ستقباالت 

قائد اجلي�ش

العدد 12394

... ووزير الدولة ل�صوؤون مكافحة الف�صاد

الف�ساد  مكافحة  ل�سوؤون  الدولة  وزير  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

نيقول تويني، وا�ستعر�ش معه �سوؤوًنا عامة.

... ووفًدا من ال�صلك القن�صلي الفخري يف لبنان

يف  الفخري  القن�سلي  ال�سلك  من  وفًدا  عون  العماد  ا�ستقبل 

لبنان برئا�سة العميد جوزيف حبي�ش، وبحث معه يف الأو�ساع 

العامة. 

... ومدير عام رئا�صة اجلمهورية

الدكتور  اجلمهورية  رئا�سة  عام  مدير  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

اأنطوان �سقري وبحث معه �سوؤوًنا عامة.

... وق�صاة

القا�سي  الأعلى  الق�ساء  جمل�ش  رئي�ش  عون  العماد  ا�ستقبل 

الع�سكرية  املحكمة  لدى  احلكومة  ومفّو�ش  فهد،  جان 

لدى  امل��ع��اون  احلكومة  ومفّو�ش  جرمانو�ش،  بير  القا�سي 

اإيلي  وال�سّيد  غ��امن  كلود  القا�سي  الع�سكرية  املحكمة 

معلوف، وجرى التداول يف �سوؤون ق�سائية. 

القا�سي 

جان فهد

القا�سي بيرت 

جرمان��س

القا�سي 

كل�د غامن 

وال�سّيد اإيلي 

معل�ف
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املطران 

تي�دور 

غندور

الأب 

غريغ�ري��س 

�سّل�م

الأب 

ت�فيق

معت�ق

الدكت�ر 

مي�سال 

افرام

وفد من 

جامعة 

الروح 

القد�س – 

الك�سليك

..واآخر 

من جامعة 

القدي�س 

ي��سف

..وثالث 

من جامعة 

اآل حنني

ال�سّيد 

رولن 

�سعادة 

مع وفد

من  العاقوري  اإيلي  ال�سّيد  يرافقه  معتوق  توفيق  والأب  �سّلوم،  غريغوريو�ش  والأب  غندور،  تيودور  املطران  عون،  العماد  ا�ستقبل 

اجلامعة الأنطونية، ووفًدا من جامعة القدي�ش يو�سف �سّم ال�سّيدين با�سكال مونان و�سارل يو�سف، واآخر من جامعة الروح القد�ش 

– الك�سليك برئا�سة الدكتورة لرا واكيم، وثالًثا من جامعة اآل حنني برئا�سة ال�سّيد مر�سال حنني، ومدير عام م�سلحة الأبحاث 
العلمية الزراعية الدكتور مي�سال افرام، ورئي�ش الحتاد اللبناين لألعاب القوى ال�سّيد رولن �سعادة مع وفٍد مرافق. 

... ووفوًدا 





جوالت 

القائد
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ج��وزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  تفّقد 

عون مدر�سة القّوات اخلا�سة يف حامات 

يف  جال  ثّم  التدريب،  �سري  على  مّطلًعا 

امل�ساة  للواء  التابع  تربل  رماية  حقل 

العا�سر، حيث افتتح مركز الرائد املغوار 

وانتقل  للتدريب،  جرجي  ب�سام  ال�سهيد 

بعدها اإىل قيادة اللواء يف كفر�سخنا. 

بال�سباط  ع���ون  ال��ع��م��اد  واج��ت��م��ع 

ومزوًدا  بجهودهم  منّوًها  والع�سكريني 

اأثنى  الاّلزمة، كما  التوجيهات  اإياهم 

حّققها  التي  الهامة  الإجن���ازات  على 

اجلي�ش نتيجة املثابرة والإ�سرار، موؤّكًدا 

كامل  ا�ستعداد  على  البقاء  ���س��رورة 

مل��واج��ه��ة الح��ت��م��الت وال��ت��ح��ّدي��ات 

كّلها.

قائد اجلي�ش يتفّقد مدر�صة القّوات اخلا�صة ولواء امل�صاة العا�صر

ويفتتح مركز الرائد املغوار ال�صهيد ب�صام جرجي للتدريب



ن�ساطات 

رئي�ش االأركان

العدد 16394

رئي�ش الأركان ي�صتقبل وفًدا رومانًيا و�صخ�صيات

وفد من 

م�ؤ�س�سة 

ال�سناعات 

الع�سكرية 

الرومانية

النائبان 

اأنط�ان 

�سعد 

واأمني 

وهبي

النائب 

اأكرم 

�سهيب

 الفّنان 

ال�سيخ 

�سالح 

نبا

يف  م�اّلك،  حامت  الركن  اللواء  الأرك��ان  رئي�ش  ا�ستقبل 

الع�سكرية  ال�سناعات  موؤ�س�سة  من  وفًدا  ال��ريزة،  يف  مكتبه 

 Gabriel العقيد  الروماين  الع�سكري  الرومانية يرافقه امللحق 

Pascariu، وتناول البحث الأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة، 

والتعاون بني جي�سي البلدين.

وا�ستقبل اللواء الركن ماّلك النّواب ال�سادة، اأكرم �سهيب، 

واأنطوان �سعد واأمني وهبي، وا�ستعر�ش معهم �سوؤوًنا عامة. كما 

التقى يف وقٍت لحق الفّنان ال�سيخ �سالح نبا.

... ويتفقد فروًعا تابعة ملديرية املخابرات

وفوج الإ�صارة يف الفيا�صية

تفّقد رئي�ش الأركان اللواء الركن حامت ماّلك عّدة فروع 

اأق�سامها  تابعة ملديرية املخابرات يف الفيا�سية، حيث جال يف 

واّطلع على اأو�ساعها. 

بدور  الأركان  رئي�ش  نّوه  والع�سكريني  ال�سباط  لقائه  وخالل 

الإ�سرائيلي  العدو  �سبكات  ك�سف  يف  ال�ستباقي  املديرية 

املنّظمة،  اجلرائم  مرتكبي  ومالحقة  الإرهابية،  واخلاليا 

العملية  خ��الل  احليادية  على  املحافظة  ���س��رورة  م��وؤّك��ًدا 

النتخابية والبقاء على م�سافة واحدة من جميع الأفرقاء.

واّطلع  الإ�سارة،  فوج  ماّلك  الركن  اللواء  تفّقد  كذلك، 

والع�سكريني،  بال�سباط  اجتمع  ثّم  ومهّماته،  اأو�ساعه  على 

واأثنى على الدور املهم للفوج يف تاأمني الت�سالت بني خمتلف 

يف  اأح��رزه  الذي  والفّني  التقني  التقّدم  وعلى  اجلي�ش،  وحدات 

اإىل مزيد من اجلهوزية  هذا املجال. وختم داعًيا الع�سكريني 

�سون  على  اجلي�ش  قيادة  حر�ش  اإىل  لفًتا  املقبلة،  املرحلة  يف 

حقوق الع�سكريني ومكت�سباتهم.
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... ولواء امل�صاة ال�صابع وفوج التدخل اخلام�ش

كذلك، تفّقد اللواء الركن ماّلك لواء امل�ساة ال�سابع وفوج 

جال  حيث  الليطاين،  جنوب  قطاع  يف  اخلام�ش  التدخل 

الدفاعية  الإج��راءات  على  واّطلع  الأمامية  مراكزهما  يف 

التقى  ثّم  احلدودية،  املناطق  عند  الأو�ساع  وعلى  والأمنية، 

اجلي�ش  قائد  توجيهات  اإليهم  ونقل  والع�سكريني،  ال�سباط 

العماد جوزاف عون للمرحلة املقبلة.

وقد دعا رئي�ش الأركان اإىل تعزيز جهوزية القوى الع�سكرية 

ملواجهة اأّي اعتداء اإ�سرائيلي حمتمل، ودرء اأّي اأخطار ت�سكل 

الدقيق  الل��ت��زام  �سرورة  على  م�سدًدا  للمواطنني،  تهديًدا 

الدولية يف هذه  القوات  مع  بالتن�سيق   1701 القرار  مبندرجات 

الظروف الدقيقة. 

ولفت  رئي�ش الأركان اإىل اأّن ال�ستقرار الذي ينعم به اجلنوب 

القّوات،  هذه  مع  املتبادلة  والثقة  الوثيق  التعاون  ح�سيلة  هو 

باأر�سه  ك  التم�سّ يف  لبنان  حق  من  م�ستمّدة  اجلي�ش  قوة  واأّن 

و�سيادته الوطنية بًرا وبحًرا وجًوا، ومن التفاف اللبنانيني حول 

وا�ستقالله  لبنان  �سيادة  على  املوؤمتنة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

وم�ساحله.







البدل  قطع  من  كمية  ت�سّلم  حفل  كفر�سيما،  يف  اللوج�ستي  اللواء  قيادة  يف  اأقيم 

اخلا�سة باملدرعات مقدمة هبة من ال�سلطات الرتكية مل�سلحة اجلي�ش اللبناين، وذلك 

بح�سور نائب رئي�ش الأركان للتجهيز العميد الركن ميلد ا�سحق ممثلاً قائد اجلي�ش 

العماد جوزاف عون، وال�سفري الرتكي يف لبنان �سغاتاي ار�سياز.

ار�سياز  ال�سفري  والقى 

املنا�سبة،  يف  كلمة 

ف��ي��ه��ا عن  اأع������رب 

جلهود  ب��لده  »تقدير 

يف  اللبناين  اجلي�ش 

احل��ف��اظ ع��ل��ى اأم��ن 

وا���س��ت��ق��راره«،  لبنان 

ا »ع��زم��ه��ا  م����وؤك����داً

التعاون  موا�سلة  على 

املرحلة  يف  الع�سكري 

املقبلة«.

م���ن ج��ه��ت��ه، تل 

العميد الركن ا�سحق 

با�سم  �سكر  كتاب 

و�سّلمه  ع��ون  العماد 

الرتكي،  ال�سفري  اإىل 

ل��ه درع  ك��م��ا ق����ّدم 

ال��ت��ذك��اري،  اجلي�ش 

عربون تقدير وامتنان.

جي�شنا

اإعداد: نينا عقل خليل

العدد 20394

اجتماع ثالثي 

يف الناقورة

 22( الناقورة  راأ���ش  يف  ُعقد 

ثلثي  اجتماع   )2018 �سباط 

الأمم  ق����ّوات  ق��ائ��د  ت��راأ���س��ه 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان اللواء 

وفد  وح�سره  ب��ريي،  مايكل 

اللبناين  اجلي�ش  �سباط  من 

برئا�سة العميد الركن مالك 

�سم�ش.

املوا�سيع  املجتمعون  ناق�ش 

امل��ت��ع��ّل��ق��ة ب���احل���دود ال��ّري��ة 

والبحرية بني لبنان وفل�سطني 

تتعّلق  وم�سائل  امل��ح��ت��ّل��ة، 

بتطبيق القرار 1701. وقد اأّكد 

موقف  ا  جمدداً اللبناين  الوفد 

ك  احلكومة اللبنانية املتم�سّ

اأرا�سيه  على  لبنان  ب�سيادة 

وم��ي��اه��ه ال��ب��ح��ري��ة وث��روات��ه 

جميع  ورف�����ش  ال��ن��ف��ط��ي��ة، 

الإ�سرائيلي  العدو  حم��اولت 

منها.  النتقا�ش  اأو  بها  امل�ّش 

اجلي�ش  موقف  اأّك��د  كما 

اأي اعتداء  احلازم يف مواجهة 

احلقوق،  هذه  على  اإ�سرائيلي 

ا خلروقات العدّو اجلّوية  عار�ساً

للبنان  وال��ري��ة  وال��ب��ح��ري��ة 

ا. ا بوقفها فوراً ومطالباً

ب����دوره، رّك���ز ال��ل��واء بريي 

مندرجات  التزام  �سرورة  على 

القرار 1701 وترتيبات التن�سيق 

اأّن  ا  م����وؤّك����داً والرت����ب����اط، 

ال�ستقرار هي  املحافظة على 

م�سوؤولية اجلميع، واأّن القّوات 

للم�ساعدة  ج��اه��زة  الدولية 

ع���ل���ى ح�����ّل امل�����س��ك��لت 

املتعّلقة باحلدود.

بنادق حربية 

وذخائر عائدة 

لها هبة من 

ال�سلطات 

الأمريكية

اللبناين، ويف ح�سور عدد من  امل�ساعدات الأمريكية املقدمة للجي�ش  اإطار برنامج  يف 

ال�سباط واأع�ساء ال�سفارة الأمريكية، ت�سّلم اجلي�ش اللبناين يف مطار رفيق احلريري الدويل 

.M16-A4 كمّيات من البنادق احلربية نوع

... وقطع بدل خا�سة باملدرعات هبة من ال�سلطات الرتكية



�سعيد  ث��ك��ن��ة  يف  اأُق���ي���م 

ح���م���ان���ا،   - اخل���ط���ي���ب 

افتتاح  خلله  مّت  احتفال 

لنزع  الإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��در���س��ة 

يف  اإن�سانية  لأه��داف  الألغام 

من  دفعة  وتخريج  لبنان، 

الذين  واملدنيني  الع�سكريني 

تابعوا دورة خبري متفجرات. 

العميد  الح��ت��ف��ال  ح�سر 

رئي�ش  ن�سر  زي���اد  ال��رك��ن 

للأعمال  اللبناين  امل��رك��ز 

املتعّلقة بالألغام ممثلاً قائد 

اجلي�ش العماد جوزاف عون، 

وامللحقني  ال�سفراء  من  وعدد 

عن  وممّثلون  الع�سكريني، 

واملنّظمات  املانحة  اجلهات 

واجل��م��ع��ي��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 

الإن�سانية  العمليات  جمال 

بالألغام،  املتعّلقة  للأعمال 

ال�سباط  من  عدٍد  جانب  اإىل 

والإعلميني.

ن�سر  الركن  العميد  واألقى 

اأ���س��ار  املنا�سبة،  يف  كلمة 

التقني  الدعم  اأّن  اإىل  فيها 

ال����ذي ق��ّدم��ت��ه احل��ك��وم��ة 

الدعم  جانب  اإىل  الفرن�سية، 

امل���ادي ال���ذي ق��ّدم��ه الحت��اد 

افتتاح  اليوم  اأثمر  الأوروب��ي، 

�ست�سهم  التي  املدر�سة،  هذه 

تعزيز  يف  ف��اع��ل  ب�����س��ك��ٍل 

للعاملني  التدريبية  القدرات 

وبالتايل،  الأل��غ��ام،  ن��زع  يف 

هذا  يف  جديدة  ف��رق  تدريب 

خمتلف  ل��ت��ل��ب��ي��ة  امل���ج���ال 

امل�ستقبلية  الح��ت��ي��اج��ات 

باأق�سى فعالية ممكنة. 

ممّثلة  األ���ق���ت  ب���دوره���ا، 

ال�سّيدة  الأوروب�����ي  الحت����اد 

 Julia Koch De Biolley
اأهمية  فيها  اأّكدت  كلمة 

اجلي�ش  بني  القائم  التعاون 

الأوروب����ي يف جمال  والحت���اد 

اأّن  اإىل  م�سريةاً  الألغام،  نزع 

عر  حتّققت  التي  الإجنازات 

من  امللّوثة  الأرا�سي  تنظيف 

الأج�سام امل�سبوهة، هي ثمرة 

وا�سحة،  ا�سرتاتيجية  تطبيق 

واأّن بناء هذه املدر�سة هو خري 

املثمرة  ال�سراكة  على  دليل 

بني اجلانبني.

ويف اخلتام، مّت عر�ش اإيجاز 

ومهّماتها،  امل��در���س��ة  ع��ن 

ال�سهادات  ت�سليم  اأعقبه 

للمتخّرجني.

���س��م��ن اإط�������ار ب��رن��ام��ج 

املدين   – الع�سكري  التعاون 

CIMIC، مّت افتتاح م�سروع 
ال�سم�سية  الطاقة  على  اإنارة 

ب��ت��م��وي��ل م����ن مم��ل��ك��ة 

���س��ارع  وذل����ك يف  ه��ول��ن��دا، 

منري  حممد  ال�سهيد  املقدم 

 – البداوي  حملة  يف  الغمراوي 

طرابل�ش.

م�سرّي  الح��ت��ف��ال  ح�����س��ر 

اأع���م���ال م��دي��ري��ة ال��ت��ع��اون 

العميد  امل��دين   - الع�سكري 

ال��رك��ن اإي��ل��ي اأب����ي را���س��د 

العماد  اجلي�ش  قائد  ممّث�لاً 

ج�����وزاف ع����ون، وال�����س��ف��ري 

 Jan ال�����س��ّي��د  ال��ه��ول��ن��دي 

و�سخ�سيات   Waltmans
واجتماعية.  وروحية  ر�سمية 

اأبي  الركن  العميد  واأل��ق��ى 

فيها  �سكر  كلمة  را���س��د 

على  الهولندية  ال�سلطات 

لدعم  املتكّررة  مبادراتها 

ا  موؤّكداً  ،CIMIC برنامج 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اهتمام 

ملنطقة  الإمنائية  بالأو�ساع 

لأهلها  ووف��اءه��ا  ال�سمال، 

بخرية  اجلي�ش  رف��دوا  الذين 

اأبنائهم.

ك���م���ا األ����ق����ى ال�����س��ف��ري 

اأّك��د  كلمة   Waltmans
دعم  ب��لده  موا�سلة  فيها 

وا�ستمرار  وجي�سه،  لبنان 

م�����س��ارك��ت��ه��ا ال��ف��اع��ل��ة يف 

الرنامج املذكور.
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افتتاح م�سروع اإنارة على الطاقة ال�سم�سية بتمويل من مملكة هولندا

... وافتتاح املدر�سة الإقليمية لنزع الألغام يف ثكنة �سعيد اخلطيب 



الع�سكري  التعاون  برنامج  اإط��ار  يف 

ويف  والفرن�سي،  اللبناين  اجلي�سني  بني 

 Bruno ال�سّيد  الفرن�سي  ال�سفري  ح�سور 

البحرية  ال��ق��وات  وق��ائ��د   Foucher
املتو�سط  البحر  يف  العاملة  الفرن�سية 

 Charles – Henri De Che الأمريال 

من  وحدات  نّفذت  ال�سباط،   من  وعدد 

البحرية  ال��ق��وات 

وفوج مغاوير البحر 

مع  ب���ال����س���رتاك 

 Jeanne الفرن�سية  البحرية  املجموعة 

D’arc التي زارت لبنان يف الن�سف الأول 
ا يف  ا تكتياً من �سهر اآذار املن�سرم، متريناً

عر�ش البحر قبالة �ساطئ اأنفة.

بوا�سطة  رم��اي��ات  ال��ت��م��ري��ن  ت��خ��ّل��ل 

وا�ستطلع  واملدفعية،  الر�سا�سة  الأ�سلحة 

واقرتاب من ال�ساطئ، بالإ�سافة اإىل رفع 

عنا�سر واأعتدة بوا�سطة الطوافات. 

جي�شنا

العدد 22394

مترين م�سرتك بني 

اجلي�ش واملجموعة البحرية الفرن�سية

... ومناورتان قتالّيتان يف حامات

والأف��واج  والألوية  القيادة  �سباط  كبار  من  عدد  ح�سور  يف 

ع�سر،  ال��ث��اين  امل�ساة  ل��واء  م��ن  وح���دات  ن��ّف��ذت  امل�ستقّلة، 

واأفواج  والبحرية  اجلوية  القّوات  من  وحدات  مع  بال�سرتاك 

القوات  وباإ�سراف مدر�سة  الثاين،  واملدفعية  واملغاوير  الهند�سة، 

رماية  حقل  يف  احلّية  بالذخرية  قتالية  م��ن��اورة  اخلا�سة، 

اإرهابية  الق�ساء على جمموعة  حامات، حتاكي   – حنو�ش 

متمركزة داخل اأماكن مبنّية. 

وبع�ش  والدبابات  بالطّوافات  رمايات  املناورة  �سملت  وقد 
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عبوات  تفجري  اإىل  بالإ�سافة  واملتو�سطة،  الثقيلة  الأ�سلحة 

حقل  من  جرحى  واإخ���لء  ج��ّوي،  دع��م  وعمليات  نا�سفة 

املعركة بوا�سطة الطوافات.

كذلك، نّفذت وحدات اأخرى من فوج احلدود الّرية الرابع 

وحدات  مع  بال�سرتاك  بريوت،  منطقة  �سرطة  من  وعنا�سر 

واملغاوير،  الهند�سة،  واأف��واج:  والبحرية،  اجلوية  القّوات  من 

مناورة  الأول،  وامل��دّرع��ات  الأول  والتدخل  الثاين،  واملدفعية 

مماثلة يف احلقل نف�سه، وباإ�سراف مدر�سة القوات اخلا�سة.

... ومترين قتايل 

بالذخرية احلّية يف بعلبك

يف حقل رماية الطيبة - بعلبك، نّفذ فوج 

بالذخرية  ا  قتالياً ا  متريناً ال�ساد�ش  التدخل 

التدريبية  الدورة  عنا�سر  فيه  �سارك  احلّية، 

املفتتحة يف جمال ال�ستطلع باإ�سراف فريق 

تدريب فرن�سي.

الركن  العقيد  الفوج  قائد  التمرين  ح�سر 

واأفواج م�ستقّلة،  األوية  دافيد ب�سعلين وقادة 

وُنّفذت  الفرن�سي،  الفريق  اأع�ساء  جانب  اإىل 

بوا�سطة  احلّية  بالذخرية  رمايات  خلله 

اإيجاز  عر�ش  اإىل  اإ�سافة  اخلفيفة،  الأ�سلحة 

وت�سليم �سهادات للمتخّرجني.

التدريب  خطة  اإطار  يف  التمرين  هذا  ياأتي 

النوعي التي و�سعتها قيادة اجلي�ش للتاأكد 

من جهوزية الوحدات، وا�ستعدادها للتدخل 

ال��ظ��روف  خمتلف  يف  وال��ف��اع��ل  ال�����س��ري��ع 

القتالية.



اأقيم يف لواء امل�ساة اخلام�ش 

اجل��ن��وب،   - ال�سماعية  يف 

جمّندين  ت��ق��دمي  اح��ت��ف��ال 

ممددة خدماتهم اإىل العلم، بعد اأن اأنهوا فرتة التدريب املقّررة 

معلوف  جرائيل  الركن  العميد  اللواء  قائد  تراأ�سه  لهم، 

ممّثلاً العماد قائد اجلي�ش، وح�سره عدد من ال�سباط. 

فيها:  جاء  باملنا�سبة  كلمة  معلوف  الركن  العميد  األقى 

بذلتموها  التي  اجلهود  ويثّمن  بكم،  يزهو  الوطن  »اإنَّ 

خ��لل ف��رتة ال��ت��دري��ب، وقد 

لبنان  ل�سباب  ق��دوة  ���س��رمْت 

اجلاد،  والعمل  الن�سباط  يف 

امت�داد  عل�ى  املنت�سرة  اجلي�ش  بوحدات  ا  قريباً و�ستلتحقون 

من  تلّقيتموه  ما  ترجمة  على  فاحِر�سوا  الوط�ن.  م�ساح�ة 

اإليكم،  املوكلة  املهّمات  تنفيذ  �سبيل  يف  وعلوٍم  تدريباٍت 

ع يف  �سيو�سَ الذي  وال�سلح  العتاد  مع  الدقة  والتعامل مبنتهى 

ت�سّرفكم«. 

كّرم كّل من لواء امل�ساة العا�سر وفوج املغاوير، �سريته امل�ساركة 

يف العر�ش الع�سكري الذي جرى يف منا�سبة ال�ستقلل )2017(، 

اإذ مّت ت�سنيفهما جمّليتني يف العر�ش، وحّلتا يف طليعة ال�سرايا 

امل�ساركة.

فقد اأُقيم يف قيادة لواء امل�ساة العا�سر العملنية يف كفر�سخنا 

مّكي  املنعم  عبد  الركن  العميد  اللواء  قائد  تراأ�سه  احتفال 

ممّث�لاً قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون، كما اأُقيم احتفال 

يف قيادة فوج املغاوير تراأ�سه قائده العميد الركن مارون القبياتي 

ال�سريتني  عنا�سر  تقليد  ومّت  اجلي�ش.  قائد  العماد  ممّثل 

ال�سباط  واأُلقيت كلمات تخّللها تهنئة  ال�سارات،  املجّليتني 

يف  وذلك  الع�سكري،  العر�ش  يف  �ساركوا  الذين  والع�سكريني 

ح�سور عدد كبري من ال�سباط والرتباء والأفراد. 

جي�شنا

العدد 24394

�سريتا لواء امل�ساة العا�سر وفوج املغاوير

جمّليتان يف العر�ش الع�سكري للعام 2017

جمّندون ممّددة خدماتهم اإىل العلم





ندوة

اإعداد: تريز من�سور

العدد 26394

وامل�سري«  املعنى   – الرو�سية  »احل�سارة 

فرح  �سهيل  للربوفي�سور  كتاب  عنوان 

 ،2018 لل�سالم  نوبل  جائزة  لنيل  ح  املر�سّ

البحوث  مركز  يف  ندوة  حوله  ُعقدت  وقد 

والدرا�سات ال�سرتاتيجة يف اجلي�ش ح�سرها 

مدير عام ال�سوؤون اجلغرافية يف وزارة الثقافة 

الثقافة  وزير  ممثالاً  ال�سمد  علي  الدكتور 

املركز  ومدير  خ��وري،  غطا�ش  الدكتور 

اأبي فّراج، وعميد كلية  الركن فادي  العميد 

احلقوق والعلوم ال�سيا�سية والإدارية الدكتور 

كميل حبيب ممثالاً رئي�ش اجلامعة اللبنانية 

رو�سيا  دولة  و�سفري  اأي��وب،  ف��وؤاد  الدكتور 

زا�سبيكني،  األك�سندر  لبنان  يف  الحتادية 

 – رو�سيا  ال�سرتاتيجية:  املجموعة  ق  ومن�سّ

اإيلينا  الدكتورة  بنائبته  ممثالاً  بوبوف  فّنيمني  الإ�سالمي  العامل 

اإي�سبا، وعدد كبري من الأكادمييني وال�سباط، وطالب املا�سرت يف 

الدرا�سات ال�سرتاتيجية يف املركز.

»احل�سارة الرو�سية املعنى وامل�سري«ندوة حول كتاب

تقدمي وكلمات

قّدم الندوة العقيد رامي الأيوبي، ثم األقى رئي�ش املركز العميد 

الركن فادي اأبي فّراج كلمة، اأو�سح فيها اأّن مركز البحوث 

يكون  اأن  ا  دائماً ي�سعى  اجلي�ش  يف  ال�سرتاتيجية  والدرا�سات 

اأمثال  وتكرميهم،  الباحثني  من  النخبة  لحت�سان  ة  من�سّ

املتنّوعة  اجلوانب  قارب يف كتابه  الذي  فرح  �سهيل  الدكتور 

للح�سارة الرو�سية.

نافذة  باأّنه  الكتاب  ا  وا�سفاً ال�سمد  الدكتور علي  ثم حتّدث 

وثروات  واإجنازات مرموقة  علمية للّطلع على تاريخ جميد 

اإن�سانية اإبداعية، ل�سعب يفَخر مبا قّدم للعامل. واأو�سح اأن وزارة 

الثقافة تعمل على رعاية اخل�سائ�ش الثقافية الوطنية، وتعتّز 

املوؤ�س��سة  ويف مقّدمها  ال�سياق،  تعمل يف هذا  التي  باملوؤ�س��سات 

الع�سكرية.

العي�ش  اإىل  زا�سبيكني  األك�سندر  الرو�سي  ال�سفري  وتطّرق 

يف  الأ�سعدة  خمتلف  على  والأدي���ان  الطوائف  بني  امل�سرتك 

عديدة،  مراحل  عا�ست  بلده  اأن  اإىل  ا  لفتاً الرو�سية،  احل�سارة 

ولكّنها تتطّلع اليوم اإىل دورها امل�ستقبلي، مبا يتلءم وامل�سالح 

الدولية، اآخذة العرة من التاريخ.

التعاطف الكبري  اأّن  اإي�سبا  اإيلينا  الدكتورة  اأّكدت  بدورها 

الدكتور علي ال�صمدالعميد الركن فادي اأبي فّراج



كتاب  ج��اء  وق��د  املعرفة،  من  الكثري  ينق�سه  رو�سيا  مع 

»احل�سارة الرو�سية – املعنى وامل�سري« ليلقي ال�سوء وب�سورة �ساملة 

ومعّمقة وحيادية على تاريخ هذا البلد ودوره.

لبنان  يف  الرو�سية  واملعاهد  اجلامعات  خّريجي  رئي�ش  واعتر 

الكتاب  هذا  يف  اأّن  العلي،  �سفيق  رجا  املهند�ش  الدكتور 

الكثري من البوح باأ�سرار اجلماليات الإن�سانية، والكثري من 

اأوجه الت�سابه بني احل�سارتني الرو�سية وال�سرقية.

كميل  الدكتور  األقاها  اللبنانية  اجلامعة  رئي�ش  كلمة 

حبيب، الذي اأو�سح اأّن الفيل�سوف النقدي �سهيل فرح �سعى من 

الرو�سية من وجهات نظر  ال�سخ�سية  اإىل تبيان  خلل كتابه 

�سو�سيو ثقافية وانرثوبولوجية، وهو اإىل ذلك �سر اأغوار منظومة 

ا باملوؤّرخ اأرنولد  القيم والإرث الثقايف والعلمي والروحي، م�ستعيناً

توينبي ليدر�ش العلقة التفاعلية بني الطبيعة والإن�سان. كما 

الكاتب حول  ا�ستنتاجات  باإحدى  الدكتور حبيب  ا�ست�سهد 

املوؤ�سرات امل�ستقبلية لتطّور احل�سارة الرو�سية.

الكلمة الأخرية كانت للباحث الدكتور �سهيل فرح الذي 

�سكر املحا�سرين يف الندوة على كلماتهم الهادفة وامل�سّجعة، 

دار  ثم  الندوة.  احت�سان  على  البحوث  ومركز  اجلي�ش  وقيادة 

نقا�ش بينه وبني احل�سور حول الكتاب. ويف اخلتام قّدم العميد 

و�سرب  للمحا�سرين،  التكرميية  ال��دروع  ف��ّراج  اأبي  الركن 

اجلميع نخب املنا�سبة.
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الدكتور املهند�س رجا �صفيق العلي

ال�صفري الرو�صي األك�صندر زا�صبيكني

 الدكتورة اإيلينا اإي�صبا

الدكتور كميل حبيب



�إعرف 

اإعداد:  با�سكال معّو�ش بومارونجي�شك

العدد 28394

زيارات وتعاون

اللبناين  امل��رك��ز  اأم��ريك��ي  وف��د  زار 

للأعمال املتعّلقة بالألغام، حيث التقى 

رئي�سه  ال�سباط،  م��ن  ع��دد  ح�سور  يف 

ا  العميد الركن زياد ن�سر الذي قّدم اإيجازاً

ثم  الرنامج،  لعمل  احلايل  الواقع  عن 

تقّدمه  اأن  ميكن  ما  يف  البحث  جرى 

ال�سلطات الأمريكية لتنظيف ما تبّقى 

العنقودية  بالقنابل  امللّوثة  الأرا�سي  من 

يف لبنان. وقد اأعرب اجلانب الأمريكي 

الرنامج  مت��وي��ل  موا�سلة  نّيته  ع��ن 

املنّظمات  دع��م  خ��لل  م��ن  اللبناين 

واجلمعيات غري احلكومية.

الأعمال  دائ��رة  رئي�سة  زارت  كذلك 

املّتحدة  الأمم  يف  ب��الأل��غ��ام  املتعّلقة 

 Sarah Holland ال�سيدة   UNMAS
عدة  يف  رئي�سه  م��ع  وبحثت  امل��رك��ز، 

م�ساريع تتعّلق بتوقيعه مذكرة تفاهم 

وكيفية  ال���»ي��ون��ي��ف��ي��ل«،  ق���وات  م��ع 

م�ساعدة �سحايا الألغام. 

ال�سيد  ن�سر مع  الركن  العميد  وبحث 

اإقامة  م�سروع  يف   Gary John Breen
مدنيني  لطلب  لبنان  يف  تدريبية  دورة 

ح��ول  وع���رب  لبنانيني  وع�سكريني 

امل�سح غري التقني، وذلك �سمن التعاون 

امل��رك��ز وم��رك��ز جنيف  ب��ني  ال��ق��ائ��م 

الدويل لنزع الألغام للأغرا�ش الإن�سانية 

 Breen ال�سيد  توّجه  بعدها   .GICHD
الإقليمية يف حمانا، حيث  املدر�سة  اإىل 

جهاد  الركن  العقيد  قائدها  التقى 

وفود اأجنبية ولقاءات 

توعية يف املركز اللبناين 

لالأعمال املتعّلقة بالألغام
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الب�سعلين الذي رافقه يف جولة.

واجلامعة  املركز  التعاون بني  اإطار  ويف 

اجتمع   ،AUB ب��ريوت  يف  الأمريكية 

زياد  ال�سيد  مع  ن�سر  الركن  العميد 

 Continuing م��رك��ز  م��ن  �سعبان 

Education Center وبحثا يف اإمكان 
اأن�سطة  لدعم  تفاهم  مذكرة  توقيع 

املتعّلقة  للأعمال  الإن�سانية  العمليات 

بالألغام. 

لقاءات توعية

وقوات  املركز  بني  التعاون  �سياق  يف 

لبنان يف جمال  املوؤقتة يف  املّتحدة  الأمم 

اأقامت  الأل��غ��ام،  خماطر  من  التوعية 

دائرة الأعمال املتعّلقة بالألغام يف الأمم 

يف  ا  توعوياً ��ا  ي��وماً  ،UNMAS املتحدة 

مدار�ش: مي�ش اجلبل وكفركل وحول 

عن  ا  و�سوراً حما�سرات  ت�سّمن  واخليام، 

وكيفية  التحذيرية  والإ�سارات  الألغام 

الت�سرف ال�سليم عند م�سادفة اأي ج�سم 

خطر.

الدولية  ال��ق��وات  م��ن  ف��رق  وق��ّدم��ت 

ك�سف  لكيفية  تدليلية  ��ا  ع��رو���ساً

وال��رج��ل  ال��ك��لب  بوا�سطة  الأل��غ��ام 

وّزعت  كما  الألغام،  �سة  ومتح�سّ الآيل 

ا تثقيفية. من�سورات توعية واألعاباً

 UNMAS�ويف ال�سياق نف�سه، نّظمت ال

يوم توعية يف مدر�ستي بيت ليف وزبقني 

الر�سميتني، األقى خلله فريق من قوات 

الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، حما�سرة 

الزرقاء  الراميل  و�سع  الهدف من  حول 

على اخلط الأزرق، واأخرى حول التوعية 

من  �سباط  األقاها  الألغام،  خماطر  من 

املتعّلقة  ل��لأع��م��ال  اللبناين  امل��رك��ز 

بالألغام.





ول �سربة كّف...

من �ستورا و�سولاً اإىل جب جنني، حيث 

تاأ�سرك  الثالث،  امل�ساة  ل��واء  قيادة  مقّر 

وامل�ساحات  اخللبة  الطبيعية  املناظر 

اخل�سراء ال�سا�سعة، وعند مدخل عا�سمة 

ي�ستقبلك  جنني،  جب  الغربي  البقاع 

اجل�سر الروماين الأثري. املعامل الأثرية يف 

قطاع انت�سار اللواء )ي�سّم ق�سائي البقاع 

زحلة(  ق�ساء  من  ا  وج��زءاً ورا�سيا  الغربي 

يف  ال�ستقلل  قلعة  اأبرزها  من  عديدة، 

ووج��ود  الطبيعة  جمال  لكن  را�سيا، 

املواقع الأثرية لي�سا كل ما ميّيز 

هذا القطاع.

حال،  اأف�سل  يف  هو  ا  اأي�ساً ا  اأمنياً

على  يقت�سر  ل  هنا  اجلي�ش  ودور 

معاجلة اأي طارئ، بل يتعّداه اإىل 

ا�ستباق ح�سول اأي اإ�سكال، من 

والعلقات  الدائم  ال�سهر  خلل 

اجلي�ش  بني  جتمع  التي  الطيبة 

التي  وامل��ك��ان��ة  وامل���واط���ن���ني، 

يحتّلها لدى خمتلف �سرائحهم.

دوره  اأداء  اجلي�ش  تخّول  العلقات  هذه 

الأمني من دون ا�ستخدام القّوة يف معظم 

الأحيان. »املجتمع هنا يلفظ املطلوب 

لنا  ي�سرح  ما  وفق  ت�سليمه«،  اإىل  ويعمد 

ا: ننت�سر يف القطاع منذ  قائد اللواء موؤكداً

اإنه مل ي�سهد  العام 2010 وميكننا القول 

»�سربة كّف« حتى اليوم. التدابري التي 

املواطنني  تقدير  على  معطوفة  نّتخذها 

وجتاوبهم، حّققت اأف�سل النتائج.

اأّن  نتخّيل  كدنا  الكلم  ه��ذا  مع 

ع�سكرّيي اللواء ينعمون بالراحة، لكن 

»اأر�سنا لنا«... �سعار خّطه لواء امل�ساة الثالث 

�سهدائه  بدماء   ،1983 العام  يف  تاأ�سي�سه  منذ 

اعتداءات  اأمام  ع�سكرّييه  وب�سمود  وجرحاه 

عدوان  اآخرها  كان  والتي  ال�سرائيلي  العدو 

متوز )2006(.

وجه  يف  ال�سعار  هذا  اللواء  حمل  الداخل  يف 

التخريب  وحماولت  الإرهابية  العتداءات 

املواطنني  اأم��ن  ت  م�سّ التي  والتعديات 

و�سالمتهم على امتداد الأرا�سي اللبنانية. وها 

الغربي،  البقاع  منطقة  يف  بانت�ساره  اليوم  هو 

يثّبت الأمن باأدائه كحار�ش �ساهر على الهدوء 

وال�سالم يف قطاع تنت�سر 

الالجئني  خميمات  فيه 

والنازحني  الفل�سطينيني 

ال�سوريني.

على  اأح��د  يجروؤ  »ل 

ال�ستقرار«  هذا  زعزعة 

العميد  اللواء  قائد  يقول 

حيدر،  ح�سن  الركن 

من  لي�ست  »فاملخالفة 

والهدوء  اأحد،  م�سلحة 

بالفائدة  القطاع يعود  يف 

على اجلميع«.

اإعداد: ندين البلعة خريالله

حتقيق 

ع�شكري
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لواء امل�صاة الثالث

تاريخ مواجهات مع العدّو

وحار�ش الأمن يف البقاع الغربي



لوهلة.  بالنا  يف  خطر  عّما  بعيد  الواقع 

التي  هي  املبذولة  اجلهود  اأن  فاحلقيقة 

اللواء  واأّن ع�سكرّيي  الواقع،  اأر�ست هذا 

الكثرية،  مهّماتهم  تاأدية  يف  نا�سطون 

كما �سواهم من القطع الأخرى.

اأّن  اإىل  حيدر  الركن  العميد  يلفت 

جبال  �سل�سلة  بني  يقع  ال��ل��واء  قطاع 

يعقوب  ال�سلطان  وتلل  ال�سرقية  لبنان 

 50 طوله  ويبلغ  العربي،  اجلبل  طه  ويتو�سّ

كلم وعر�سه 35 كلم. 

ينّفذ اللواء مهمات الدفاع عن قطاع 

ا  جوًّ حمتمل  اعتداء  اأي  �سد  امل�سوؤولية 

ا، يكافح التهريب الّري للأ�سخا�ش  وبرًّ

على  ويحافظ  والب�سائع،  والأ�سلحة 

الأمنية  الأجهزة  باقي  وي�ساند  الأم��ن، 

مراقبة  نقاط  يقيم  فهو  الطلب.  عند 

على  وك��م��ائ��ن 

ال�سرقية  احل���دود 

مل��ن��ع ع��م��ل��ي��ات 

والتهريب  الت�سّلل 

ع������ر احل��������دود 

ف�سلاً  ال�����س��وري��ة، 

ع����ن ت���رك���ي���زه 

يف  ثابتة  ح��واج��ز 

املهمة  ال��ن��ق��اط 

ال����ت����ي ت�����س��ب��ط 

ال��دخ��ول واخل��روج 

واأخرى ظرفية حيث  واإليه،  من القطاع 

تدعو احلاجة. 

تن�سيق مع قطع اأخرى

والتعاون  التن�سيق  اإىل  اللواء  قائد  ي�سري 

تنت�سر  اإذ  اأخ���رى،  قطع  مع  العملين 

ال�سرقية  احل����دود  وع��ل��ى  ال��ق��ط��اع  يف 

من  الثالث،  الرية  احلدود  فوج  وحدات 

ويتّم  املحفورة،  بركة  اإىل  الفخار  عيتا 

التن�سيق معها بهدف توقيف املت�سّللني 

و�سبط عمليات التهريب. واللواء جاهز 

حني  لها  وامل�ساندة  الدعم  لتقدمي  ا  دائماً

تق�سي  كما  ذل��ك،  الأو���س��اع  تتطّلب 

القوى  مب�ساندة  اللواء  وح��دات  مهمات 

املنت�سرة يف قطاع حا�سبيا- �سبعا، ل�سّد 

اأي اعتداء من قبل العدو الإ�سرائيلي.

الركن حيدر: ماذا عن  العميد  ن�ساأل 

النازحني  وخيم  الفل�سطينّية  املخيمات 

ا؟ ا اأمنياً ال�سوريني، األ ت�سّكل تهديداً

من  ا  جّيداً بالأو�ساع  من�سك  فيقول: 

حتقيق 

ع�شكري
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الدوريات  وتنفيذ  الدائم  ال�سهر  خلل 

فرع  م��ع  بالتعاون  ال��ده��م  وعمليات 

اأّننا  املخابرات يف منطقة البقاع. كما 

من  واخل��روج  الدخول  عمليات  ن�سبط 

ا  املخيمات الفل�سطينية واإليها، وخ�سو�ساً

خمّيم لو�سي )ال�سلطان يعقوب التحتا(.

اللواء  دوري���ات  جت��وب  ت��ق��ّدم،  م��ا  اإىل 

املواطنني  �سعور  يعّزز  ما  والقرى،  البلدات 

اإىل  موجود  اجلي�ش  وب��اأن  بالطماأنينة 

اأي  يف  ج��ان��ب��ه��م 

وقت.  واأي  مكان 

الأمني،  اجلانب  يتجاوز  احل�سور  ه��ذا 

لي�سمل تقدمي خدمات واأعمال اإمنائية، 

حيث تدعو احلاجة.

التدريب

يتطّلب حتقيق اجلهوزية الدائمة �سقل 

وهذا  با�ستمرار،  الع�سكريني  مهارات 

ي�سمل:  الذي  املتوا�سل  التدريب  يوّفره  ما 

ال�سرايا  واآم���ري  ال��ق��ادة  ال�سباط  تدريب 
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�سعار  يق�سم 

الثالث  ال��ل��واء 

ق�سمني:  اإىل 

الأول اأزرق يرمز 

ال�سماء،  اإىل 

بني  والآخ������ر 

اإىل  وي�����رم�����ز 

الوطن.  اأر����ش 

يد  ت��ت��و���س��ط��ه 

الإرادة  ويعني  ال�سماء  نحو  مرفوع  �سيف  على  ممدودة 

لبنان،  خلود  رمز  اخل�سراء  الأرزة  حاملاً  والت�سميم، 

حماطة بالنار التي تق�سي على الأعداء، والنور دللة على 

ا. يحمل ال�سعار عبارة »اأر�سنا لنا«. بقاء احلق �ساطعاً

�سعار 

اللواء



ت�سطلع غرفة عمليات اللواء بالدور الرئي�ش يف املعاجلات 

قيادة  وبني  جهة،  من  اللواء  وقيادة  القيادة  عمليات  بني 

 Wall Screen اأخرى. وهي مزّودة  اللواء وقطعه من جهة 

قيادة  حول  مراقبة  بكامريات  يّت�سل  ال�سا�سات  متعّدد 

معاينة  يتيح  ما  املعلومات،  خل��زن   GIS ونظام  ال��ل��واء، 

واملراكز  القطع  وقطاعات  اللواء  قطاع  تظهر  خطائط 

الأماكن  اإىل  بالإ�سافة  ال��دوري��ات،  وم�سالك  واحل��واج��ز 

ال�سورّيني،  والنازحني  الفل�سطينيني  وخميمات  امل�سبوهة 

وخطط غلق القطاع، وخطة انت�سار على احلدود... بغية 

ت�سهيل عملية القيادة وال�سيطرة.

 Drone َزت الغرفة التي ت�ستفيد من طائرة كذلك، ُجهِّ

لل�ستطلع، مبجموعة خرائط متحّركة واأجهزة ات�سال 

واأجهزة كمبيوتر.

حتقيق 

ع�شكري

اللواء،  يف  الأع��وان  وال�سباط  والف�سائل 

ف�سلاً عن الع�سكرّيني من باقي الرتب. 

درا�سية،  مكاتب  ُتقام  ال�سياق  هذا  ويف 

واأخرى  للرتبة،  موازية  مقت�سبة  ودورات 

 GIS-( اجلغرافية  املعلومات  نظم  يف 

جل�سات  اإىل  العتاد،  وترميم   ،)GPS
تدريبية يف جمال املعلوماتية و�سواها.

ا باإ�سراف  ا م�سرتكاً وتتابع ال�سرايا تدريباً

بريطانية  واأخرى  اأمريكية  تدريب  فرق 

حامات.  يف  اخلا�سة  القوات  مدر�سة  يف 

ا،  حديثاً ��َذت  ُن��فِّ التي  التدريبات  وم��ن 

على  ه��ب��وط  دورة 

احل��ب��ال ب��اإ���س��راف 

م������دّرب������ني م��ن 

ال��ف��وج امل��ج��وق��ل، 

اأ�سا�سي  قتال  ودورة 

ب���اإ����س���راف ف��ري��ق 

اأمريكي  ت��دري��ب 

وتدريب  رياق،  ال�ساد�ش-  التدخل  يف فوج 

الأم��اك��ن  يف  ال��ق��ت��ال  على  م�سرتك 

مع  الألغام  بنزع  خا�ش  واآخ��ر  الآهلة، 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة.

تطوير  ت�سمل  ور���س��ة  ال��ل��واء  ي�سهد 

ويعمل  اأخرى.  واإن�ساء  ومن�ساآت،  مراكز 

)جولة  تدريب  مركز  اإن�ساء  على  ا  حالياً

حما�سرات  وقاعة  رمي(،  وحقل  مقاتل 

مبنى  اإىل  بالإ�سافة  وم�ساغل،  وتدريب، 

لقيادة الكتيبة 32، ومركز لإمرة �سرية 

احل��دود  على  للمراقبة  واآخ��ر  املدفعية 

ال�سرقية.

غرفة العمليات
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اأحيت قوات الأمم املتحدة املوؤّقتة يف لبنان الذكرى الأربعني لتاأ�صي�صها 

باحتفال، يف مقّرها العام يف الناقورة، ح�صره وزير الدفاع الإيرلندي بول 

كيو، وزيرة الدولة ل�صوؤون التنمية الإدارية عناية عّز الدين، قائد منطقة 

الدفاع  وزير  ممثلاً  اجلمّيل  خليل  الركن  العميد  الع�صكرية  اجلنوب 

الوطني يعقوب ال�صراف وقائد اجلي�ش العماد جوزاف عون، وقائد قوات 

�صفراء  مايكل بريي، وعدد من  لبنان اجلرنال  املوؤقتة يف  املتحدة  الأمم 

الدول امل�صاركة يف القوة الدولية وفاعليات ديبلوما�صية وع�صكرية واأمنية 

وروحية وبلدية.

الـ»يونيفيل« 

احتفلت بالذكرى 

الـ 40 لتاأ�سي�سها

بريي: 

دعم اجلي�ش دعم 

ل�صتقرار لبنان  

الحتفال

من  ثّلة  بريي  اجلرنال  ا�ستعرا�ض  بعد 

الأمم  ق��وات  يف  امل�ساركة  ال��وح��دات 

عر�ض  جرى  لبنان،  يف  املوؤّقتة  املتحدة 

هذه  تاريخ  يف  املحطات  لأب��رز  تاريخي 

ال�»يونيفل«  تاأ�سي�ض  من  بدًءا  القوات 

ثّم   .2018 اآذار   19 اإىل  و�سوًل   1978 العام 

الزهر  من  اإكليًل  بريي  اجلرنال  و�سع 

 312 ذك��رى  يخّلد  ال��ذي  الن�سب  على 

التابعني  ال�سلم  حفظة  م��ن  جندًيا 

خلل  �سقطوا  الذين  املتحدة،  ل��لأمم 

و�سع  كما  لبنان،  جنوب  يف  خدمتهم 

اإكليلني  اجل��م��ّي��ل  ال��رك��ن  العميد 

وقائد  ال��دف��اع  وزي��ر  با�سم  ال��زه��ر  م��ن 

اجل��ي�����ض ع��ل��ى ال��ن�����س��ب ع��ي��ن��ه. تل 

ذل���ك دق��ي��ق��ة ���س��م��ت، ث��م رف���ع علم 

واأعلم  اللبناين،  والعلم  ال�»يونيفيل« 



البعثة.  يف  امل�ساركة  ال��دول 

وت��ق��دي��ًرا لجن��ازات��ه��م، مّت 

يف  العاملني  ال�سباط  تقليد 

لل�»يونيفل«،  ال��ع��ام  امل��ق��ر 

فرتة  انتهت  الذين  وكذلك 

الأمم  اأو���س��م��ة  خ��دم��ت��ه��م، 

املتحدة خلدمة ال�سلم.

اجلرنال بريي

ولفت اجلرنال بريي كلمته 

بذكرى  الح��ت��ف��ال  اأن  اىل 

دليل  ال�»يونيفيل«  تاأ�سي�ض 

والأمم  ال���دويل  املجتمع  ال��ت��زام  على 

و�سعبها  اللبنانية  الدولة  حيال  املتحدة 

حفظ  عمليات  م��ن  ع��اًم��ا   40 ب��ع��د 

ب��اأن  ت��ذك��ري  ��ا  اأي�����سً لكّنه  ال�����س��لم، 

يف  تبداأ  اأن  املمكن  من  التي  احل��روب 

اأي حلظة، تتطّلب بعد اندلعها اأجياًل 

ل اىل حلٍّ دائم. للتو�سّ

من  ال�»يونيفل«  روؤية  تنطلق  واأ�ساف: 

يف  الدائم  ال�سلم  على  احلفاظ  مبداأ 

العام  يف  دورها  اأن  علًما  لبنان،  جنوب 

2018 يختلف كثرًيا عن دور البعثة التي 

بداأت منذ 40 عاًما، لناحية احلفاظ على 

قدرات  وتعزيز  املدنيني  وحماية  ال�سلم 

اجلي�ض اللبناين والعمل على وقف دائم 

ال�سياق  ه��ذا  يف  واأك��ّد  النار.  لإط��لق 

العام  منذ  يتمتع  لبنان  ج��ن��وب  اأن 

العامان  وق��ال:  الن�سبي،  بالهدوء   2006

منطقة  يف  الأف�����س��ل  ك��ان��ا  املا�سيان 

يومًيا  ال�»يونيفيل«  تعمل  اإذ  عملياتنا 

الأطراف  جميع  مع  ال�سنة  مدار  وعلى 

من اأجل احلفاظ على الهدوء على طول 

اخلط الأزرق ويف منطقة عملياتها. وقد 

�سّهل هذا الهدوء منو املجتمعات املدنية 

طبيعتها  اإىل  الأن�سطة  عودة  ف�سهدنا 

البيئة  وتوافرت  العمليات،  منطقة  يف 

والقت�سادية  الزراعية  للتنمية  املوؤاتية 

ما  وه���ذا  اجل��ن��وب.  يف  وال�ستثمارية 

ملوؤه  مب�ستقبل  الأم���ل  اإىل  ي��ح��دون��ا 

وتزدهر  املجتمعات  فتنمو  ال�����س��لم، 

اإىل  العودة  فكرة  �سّد  منيعة  وت�سبح 

ال�سراع.

ذكريات  قائًل:  بريي  اجلرنال  وتابع 

ذاكرة  يف  زالت  ما  الأليم  لبنان  ما�سي 

امل�سوؤولية  ف���اإّن  وب��ال��ت��ايل  اجلنوبيني، 

من  التعّلم  علينا  حتّتم  امل�سرتكة 

على  للبقاء  اجل��ه��ود  وب��ذل  ما�سينا، 

ومن  ا�ستباقًيا،  �سنعمل  ال�سلم.  طريق 

ال�سراع،  اإىل  ال��ع��ودة  ملنع  كلل،  دون 

الأيام  واإىل  الأرواح،  خ�سارة  دوام��ة  واإىل 

ولن  املا�سي.  يف  ع�سناها  التي  املظلمة 

منطقة  يف  املدنيني  حلماية  جهًدا  نوّفر 

م�سدر  ع��ن  النظر  بغ�ّض  العمليات، 

التهديد، ومن دون امل�ّض بدور احلكومة 

عن  والأخرية  الأوىل  امل�سوؤولة  اللبنانية، 

حماية مواطنيها.

على  اللبناين  اجلي�ض  ب��ق��درة  ون���ّوه 

املوؤ�س���سة  اأّن  اىل  م�سرًيا  والنمّو،  التطّور 

والحرتام،  الثقة  حازت  قد  الع�سكرية 

مواطنيها،  حماية  على  ق���ادرة  وه��ي 

من  العمل  �ستوا�سل  ال�»يونيفيل«  واأّن 

التطور،  هذا  اأجل 

اجلي�ض  دعم  لأن 

دعم  هو  اللبناين 

لبنان  ل���س��ت��ق��رار 

نحو  تقّدم  ولإحراز 

حّل ال�سراع.

اأّن  ب��ريي  اجل���رنال  واأّك����د 

كانوا  الدولية  القوات  جنود 

عاًما   40 م��دى  على  �سيوًفا 

جنوب  ���س��ك��ان  خ��دم��ة  يف 

اأحد منهم يرغب  لبنان، ول 

نهاية،  ل  ما  اإىل  البقاء  يف 

معترًبا اأّن قرار جمل�ض الأمن 

من  به  املعرتف   1701 ال��دويل 

واملجتمع  امل��ت��ح��دة  الأمم 

اللبنانية،  واحلكومة  الدويل 

لل�سلم  الوحيد  الطريق  هو 

اجلميع  واجب  ومن  الدائم، 

العمل على تنفيذه، لتحقيق 

ال�����س��لم ال��دائ��م ل��لأج��ي��ال 

احلالية وامل�ستقبلية يف اجلنوب.

واأخرًيا توّجه بال�سكر اإىل رجال حفظ 

من  امل�ستمّرة  جهودهم  على  ال�سلم 

منهم،  املطلوبة  املهمات  تنفيذ  اأجل 

التي  اجل�سام  الت�سحيات  على  مثنًيا 

اإياهم  داعًيا  وعائلتهم،  يقدمونها 

اإىل ال�ستمرار يف نهج التعاون والحرتام 

التي  املجتمعات  حيال  اعتمدوه  الذي 

يعي�سون فيها.

وتقدير  اإك��ب��ار  حت��ّي��ة  وّج���ه  ك��م��ا 

باأرواحهم  �سّحوا  الذين  ال�سهداء  لأرواح 

تذهب  ب��اأّل  واع��ًدا  ال�سلم،  اأج��ل  من 

�سدى. ت�سحياتهم 

اجلمّيل العميد 

اجلمّيل  ال��رك��ن  العميد  األ��ق��ى  ث��م 

كلمة اأعرب فيها عن فخره مل�ساركة 

ال���»ي��ون��ي��ف��ي��ل« يف اح��ت��ف��ال ال��ذك��رى 

لبنان،  جنوب  يف  لتاأ�سي�سها  الأربعني 

ال�»يونيفيل«  ق���وات  مت��ّي��زت  وق���ال: 

بالكفاءة واملناقبية والن�سباط واحلر�ض 

على معاملة املواطنني اجلنوبيني بكل 

احتفاالت
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وم�ساعدتهم  وم�سوؤولية،  وجت��ّرد  وع��ي 

احلروب  خّلفتها  التي  الآثار  اإزالة  على 

املتعاقبة، من خلل امل�ساهمة الفاعلة 

ما  المنائية،  امل�ساريع  من  العديد  يف 

وّطد اأوا�سر الثقة والطماأنينة يف النفو�ض.

يف  احل�سا�سة  مهمتكم  اإّن  وت��اب��ع: 

القيم  يف  نا�سع  مثال  لبنان  جنوب 

بني  جتمع  التي  والإن�سانية  احل�سارية 

قوات  لواء  حتت  املن�سوية  وال��دول  لبنان 

اجل��ن��وب.  يف  امل��وؤق��ت��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم 

واجل��ي�����ض ي��ث��ن��ي ع��ل��ى ه���ذه امل�����س��رية 

الثابت  ال��ت��زام��ه  وي��وؤك��د  امل�سرتكة 

القرار  �سّيما  ول  املتحدة،  الأمم  قرارات 

ا�ستعداده  مع  مندرجاته،  بكامل   1701

واأطماعه  الإ�سرائيلي  العدو  جلبه  الدائم 

يف اأر�سنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية.

العماد  اجلي�ض  قائد  با�سم  واأ���س��اف: 

اأتقّدم بتحية ثناء وتقدير  جوزاف عون، 

ال�سلم،  يف  اجلي�ض  �سركاء  اإىل  و�سلم 

املوؤقتة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ق���وات  �سباط 

اجل��رنال  بقيادة  وجنودها،  لبنان،  يف 

ال��دوؤوب��ة،  جل��ه��وده��م  ب���ريي،  مايكل 

مع  تمر  امل�سّ وتعاونهم  املمّيز،  واأدائهم 

الأمن  م�سرية  توطيد  �سبيل  يف  اجلي�ض 

وال�ستقرار يف اجلنوب.

اأنه  اجلمّيل  الركن  العميد  واأّك��د 

وّفرناه  اأن نفخر مبا  من حّقنا جميًعا، 

غالية  طماأنينة  من  اجلنوب  يف  لأهلنا 

اأع��ق��ب��ت ���س��ن��وات ط���وال م��ن احل��روب 

اأن  يف  اأمله  عن  ا  معرّبً والقلق،  واخلوف 

لتجديد  ح��اف��ًزا  املنا�سبة  ه��ذه  تكون 

م�ستقبل  نحو  واثقة  بخطى  النطلقة 

م�سرق واعد.

حتّية اإىل الرفاق

احلفل  يف  العاطفية  اللحظات  اأب��رز 

الرفاق  اإىل  وّجهها  التي  تلك  كانت 

اأح��د  وه��و  اأوم��اه��وين،  ج��ون  ال�سهداء 

وقد  الإيرلنديني،  ال�سلم  جنود  قدامى 

هجوم  اأث��ن��اء  زم��لئ��ه  م��ن  اث��ن��ني  فقد 

يف  الطريي  منطقة  يف  موكبهم  على 

واأ�سيب خلل الهجوم  18 ني�سان 1980، 

بعدة ر�سا�سات.

معر�ش يف �صور

اإط�������������ار  يف 

التي  الن�ساطات 

احتفاًل  اأقيمت 

افتتح  بالذكرى، 

اجل��������رنال ب���ريي 

اجلمّيل  والعميد 

لل�سور  ��ا  م��ع��ر���سً

ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 

مهدى  ���س��ور،  يف 

»ج��م��ي��ع  اإىل 

امللتزمني  اأول��ئ��ك 

ت���ع���زي���ز ث��ق��اف��ة 

جنوب  يف  ال�سلم 

ما  وف��ق  لبنان«، 

ق��ال ب���ريي، ال��ذي 

هذا  اأّن  اأ���س��اف، 

يحاكي  املعر�ض 

رحلة  ت��ف��ا���س��ي��ل 

ع��اي�����س��ه��ا رج��ال 

ال���»ي��ون��ي��ف��ي��ل« 

م���ع اجل��ن��وب��ي��ني 

عقود،  اأربعة  مل��ّدة 

لإي��ج��اد  �سعي  يف 

اأف�سل،  م�ستقبل 

جلنوب لبنان.

�سَور  َت�سرتجع 

امل��ع��ر���ض امل��ا���س��ي 

عا�سه  الذي  الأليم 

اجلنوب،  �سكان 

واعد،  م�ستقبل  اإىل  �سعيهم  وكذلك 

التي  للمهمات اخلطرة  �سور  اإىل  اإ�سافة 

يقوم بها عنا�سر ال�»يونيفيل« يف جمال 

نزع الألغام. كما ت�سّمن املعر�ض بع�ض 

الر�سومات لتلمذة من خم�سة وع�سرين 

مدر�سة يف املنطقة، تعك�ض مفهومهم 

لل�سلم.
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الذكرى اخلام�صة لنطلق م�صروع الإدارة املتكاملة للحدود يف لبنان

نّظم املركز الدويل لتطوير �صيا�صات الهجرة احتفالاً مبنا�صبة الذكرى اخلام�صة لإطلق م�صروع الإدارة املتكاملة للحدود يف لبنان واملمّول 

من الحتاد الأوروبي. اأقيم الحتفال يف نادي الرتباء املركزي - الفيا�صية يف ح�صور ممّثلني عن بعثة الحتاد الأوروبي وديبلوما�صيني وممّثلني 

عن �صركاء امل�صروع يف لبنان، والوكالت، والأجهزة امل�صتفيدة من امل�صروع، اإىل جانب رئي�ش جلنة �صبط احلدود يف اجلي�ش العميد الركن 

مروان عي�صى.

اأهمية ال�صراكة

ال�سفري  للمركز  الإقليمي  املمثل 

اإىل  اأ���س��ار  ال�سلح  امل��ويل  عبد  ال�سابق 

ال��دويل  امل��رك��ز  ب��ني  ال�سراكة  اأهمية 

الإدارة  اإطار م�سروع  الأوروبي، يف  والحتاد 

تقدمي  �سعيد  على  للحدود  املتكاملة 

احلدودية  والوكالت  للأجهزة  الدعم 

وال�ستقرار،  الأم��ن  وتعزيز  ال�سريكة 

الداعمة  والدول  الأوروب��ي  الحتاد  و�سكر 

لبنان  م�ساركة  اإىل  لفًتا  للم�سروع، 

الأورو- ال��ه��ج��رة  ب��رن��ام��ج  يف  الفاعلة 

يف  الدويل  املركز  اأطلقه  الذي  متو�سطية 

العام 2005.

تر�صيد ال�صرتاتيجيات

الهجرة  ح���ول  احل����وار  م��دي��ر  واع��ت��رب 

والتعاون يف املركز الدويل ال�سيد مارتاين 

اللزمة  املن�سة  وّف��ر  امل�سروع  اأن  بلوم 

لرت�سيد  احل��دودي��ة  ال��وك��الت  جلميع 

امل�سرتكة  ومقارباتها  ا�سرتاتيجياتها 

من  و�سبطها  احل��دود  ب���اإدارة  املرتبطة 

خلل جلنة املراقبة.

يف  والأم���ن  احلوكمة  رئي�ض  واأو���س��ح 

نيلند،  رين  ال�سيد  الأوروبي  الحتاد  بعثة 

مفهوم  تطبيق  يف  احلقيقي  التحّدي  اأنَّ 

يف  يكمن  للحدود  املتكاملة  الإدارة 

والأجهزة  الوكالت  جمع  على  القدرة 

عمل  ديناميكية  �سمن  احل��دودي��ة 

م�سرتكة بني الدول )هولندا، الدمنارك، 

اأملانيا، اإ�سبانيا، رومانيا، بولندا و�سوي�سرا( 

لعملياتها اليومية.

اأّما امللحق الع�سكري يف �سفارة هولندا 

غرّييت�سن  ك��اري��ل  العقيد  لبنان  يف 

والثانّية  الأوىل  املرحلتني  جناح  فاأّكد 

هولندا،  من  املقّدم  الدعم  مراحل  من 

اللتني مّت خللهما الرتكيز على دعم 

اأفواج احلدود الربية يف لبنان، معرًبا عن 

الثالثة  املرحلة  جناح  اإىل  بلده  تطّلع 

التي �سرتّكز ب�سكٍل خا�ض على تعزيز 

قدرات ال�ستجواب وتقنيات التحقيق.



منهجية خا�صة باحلوار

�سفارة  يف  الهجرة  ملف  م�سوؤول  واأثنى 

تيفان  �سْ ال�سيد  لبنان  يف  �سوي�سرا 

وجهوده  املركز  دور  على  روثليزبرغر 

خا�سة  منهجية  تقدمي  �سعيد  على 

باحلوار حول الهجرة وتطوير �سيا�ساتها، 

كما  املجال،  ه��ذا  يف  ال��ق��درات  وبناء 

اأّكد التزام �سوي�سرا تقدمي الدعم له.

واأعلن مدير برامج اأمن وادارة احلدود 

يف املركز الدويل بوروت، اإطلق مكّون 

احل��دود  اإدارة  م�����س��روع  �سمن  ج��دي��د 

وال�سرطة  اخلارجية  وزارة  من  بدعم 

التدريب  خ��لل  م��ن  ال��دمن��ارك��ي��ة، 

على  للعاملني  املعدات  بع�ض  وتقدمي 

النقاط واملعابر احلدودية الربية.

امل�صاهمة يف ال�صتقرار الإقليمي

واأّك������د رئ��ي�����ض وح����دة ال�����س��رط�����ة 

ال�سرط�ة  يف  اجلرمية  ومنع  املجتمعية 

هارليف  يورغ�ن  العقيد  الدمناركية 

يف  العاملة  الدول  بني  ال�سراكة  فائدة 

الهجرة  �سيا�سات  لتطوير  الدويل  املركز 

اإدارة  جم��ال  يف  �سّيما  ول   ،ICMPD
امل�ستويات،  جميع  على  الربية  احل�دود 

من  الإقليمي  ال�ستقرار  يف  وامل�ساهمة 

اإدارة  على  لبنان  ق���درة  دع��م  خ��لل 

حدوده مع �سوريا.

ممثلي  م��ن  ك��ل  ع��ر���ض  ذل��ك  بعد 

من  امل�ستفيدة  والأج��ه��زة  ال��وك��الت 

التي  والإجن�����ازات  الأن�سطة  امل�����س��روع 

تطوير  م��ن  امل�����س��روع،  �سمن  حتققت 

وتعاون  للخربات  وت��ب��ادل  للمعارف، 

عدد  اإىل  الدرا�سية  الزيارات  عرب  تقني 

فنلندا،  )قرب�ض،  الأوروب��ي��ة  ال��دول  من 

بولندا،  ه��ول��ن��دا،  اإي��ط��ال��ي��ا،  فرن�سا، 

�سوي�سرا،  اإ�سبانيا،  رومانيا،  الربتغال، 

النم�سا واململكة الربيطانية املتحدة(.

دعم لبنان

الإدارة  م�سروع  مدير  �سّلط  ختاًما، 

املتكاملة للحدود ال�سيد رامي بطحي�ض 

تدّخل  جم���الت  �سبكة  على  ال�سوء 

خ��لل  امل�����س��روع  ط���ّوره���ا  متخ�س�سة 

واحدة  وُتعترب  املا�سية،  ال�سنوات اخلم�ض 

من بني عّدة م�ساريع يدعم من خللها 

الحتاد الأوروبي لبنان للحفاظ على اأمنه 

عند احلدود ويف الداخل.

اأخرًيا جتدر الإ�سارة اأّنه منذ العام 2012، 

�ساهم الحتاد الأوروبي مببلغ 14 مليون 

يورو يف م�سروع الإدارة املتكاملة للحدود 

والثانية(.  الأوىل  )املرحلتان  لبنان  يف 

تقدمي  ا�ستمرار  يف  حالًيا  البحث  ويجري 

دعم مل�ساريع م�ستقبلية.

الدويل  املركز  ينّفذ  اأخ��رى  جهة  ومن 

لبنان  يف  الهج�رة  �سيا�سات  لتطوير 

للحدود  املتكاملة  الإدارة  م�����س��روع 

من  ودعم  الأوروب��ي  الحتاد  من  بتمويل 

الدولة  واأمانة  الهولندية  اخلارجية  وزارة 

اخلارجية  ووزارة  للهجرة،  ال�سوي�سرية 

الدمناركية.
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توقيفات وم�صبوطات

الق�صاء املخت�ش:  • اأحالت مديرية املخابرات على 
لنتمائه  امل�سهداين  حممود  اأحمد  ال�سوري   ،2018/3/20 يف   -

اإىل تنظيم جبهة »الن�سرة الإرهابي«، ومل�ساركته اإىل جانبه يف 

العتداء على وحدات اجلي�ض اللبناين خلل معركة عر�سال يف 

تاريخ 2014/8/2، واأ�سر ع�سكريني واقتيادهم اإىل منزل املوقوف 

م�سطفى احلجريي امللّقب ب�»اأبو طاقية«، ولإقدامه على تاأمني 

الأ�سلحة والذخائر احلربية مل�سلحة التنظيم الإرهابي املذكور.

اأف��راد،  �ستة  من  تتاأّلف  اإرهابّية  خلّية   ،2018/3/27 يف   -

الإرهابي  الن�سرة«  بالقيادي يف تنظيم »جبهة  اأمنًيا  ومرتبطة 

بعدة  واملتوّرط  اإدلب،  يف  املوجود  احل�سن  زكريا  الرحمن  عبد 

املادي  الدعم  وبتاأمني  اللبناين،  الداخل  يف  اإرهابية  اأعمال 

لت�سهيل  واإيوائها  املذكورة،  اخللّية  �سمن  املوقوفة  لزوجته 

لتنفيذ  تخطط  كانت  حيث  �سوريا،  اإىل  انتقالها  عملية 

عملية انتحارية.

• دهمت دورية من مديرية املخابرات:
- منازل عدد من املطلوبني يف حمّلة بعلبك – حي ال�سراونة، 

لت�سنيعها،  واآلت  خمتلفة  اأن���واع  من  خم���ّدرات  و�سبطت 

وكامريات مراقبة، واأجهزة ل�سلكية )2018/3/7(...

و�سبطت  بعلبك،  حورتعل-  بلدة  يف  مطلوبني  منازل   -

»كل�سنكوف«  نوع  حربيتني  بندقّيتني  اأحدهم  منزل  يف 

كلغ  و2  م�سّنعة  كلغ  و32  اخلفيفة،  الذخائر  من  وكمّية 

من  وكيلوغرام  الكيف،  ح�سي�سة  مادة  من  م�سّنعة  غري 

حبوب الكبتاغون ومواد خمدرة اأخرى، وكمّية من العملت 

الأجنبية، واأمتعة ع�سكرية متنّوعة )ليل 28 /2018/2(... 

• اأوقفت مديرية املخابرات:
م�سّبب  زه��رة«  اأي��اد  ب�»اأبو  امللّقب  زهرة  اأبو  حممد  املدعو   -

الإ�سكال الذي وقع داخل خمّيم �ساتيل، واأّدى اإىل مقتل �سخ�ض 

واإ�سابة اآخرين )2018/3/7(.

- املدعو عثمان حممد العبدالل�ه امللّقب »اأبو اأ�سيد« لنتمائه 

اإىل جمموعة الإرهابي اأ�سامة من�سور، وم�ساركته اإىل جانبها 

العام  طرابل�ض  اأحداث  اجلي�ض خلل  وحدات  بالعتداء على 

خلل  اآخرين  مع  وتاأليفه  الع�سكريني،  اأحد  وخطف   ،2014

التخطيط  على  عملت  اإرهابّية  خلّية  املذكورة،  الأح��داث 

وللعثور  ووحداته،  اجلي�ض  مراكز  �سد  اإرهابّية  اأعمال  وتنفيذ 

نا�سف  اأثناء مداهمة منزله، على حزام  2015، يف  العام  خلل 

عدة  ولوجود  الإرهابي،  داع�ض  لتنظيم  وراي��ة  تفخيخ  وجهاز 

بلغات خل�سات اأحكام ومذكرات توقيف بحّقه، �سادرة 

قتل  اأع��م��ال  بجرم  الع�سكرية  املحكمة  ع��ن 

وخطف ع�سكريني، وحيازة اأ�سلحة وذخائر حربية 

والقيام باأعمال اإرهابية )2018/3/8(.

بلدة  يف  اأُوق��ف  ال��ذي  يو�سف  ع��ادل  بلل  املدعو   -

تهريب  اأثناء حماولته  الغربي يف  البقاع   - ال�سويري 

فان  �سيارة  داخل  ال�سورية،  التابعية  ا من  �سخ�سً  37

قانونية  واأوراق  لوحات  بدون  اأبي�ض  لون  »رينو«  نوع 

 .)2018/3/11(

بجرم  املطلوب  حمدان،  علي  عبا�ض  املدعو   -

واإ�سابة  �سخ�س�ني  مبقت�ل  والت�سبّ�ب  ن��ار  اإط��لق 

الأم��ن  ق��وى  اأح��ده��م من ع��داد عنا�سر  اآخ��ري��ن، 

البقاع   - اإي��ع��ات  بلدة  يف  اأوق���ف  وق��د  ال��داخ��ل��ي. 

.)2018/3/22(

يومّيات 

اإعداد: نينا عقل خليلاأمنّية 

العدد 42394

اإحالة خلية اإرهابية وموقوف على 

الق�صاء املخت�ش وتوقيف مطلوبني



... عبوات ومتفجرات يف جرود عر�صال

 )2018/3/9( اجلي�ض  يف  الهند�سة  لفوج  تابعة  وحدة  �سبطت 

منطقة  ج��رود  يف 

كمّية  عر�سال، 

م����ن ال���ع���ب���وات 

ومن  واملتفجرات، 

ب���ي���ن���ه���ا ث���لث 

ع���ب���وات زن����ة 50 

ك���ل���غ وث����لث 

ع���ب���وات زن����ة 30 

ك���ل���غ، وع��ب��وة 

ك��ل��غ،   20 زن����ة 

واأرب����ع����ة األ���غ���ام 

ل��لأف��راد،  م�سادة 

وج����م����ي����ع����ه����ا 

م����ن خم��ّل��ف��ات 

ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 

الإرهابّية.

القيادة حتّذر من ا�صتعمال طائرات 

التحّكم عن بعد

على خمتلف اأنواعها واأحجامها

اأعلنت قيادة اجلي�ض يف بياٍن اأ�سدرته مديرية التوجيه 

التحّكم  طائرات  مالكي  حتّذر  اأّنها   ،)2018/3/14(

عن بعد على خمتلف اأنواعها واأحجامها، من خطورة 

قرب  وبخا�سة  اللبنانية،  الأرا���س��ي  فوق  ا�ستعمالها 

واحليوية،  احل�سا�سة  والأماكن  الع�سكرية  املراكز 

حتت  التوجيه،  مديرية  عن  �سادر  ترخي�ض  دون  من 

القانونية بحق م�سغليها،  وامللحقة  اإ�سقاطها  طائلة 

ج�سيمة  خماطر  من  ت�سّكله  اأن  ميكن  ملا  نظًرا 

وال�سلمة  الأمنية  والأجهزة  الر�سمية  املوؤ�س�سات  على 

العامة. 

بوا�سطة  ت�سوير  ترخي�ض  لطلب  الّلزمة  وامل�ستندات 

طائرة �سغرية  FLYING CAM هي:

العامة: امل�صتندات 

• طلب خطي موقع من �ساحب العلقة يت�سمن:
- مو�سوع الرتخي�ض والهدف منه.

التابع  الت�سل�سلي  والرقم  والكامريا  الطائرة  نوع   -

لكل منهما.

- جدول يبنّي مكان الت�سوير وزمانه.

- رقم هاتف �ساحب العلقة.

اخلا�صة: امل�صتندات 

• ترخي�ض ا�ستخدام الطائرة من القوات اجلوية.
• �سورة عن هوية م�سغل الطائرة.

• �سورة عن جواز ال�سفر وختم الدخول مل�سغل الطائرة 
) يف حال كان م�سغلها اجنبًيا(.

لها  التابع  الت�سل�سلي  والرقم  الطائرة  عن  �سورة   •
. scan

اآلية �صري امللف:

الآتي  الو�سائل  اإح��دى  عرب  الطلبات  ت�سليم  يتم   •
ذكرها:

اأمانة   – اجلي�ض  قيادة  اإىل  �سخ�سًيا  الطلب  تقدمي   -

الأركان.

press@lebarmy.gov.lb :الربيد الإلكرتوين -

- فاك�ض مديرية التوجيه على الرقم 01/424104

اإجنــازه: مــّدة 

مع  الطلب  تقدمي  تاريخ  من  الأقل  على  ا�سبوع   •
امل�ستندات. جميع 

املتوجب: الر�صم 

• ل يتوجب دفع اأي ر�سم مايل.

43 العدد 394





�شهدا�ؤنا
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ت�صييع العريف ال�صهيد 

�صادي الق�صي�ش يف بلدة 

عيتا الفخار - را�صيا

الركن  العميد  الت�سييع  مرا�سم  ح�سر 

علي رم�سان ممّثًل وزير الدفاع الوطني 

اجلي�ض  وقائد  ال�سّراف  ريا�ض  يعقوب 

العماد جوزاف عون، واأهل ال�سهيد ورفاقه 

وعدد من ال�سخ�سيات والأهايل. 

واجلرحى  احلرب  اأو�سمة  تقليده  وبعد 

والتقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية، 

يف  الطاهرة  روح��ه  عن  ال�سلة  واإق��ام��ة 

بلدته عيتا الفخار، األقى العميد الركن 

مبناقبية  فيها  ن���ّوه  كلمة  رم�سان 

»اإذا  قاله:  ومّم��ا  وت�سحياته.  ال�سهيد 

كانت الكلمات تعجز وامل�ساعر تفي�ض 

ا�ستعجلته  وقد  رفيقنا،  ا�ست�سهاد  اأمام 

يد القدر فخطفته يف ريعان �سبابه، فاإننا 

جميًعا كع�سكريني على ا�ستعداٍد دائم 

اأو  لدفع تلك ال�سريبة يف �ساحة ال�سرف، 

خلل اأداء الواجب على حدٍّ �سواء، مبلء 

الر�سا والقناعة، ليقيننا باأّن الوطن يولد 

ويتجّدد ب�سهدائه«.

العريف  حياة  ع��ن  نبذة  يلي  م��ا  ويف 

ال�سهيد:

 – زحلة  يف   1982/6/21 مواليد  من   •
ق�ساء زحلة – حمافظة البقاع.

• تطّوع يف اجلي�ض بتاريخ 1999/12/1.
• من عداد لواء امل�ساة الأول - الكتيبة 

.12

• حائز:
- تهنئة وزير الداخلية والبلديات.

- و�سام مكافحة الإرهاب.

- ميدالية املوؤمترات للعام 2002.

- تنويه العماد قائد اجلي�ض �سّت مّرات.

ت�سع  اجلي�ض  قائد  العماد  تهنئة   -

مّرات.

- تهنئة قائد القطعة اأربع مّرات.

• متاأهل وله ولدان.

�صّيعت قيادة اجلي�ش واأهايل بلدة عيتا الفخار 

الذي  الق�صي�ش  روبري  �صادي  العريف  را�صيا،   -

بجروح  ا  متاأّثراً  2018/3/4 بتاريخ  ا�صت�صهد 

اآلية ع�صكرية  اأ�صيب بها جّراء تعّر�ش  كان قد 

حلادث �صري يف اأثناء تنفيذ دورية. 



ن�صب تذكاري للرائد ال�صهيد زّيان اجلردي

بالعميد  ممثًل  عون  ج��وزاف  العماد  اجلي�ض  قائد  برعاية 

الركن اإميل الر�سماين، وبدعم من بلدية مزرعة ي�سوع، اأحيت 

عائلة الرائد ال�سهيد زّيان اجلردي الذكرى اخلام�سة ل�ست�سهاده، 

بقّدا�ض اأقيم لراحة نف�سه يف كني�سة مار 

اإزاح��ة  واحتفال  ي�سوع  مزرعة  م��ارون- 

ال�ستار عن ن�سب تذكاري له، يف ح�سور 

اإىل  بالإ�سافة  ال�سخ�سيات  م��ن  ع��دد 

ح�سد من ال�سباط رفاق ال�سهيد والعائلة 

والأ�سدقاء.

جو  رفع  ثم  افتتاًحا،  الوطني  الن�سيد 

ابن ال�سهيد العلم يف احلديقة على وقع 

اأنغام مو�سيقى اجلي�ض، واأزيح ال�ستار عن 

العماد  ممثل  عليه  و�سع  الذي  الن�سب 

الركن  العميد  األقى  بعدها  الزهر.  اإكليًل من  قائد اجلي�ض 

لرئي�ض  و�سّلمه  اجلي�ض،  قائد  با�سم  �سكر  كتاب  الر�سماين 

البلدية مع درٍع تقديرية. ومّما جاء فيه:

ي�سيف  واأفراد عائلتهم  ال�سهداء  لت�سحيات  تقديركم  »اإّن 

يف  يقوم  الذي  الع�سكري  بنياننا  يف  مدماًكا  املعنوية  بقيمته 

واملجتمع  اجلي�ض  بني  والت�سافر  التعاون  دعائم  على  الأ�سا�ض 

املدين. با�سم العماد قائد اجلي�ض اأ�سكر املجل�ض البلدي وكل 

من �ساهم يف اإن�ساء هذا الن�سب الذي ل ميّثل �سهيًدا واحًدا بل 

ميّثل كل �سهداء الوطن...« .

باز،  م��اري  ال�سيدة  ال�سهيد  اأرملة  األقتها  العائلة  كلمة 

�سة  واملوؤ�سّ وطنه  �سبيل  يف  وتفانيه  زّيان  حب  عن  حتّدثت  التي 

�ساب  يختار  اأن  من  اأعظم  حب  من  ما  قائلة:  الع�سكرية، 

مدر�سة الدفاع عن الوطن حزبه الأول والأخري... هي ق�سة �سابط 

اختار ومب�سيئة القدر، مواجهة ال�سّر منفرًدا، ل يف �ساحة حرب، 

ة  ول يف ميدان قتال، حيث يكون حماًطا برفاق ال�سلح. ق�سّ

بطل حاول يف 9 اآب 2012 حماية مواطنني، �سودف اأن التقاهم 

ال�سرقة. غري  داخل م�سرف، اقتحمته ع�سابة م�سّلحة بهدف 

اأّن يد الإرهاب كانت اأ�سرع، واأ�سابته بطلقات اأدخل ب�سببها 

اإىل امل�ست�سفى، ليرتّقى اإىل رتبة ال�سهادة، �سباح ال�سابع من اآذار 

.2013

حا�سًرا  يزال  ل  للوطن  حّبه  لكّن  زّيان  ا�ست�سهد  واأ�سافت: 

�سته  وموؤ�سّ الوطن  هذا  ع�سق  على  ابنه  رّب��ى  ال��ذي  هو  اليوم، 

الع�سكرية... 

بعدها توّجه اجلميع اإىل كني�سة مار مارون- املجّمع الراعوي 

حيث احتفل املون�سينيور روكز بّراك بالذبيحة الإلهية، واألقى 

عظة حتّدث فيها عن ال�سهادة والوفاء. 

قائد  ملمثل  تقديرّية  درًعا  ال�سهيد  عائلة  قّدمت  اخلتام،  يف 

اجلي�ض واأخرى لرئي�ض البلدية، ثم دعت اجلميع اإىل كوكتيل.

حديقة النقيب املغوار ال�صهيد اأحمد حممود طبيخ

دور�ض  بلدية  افتتحت  ل�ست�سهاده،  الثالثة  للذكرى  اإحياًء 

حديقة ال�سهيد النقيب املغوار اأحمد حممود طبيخ، باحتفال 

ذكراهم 

اإعداد: ندين البلعة خرياللهخالدة
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مبادرات 

ا لأربعة  تكرمياً

�صباط �صهداء

فاإّن  والوفاء،  الت�صحية  منارة  لأّنهم 

وبني  �صة  املوؤ�صّ يف  ا،  ــداً اأب حّية  ذكراهم 

الأهل والأ�صدقاء واملواطنني... ومبادرات 

تكرميهم توؤّكد اأنهم خالدون خلود لبنان.



ح�سينّية  يف  اأق��ام��ت��ه 

زينب  ال�سّيدة  م�سجد 

وزير  برعاية  البلدة،  يف 

احلاج  ح�سني  ال�سناعة 

ح�����س��وره،  ويف  ح�����س��ن 

نعوم  اأب��و  فريد  العقيد 

ج��وزاف  العماد  ممثًل 

عون قائد اجلي�ض وح�سد 

م���ن رف����اق ال�����س��ه��ي��د، 

بالإ�سافة اإىل �سخ�سيات.

عّدة  الحتفال  تخّلل 

كلمات، ا�ستهّلها نائب رئي�ض احتاد بلديات بعلبك �سفيق 

قا�سم �سحاده م�سرًيا اإىل اأن بلدية دور�ض اأحّبت اأن تخّلد ذكرى 

مبواجهة  لبنان  عن  دفاًعا  ا�ست�سهد  ال��ذي  طبيخ  النقيب 

الإرهاب التكفريي يف جرود ال�سل�سلة ال�سرقية، فاأطلقت ا�سمه 

على احلديقة التي اأعيد تاأهيلها لتحمل ذكراه الطّيبة.

بدوره قال رئي�ض بلدية دور�ض: ... ال�سهيد البطل اأحمد طبيخ 

رفع راأ�ض الوطن عالًيا، و�سمد �سمود اجلبال مدافًعا عن اأر�سه 

و�سعبه لينال �سرف البطولة وال�سهادة. واأعلن ت�سمية دّوار مدخل 

البلدة »دّوار �سهداء بلدة دور�ض«.

وحتّدث والد ال�سهيد العميد املتقاعد حممود طبيخ متوّجًها 

الذين  وجنوده  ورتبائه  و�سباطه  اجلي�ض  لقيادة  اإكبار  بتحية 

خا�سوا معركة »فجر اجلرود« وطردوا الإرهاب من اأر�ض لبنان 

املقد�سة...

وتوّجه اإىل جنله ال�سهيد قائًل: ولدي اأحمد لقد اأدميت قلوب 

حمبيك برحيلك من اأر�ض مل تّت�سع لك اإىل جنان الله، لكن 

عزاءنا اأنك ورفاقك واإخوتك ال�سهداء �سنعتم بدمائكم جمد 

لبنان وكرامته وا�ستقلله، فبكم الفخر.«

اأّما الوزير احلاج ح�سن فاعترب اأّن ذكر ال�سهداء باٍق وعهدهم 

يكون  وعندما  ورا�سخ،  ثابت  بنهجهم  كنا  ومت�سّ باٍق،  فينا 

الفقيد �سهيًدا فاإّن اللوعة واحلزن يختلطان بالعّزة والكرامة 

والت�سحية والفداء«.

الذكرى الع�صرون للنقيب ال�صهيد جان وهبة

اأحيت بلدة عانا الذكرى الع�سرين ل�ست�سهاد ابنها النقيب 

اأ�ساقفة  اليا�ض وهبة بقدا�ض احتفايل تراأ�سه رئي�ض  املغوار جان 

املطران  الكاثوليك  امللكيني  للروم  والبقاع  وزحلة  الفرزل 

يف  املعمدان  يوحنا  القدي�ض  كابيل  يف  دروي�ض،  يوحنا  ع�سام 

والعميد  اجلراح،  جمال  الت�سالت  وزير  القدا�ض  ح�سر  البلدة. 

الركن بدوي مرعب ممثًل وزير الدفاع الوطني يعقوب ال�سراف 

وقائد اجلي�ض العماد جوزاف عون، بالإ�سافة اإىل عائلة ال�سهيد 

و�سباط من دورته وفاعليات.

معنى  عن  األقاها  التي  العظة  يف  دروي�����ض  امل��ط��ران  حت��ّدث 

ال�ست�سهاد، معترًبا اأنه اأعظم واأكرب اأعمال املحبة.

وقال: اإّننا نكّرم ال�سهيد جان وهبة ونكّرم معه كل �سهداء 

عانا الذين �سّحوا من اأجلنا. نكّرمهم ل من اأجلهم فح�سب 

ولكن من اأجلنا، لنبقى �سهوًدا للإميان الذي ورثناه من الآباء 

ويف  اأر�سنا  يف  البقاء  قدرة  منحونا  لأنهم  نكّرمهم  والأج��داد، 

بلدنا.

... وذكرى ا�صت�صهاد الرائد بيار ب�صعلين

يف الذكرى اخلام�سة ل�ست�سهاد الرائد بيار ب�سعلين، اأقامت 

البقاع،  املريجات-  بلدة  كني�سة  يف  ا  قّدا�سً ال�سهيد  عائلة 

اجلي�ض،  قائد  العماد  العقيد جورج كفروين ممثًل  يف ح�سور 

البلدة. وكان الكاهن الذي  واأهايل  وح�سد من رفاق ال�سلح 

األقى العظة وّجه حتية اإكبار واإجلل لقيادة اجلي�ض التي طردت 

الإرهاب الغا�سب عن اأر�سنا وبقيت وفيًة لدماء ال�سهداء. واأّكد 

بني  م�سافه  فال�سهيد  اأب��ًدا،  باقية  ب�سعلين  الرائد  ذكرى  اأن 

الأبرار والقّدي�سني...
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اإعداد: با�صكال معّو�ش بومارون
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اجلي�ش  يف  ا  مميزاً حّل  الأمهات  عيد 

»كلنا  عبارة  ورد،  باقة  العام.  هذا 

التاأثر  عن  عّبت  ودموع  ولدك«، 

باللفتة...

مًيا لأمهات الشسهداء وزوجاتهم
تكر

ورود من قائد اجلي�ش و»كلنا ولدك«

دموع الفرح والتاأثر

العماد جوزاف عون  اجلي�ض  قائد  وّجه 

حتية من القلب با�سم اجلي�ض اللبناين 

�ساحة  �سهداء  الع�سكريني  اأمهات  اإىل 

وزوجاتهم.   )2000 العام  )منذ  ال�سرف 

القيادة  �سّكلتها  وفود  التحية حملتها 

بيوت  بني  متنّقلة  املناطق  يف  وطافت 

ال�سهداء، حاملة باقات الورود، ومع كل 

باقة كتاب معايدة مرفًقا بعبارة موؤثرة: 

»كلنا ولدك«.

وانهمرت  ابت�سمن  باحلزن  املّت�سحات 

كّل  و�سعرت  وف��رًح��ا،  ت��اأّث��ًرا  دموعهن 

منهن اأّن لبنها اإخوة كرث...

هدية �صغرية لقلوبكّن الكبرية

�سّروف  زينة  ال�سيدة  دعت  ذل��ك،  اإىل 

�ساحة  �سهداء  ع�سكريي  اأمهات  ار  ن�سّ

على  اأقيم  غ��داء  حفل  حل�سور  ال�سرف 

�سرفهّن يف املجّمع الع�سكري – جونيه، 

العماد  اجلي�ض  ق��ائ��د  مم��ث��ًل  ح�سره 

مر�سال  الركن  العميد  ع��ون،  ج��وزاف 

الرعاية  جهاز  رئي�ض  ك��ريوز  حنو�ض 

للع�سكريني  الجتماعية  وال�����س��وؤون 

للعديد،  اجلي�ض  اأرك���ان  يف  القدامى 

واأمهات ال�سهداء املكّرمات.

كلمتها  يف  ار  ن�سّ ال�سيدة  واأ���س��ارت 

ع��رب��ون  لفتتها  اأّن  اإىل 

ال�سهداء  لأم��ه��ات  �سكر 

يف ع��ي��ده��ّن، ال����ذي ي���اأت���ي خم��ن��وًق��ا 

فلذات  على  والأ���س��ى  احل��زن  بعبارات 

ت�سحياتهّن  اإّن  قالت  واإذ  اأكبادهّن... 

اأثمرت اأبطاًل... اأ�سارت اإىل مدى تاأّثرها 

بدموٍع ذرفتها اأمهات اأبطاٍل �سقطوا يف 

الإرهاب يف معركة »فجر  ن�سالهم �سد 

اجلرود«. واأّكدت اأنه لول اجلي�ض ملا بقي 

الأوح��د،  اللبنانيني  جامع  فهو  لبنان، 

خلل  �سمدنا  ملا  الغالية  ت�سحياته  ولول 

مّر  على  وطننا  �سربت  التي  العوا�سف 

ال�سنني.



ار  ن�سّ ال�سيدة  قّدمت  كلمتها  بعد 

�سل�سلة ذهبية وحبة لوؤلوؤ بي�ساء من نوع 

�سهيد  اأم   100 حل��واىل   Mother Pearl
لقلوبكّن  �سغرية  »ه��دي��ة 

قولها.  حّد  على  الكبرية«، 

الركن  العميد  ق��ّدم  وب��دوره 

ل�ساحبة  ورٍد  ب��اق��ة  ك���ريوز 

كتاب  اإىل  اإ�سافة  ال��دع��وة 

�سكر من قائد اجلي�ض.

وتكرمي يف طرابل�ش...

بدرا  فاطمة  ال�سيدة  دع��ت 

اللبنانية  اجلمعية  رئي�سة 

والتاأهيل  للإ�سلح  اخلريية 

ح����واىل م��ئ��ة م���ن اأم��ه��ات 

وزوجات الع�سكريني ال�سهداء 

ال�سمال،  ملنطقة  التابعني 

التجارة  غرفة  يف  كوكتيل  حفل  اإىل 

تراأ�سه  طرابل�ض،   – والزراعة  وال�سناعة 

ممثل قائد اجلي�ض العميد الركن وليد 

ل�ساحبة  احلفل كلمات  تخّلل  ال�سيد. 

غنائية  وفقرات  وللمكّرمات  الدعوة 

وراق�سة.

هدايا  ب��درا  ال�سيدة  قّدمت  اخلتام  ويف 

باقة  بدورها  وتلّقت  للأمهات،  رمزية 

بادرتها  على  �سكر  وكتاب  ال��ورد  من 

الكرمية من قائد اجلي�ض.

يف  املوّظفات  الأمهات  اأّن  ا  اأي�سً يذكر 

من  م��وؤّث��رة  لفتة  لهّن  كانت  اجلي�ض 

يف  م��رة  ولأّول  اإذ  ع��ون،  ج��وزاف  العماد 

يوم  اجلي�ض  قائد  لبنان، منحهّن  تاريخ 

عطلة يف الواحد والع�سرين من اآذار.
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مواعيد احل�صاد

���س��ن��ون��وات ال��رب��ي��ع ال��واع��د حت���وم يف 

ف�ساءات روما وباري�س وبروك�سيل، فمتى 

اأوان الزرع، ومتى مواعيد احل�ساد؟

ح��َدَث��ننْ  وق���ع  ع��ل��ى  التبا�سري  ت��اأت��ي 

ال��ف��راغ  مرحلة  ان��ت��ه��اء   ، م��ت��ازَِم��ننْ

وانتهاء  للجمهورّية،  رئي�س  بانتخاب 

عن  النيابي  للمجل�س  التمديد  مرحلة 

طريق العزم على اإجراء االنتخابات وفق 

اال�ستحقاَقننْ  بن  وما  املحّددة،  املواعيد 

�سعار  حتت  الدولّية  املبادرات  ترعرعت 

توفري الدعم، وا�ستنها�س الهمم الوطنّية 

اإّنها  والعادلة.  القادرة  القوية  الدولة  لبناء 

لي�ست  وال��دول  امل�سرتكة،  امل�سالح  لعبة 

للقيام  جّماًنا  تندفع  خريّية  بجمعيات 

م�سالح  �سبكة  اإنها  اإن�ساين،  بعمل 

االأم��ن��ي،  الو�سع  االعتبار  بعن  ت��اأخ��ذ 

املنا�سبة،  وال�سمانات  املوؤاتية،  والظروف 

اإّنه  الدويل  املجتمع  يقول  متوافرة.  وهي 

�سد االإرهاب، وقد كان لبنان ال�سّباق يف 

بالدميوقراطية،  ويقول  �سوكته.  ك�سر 

ال�سغوف  هو  ولبنان  االإن�سان،  وحقوق 

يف  وحتديًدا  القيم،  هذه  اإىل  باالمتثال 

باالأمن  ويقول  العامل.  من  البقعة  هذه 

واال�ستقرار، ولبنان هو املثل واملثال، على 

الرغم من العوا�سف الهادرة، واالأعا�سري 

اأّن  التي تتدافع من حوله. حتى  الغادرة 

يف  طوًعا  انخرط  قد  ال��دول  من  البع�س 

ال�ساحات  يف  الكامنة  امل�سالح  ماراتون 

�سلك  قد  االآخر  البع�س  فيما  ال�ساخنة، 

عّب  اإىل  الدخول  وق��ّرر  االآم��ن��ة،  الطرق 

امل�ستقّرة  اللبنانية  البوابة  عرب  املنطقة 

وجم��االت  ع��م��ل،  ف��ر���س  ع��ن  للبحث 

لا�ستثمار.

الرياح حملّية... وال�صفن دولّية

لة اأولّية، غري دقيقة، يتبّن اأّن  يف حم�سّ

173 وفًدا قد زار لبنان يف العام 2017، ما بن 

هذا  و�سيا�سي،  واقت�سادي،  ومايل،  اأمني، 

ا�ست�سافتها  التي  املوؤمترات  عن  ف�سًا 

بالع�سرات، كّل ذلك  بريوت، وحتت�سب 

وموقعه،  البلد،  حيوّية  على  للتاأكيد 

االنفتاح.  على  القائمة  وثقافته  ودوره، 

الدولّية  »املجموعة  اإىل  االإ�سارة  وتكفي 

يف  النور  اأب�سرت  والتي  لبنان«،  لدعم 

اجتماعات  هام�س  على   ،2013 اأيلول 

لاأمم  العامة  للجمعّية  العادّية  ال��دورة 

العنوان  من  وا�سحة  ومهماتها  املتحدة، 

وجدت  ورمب��ا  لها،  �سعاًرا  اّتخذته  ال��ذي 

االأم��ور  ملجريات  متابعاتها  خ��ال  من 

قد  االأوان  ب��اأّن  اللبنانية  ال�ساحة  على 

حان لعقد موؤمترات خا�سة بلبنان. هنا 

تختلط التحليات املغر�سة، بالعواطف 

الربيئة، ال�ستنها�س حالة متعاطفة مع 

ت�سخي�سها  طريق  عن  امل��وؤمت��رات  هذه 

يف  ت�سيق  درب  على  ك��رم  وك��اأّن��ه��ا 

ب��االأرق��ام،  الطافحة  ال�سال  اأرجائها 

حن  يف  واالحتياجات،  وامل�ساعدات، 

البعد عن هذا  بعيدة كل  اأّن احلقيقة 

الواقع. وما يتّم تداوله يف املحا�سر الر�سمية 

ال يعدو كونه رغبات، ومتّنيات، وخطط 

م�ستقبلّية على مدى �سنوات خم�س، ال 

تاأخذ طريقها نحو التنفيذ، اإاّل اإذا هّبت 

اأ�سرعة  ت�ستهي  ما  وفق  املحلّية  الرياح 

»كما  قاعدة:  وعلى  الدولّية،  ال�سفن 

تراين، اأراك يا جميل؟!«.

مبادرة... ومبادرون

تعّددت  وهنا  امل��ب��ادرة.  فرن�سا  كانت 

اإّن  يقول  والروايات. هناك من  االأ�سباب 

و�سل  الذي  ماكرون،  اإميانويل  الرئي�س 

اإىل ق�سر االإليزيه مرت�سمًا بثقة كبرية 

يف  الفرن�سي  الناخب  له  منحها  وا�سعة 

ال�سرق  اإىل  العودة  اأراد  االقرتاع،  �سندوق 

االأو�سط ب�سيا�سة خمتلفة، ونظرة جديدة، 

البوابة  ع��رب  ال��ع��ودة  ت��ك��ون  اأن  وق���ّرر 

بقلم: جورج علم
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»زاد اخلري«

تنتجه االإرادات ال امل�ؤمترات

لبنان مقّر وممّر لقوافل امل�صالح الإقليمّية - الدولّية!

اإكليل غار فوق هامات من هم على  الربيع دولّية، و�صعت  اأقحوانية 

خّط النار، اأبطال »فجر اجلرود«، وكل فجر روى بطولة يف كتاب اخللود، 

اأو تال اأمثولة عن ماآثر اجلنود امليامني، اأحفاد فخر الدين.

اأقحوانية الربيع، ت�صّدرت موؤمتر روما. مل تعد الأرقام هي الق�صّية، ول 

بالغة اللغة، ور�صف املفردات، بل املعادلة التي فر�صت نف�صها على اأكرث 

اأن يكون لها دور يف دعم  من 40 دولة، تهّيبت، و�صاركت، ووعدت يف 

َمن طّهروا الوطن من �صياطني الإرهاب.



طويل  ت��اري��خ  يقف  حيث  اللبنانية، 

حمّطاتها  مع  الثنائية  العاقات  من 

اإّن  ي��ق��ول  م��ن  وه��ن��اك  اال�ستثنائّية. 

قرر  واملندفع،  ال�ساب  الفرن�سي  الرئي�س 

بعد  لبنان  اأج��ل  م��ن  �سيًئا  يفعل  اأن 

رئي�س  وانتخاب  ال��ف��راغ،  زم��ن  انتهاء 

م�سرية  وان��ط��اق  للجمهورّية،  جديد 

بناء الدولة واملوؤ�س�سات، ووقع خياره على 

عقد موؤمتر دويّل لدعم لبنان على غرار 

»باري�س 1، وباري�س 2، وباري�س 3«. وهناك 

العماد  اجلمهورّية  رئي�س  اإّن  يقول  من 

مي�سال عون، وخال »زيارة الدولة« التي 

نظريه  من  طلب  باري�س،  اإىل  بها  قام 

دويل  موؤمتر  عقد  على  العمل  ماكرون 

رئي�س  وال�سيء نف�سه طلبه  لبنان،  لدعم 

زياراته  خال  احلريري  �سعد  احلكومة 

املتعددة اإىل فرن�سا، ولقاءاته املتتالية مع 

الرئي�س ماكرون.

للحديث  مائًما  الظرف  يعد  مل  رمبا 

هذه  لعقد  وامل��ب��ادري��ن  امل��ب��ادرات  ع��ن 

املوؤمترات، بل مائم جًدا للحديث عن 

الطريق،  وخ��ارط��ة  والنتائج،  امل��رجت��ى، 

يريده  وم��ا  لبنان،  ي��ري��ده  م��ا  وحقيقة 

يبدو  لبنان؟  من  وامل�ساركون  املنّظمون 

الطريق  معامل  اأّن  املحّلي  املنظار  من 

خال  اأك��ر  وتبلورت  وا�سحة،  باتت 

االجتماعات التح�سريّية املمّهدة، واأوراق 

اأّي  �س النعقاد  والتي توؤ�سّ العمل املتبادلة، 

االآمال،  م�ستوى  على  ياأتي  كي  موؤمتر، 

عليه  التفاهم  مّت  وم��ا  والطموحات، 

القطار  ينطلق  اأن  هو  املجال،  ه��ذا  يف 

ويتوقف  اللبنانية،  الطريق  خارطة  وفق 

ق�سّية  معاجلة  خم�س:  حمطات  عند 

الاجئن،  ق�سّية  معاجلة  النازحن، 

 - االإدارّي��ة  الامركزّية  الف�ساد،  النفط، 

االإمنائّية.

نكهة اأمريكّية

االأمريكي  اخلارجّية  وزي��ر  زار  عندما 

العا�سمة  تيلر�سون  ريك�س  ال�سابق 

الق�سر  يف  مفيًدا  كاًما  قال  اللبنانية، 

حول  احلكومي  ال�سرايا  ويف  اجلمهوري، 

امل��وؤمت��رات اخلا�سة  ال��ت��زام ب��اده دع��م 

للم�ساهمة  ا�ستعدادها  وم��دى  بلبنان، 

اّطاعه  بعد  لها  النجاح  توفري فر�س  يف 

اأعباء  م��ن  يت�سّمن  وم��ا  امل��ل��ف،  على 

من  اجلمهورّية  هذه  تتحّملها  واأثقال 

يف  ي�سّب  الذي  الهادر  النزوح  �سال  جّراء 

الذاكرة  من  وا�ستعاد  وروابيها.  �سهولها 

ما �سمعه من الرئي�س عون عندما حمل 

االأمم  اأروق��ة  اإىل  الق�سّية،   - امللف  هذا 

املتحدة، ومنرب اجلمعّية العامة، يف اأيلول 

املا�سي، حمّذًرا من اأخطار خم�سة ت�سيب 

تزايد  ال�سميم:  يف  اللبناين  الكيان 

 300 من  )اأكر  ال��والدات  تزايد  التدّفق، 

األف والدة يف العام(، دمج املجتمع الوافد 

اللبنانين  مزاحمة  املقيم،  باملجتمع 

على فر�س العمل، وترّهل البنى التحتّية.

يبقى  وال��ع��واط��ف  امل��واق��ف  زح��م��ة  يف 

تبادر،  اأن  الدول  ملاذا على  قائًما:  ال�سوؤال 

على  �سريًعا  اجل���واب  وي��اأت��ي  وت�ساعد؟ 

ل�سان بع�س الدبلوما�سّين املعنّية دولهم 

بال�ساأن االإقليمي – ال�سرق اأو�سطي: »الأّن 

غري  للن�سر،  قابلة  غري  م�سالح،  للدول 

الدولة،  اأ�سرار  من  اإّنها  للتفاو�س،  قابلة 

اأن  يفرت�س  ال�سر،  ينك�سف  وعندما 

التنفيذ«.  نحو  طريقه  اأخذ  قد  يكون 

يعانيه  ما  بع�س  اأّن  ذل��ك،  اإىل  اأ�سف 

لي�س   - يعانيه  مّما  الكثري  اأو   - لبنان 

من ماركة »�سنع يف لبنان«، بل �سنع 

والدليل  لبنان،  اإىل  ر  ��ِدّ و���سُ اخل���ارج،  يف 

ماأ�ساة النزوح، ومن غري املقبول حتميله 

املتاحة  اخليارات  اأّما  ِبعات.  والتَّ االأوزار 

من  املخارج  اإيجاد  اإّما  للغاية،  ف�سّيقة 

جيًدا  مي�سكون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  ِقبل 

االنفجار  اأو  وال��رب��ط،  احل��ل  ��ِدرات  مَب��قنْ

املعي�سي،   - االقت�سادي   - االجتماعي 

وهذا يف حال ح�سوله، �سيدفع مبراكب 

لكن  جديد،  من  التحّرك  اإىل  امل��وت 

ناقلة  اللبنانية  ال�سواطىء  من  املّرة  هذه 

االأمر  االأوروبّية،  ال�سواطىء  اإىل  النازحن 

على  يفر�س  مهًما  حافًزا  ي�سّكل  الذي 

ويدعوه  اال�ستفاقة من المباالته،  الغرب 

اإىل عقد املوؤمترات للدول املانحة بهدف 

تهدئة اخلواطر؟!

م�صري حق العودة

يتفاعل  ال��ن��زوح،  ملف  مع  بالتوازي 

الرئي�س  طرح  وعندما  الاجئن.  ملف 

القد�س  م�سري  ترامب  دونالد  االأمريكي 

مل  البحث،  ب�ساط  على  وم�ستقبلها 

بل  م��وق��ف،  بت�سجيل  لبنان  يكتِف 

م�سري  بتو�سيح  االأبعد مطالًبا  اإىل  ذهب 

العودة،  يف  الفل�سطينين  الاجئن  حق 

ال�سيادي  الوطني  موقفه  تاأكيد  م��ع 

الراف�س للتوطن. قد يقال هنا اإّن القافلة 

مت�سي وفق املخطط املر�سوم لها من قبل 

ياأكل  »م��ن  ولكن  ال��دويل،  املجتمع 

وهناك  يعّدها«،  كمن  لي�س  الع�سي، 

واقع ال ميكن جتاهله اأو التعامي عنه؛ 

واال�ستقرار  االأه��ل��ي،  ال�سلم  ك��ان  واإذا 

التي  الثوابت  اأولويات  من  االجتماعي 

للحفاظ  الدولّية  امل��وؤمت��رات  بها  تنادي 

الرتكيبة  يف  الدقيقة  التوازنات  على 

امليزات،  وعلى  اللبنانية،  املجتمعّية 

يتحّلى  اأن  ���س  ��رَتَ ُي��فنْ التي  واملوا�سفات 

جاذبة  جّنة  يكون  ك��ي  لبنان  بها 

فا  والدولّية،  االإقليمّية،  لا�ستثمارات 

الظلم  رفع  من   – ىَل  اأَونْ باب  ومن   – بّد 

اإن�ساين عادل  واإيجاد حّل  عن كاهله، 

لّاجئن بداًل من االإقفال على ق�سيتهم 

داخل خميمات الفقر واملعاناة.
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يف  يوًما  ر  يق�سّ مل  لبنان  اأّن  احلقيقة 

م�ستوى  على  ال  االإن����ذار،  ج��ر���س  ق��رع 

القمم  وال على م�ستوى  الدولّية،  املحافل 

فاإّن  النهاية  ويف  العربّية،  واالجتماعات 

باتت  لبنان«  لدعم  الدولّية  »املجموعة 

رئي�س  يوؤكده  ما  معنى  متاًما  ت��درك 

ظرف،  كل  يف  عليه  وي�سّر  اجلمهورّية، 

ونقطة  لّلبنانين...  »لبنان  ومنا�سبة: 

عال�سطر«.

يعرف املجتمع الدويل الدوافع واالأ�سباب، 

واخللفيات.  االأبعاد  يعرف  كما  متاًما 

جمل�س  عن  ال�سادرة  بقراراته  هنا  وهو 

االأمن الدويل، وبقّواته العاملة يف اجلنوب 

ومباحقته  املّتحدة،  االأمم  علم  حتت 

قطاعه  ون�ساطات  لرَيته،  لو�سع  الدوؤوبة 

اقت�ساد  تقّلبات  يتابع  وهو هنا  امل�سريف؛ 

االأوزار  م��ن  يحمل  ال���ذي  ال��ب��ل��د  ه���ذا 

والأّن���ه  طاقته.  ي��ف��وق  م��ا  »امل�����س��ت��وردة« 

يعرف، وُيِلّم متاًما باالأبعاد والتداعيات، 

امل��وؤمت��رات،  خ��ال  من  البل�سم  ��ِدم  ُي��قنْ

لكن على الرغم من مقّومات النجاح 

كّلها لهذه »الربوباغندا« االإعامّية - 

الرمل  يبقى  الرّباقة،  ووعودها  الدعائية 

الزبد،  ا�سمحال  بعد  ال�ساطىء  على 

ُفت  وتبقى احلقيقة املوجعة، بعد اأن َتخنْ

االأ�سواء، وتنتهي مرا�سم الزّفة.

�صرارات النفط

املعنّين  على  تقت�سر  ال  هنا  ال��زّف��ة 

املتحّم�سن  على  حتى  وال  بالعر�س، 

خاء واملتدّخلن،  واملندفعن، بل على الدُّ

ال  ال��ذي  االإ�سرائيلي  العدو  املقّدمة  ويف 

اإىل  لبنان  باإعادة  التهديد  عن  يتوانى 

الع�سر احلجري، يف كّل مّرة ال يقوى فيها 

لبنان،  اأر���س  يف  مطامعه  حتقيق  على 

ومياهه، واالآن يف نفطه. وامل�سكلة هنا 

الدولّية  املوؤمترات  يف  املنخرطة  الدول  اأّن 

وتختار  وا�ستن�سابّية،  مبزاجّية  تت�سّرف 

من املوا�سيع املدرجة على �سّلم االأولويات 

االأخ��رى  ع��ن  وتتغا�سى  ينا�سبها،  م��ا 

االأكر اأهمّية وحيوّية؛ فهي على �سبيل 

وبحقول  بالنفط،  املثال ال احل�سر معنّية 

النفط، ومبا يحلم به لبنان من مردودات 

ِنه  ومداخيل متّكنه من التخّل�س من َدينْ

اقت�ساد  بناء  يف  وت�ساعده  املرهق،  العام 

باملطامع  معنّية  غري  ولكّنها  �سليم، 

والتهديدات واملمار�سات االإ�سرائيلّية، الأّن 

حدود م�ساحلها تنتهي عندما تبداأ حدود 

م�سالح اإ�سرائيل.

باخلطط  فتتمّثل  االن��ح��دار  قّمة  اأّم��ا 

اخلم�سّية التي تقّررها املوؤمترات الدولّية، 

للوفاء  ط��ري��ق  ك��خ��ارط��ة  وت��ر���س��م��ه��ا 

انطاًقا  واملعنوّية،  املالية  بالتزاماتها 

الكوالي�س  وراء  متداولة  حقيقة  من 

مقبل  لبنان  اأّن  مفادها  الدبلوما�سية، 

على اال�ستفادة من مردودات حقول النفط 

والغاز يف ُمهٍل زمنية قيا�سّية ال تتخطى 

�سنوات،  ال��ث��اث  اإىل  ال�سنتن  ح���دود 

املانحة  للدول  ميكن  احلالة  هذه  ويف 

جتاهه،  التزاماتها  من  ل  التن�سّ عندها 

قد  يكون  اللبناين  االقت�ساد  اأّن  بحّجة 

خرج من غرفة العناية الفائقة، ومتاثل 

والعافية  ال�سحة  واأدرك  ال�سفاء،  اإىل 

اإىل  بحاجة  يعود  ال  بحيث  جديد،  من 

م�ساعدات دولية، وموؤمترات للموؤازرة. 

ندعمكم ولكن...

لقد اخترب لبنان طويًا معدن املجتمع 

له  من  هناك  اأّن  متاًما  ويعرف  الدويل، 

ويعرف  ال��دع��م،  م��وؤمت��رات  يف  م�سلحة 

لكّن  تقّدمه،  اأن  ميكن  م��ا  اأك��ر 

طريقة  ا�ستحدثتها  ال��ت��ي  ال��ظ��اه��رة 

مطلوًبا  كان  الفتة؛  كانت  التعاطي 

من لبنان اأن يقّدم »اإفادة ح�سن �سلوك« 

الدعم  على  للح�سول  املانحة  الدول  اإىل 

موازنة  يقّدم  اأن  عليه  كان  املطلوب. 

فة قبل الذهاب اإىل موؤمتر »�سيدر«  متق�سّ

اأن  احلكومة  على  ك��ان  باري�س.  يف 

حول  وافًيا  وك�سًفا  ذّمة«،  »براءة  تقّدم 

واقعّية  واأ�ساليب  خطط  من  عندها  ما 

ملحاربة الف�ساد، ال بل حول االآليات التي 

تعتمدها، وتلك التي يجب اأن تعتمد.

هو  ال��ت��ع��اط��ي  م��ن  ال��ن��م��ط  ه���ذا  اإّن 

هناك  كانت  ذل��ك  وم��ع  ا�ستثنائي، 

ل�سببن،  تقّبله،  على  �سمنّية  موافقة 

�سعار  ه��ي  الف�ساد  حم��ارب��ة  اإّن  االأّول: 

هذه  ك�سب  من  متّكن  ف��اإن  العهد، 

قد  يكون  واملعقدة،  ال�سعبة  املعركة 

اأبلى الباء احل�سن، وحّقق اإجناّزا وطنًيا 

اإّن ب�ساعتنا مك�سوفة  والثاين:  كبرًيا. 

وتعرف  تعرفنا  الدولية  واالأُ���س��رة  متاًما، 

معدننا، لقد اأهدتنا »باري�س 1«، و»باري�س 

اأو�ساعنا،  ن  نح�سّ ومل   ،»3 و»باري�س   ،»2

وهفواتنا  عيوبنا  معاجلة  اإىل  ون��ب��ادر 

ا،  متعّرً اقت�سادنا  فبقي  ونواق�سنا. 

خميف،  ب�سكل  يرتفع  العام  ��ن  ينْ وال��َدّ

كانت  ل��ذل��ك  ي�ست�سري...  والف�ساد 

مطلبه  بل  ال  ال��دويل،  املجتمع  ن�سيحة 

فوات  قبل  االأحزمة«  �سّد  ب�»�سرورة  امُللّح 

االأوان؟!

طّبقوا الالمركزّية الإدارّية - الإمنائّية!

املجتمع  لنا  ق��ّدم  االأوان،  ف��وات  قبل 

اأو من  امل���وؤمت���رات،  ال���دويل م��ن خ��ال 

خ��ارج��ه��ا، جم��م��وع��ة م��ن احل��واف��ز، 

 - االإدارّي����ة   - االقت�سادية  طات  واملن�سّ

هنا  اإّن���ه  االإمن��ائ��ّي��ة.   - االجتماعّية 

ويعاين،  يراقب  وخمابراته،  ب�سفاراته 

على  وي�سهر  االأم���ور،  جمريات  ويتابع 

موعده،  يف  االنتخابي  اال�ستحقاق  اإجناز 

و�سط اأجواء من االأمن واال�ستقرار يحر�س 

هام�س  اأو�سع  ووفق  عليها،  التاأكيد  يف 

وال��دمي��وق��راط��ي��ة، وح�سن  م��ن احل��رّي��ة 

االختيار. اإّنه يرى من منظاره اخلا�س، اأّن 

القانون الن�سبي �سيحدث تغيرًيا يف احلياة 

ال�سيا�سّية اللبنانية، ويوؤّهل الامركزية 

حقيقة  ت�سبح  اأن  االإمنائية   - االإدارّي��ة 

اأن  بعد  املتوّقع،  من  اأ�سرع  ويف  قائمة، 

احلرب  �سجينة  وه��ي  االن��ت��ظ��ار،  م��ّل��ت 

والورق! هذه ن�سيحته، وهذا توّجهه؟!...
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ماهو موؤمتر ميونخ لالأمن؟

للمّرة  لاأمن«  ميونخ  »موؤمتر  انعقد 

اآن���ذاك  و�سمي   ،1963 ال��ع��ام  يف  االأوىل 

�سه  اأ�سّ ال��دف��اع«.  لعلوم  ال��دويل  »اللقاء 

اإيفالد  االأمل���اين  النا�سر  هما،  �سخ�سان 

موؤيدي  )اأح��د  كاي�ست  ف��ون  هرني�س 

املقاومة �سد نازية اأدولف هتلر يف »الرايخ 

التي  املجموعة  �سباط  واأح��د  الثالث«، 

 ،)1944 العام  يف  الفوهرر  اغتيال  حاولت 

االأ���س��ل،  امل��ج��ري  ال��ي��ه��ودي  والفيزيائي 

)واحد  تيلر  اإدوارد  اجلن�سية  االأمريكي 

و»اأب��و  الذرية،  القنبلة  �سناعة  رّواد  من 

ال��والي��ات  يف  الهيدروجينية«  القنبلة 

املوؤمتر  ا�سم  اأّن  اإاّل  االأمريكية(.  املتحدة 

بات يف ما بعد »موؤمتر العلوم الع�سكرية 

الدويل«، ومن ثّم »موؤمتر ميونخ لاأمن«، 

اأعماله اأكر على  وبذلك انفتح جدول 

ق�سايا االأمن العاملي. 

نف�سه  ل��اأم��ن  ميونخ  م��وؤمت��ر  ي��ق��ّدم 

كهيئة اأو موؤ�س�سة غري ربحية م�ستقلة. 

تنظيمه،  تتوىّل  التي  املوؤ�س�سة  اأّن  غري 

ميونخ  م��وؤمت��ر  ب�»موؤ�س�سة  وامل�����س��ّم��اة 

من  كبري  ب�سكل  ت�ستفيد  لاأمن«، 

اأعلنته  ما  ووفق  احلكومية.  االإعانات 

احلكومة االأملانية ح�سل املوؤمتر يف العام 

و700  ي��ورو،  مليون  ن�سف  نحو  على   2015

األف يورو كم�ساريف ملوظفن يف اجلي�س 

االأملاين، ف�سًا عن رعاية �سركات اأملانية 

ت�سل ميزانيته  وبذلك  له،  ودولية كربى 

اإىل نحو مليوين يورو.

ن�صخة 2018 

برئا�سة  ميونخ  مدينة  يف  املوؤمتر  عقد 

اأمنية  اإجراءات  و�سط  اإي�سينغر،  ولفغانغ 

االآالف  فيها  �سارك  وتظاهرات  م�سّددة، 

والذين  ل��ه،  املناه�سن  املحتجن  م��ن 

يف  ُتعقد  �ساح  �سفقات  اأن  يزعمون 

احت�سد  وق���د  ه��ام�����س��ه.  ع��ل��ى  اخل��ف��اء 

ال  »ال�����س��ام  �سعار  حت��ت  امل��ت��ظ��اه��رون 

ال��ت�����س��ّل��ح«، ح��ام��ل��ن الف��ت��ات كتب 

و»يجب  اليوم«،  بعد  حرب  »ال  عليها، 

)الناتو(،  االأطل�سي  �سمال  حلف  ح��ّل 

و»احلرب لي�س فيها منت�سر«.

»اإىل حافة الهاوية – والعودة؟ 

لاأمن  ميونخ  م��وؤمت��ر  تقرير  حمل 

 - الهاوية  حافة  »اإىل  عنوان  العام،  هذا 

 ،To The Brink – And Back والعودة؟

يف  االأم��ن  انعدام  ن�سبة  ارتفاع  و�سّجل 

معظم مناطق العامل، اإذ يبدو هذا العامل 

اإىل  اإ�سافة  الهاوية،  �سفري  على  وكاأنه 

ا  خ�سو�سً النووي،  الت�سّلح  ب�ساأن  القلق 

بعد اأن ك�سف البنتاغون يف اأوائل �سباط 

جديد  لتحديث  خططه  عن  املا�سي، 

لاأ�سلحة النووية االأمريكية. 

اأثارها  التي  ال�ساخنة  املوا�سيع  من 

ا، االأمن االإلكرتوين، والعاقة  املوؤمتر اأي�سً

والو�سع  وال�سراعات،  املناخ  تغرّي  بن 

املتدهور يف منطقة ال�سرق االأو�سط، والقلق 

من ا�ستمرار النزاعات هناك، ما قد يوؤدي 

الدول الكربى، وكذلك  اإىل حروب بن 

العاقات بن الواليات املتحدة واإيران.

امل�صاركون

اأكر  لاأمن،  ميونخ  موؤمتر  �سارك يف 

 20 عدادهم  يف  ك��ان  �سخ�س،   500 من 

رئي�س دولة وحكومة، من بينهم رئي�سة 

ورئي�س  م��اي،  ترييزا  الربيطانية  ال��وزراء 

كما  فيليب.  اإدوارد  الفرن�سي  ال���وزراء 

من  ودفاع  خارجية  وزير   72 نحو  �سارك 

املتحدة  الواليات  يف  الدفاع  وزير  بينهم 

الدفاع  ووزيرة  االأمريكية جيم ماتي�س، 

ووزي��ر  الي��ن،  دي��ر  ف��ون  اأور���س��وال  االأملانية 

الف���روف،  �سريغى  ال��رو���س��ي  اخل��ارج��ي��ة 

اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  با�سم  واملتحدثة 

يف جمل�س ال�سعب ال�سيني فو يينغ. كما 

وال�سعودية  لبنان،  خارجية  وزراء  �سارك 

اللبناين  ال��دف��اع  ووزي���ر  واإي����ران،  وم�سر 

ح�سر  كذلك  ال�سراف.  يعقوب  االأ�ستاذ 

درا�سات 

اإعداد: د.اأحمد عّلو - عميد متقاعدواأبحاث
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العامل على حافة الهاوية؟م�ؤمتر مي�نخ للأمن

بني ال�صاد�س ع�صر والثامن ع�صر من �صباط املا�صي، عقدت الدورة الـ54 لـ»موؤمتر الأمن«، يف 

ال�صوؤون  يف  اخلرباء  ومئات  والدفاع،  اخلارجية  ووزراء  احلكومات  روؤ�صاء  من  الع�صرات  ح�صور 

الع�صكرية والأمنية الدولية.

تكمن اأهمية هذا املوؤمتر يف كونه من�صة فريدة من نوعها للبحث يف الق�صايا الأمنية على م�صتوى 

العامل، كما اأّنه مينح الفاعلني ال�صيا�صيني فر�صة التوا�صل ب�صكل غري ر�صمي على مدار ثالثة اأيام. 

وقد و�صعته جامعة بن�صيلفانيا يف الوليات املتحدة الأمريكية للمّرة الرابعة على التوايل، يف مرتبة 

اأهم موؤمتر من نوعه يف العامل.



املوؤمتر اأمن عام االأمم املتحدة واأمن عام 

واأمن عام حلف  العربية،  الدول  جامعة 

الناتو، وروؤ�ساء اأجهزة اال�ستخبارات يف عدد 

من الدول.

موؤمتر عاملي لالأمن يف عامل غري اآمن

ة  ي�سّكل »موؤمتر ميونخ لاأمن« من�سّ

العامل  م�ستوى  على  نوعها  من  فريدة 

تقريًبا  يعد  اإذ  االأمنية،  ال�سيا�سة  لبحث 

كّم  فيه  يجتمع  الذي  الوحيد  املكان 

مبا  احل��ك��وم��ات،  ممثلي  م��ن  هائل 

لبع�سها  املعادية  احلكومات  ذل��ك  يف 

البع�س، وخرباء االأمن. واملغزى من املوؤمتر 

ال يتمّثل فقط يف برناجمه املحدد �سلًفا، 

التي  الفر�س  يقدرون  الكثريين  اأّن  اإذ 

ال�سيا�سين  للفاعلن  املوؤمتر  يقّدمها 

مع  ر���س��م��ي،  غ��ري  ب�سكل  للتوا�سل 

خطوط  ر�سم  يتيح  ما  البع�س،  بع�سهم 

حمراء، اأو تبادل االأفكار حلّل النزاعات. 

امل��وؤمت��ر  رئي�س  ق��ال  ال�سياق  ه��ذا  ويف 

الدبلوما�سي االأملاين ولفغانغ اإي�سينغر: اإّن 

ي�سم نحو 30 حلقة  الذي  الر�سمي  املوؤمتر 

نقا�س و120 متكلًما ميثل فقط القليل 

اجلانبية  اللقاءات  مقابل  الكثري  من 

الثنائية.

منذ  املوؤمتر  يراأ�س  الذي  اإي�سينغر  و�سّدد 

الوقت  هذا  يف  اأهميته  على   2010 العام 

وقال:  يوم م�سى،  اأي  واأكر من  بالذات، 

»الو�سع االأمني العاملي اليوم غري م�ستقر. 

اأي يوم منذ  مل يكن الو�سع كذلك يف 

انهيار االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق«. وعدد 

ا من اأوجه التهديد، ومنها:  اإي�سينغر بع�سً

عدم اال�ستقرار يف ال�سرق االأو�سط، خماطر 

امل�سكلة  ك���ربى،  ���س��راع��ات  ان���دالع 

والتعامل  ال�سمالية،  كوريا  مع  النووية 

و�سبه  اأوك��ران��ي��ا  يخ�س  مبا  رو�سيا  مع 

جزيرة القرم.

قال  االأمريكي  باملوقف  يتعّلق  ما  يف 

م�ست�سار  ماكما�سرت  راميوند  هربرت 

الذي �سارك يف  القومي االأمريكي  االأمن 

�سبكة  وت�سّلح  تبني  اإيران  »اإّن  املوؤمتر: 

�سوريا  مثل  دول  يف  ال��وك��اء  من  قوية 

القلق  يثري  م��ا  واإّن  وال��ع��راق،  واليمن 

ه��ذه  اك��ت�����س��اب  ه��و  خ��ا���س  ب�سكل 

ال�سبكة من الوكاء املزيد من القدرة، 

االأ�سلحة  من  املزيد  اإي��ران  تزّودها  فيما 

حان  قد  الوقت  اأّن  واأ���س��اف  امل��دّم��رة«. 

للعمل �سّد اإيران، حمّمًا اإّياها م�سوؤولية 

ن�سر االإرهاب والفتنة يف ال�سرق االأو�سط.

الرو�سي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ات��ه��م  ب���دوره 

زمن  اإىل  بالعودة  اأوروب��ا  الف��روف  �سريغي 

االأمريكية  االتهامات  وو�سف  النازية، 

لباده بالكام الفارغ، واأعلن اأّن رو�سيا 

جمربة بالطبع على مواكبة خمططات 

الت�سّلح النووي االأمريكية. كما اقرتح 

بناء نظام عاملي جديد دميقراطي وعادل، 

اأطلق عليه ا�سم نظام »ما بعد الغرب«.

باريل  فلورن�س  الفرن�سية  الدفاع  وزي��رة 

الين  دير  فون  اأور�سوال  االأملانية  ونظريتها 

بتكوين  مطالبة  اأوروب����ا  اأّن  اأك��دت��ا 

وبتحّمل  اال�سرتاتيجية  ا�ستقاليتها 

االأطل�سي،  حلف  يف  اأك��رب  م�سوؤوليات 

عن  الدفاع  توليها  �سرورة  على  و�سّددتا 

التعاون  تقوية  اإىل  داعيتن  نف�سها، 

االأوروب���ي،  االحت��اد  دول  بن  الع�سكري 

الواليات  عن  اأك��رب  ا�ستقالية  مقابل 

املتحدة. كما اأعلنتا عزم بلديهما على 

درا�سة م�سروع م�سرتك لت�سنيع الدبابات 

والطائرات املقاتلة.

االأطل�سي  �سمال  حلف  عام  اأمن  اأّم��ا 

فقد بدا قلًقا من احتمال ن�سوء هيكلية 

للناتو.  االأوروبي موازية  جديدة يف االحتاد 

وقال: »يف واقع احلال اإّن االحتاد االأوروبي 

ال ميكن اأن يحمي نف�سه مبفرده، وبعد 

الربيك�ست فاإّن 80% من ميزانية الناتو 

اأوروبية  دول غري  قبل  تغطيتها من  يتم 

يف مقّدمها الواليات املتحدة االأمريكية 

وتركيا«.

ال�سراف  يعقوب  اللبناين  الدفاع  وزير 

يف  اأمني  اجتماع  »اأه��م  املوؤمتر  اعترب 

ي�سارك  لبنان  اأّن  اإىل  م�سرًيا  العامل«، 

فيه ملناق�سة مو�سوع مكافحة االإرهاب 

ت�ستهدفه  التي  االإ�سرائيلية  واالعتداءات 

ال  لبنان  »اأن  واأك��د  اأخ���رى.  وموا�سيع 

بحقه  متم�سك  ولكنه  للحرب  ي�سعى 

مياهه  والغاز يف  النفط  التنقيب عن  يف 

الكافية  املقومات  ولديه  االإقليمية، 

واال�ستعداد للدفاع عن �سيادته وحقوقه«.

عالمة ال�صتفهام �صرورية

يرى بع�س املحّللن ال�سيا�سين اأّن موؤمتر 

�سابقة  اأوق��ات  يف  اأطلق  لاأمن  ميونخ 

اإ�سارات اإىل التفاهم واالأمل. ولكن هذه 

خال  ملمو�سة  غري  كانت  االإ���س��ارات 

عنوان:  حتت  جاء  ال��ذي  االأخ��ري  املوؤمتر 

عنوان  وهو  والعودة؟  الهاوية  حافة  »اإىل 

العاملي.  الو�سع  مع  ما  حد  اإىل  ين�سجم 

فبعد ثاثة اأيام من االجتماعات كان 

اإىل  ت�سري  ال�ساعة  عامة  »اأّن  وا�سًحا 

النزاع، واأّن عامة اال�ستفهام وراء الرغبة 

العامة يف مغادرة حافة الهاوية يجب اأن 

تبقى«. 

برهن  املوؤمتر  اأّن  من  الرغم  »وعلى 

املخاطر  فيه  ُتطرح  مكان  اأّن��ه  جم��دًدا 

على  ال��ع��امل  يواجهها  التي  املختلفة 

و�سلت  الدبلوما�سية  اأّن  يبدو  الطاولة، 

االأخ��رية«، على  ن�سخته  نهايتها يف  اإىل 

فيلله  الدويت�سي  حمطة  حمّلل  قول  حّد 

املوؤمتر  فقاعة  هاين«.  فون  »ماتيا�س 

املتناق�سة  للخطابات  من�سة  اإىل  حتّولت 

بينها،  ما  يف  لان�سجام  القابلة  غري 

بناءة  ح��ل��ول  وال  حقيقي،  تفاهم  ال 

للنزاعات. وهذا ما ات�سح بوجه خا�س يف 

اليوم االأخري، اإذ طغت االتهامات املتبادلة 

على الت�سريحات. وحتى رئي�س املوؤمتر مل 

يكن بو�سعه �سوى ماحظة »اأّنه مل يتم 

خطوات  حول  القليل  اإىل  اإاّل  اال�ستماع 

ملمو�سة لنزع فتيل املخاطر املختلفة«، 

وفق املحلل نف�سه. 

املراجع:

- www.securityconference
- www.bloomberg.com 

- www.en.wikipedia.org
- www.ons.no
- www.dw.com/ar
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الهاج�س الأكرب

ب��ع�����س اال���س��ت��ث��ن��اءات، جنحت  م��ع 

بتنفيذ  املحّلية  الفل�سطينية  املقاومة 

عدد من العمليات، انطاًقا من قطاع 

ا�ستهدفت  الغربية،  ال�سفة  من  اأو  غزة 

اإ�سرائيلين  م�ستوطنن  اأو  جنوًدا  فيها 

وامل�ستوطنات،  املحتلة  االأرا�سي  داخ��ل 

العدو  ل��دى  االأك���رب  الهاج�س  ول��ك��ن 

اجلو، وحتديًدا من  ياأتي من  االإ�سرائيلي 

دون  من  والطائرات  وال�سواريخ  القذائف 

طيار، املعّدة للت�سوير، اأو املجّهزة ب�سواريخ 

بداأت   ،2006 متوز  حرب  وبعد  موّجهة. 

اأجوائها،  حماية  على  العمل  اإ�سرائيل 

احلديدية«،  »القبة  خ��ال  م��ن  اأواًل، 

والحًقا من خال منظومة »حيت�س« اأو 

»ال�سهم« بنماذجه املتعددة، واأخرًيا من 

خال »مقاع داوود«.

العامة  املميزات  باخت�سار  هي  فما 

للعدو  ميكن  وهل  املنظومات؟  لتلك 

كامل  ب�سكل  عليها  يعتمد  اأن 

حلماية اأجوائه؟

مناذج من املنظومة الدفاعية اجلوية

• القبة احلديدية:
ظهرت احلاجة امللّحة اإىل نظام دفاع 

حرب  بعد  اإ�سرائيل  يحمي  فاعل  جوي 

اأكر  اجلليل  يف  �سقط  اإذ   ،2006 مت��وز 

املدى،  ق�سري  كاتيو�سا  �ساروخ   4000 من 

املتو�سطة،  ال�سواريخ  من  حم��دود  وع��دد 

االأرا�سي املحتلة، باالإ�سافة  طالت عمق 

الف�سائل  تطلقها  ل�سواريخ  تعّر�سها  اإىل 

وقت  من  غزة  قطاع  من  الفل�سطينية 

الآخر.

جوي  دف��اع  نظام  احلديدية«  »القبة 

املختلفة،  ال��ق��واع��د  ذات  بال�سواريخ 

االإ�سرائيلية  رافائيل  �سركة  ط��ورت��ه 

منه  والهدف  املتقدمة،  الدفاع  الأنظمة 

اعرتا�س ال�سواريخ ق�سرية املدى والقذائف 

املدفعية.

 2012 العام  يف  احلديدية  القبة  ف�سلت 

باعرتا�س �سورايخ حما�س من غزة، ومل 

�ساروًخا   13 باعرتا�س  اإال  حينها  تنجح 

من اأ�سل 200.

احلديدية«  »القبة  ان��ُت��ِق��دت  ��ا  اأي�����سً

البع�س،  ح�سب  الباهظة  لتكلفتها 

امُلعرِت�س  ال�ساروخ  تكلفة  تقّدر  حيث 

مبا بن 35 األف و50 األف دوالر اأمريكي، 

ام« اأو  بينما ال يتجاوز �سعر �ساروخ »الق�سّ

القذيفة، االألف دوالر.

)ال�صهم( 3-2-1: • حيت�س 
يف  امل�سجعة  غ��ري  التجربة  ه��ذه  بعد 

»القبة احلديدية«، لناحية ن�سبة النجاح 

الباهظة  التكلفة  لناحية  اأو  املتدنية، 

الب�سيطة،  ال��ه��دف  بتكلفة  مقارنة 

واأعمالها  جتاربها  اإ�سرائيل  تابعت 

اإىل  لت  وتو�سّ اأخرى.  منظومة  المتاك 

)درا�سة  »اأرو«  ال�سهم  منظومة  اإنتاج 

الواليات  مع  م�سرتك  ومتويل  وت�سنيع 

منها  ظهر  والتي  االأمريكية(،  املتحدة 

حتى االآن ثاثة مناذج )حيت�س 1 و2 و3(، 

مّتت جتربتها بنجاح مقبول وو�سعت يف 

اخلدمة.

»حيت�س« اأو »اأرو«، نظام دفاع �ساروخي 

م�ساد لل�سواريخ البال�ستية البعيدة املدى، 

يعرت�س اأهدافه يف الف�ساء اخلارجي على 

ارتفاع يراوح بن 20 و65 كلم.

منظومات:  عدة  من  النظام  يتكّون 

مراقبة  م��رك��ز  ال��ن��ار،  اإط���اق  اإدارة 

االإطاق، ومن�سة الإطاق ال�ساروخ.

اإمكانات  »حيت�س«  منظومة  متلك 

العدو  كيان  حماية  جمال  يف  مقبولة 

البال�ستية  ال�سواريخ  من  االإ�سرائيلي 

اال�سرتاتيجية االإيرانية اأو الكورية، والتي 

قد ت�ستهدفه اإنطاًقا من اإيران مبا�سرة، 

كال�ساروخ �سهاب 3، الذي ي�سل مداه اإىل 

نووًيا  ا  راأ�سً تزويده  وميكن  كم،   1.300

ق�سايا 

اإعداد: �صارل اأبي نادر - عميد متقاعدع�سكرية

العدد 56394

ل العدّو  هل تو�صّ

الإ�صرائيلي

اإىل امتالك منظومة 

الدفاع اجلوي املنا�صبة؟

ن�صتطيع القول اإّن »العدو الإ�صرائيلي« جنح حتى الآن يف حماية حدوده الربية والبحرية ب�صكل 

�صبه كامل، من خالل امتالك منظومة دفاع اأمنية وع�صكرية متفوقة ومتطورة، م�صتعيًنا بتفوق 

جوي، بالإ�صافة اإىل قدرات �صخمة يف الر�صد واملراقبة والتن�صت.
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ب�سواريخ  �سوريا  من  اأو  مدمًرا،  اأو  نا�سًفا 

الذي   ،6 هوا�سنغ  مثل  �سمالية  كورّية 

وبغريها من  األف كلم،  اإىل  ي�سل مداه 

ال�سواريخ القادرة على حمل روؤو�س نووية، 

ال���500  تتجاوز  تقليدية  روؤو����س  حتى  اأو 

الفاعلية  ذات  املتفجرات  من  كلغ 

التدمريية ال�سديدة.

مع ذلك، تعّر�ست هذه املنظومة لعدة 

تتعامل  ال  اأّنها  بينها،  من  انتقادات، 

الروؤو�س  ذات  البال�ستية  ال�سواريخ  مع 

املنف�سلة، وهذا ما اأثبتته جتارب اأُجريت 

يف العام 2009 يف مكان مل يعلن عنه.

»حيت�س«  ���س��اروخ  اإط���اق  اأن  كما 

العلم  مع  دوالر،  ماين  ثاثة  يكلف 

االقت�سادية ال  الكلفة  اأن احلديث عن 

�سواريخ  �سد  الدفاع  حال  يف  اأولوية  يبدو 

نووية اأو تقليدية دقيقة االإ�سابة وُمدّمرة.

 3 حيت�س  ل�ساروخ  ناجحة  جتربة  اآخر 

االأمريكية  اأال�سكا  والي��ة  يف  اأُج��ري��ت 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��وك��ال��ة االأم��ريك��ي��ة 

هدف  ك��ان  وق��د  ال�ساروخي.  للدفاع 

بال�ستية  ل�سواريخ  الت�سدي  التجربة 

املتطورة،  االإيرانية  بال�سواريخ  �سبيهة 

وف����ق ما  وذل�����ك 

التلفزيون  به  اأفاد 

االإ����س���رائ���ي���ل���ي - 

ال��ق��ن��اة ال��ث��ان��ي��ة 

العربية.

داوود: • مقالع 
دف��اع  منظومة 

ج����وي ���س��اروخ��ي 

اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة، 

�سركة  تنتجها 

الدفاعية  رافائيل 

دخلت  املتقدمة، 

جتريبًيا  اخل��دم��ة 

 2015 ال���ع���ام  يف 

اإحالها  بغر�س 

حم���ل م��ن��ظ��وم��ة 

اأم  اإي  اأم  باتريوت 

اأم  ومنظومة   104

اإي اأم 23 هوك.

منظومة  رت  ُط��وِّ

اأو  داوود«  »مقاع 

ال�سحرية«  »الع�سا 

العرتا�س القذائف 

وال�����������س�����واري�����خ 

املتو�سطة والطويلة 

وق����د مّت  امل������دى. 

تطويرها مب�ساركة �سركتي »رافائيل« 

االأمريكية،  »وراي��ث��ون«  االإ�سرائيلية 

وحديثة،  متطورة  منظومة  تعترب  وهي 

املرحلة،  ثنائي  فيها،  امل�ساد  وال�ساروخ 

بحث  منظومتي  خرطومه  يف  يحمل 

وتوجيه رادار وم�ست�سعر اإلكرتوين مرئي. 

مم »مقاع داوود« العرتا�س �سواريخ  �سُ

ال�سواريخ  وبع�س  وفجر،   600 اأم  نوع  من 

امل���وج���ودة ب���ح���وذة ح��رك��ة ح��م��ا���س، 

باالإ�سافة اإىل اعرتا�س الطائرات من دون 

طيار.

العودة اإىل البداية

اأّنها  اع��ت��ربت  ق��د  اإ�سرائيل  كانت 

ق��ط��ع��ت ���س��وًط��ا م��ه��ًم��ا يف ام��ت��اك 

املطلوبة  اجل���وي  ال��دف��اع  منظومات 

و�سعت  اأن  ب��ع��د  اأج��وائ��ه��ا،  حل��م��اي��ة 

و»القبة  داوود«  »م��ق��اع  اخل��دم��ة  يف 

باالإ�سافة  والحًقا »حيت�س«،  احلديدية« 

منظومة  ب��اع��ت��م��اد  اال���س��ت��م��رار  اإىل 

الباتريوت االأمريكية. لكن مع نهاية 

العام املن�سرم جاء اإ�سقاط القاذفة اأف 16 

االإ�سرائيلية فوق اجلوالن املحتل بوا�سطة 

 )5 )�سام   »200 »اإ�س  �سوري  م/ط  �ساروخ 

رو�سي ال�سنع من الطراز القدمي )يف بداية 

الدفاع  هاج�س  ليعيد  الثمانينيات(، 

اجلوي اإىل نقطة البداية، ولي�سع كيان 

الفاعلية امل�سكوك بها  العدّو يف دوامة 

دائًما يف حماية اأجوائها.

اأخرًيا، قد يكون خري دليل على تلك 

مل  العدو  ب��اأّن  توحي  والتي  ال�سكوك، 

اإىل امتاك منظومة  يتو�سل حتى االآن 

به  مت��ّي��زت  م��ا  منا�سبة،  ج��وي  دف���اع 

 - االإ�سرائيلية  كوبرا«  »جونيرب  مناورة 

عرب  العام،  لهذا  امل�سرتكة  االأمريكية 

اإدخال باقة وا�سعة من منظومات الدفاع 

اجل���وي االأم��ريك��ي��ة واالإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف 

الرتكيز  فنقطة  املناورة.  برنامج  �سلب 

التو�سل  كانت  املناورة  خال  االأ�سا�سية 

القدرة  من  ممكنة  درج��ة  اأق�سى  اإىل 

ال�سواريخ، من خال  على احلماية �سد 

االأك��ر  االأمريكية  ال��ق��درات  اإ���س��راك 

اأّنها  يبدو  والتي  الدفاع اجلوي،  تطوًرا يف 

�ستكون جاهزة عملًيا لدعم الوحدات 

االإ�سرائيلية يف اأي حرب مقبلة.

املراجع:

- www.ar.Wikipedia.org
- www.youtube
- www.skynewsarabia.com/

middleeast.





 17 يف  برنادوت  فولك  الكونت  اغتيال  من 

اأيلول من العام 1948، مروًرا باغتيال العديد 

اأرجاء متفّرقة  الفل�صطينيني يف  من املنا�صلني 

من العامل، وكذلك تدمري القرى العربية بعد 

وكفربرعم  اإقرت  مثل  منها،  اأ�صحابها  طرد 

الفل�صطينية  ــدود  احل على  امل�صيحيتني، 

القتل اجلماعي  اإىل عمليات  اللبنانية )5 ت2 و15 ك2 1949(، و�صوًل 

يف بيت جال وقبية وكفرقا�صم ودير يا�صني وقرى �صف�صاف و�صلحه وعيلبون وكفرعانة، وحول 

يف اجلليل الأعلى، �صواهد تنطق بفظاعة الإرهاب ال�صهيوين. لكن ل اأحد يحا�صب هذا ال�صّرير 

املتمّرد على قوانني الإن�صانية كلها، مبا فيها قوانني الأمم املتحدة، وقرارات جمل�س الأمن. 

اإعرف 

بقلم: اللواء الركن املتقاعدعدّوك

د. يا�صني �صويد
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االإرهاب ال�صهي�ين

حول منوذًجا

من البدايات

للجليل االأعلى ق�سة تعود اإىل العام 1861، يوم اقرتح اجلرنال 

الفرن�سي دي بوفور دوتبول قائد »احلملة الفرن�سية على �سوريا«، 

يف تقرير له بتاريخ 15 �سباط 1861، اإن�ساء »دولة لبنانية« تكون 

حدودها اجلنوبية »احلدود احلالية ملناطق احلولة وباد ب�ساره«. 

وقد اأدخل »احلولة« يف »الكيان اللبناين املقرتح«، االأمر الذي 

اأثار يف ما بعد »املنّظمة ال�سهيونية العاملية«، ف�سرعت منذ الربع 

اإقامة وطن قومي  اإىل  التا�سع ع�سر، بال�سعي  القرن  االأخري من 

لليهود يف فل�سطن، بل اّنها و�سعت »لهذا الوطن« حدوًدا ت�سم، 

يف ال�سمال اجلليل االأعلى، مبا فيه منطقة »احلولة« بالذات.

يف الثالث من �سباط 1919 رفعت املنظمة ال�سهيونية العاملية، 

اإىل  ر�سمية  مذّكرة  الربيطانية،  اخلارجية  وزارة  من  بدعم 

ومن  بفرن�سا،  فر�ساي  يف  املنعقد  ال�سلح  ملوؤمتر  االأعلى  املجل�س 

لفل�سطن  ح��دود  اإقامة  امل��ذك��رة،  ه��ذه  به  طالبت  ما  �سمن 

)اإ�سرائيل امل�ستقبل(، »تبداأ يف ال�سمال عند نقطة على �ساطئ 

البحر االأبي�س املتو�سط يف جوار مدينة �سيدا، وتتبع مفارق املياه 

اإىل ج�سر القرعون،  عند تال �سل�سلة جبال لبنان حتى ت�سل 

ووادي  القرعون  وادي  الفا�سل بن  البرية فاخلط  اإىل  فتتجه منه 

التيم، ثم ت�سري جنوًبا على اخلط الفارق بن املنحدرات ال�سرقية 

والغربية جلبل ال�سيخ )حرمون( من جوار بيت جن...«.

ما اإن با�سرت بريطانيا مبمار�سة انتدابها على فل�سطن حتى 

لتنفيذ  تخّطط  عليها،  ال�سهيوين  ال�سغط  من  بتاأثري  بداأت، 

قومي  وطن  باإن�ساء  والقا�سي   ،1917 العام  يف  ال�سادر  بلفور  وعد 

�سغًطا  جانبها  من  ال�سهيونية  ومار�ست  فل�سطن.  يف  لليهود 

كي  و�سوريا،  لبنان  على  املنتدبة  الدولة  فرن�سا،  على  كبرًيا 

ح�سب  املر�سومة  احلدود  عن  بالتنازل  اإقناعها  من  تتمّكن 

وحّركت  فل�سطن،  مل�سلحة   
)1(

بيكو  - �سايك�س  اتفاقية 

وقفت  �سدها.  ال��ي��ه��ودي  ال��ع��ام  ال���راأي 

االأمريكية  املتحدة  والواليات  بريطانيا 

بينما  ال�سهيونية،  املطالب  جانب  اإىل 

املبدئي  موقفها  على  فرن�سا  اأ���س��ّرت 

كها باتفاقية �سايك�س - بيكو.  ومت�سّ

بتعديل  األلنبي  الربيطاين  اجل��رنال  قام 

باأن  وذلك  ال�سهيونية،  مل�سلحة  احل��دود 

اأدخل اأرا�سي احلولة �سمن حدود فل�سطن عندما دخل بجيو�سه 

ال�سهيونية.  املطالب  موؤيًدا  اإىل حكومته  واأبرق  ولبنان،  �سوريا 

اإاّل  نف�سه،  امل�سعى  اأمريكية �سهيونية  �سخ�سيات  �سعت  كما 

اأّن اجلرنال غورو، قائد القوات الفرن�سية يف �سوريا ولبنان اآنذاك، 

ا باًتا. رف�س االإذعان لهذه املطالب رف�سً

يف كانون الثاين 1920 �ُسّكلت يف فرن�سا حكومة ا�سرتاكية 

جديدة، وقد اعتمدت هذه احلكومة يف �سيا�ستها حيال ال�سرق 

ًكا باحلدود املر�سومة  االأو�سط خًطا مت�سدًدا، بحيث ازدادت مت�سّ

وفق اتفاقية �سايك�س – بيكو، فاأوفدت احلركة ال�سهيونية 

اجلمهورية  رئي�س  ملقابلة  �سوكولوف(  )ناحوم  قادتها  اأح��د 

الفرن�سية اآنذاك، لكنه مل ينل منه اأي تنازالت اإقليمية.

تخطيط احلدود

بريطانيا  الدولتان احلليفتان،  اتفقت   1920 العام  يف منت�سف 

وفل�سطن  ولبنان  �سوريا  بن  احل��دود  تخطيط  على  وفرن�سا، 

اآب من  للبنان يف  احلالية  ور�سم اجلرنال غورو احلدود  والعراق، 

العام نف�سه، بعد االتفاق مع احلكومة الربيطانية. فجاء هذا 

االأعلى  اجلليل  قطاع  الزرقاء  املنطقة  عن  لي�سلخ  االتفاق 

بكامله وي�سّمه اإىل املنطقة ال�سمراء، اأي اإىل فل�سطن. وبذلك 

حّقق ال�سهيونيون جزًءا من اأطماعهم باأر�س لبنان، من دون اأن 

يحققوا كل اأطماعهم فيها. وقد عرّب ال�سهاينة عن �سخطهم 

على هذا االتفاق يف املوؤمتر الثاين ع�سر الذي عقدته منظمتهم 

يف العام 1921، حيث اأظهروا عدم ر�ساهم عن حل م�ساألة احلدود 

ال�سمالية مع دولة »لبنان الكبري« املن�ساأة حديًثا، زاعمن اأّن 

القرار  وجاء يف  اأبًدا،  ال�سهيونية  مل�سلحة  امل�ساألة مل يكن  حل 

الذي اتخذه موؤمترهم ذلك احلن، ما ياأتي:

اأن  اأ�سفه على  باالإعراب عن  نف�سه ملزًما  املوؤمتر  ويجد   ...«



اإعرف 

عدّوك

العدد 60394

م�ساألة احلدود ال�سمالية الأر�س 

�سبيلها  جت��د  مل  اإ���س��رائ��ي��ل 

امل�ساعي  جميع  من  الرغم  على  االآن،  حتى  �ٍس  ُمرنْ حّل  اإىل 

ت�ستجيب  اأن  املوؤمتر  وياأمل  التنفيذية...  اللجنة  بذلتها  التي 

احلكومة الفرن�سية مل�سالح ال�سعب اليهودي وتفي بها«.

لقد كان احلد ال�سمايل لفل�سطن، وفق اتفاقية �سايك�س - 

الطابغة �سمال طربيا،  بالزيب �سمال عكا حتى  بيكو، مير 

ويف ت�سرين الثاين 1918، ر�سمت اللجنة اال�ست�سارية ال�سهيونية 

لفل�سطن احلدود ال�سمالية للدولة اليهودية فجعلتها متتد من 

الليطاين اإىل بانيا�س. جاء هربرت �سموئيل اأول مفو�س �سام يف 

فل�سطن، وكان اأحد زعماء ال�سهيونية يف بريطانيا، فاقرتح اأن 

ت�سل احلدود ال�سمالية لفل�سطن اإىل ال�سفة ال�سمالية لليطاين. 

موؤيًدا  االأمريكية  املتحدة  والواليات  بريطانيا  موقف  كان 

لهذه املطالب ال�سهيونية، اإاّل اأن فرن�سا وقفت بحزم يف وجهها، 

وكان اإعانها لدولة لبنان الكبري يف العام 1920 �سربة قا�سية 

ملطامع ال�سهيونية يف جنوب لبنان ومياه الليطاين، واإن تكن 

قد متكنت من اجتزاء اجلليل االأعلى بكامله، وهو جزء من 

باد ب�سارة اأو جبل عامل. وعندما ُوّقع اتفاق احلدود بن بريطانيا 

لفل�سطن  ال�سمايل  احلد  ور�سم   ،1920 االأول  كانون  يف  وفرن�سا 

الذي ميتد من راأ�س الناقورة غرًبا حتى املالكية فاملطّلة �سرًقا، 

مل ُير�ِس ذلك احلركة ال�سهيونية، و�سّبت جام غ�سبها على 

فرن�سا. كذلك، حن �سدر قرار التق�سيم يف العام 1947، اأُدخل 

التي  الفل�سطينية  العربية  الدولة  حدود  �سمن  االأعلى  اجلليل 

اإاّل  ولبنان،  اإ�سرائيل  القرار، ف�سّكل ذلك عازاًل بن  اأقّرها هذا 

دافعة  االأعلى  اجلليل  على  ا�ستولت  اأن  تلبث  مل  اإ�سرائيل  اأن 

بحدودها نحو ال�سمال حتى اأ�سبحت ما�سقة حلدود لبنان.

التو�صع �صمال

من خال هذه القراءة التاريخية التي �سبقت اإن�ساء الكيان 

اللبناين يف العام 1920، ثم اإن�ساء الكيان ال�سهيوين يف فل�سطن 

ال�سهيونية  االأطماع  حجم  بو�سوح  لنا،  يتبّن   ،1948 العام  يف 

املزمنة يف جنوب لبنان. وهذا ما يجعلنا نقراأ، بو�سوح اأكر، 

اال�سرتاتيجية ال�سهيونية القائمة على التو�سع �سمااًل، واملبنّية 

عقيدة  ال�سهيوين،  الفكر  يف  اأ�سحى  عمل  اأ�سلوب  على 

را�سخة، وهي: االإرهاب بهدف االحتال والتو�سع. وهذا ما فعله 

ال�سهاينة يف حربهم يف فل�سطن )1948(، ثم يف جنوب لبنان.

الفل�سطينية   - العربية  احلرب  الأح��داث  �سريعة  ا�ستعادة  يف 

االأوىل )1948(، نقراأ ما ن�سرته جريدة »احلياة« ال�سادرة يف تلك 

الفرتة من باغات �سادرة عن اجلي�س اللبناين:

1- يف العدد ال�سادر بتاريخ 22 ت�سرين االأول 1948: ت�سّللت قوات 

�سهيونية ليًا، من م�ستعمرة املنارة، و�سّنت هجوًما على جي�س 

االإنقاذ الذي رّد املهاجمن، وطاردهم، وا�ستطاع احتال التال 

هذه  من  العدو  تلقاها  التي  النجدات  رغم  باملنارة،  املحيطة 

امل�ستعمرة، وقد كان لتدخل اجلي�س اللبناين دور كبري يف رّد 

هجوم العدو.

2- يف العدد ال�سادر بتاريخ 23 من ال�سهر نف�سه: قوات �سهيونية 

معززة بامل�سفحات انطلقت من م�ستعمرة »املنارة« )بتاريخ 22 

االإنقاذ،  جي�س  قوات  ف�سّدتهم  حوال،  بلدة  م�ستهدفة  منه(، 

القتال  وا�ستمر  مبدفعيتها،  اللبناين  اجلي�س  قوات  و�ساندتها 

حتى غروب ال�سم�س.

3- يف اليوم التايل ن�سرت »احلياة« باًغا جاء فيه: اإّن ال�سهاينة 

هاجموا بليدا طوال يوم 23 ت�سرين الثاين اإاّل اأن اجلي�س اللبناين 

وجي�س االإنقاذ متّكنا من �سّد هجوم جي�س العدو الذي ان�سحب 

تارًكا خلفه نحو 160 قتيًا، مع كميات من االأ�سلحة والعتاد 

احلربي.

4- يف 30 ت�سرين الثاين، ن�سرت جريدة »احلياة« خرًبا مفاده اأن 

العدو ُيِعّد، بعد هجومه على بليدا، لهجوم وا�سع على اجلليل.

وجاء يف باغ �سادر عن اجلي�س العربي ال�سوري ن�سرته جريدة 

اأكرهت  العدو  »قوات  اأّن  الثاين،  ت�سرين   2 بتاريخ  »احلياة« 

�ساحة  يف  مراكزهم  عن  اجلاء  على  املتحدة  االأمم  مراقبي 

القتال«.

فظائع

�ساحة  من  »احلياة«،  مكتب  من  ر�سالة  يف  جاء  كذلك، 

ت�سرين  من  االأول  يف  اجلريدة  ن�سرتها  لبنان،  جنوب  يف  القتال 

الثاين، اأّن العدو ال�سهيوين »ارتكب الفظائع يف القرى، تارًكا 

بع�س ال�سكان يفّرون اإىل قرى اأخرى، وقد دّمر العدو اأكرب عدد 

ممكن من منازل تلك القرى« وذلك، تنفيًذا خلطة مر�سومة، 

اجلليل  ال�سكان من  اإجاء  االأعلى، غايتها  اجلليل  قرى  يف 

»احلياة«  وتعدد  حملهم«.  اليهود  املهاجرين  واإحال  بالقوة، 

الفظائع التي جرت يف بع�س تلك القرى:

وقتلوهم جميًعا،  الرجال  اليهود  - يف قرية �سف�ساف: جمع 

قتلهم  رجًا   60 نحو  وكانوا  والغلمان،  ال�سيوخ  فيهم  مبن 

العدو، وظل نحو 40 اإىل 50 رجًا مفقودين. اأما الن�ساء واالأطفال 

فم�سريهم جمهول...

- يف قرية �سلحة: قتل العدو 40 رجًا، و�سبى الفتيات.

- يف قرية عيلبون: قتل العدو 20 رجًا.

وجاء يف جريدة »احلياة« بتاريخ 4 ت�سرين الثاين:

- يف قرية كفرعانه: قتل ال�سهاينة يوم ال�سبت يف 30 ت�سرين 

ثم  االأهايل،  اأمام  جثثهم  واأحرقوا  القرية  من  �سباب   7 االأول، 

اأخذوا 38 �ساًبا اإىل مكان جمهول حيث اأعدموهم، ثّم اأ�سعلوا 

لهم:  قائلن  واالأطفال  والن�ساء  ال�سيوخ  وط��ردوا  بالقرية،  النار 

»اذهبوا اإىل لبنان فهو يطعمكم«، واأطلقوا النار عليهم من 

اخللف فقتلوا عدًدا منهم.



حول:

الإ�صبع الذي حاول العدو قطعه

تقع حوال يف »اإ�سبع اجلليل«، هذا االإ�سبع الذي حاول العدو 

ال�سهيوين اأن يقطعه من ج�سم لبنان لي�سّمه اإليه بعد اأن يطرد 

ولكن  االأر�س،  اأقا�سي  قادمن من  يهوًدا  بهم  وي�ستبدل  اأهله 

حوال كانت ع�سّية عليه.

الوطنية  الق�سايا  �سبيل  يف  باملنا�سلن  زاخر  حوال  تاريخ  اإّن 

الفل�سطيني  االإن��ق��اذ  جلي�س  مركًزا  كانت  وق��د  والقومية، 

بقيادة املجاهد فوزي القاوقجي، وانخرط العديد من �سبابها يف 

هذا اجلي�س خال احلرب العربية االإ�سرائيلية االأوىل، وخا�سوا 

فقد كانت  ال�سهيوين  العدو  اإىل  بالن�سبة  اأما  معارك عديدة. 

حوال هدًفا مل يِحد عنه طوال هذه احلرب.

ففي اأيار )1948(، دخل ال�سهيانة حوال وقتلوا كًا من ال�سيخ 

وعبد  مزرعاين،  اخلالق  عبد 

�سبيب �سرمي، وحممد يا�سن، 

»جي�س  ق���ي���ادة  دف���ع  مم���ا 

االإنقاذ« اإىل التمركز يف البلدة 

وقد  ع��ب��اد(،  ال�سيخ  تلة  )يف 

رّحب اأهل البلدة باملجاهدين 

العون  يد  لهم  وم���ّدوا  العرب 

ه���وؤالء  اأّن  اإاّل  وامل�����س��اع��دة، 

ان�سحبوا من البلدة، بعد قتال 

 27 يف  ال�سهاينة  مع  عنيف 

ت�سرين االأول.

ا�ستغّل  االأول،  ت�سرين   31 يف 

فدخلوا  الفر�سة  ال�سهاينة 

البلدة بلبا�س »جي�س االإنقاذ« 

وكانوا  والعقال(  )الكوفية 

اأهل  رّحب  و»الهاغانا«.  »ال�سترين«  ع�سابتي  من  جميعهم 

القوة  حمل  لتحّل  اأتت  عربية  قوة  باعتبارهم  بالقادمن  حوال 

املن�سحبة، األقى ال�سهاينة القب�س على 85 �ساًبا وكهًا، وعدد 

اآخر من الن�ساء واالأطفال، وق�سموا الرجال اإىل ثاث جمموعات 

اأن  اإعدام املعتقلن بعد  اإىل  وّزعوها على ثاثة منازل وعمدوا 

املنازل  ن�سفوا  ثّم  اأيديهم على اجلدران،  رفع  اأكرهوهم على 

الثاثة مبن فيها. وكاد الن�ساء واالأطفال ياقون امل�سري نف�سه 

الذي لقيه الرجال لوال تدخل مراقبي االأمم املتحدة.

املمتلكات  نهب  على  ال�سهاينة  اأق��دم  املجزرة،  هذه  بعد 

واملوا�سي وتدمري املنازل واإحراقها، واأما من بقيوا من اأهل البلدة 

اأحياء، فقد فّروا اإىل الغابات واالأحراج والقرى املجاورة.

ذاق اأهل حوال مرارة التهجري، بعد ذلك طوال خم�سة اأ�سهر، اإذ 

اأُوِدعوا يف »خميم �سبيه«، وظلوا على هذه احلال حتى ان�سحاب 

اتفاقية  توقيع  عقب   )1949 اآذار   23 )يف  البلدة  من  ال�سهاينة 

الهدنة اللبنانية - االإ�سرائيلية، فعادوا اإىل بلدتهم التي وجدوها 

.
)2(

»قاًعا �سف�سًفا«

يقول بن غوريون يف »يومياته« عن هذه احلرب:

»يعتقد مو�سيه كرمل )اأحد قادة العدو يف اجلبهة ال�سمالية(، 

اأنه كان يف »جيب« اجلليل نحو 60 األف عربي، من ال�سكان 

منهم.  املزيد  و�سيهرب  ن�سفهم،  هرب  والاجئن،  املحلين 

تر�سيحا،  من  كبري  وجزء  و�سع�سع،  و�سف�ساف  احلب�س  باتت 

خالية متاًما. هرب القرويون كلهم من القرى التي حاربناها، 

يوميات  دافيد،  غوريون،  )بن  ا«  اأي�سً الكثري  �سيهرب  لكن 

ويقول بن غوريون، يف مكان  احلرب، 1947- 1949، �س 604(. 

اأنف�سهم م�سوؤولون عن هروبهم. ال  اآخر من يومياته: »العرب 

ا، و�سيحملون  ينبغي اإعادتهم، الأنهم �سي�سّكلون طابوًرا خام�سً

تاأهيلهم  واإع��ادة  دّم��ر،  اقت�سادهم  ال�سغينة،  اأح�سائهم  يف 

طائلة  م��ب��ال��غ  �ستتطلب 

)العربية(،  الدولة  طاقة  تفوق 

ال�سعودية  حكومات  لتتوّل 

والعراق و�سرق االأردن ) القليلة 

ال�سكان( توطن العرب الذين 

يف  امل�سيحين  وتوطن  هربوا، 

بلد  ك��ل  ي�ستطيع  لبنان. 

ي�ستوعب  اأن  الباد  هذه  من 

يف  جميعهم...  ال��اج��ئ��ن 

نقطة   235 هناك  اأن  راأيهم 

فيها«  اليهود  توطن  ينبغي 

)�س 596-595(.

مل  ال�سهيوين،  امل�سروع  اإّن 

ر�سمته  وم��ا  ب��ع��د،  يكتمل 

املنظمة ال�سهيونية من حدود 

يف  الوحيدة،  الدولة  هي  فاإ�سرائيل  البحث،  قيد  زال  ما  لدولتها 

ت حدودها، بعد، يف ن�س ر�سمي، واأطماعها  العامل، التي مل تثبَّ

واللبنانين،  العرب  نحن  ي�سغلنا،  اأن  ما يجب  وهذا  تنتِه،  مل 

ويثري اهتمامنا.

هوام�س:

ال�ساحلية(،  �سوريا  الزرقاء )�سقة  املنطقة  1- يباح لفرن�سا، يف 

واإنكلرتا يف املنطقة احلمراء )�سقة العراق ال�ساحلية من بغداد 

حتى خليج فار�س( اإن�ساء ما ترغبان فيه من �سكل احلكم، 

مبا�سرة اأو بالوا�سطة، اأو من املراقبة، بعد االتفاق مع احلكومة 

اأو حلف احلكومات العربية )املادة الثانية من اتفاقة �سايك�س 

– بيكو يف العام 1916(.
اإمناء  »رابطة  اأ�سدرته  كتيب  من  م�ستقاة  معلومات   -2

حوال« عن املجزرة، العام 1988، بعنوان »حوال ال�سهيدة«.

61 العدد 394



الأمن 

اإعداد: النقيب روين حدادال�سيرباين

العدد 62394

الإرهاب الإلكرتوين وحتّديات مواجهته

اإىل  اأّدى تطّور و�صائل الت�صال وانت�صارها ب�صكل كبري، 

�صهولة تبادل املعلومات، وتقدمي اخلدمات ب�صكل �صريع ومريح للموؤ�ص�صات والأفراد. 

التي  اجلرائم  اأنواع  اأخطر  من  وبات  الإلكرتوين«،  »الإرهاب  ظهر  ذلك،  موازاة  يف 

اإىل  النظر  خالل  من  الإرهاب  هذا  خطورة  وتّت�صح  الإنرتنت.  �صبكة  عرب  ترتكب 

فداحة اخل�صائر التي مُيكن اأن تُ�صّببها عملية واحدة ناجحة من عملياته.

مواقع التوا�صل الجتماعي وا�صتقطاب 

املتطّوعني لالإرهاب

ا�ستخدام  يف  احل��ا���س��ل  ال��ت��ط��ور  ق���ّدم 

التوا�سل  �سبكات  وبخا�سة  االإن��رتن��ت 

مق�سودة  غ��ري  خ��دم��ة  االج��ت��م��اع��ي، 

قامت  ال��ت��ي  االإره��اب��ي��ة  للتنظيمات 

با�ستغالها يف اإمتام عملّياتها �سد اأمن 

تلك  وّفرت  فقد  واملجتمعات.  ال�سعوب 

ال�سبكات طريقة �سهلة لنقل االأفكار 

عنا�سر  اإىل  وامل��ع��ل��وم��ات  وال��ب��ي��ان��ات 

من  غفلة  يف  االإره��اب��ي��ة  اجل��م��اع��ات 

اأجهزة االأمن يف بداية االأمر، وهو ما حّقق 

لها منًوا كبرًيا وقدرة على جتنيد اأعداد 

اأهدافها  خلدمة  ال�سباب  من  كبرية 

االإرهابية. كما اأّن هذه املواقع حّققت 

حمدود  غري  تدّفًقا  التنظيمات  لتلك 

اأن  ميكن  التي  والبيانات  للمعلومات 

ولتنفيذ  االإرهابين  لتجنيد  ت�ستخدمها 

عملياتها االإرهابية.

كبري  ت��زاي��د  اإىل  االإح�����س��اءات  ُت�سري 

بالتنظيمات  اخلا�سة  امل��واق��ع  ع��دد  يف 

ا على مواقع التوا�سل  االإرهابية، وخ�سو�سً

االجتماعي، التي ي�ستخدمها االإرهابيون 

امل�ستويات  ذوي  من  النا�س  عامة  جلذب 

التعليمية املحدودة، عن طريق �سعارات 

ع��اط��ف��ي��ة وح��م��ا���س��ي��ة، ك��م��ا اأّن��ه��م 

االت�ساالت  يف  املواقع  هذه  ي�ستخدمون 

ونقل التعليمات واالأوامر نظًرا اإىل �سعوبة 

حتديد هوياتهم، وبالتايل �سعوبة الو�سول 

اإليهم، وهو ما يجعلهم يعملون بحرية 

االإره��اب��ي��ون  ي�ستخدم  كما  ك��ب��رية. 

لن�سر  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع 

ُيتهم  التي  الفظائع  لن�سر  اأو  جناحاتهم 

وكذلك  بارتكابها،  املفرَت�س  اخل�سم 

والتعليق عليها،  لن�سر �سور االنتحارين 

الب�سطاء،  اأبطااًل يف عيون  مبا يجعلهم 

ويغذي احلقد وال�سغينة بن اأبناء املجتمع 

الواحد. 

ا���س��رتع��ت ه����ذه امل���واق���ع اه��ت��م��ام 

اإىل  نظًرا  وحكومات،  �سعوًبا  اجلميع 

واال�ستقرار  االأم��ن  تهديد  على  قدرتها 

االأو���س��اع  يف  وال��ت��اأث��ري  االجتماعّين، 

واالقت�سادية، وخلق حالة من  ال�سيا�سية 

الذعر والفو�سى يف املجتمعات امل�ستهدفة. 

حتّديات مواجهة مواقع التطّرف 

والعنف الإلكرتوين

• التحديات ب�صكل عام:
وفكرية  اأمنية  ج��ه��وًدا  ال���دول  تبذل 

وقانونية للحد من �سوء ا�ستغال �سبكة 

امل��ع��ل��وم��ات واخل��دم��ات االإل��ك��رتون��ي��ة 

هذه  اأن  وا�سًحا  يبدو  ولكن  امل�ساحبة. 

ومن  العوائق،  العديد من  تواجه  اجلهود 

اأبرز حتديات املواجهة:

- التحديات الأمنية: 

نق�س اخلربات الفّنية يف جماالت حتديد 

اأركان اجلرمية االإلكرتونية وتقدميها 

املوؤ�س�سات  اأم���ام  مكتملة  كق�سية 

الر�سد  �سعوبة  اإىل  باالإ�سافة  العدلية، 

كل  يف  الرقمية  االأدّلة  ورفع  والتحقيق، 

عوامل  كّلها  ت�سّكل  ومكان،  زمان 

اإىل  وي�ساف  املواجهة.  فاعلية  من  حتدًّ 

بن  والعاقات  الفنّية،  احل��دود  ذل��ك، 

والتي  االإن��رتن��ت،  عرب  ق�سية  اأي  اأط��راف 

والعدد  الوطنّية،  ال��دول��ة  ح��دود  تتجاوز 

على  واملخالفن  املخالفات  من  الهائل 

مدار ال�ساعة، ما يجعل ال�سبط واملاحقة 

من االأمور ال�سعبة.

- التحديات الفكرية والثقافية: 

قد  ت�سريع معن  يف  ُيعّد جرمية  ما  اإّن 

ال يكون بال�سرورة كذلك يف دول اأخرى، 

االرتباطات  ذات  الق�سايا  يعّقد  ما  وهذا 

املختلفة، كما واإن الت�سابك بن بع�س 

وبع�س  املحافظة  االجتماعية  املفاهيم 

ي�سّعب  للن�سو�س،  املتطرفة  التف�سريات 

املعاجلة الفكرية ال�سرعّية.

- التحديات القانونية والت�صريعية: 

تتمّثل التحديات القانونية والت�سريعية 

واالأنظمة  الت�سريعات  ا�ستيعاب  عدم  يف 

عرب  امل�ستحدثة  الفكرية  للجرائم 
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���س��ب��ك��ات امل��ع��ل��وم��ات وال��و���س��ائ��ط 

تنازع  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  االإل��ك��رتون��ي��ة، 

االخت�سا�س  و���س��وح  وع���دم  ال��ق��وان��ن 

و�سع  و�سعوبة  اجلرائم،  هذه  يف  الق�سائي 

املتطرف  املوقع  لتحديد  وا�سحة  معايري 

الكثري  والتبا�س  العنف،  على  واملحر�س 

القدرة على حتديد  وعدم  املفاهيم،  من 

التحري�سي  املحتوى  عن  املبا�سر  امل�سوؤول 

العدلية يف  الثقافة  و�سعف  الق�ساء،  اأمام 

امل�سائل االإلكرتونية، مما يعّقد النظر يف 

بع�س الق�سايا. 

• التحديات على امل�صت�ى العربي:
والتهديدات  املخاطر  طبيعة  اأخذنا  اإذا 

االعتبار،  بعن  ال�سيرباين  االأمن  واأبعاد 

نرى اأنَّ العامل العربي يواجه جمموعة من 

جهود مكافحة  تعّوق  التي  ال�سعوبات، 

ترتيب  وميكن  االإلكرتوين.  االإره��اب 

هذه ال�سعوبات حتت عناوين اأبرزها:

- عدم و�صوح البيئة التنظيمية والت�صريعية:

العربي حركة تنظيمية  العامل  ي�سهد 

االإرهاب  مكافحة  جمال  يف  وت�سريعية 

االإل����ك����رتوين، ل��ك��ن ه���ذه احل��رك��ة 

من  بد  وال  ل.  الت�سكُّ ط��ور  يف  زال��ت  ما 

االإ�سارة اإىل اأنَّ فاعلية البيئة التنظيمية 

ان�سجامها  مب��دى  ُتقا�س  والت�سريعية 

لطبيعة  احتوائها  ومدى  املجتمع،  مع 

ُمه. بناًء عليه، ُيفرت�س  املو�سوع الذي ُتنظِّ

�سمان  اإىل  الهادفة  القوانن  بوا�سعي 

ياأخذوا  اأن  ال�سيرباين،  الف�ساء  يف  االأمن 

ال�سيرباين  الف�ساء  طبيعة  االعتبار  بعن 

يعني  ما  والدينامية.  التقنية  العاملية، 

اأن االإطار القانوين ال ُبدَّ واأن يتجاوب مع 

خا�سًعا  يكون  بحيث  التقنية،  النزعة 

م�ستمرة،  ب�سورة  وال��ت��ط��ور  للمراجعة 

ل  تت�سكَّ بحيث  العاملية،  النزعة  ومع 

اإقليمية  اأو  دولية  اتفاقيات  من  م�سادره 

الدول  موجبات  د  حُتدِّ االأط��راف،  متعددة 

وال��ت��ع��اون  التعامل  واأ���س��ول  وحقوقها 

اأن يتم تعديلها  بينها، وجماالته، على 

لتن�سجم  متوا�سل  ب�سكٍل  وتيوميها 

والتو�سيات  واالإر�سادات  امل�ستجدات،  مع 

ة  �سَ ال�سادرة عن الهيئات الدولية امُلتخ�سِّ

والعاملة يف املجال. 

- عدم مالءمة البيئة التنفيذية:

ي���واج���ه ال���ع���امل ال��ع��رب��ي ���س��ع��وب��اٍت 

التنفيذية  البيئة  م�ستوى  على  عديدًة 

ال�سيرباين،  بالف�ساء  للت�سريعات اخلا�سة 

املعنية  اجلهات  تقاع�س  ب�سبب  وذلك 

واالآليات  التنفيذية  املرا�سيم  اإ�سدار  عن 

وتعود  الت�سريعات.  لتطبيق  ال�سرورية 

االأ�سباب ب�سكٍل اأ�سا�س، اإىل ُبنية االإدارة 

وطبيعة عملها، والتي تّت�سم غالًبا ببطء 

العمل اأو تعتمد اللجوء اإىل اأ�سول اإدارية مل 

ين�ّس عليها القانون، كطلب ترخي�س 

اإدارات  يف  والت�سجيل  معينة  وزارة  من 

ُم�سرفة، اأو اإ�سناد مهمة اإعطاء االإذن اإىل 

اإدارات غري معنية.

اجلهود اللبنانية حلماية الف�صاء 

ال�صيرباين 

هذا  على  لبنان  يف  حتقق  ما  اأب��رز  اإن 

ال�سعيد هو:

- اإن�ساء الهيئة الناظمة لات�ساالت يف 

فاعًا  ع�سًوا  اأ�سبحت  والتي   ،2007 العام 

االأط��راف  املتعددة  الدولية  ال�سراكة  يف 

مل��ك��اف��ح��ة ال��ت��ه��دي��دات وال��ه��ج��م��ات 

ال�سيربانية. 

ت الرقم 140، وقانون  - اإقرار قانون التن�سُّ

 ،75 الرقم  الفكرية  امللكية  حقوق 

مكافحة  مكتب  اإن�ساء  اإىل  اإ�سافة 

امللكية  وحماية  املعلوماتية  جرائم 

الفكرية التابع لق�سم املباحث اجلنائية 

الق�سائية  ال�سرطة  وحدة  �سمن  اخلا�سة، 

الداخلي،  االأمن  لقوى  العامة  املديرية  يف 

التي  اجل��رائ��م  مبكافحة  ُيعنى  وه��و 

املعلوماتية  التقنيات  فيها  ُت�ستخدم 

امُللكية  على  التعّدي  وجرائم  العالية، 

الفكرية.

تو�صيات ومقرتحات

يف �سوء ما تقّدم، ينبغي العمل على:

- تفعيل املكافحة الوقائية التي ت�سبق 

من  وذلك  االإلكرتونية،  اجلرمية  وقوع 

ة  التوعويَّ املوؤ�س�سات  َدور  تفعيل  خال 

التعليم،  ُدور  االأ�سرة،  دينية،  )موؤ�س�سات 

اأجهزة االإعام(. 

يف  واأق�سام  ومعاهد  م��دار���س  اإن�ساء   -

اجلامعات، ومراكز بحثية، تعنى باالأمن 

ملواكبة  ك��وادر،  وبتدريب  املعلوماتي 

كل ما هو حديث يف هذا املجال.

التي  ة  اخلا�سَّ واالأنظمة  القوانن  �َسّن   -

الرتكاب  ُت�ستغّل  التي  الثغرات  ت�سدُّ 

القوانن  مثل  االإل��ك��رتون��ي��ة،  اجل��رائ��م 

االأدل��ة  اكت�ساف  بكيفية  املتعلقة 

على  والن�سِّ  وحفظها،  االإلكرتونية، 

طرق ثبوتها.

- التن�سيق وتوحيد اجلهود بن اجلهات 

والق�سائّية،  الت�سريعّية،  املختلفة، 

والفنية، والع�سكرية، من اأجل �سّد منافذ 

امل�ستطاع،  قدر  االإلكرتونية  اجلرمية 

بالطرق  واإثباتها  �سبطها  على  والعمل 

القانونية والفنّية.

معنية  واح��دة  ر�سمّية  هيئة  اإن�ساء   -

من  لتحّد  ال�سيرباين،  الف�ساء  بحماية 

االإدارات  ب��ن  حالًيا  القائم  ت  الت�ستُّ

واملوؤ�س�سات اللبنانية، باالإ�سافة اإىل و�سع 

ا�سرتاتيجية �سيا�سية وطنية �ساملة ُتعنى 

باالأمن ال�سيرباين.

وحماكم  د،  ُمَوحَّ دويل  قانون  اإ�سدار   -

يف  التحقيق  تتوىلَّ  حمايدة  ة  دوليَّ ة  خا�سَّ

اجلرائم االإلكرتونية، ويكون لها �سلطة 

االأمر ب�سبط املجرم االإلكرتوين واإح�ساره 

واأًي��ا  موقعه  ك��ان  ��ا  اأيًّ معه،  للتحقيق 

كان بلده. 

- عقد االتفاقيات بن الدول بخ�سو�س 

وعاًجا،  وقايًة،  االإلكرتونية  اجلرائم 

وتباداًل للمعلومات واالأدلة.

مراقبة  خ��ال  من  ال��دويل  التعاون   -

كل دولة لاأعمال االإجرامية التخريبية 

االإلكرتونية الواقعة يف اأرا�سيها �سّد دول 

اأو جهات اأخرى خارج هذه االأرا�سي. 

املجرمن  ت�سليم  اتفاقيات  تفعيل   -

االإلكرتونّين.



مع�صكران يف مدينة واحدة

ال���ب���اردة ظهرت  ب��داي��ة احل���رب  م��ع 

حول  االأم�����س  حلفاء  بن  التناق�سات 

املتحدة  الواليات  فقررت  اأملانيا،  م�سري 

وبريطانيا وفرن�سا توحيد مناطق نفوذها 

اأملانيا  جمهورية  وتاأليف  اأملانيا،  داخل 

للوقوف  الغربية(  )اأمل��ان��ي��ا  االحت��ادي��ة 

الدميقراطية  اأملانيا  جمهورية  بوجه 

للمع�سكر  اخلا�سعة  ال�سرقية(  )اأملانيا 

اجلديد  ل��ل��واق��ع  نتيجة  ال�سوفياتي. 

�سطرين  اإىل  برلن  العا�سمة  مت  ُق�سِّ

الإح��دى  عا�سمة  منهما  كل  واعترب 

بالوكالة  انغم�ستا  اللتن  ال��دول��ت��ن 

الباردة  احل��رب  قطبّي  بن  ال�سراع  يف 

الراأ�سمايل  املع�سكر  زعيمة  )وا�سنطن 

ال�سيوعي(.  املع�سكر  قائدة  ومو�سكو 

برلن  �سطري  احلدود بن  تعد  وبذلك مل 

بن  حدوًدا  اأ�سبحت  بل  حملية،  حدوًدا 

)حلف  والغربي  ال�سرقي  املع�سكرين 

قطبن  بن  اأي  الناتو(،  وحلف  وار�سو 

خمتلفن �سيا�سًيا واقت�سادًيا وثقافًيا.

بناء اجلدار

اختاف  يوؤثر  اأن  الطبيعي  من  كان 

بن  واالجتماعي  االقت�سادي  النظام 

فيها،  احلياة  �سري  على  املدينة  �سطري 

من  م��ت��زاي��دة  اأع�����داًدا  واأن  ا  خ�سو�سً

باالنتقال  بداأوا  ال�سرقية  اأملانيا  مواطني 

ا  منوًّ �سهدت  التي  الغربية  اأملانيا  اإىل 

الفئة  من  هوؤالء  معظم  وكان  �سريًعا. 

االقت�سادية  القدرة  ه��دد  ما  املتعلمة، 

الدولة  كيان  وه��دد  ال�سرقية،  الأملانيا 

ككل. اإ�سافة اإىل ذلك، حتّولت برلن 

اال�ستخباراتية بن  للمعارك  اإىل م�سرح 

ما  والراأ�سمايل  اال�سرتاكي  املع�سكرين 

الريبة  بعن  ينظرون  ال�سوفييت  جعل 

�سرق  من  ال�سكان  انتقال  حركة  اإىل 

 1958 العام  ففي  غربها.  اإىل  املدينة 

�سجلت حركة احلدود مرور اأكر من 50 

األف برليني كانوا يعربون يومًيا للعمل 

يف اأملانيا الغربية حيث يتقا�سون هناك 

اأن  ميكن  مّما  بكثري  اأعلى  روات��ب 

اأدى  ال�سيوعية.  الدولة  يف  يح�سلوا عليه 

واحلريات  املعي�سة  م�ستويي  على  الفارق 

بن ال�سطرين اإىل ظهور ال�سخط والتذمر 

من نظام احلكم ال�سيوعي، الذي عمد 

اإىل بناء �سور برلن ملنع الهجرة من �سرق 

املدينة اإىل غربها.

يف 13 اأغ�سط�س 1961، اأغلقت �سلطات 

احلدود  الدميقراطية  اأملانيا  جمهورية 

على  وعملت  وغربها  برلن  �سرق  بن 

وقطع  ال��رتام��واي،  �سكك  تفكيك 

ثّم  �سائكة،  باأ�ساك  ال�سيارات  طرق 

الفا�سل بن  اجلدار على اخلط  بناء  بداأ 

ال�سوفياتي  لاحتاد  التابعة  املنطقة 

اخلا�سعة  واملنطقة  ال�سرقية(  )برلن 

الغربية(.  الغربين )برلن  لدول احللفاء 

م�سافة  على  اخلر�ساين  اجل���دار  امتد 

�سائكة  اأ�ساًكا  وزّود  كيلومرًتا   186

وبلغ  الكهربائي،  بالتيار  م�سحونة 

اأكر  �سارك  م��رًتا.   12 حواىل  ارتفاعه 

العمل،  يف  ج��ن��دي  اآالف  ع�����س��رة  م��ن 

كانت  ال�سرقية  اأملانيا  يف  فال�سلطات 

اأم��ًرا  جلعله  ب�سرعة  ب��اإجن��ازه  ترغب 

واقًعا وقطع الطريق على االحتجاجات 

الغربية املتوقعة.

مل تكتف اأملانيا ال�سرقية ببناء اجلدار 

ع�سكرية  منطقة  حوله  اأن�ساأت  بل 

ف�سًا  للمراقبة،  نقاًطا  �سمنه  وركزت 

اإن���ارة،  واأع��م��دة  تقنية  جم�سات  ع��ن 

�سارمة  اأوام��ر  املراقبة  لفرق  واأعطيت 

ولو  حتى  املت�سلقن  على  النار  باإطاق 

كانوا اأطفااًل اأو ن�ساًء.

املدينة،  يف  �سارًعا   97 اجل���دار  قطع 

اأحياء  وع�سرة  االأن��ف��اق،  مل��رتو  ف��روع  و6 

�سكنية، ما اأدى اإىل كارثة اجتماعية 

واقت�سادية، فقد اأ�سبح املواطنون يف �سرق 

الباد م�سجونن فجاأة وراء جدار.

ال�سرقية  االأملانية  الدعاية  اعتربت 

اأ�سمتها  ما  ملناه�سة  �سروري  اجلدار  اأن 

بحماية  وجوده  �سبب  مربرة  بالفا�سية، 

من  الدميوقراطية  اأملانيا  جمهورية 

التخريب  واأع��م��ال  التج�س�س  خطر 

بها  يت�سبب  اأن  ميكن  التي  والعنف 

وال  الدعاية  ال  لكن  الغربي.  املع�سكر 

اأملانيا  �سكان  منع  ا�ستطاعا  اجل��دار 

فبعد  ال��ه��روب.  حماولة  من  ال�سرقية 

11 يوًما فقط على بناء اجلدار ُقتل  مرور 

ثمانية  وخال  اأمامه،  �سرقي  اأملاين  اأول 

ما  قتل  التق�سيم،  من  عاًما  وع�سرين 

ا كانوا يحاولون  ال يقل عن 138 �سخ�سً

املدينة.  من  الغربي  الق�سم  اإىل  العبور 

اآالف   5 حواىل  اأن  اإىل  التقديرات  وت�سري 

�سخ�س جنحوا يف العبور من اأ�سل 10 اآالف 

حاولوا ذلك.

�صقوط اجلدار

عاقات  ن�سج  الغربية  اأملانيا  حاولت 

ديبلوما�سية مع جارتها ال�سرقية لكنها 

مع  ال�سوفياتي.  التعنت  ب�سبب  ف�سلت 

رجحان  وبداية  الثمانينيات  بداية عقد 

كفة احلرب الباردة اإىل جانب الواليات 

حمطات

اإعداد: النقيب با�صل احلجار 

 دكت�راه يف التاريخ
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وقرروا  موؤمتًرا،  املنت�صرون  احللفاء  عقد   ،1945 العام  يف  الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء  بعد 

)الوليات  الكربى  الدول  من  واحدة  ل�صيطرة  منها  كل  تخ�صع  مناطق  اأربع  اإىل  اأملانيا  تق�صيم 

ا اإىل  مت برلني اأي�صً املتحدة الأمريكية، والحتاد ال�صوفييتي، واململكة املتحدة وفرن�صا(، كما ُق�صِّ

اأربع مناطق.

جدار برلني: 

اإرادة الوحدة تنت�صر
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بحربهم  ال�سوفيات  وان�سغال  املتحدة، 

اإىل  ال��دع��وات  ظهرت  اأفغان�ستان،  يف 

ا بعد تويل هلموت  وحدة اأملانيا، خ�سو�سً

الغربية  اأملانيا  م�ست�سار  من�سب  كول، 

.)1982(

توحيد  الإع����ادة  اخل��ط��وات  ات��خ��ذت 

اأملانيا م�سارها الت�ساعدي م�ستفيدة من 

من  واعتباًرا  اجلديدة،  الدولية  االأو�ساع 

مطلع العام 1989 بداأت البوادر العملية 

ال�سرقية تظهر  اأملانيا  النظام يف  لت�سدع 

جماعي  �سبه  هروًبا  �سهدت  اإذ  بو�سوح، 

عرب  النم�سا  اإىل  األ��ًف��ا(   50 من  )اأك��ر 

ما  وه��و  ال�سيا�سي،  للجوء  طلًبا  املجر 

يف  االأم��ريك��ي��ة  »ن��ي��وزوي��ك«  �سّمته 

اأحد  وكان  الكبري«،  »الهروب  حينه 

االأ�سباب املمهدة النهيار جدار برلن.

يف  ال�سيا�سي  للنظام  ال�سربات  توالت 

اأملانيا ال�سرقية، ويف 7 ت�سرين االأول 1989 

خرج حواىل مليون �سخ�س يف مظاهرات 

�سد النظام.

اأكر  وبعد   ،1989 الثاين  ت�سرين   9 يف 

من 28 عاًما على بناء اجلدار انطلقت 

الوحدة،  دع��اة  انتظرها  التي  ال�سرارة 

ال�سيا�سي  املكتب  ب��اإع��ان  ومتثلت 

للحزب اال�سرتاكي االأملاين، ت�سديد قيود 

قواعد  وو�سع  االأملانيتن،  بن  التنقل 

جديدة لل�سفر اإىل اخلارج.

ال�سبان  غ�سب  االإج��راءات  هذه  اأثارت 

االأملان من جانبي احلدود و�سرعوا ب�سورة 

ق�سم  ال��ذي  برلن  ج��دار  بهدم  تلقائية 

مطارق  م�ستخدمن  �سطرين،  املدينة 

�سغرية، ليج�سدوا توق ال�سعب االأملاين اإىل 

للر�سا�س.  التعر�س  خطر  رغم  الوحدة 

للتق�سيم  حتديهم  يف  االأمل���ان  ا�ستمر 

وتدفقوا عرب احلدود.

يف 13 حزيران 1990 بداأت ر�سمًيا عملية 

ذات  عنه  ق��ال  ال��ذي  برلن  ج��دار  ه��دم 

اأريك  ال�سابق  ال�سرقية  اأملانيا  رئي�س  يوم 

اأنه »�سيبقى مائة عام«، ومع  هونيكر 

�سقوطه ا�ستعادت اأملانيا وحدتها.

املراجع:

العاملي:  النظام  هرني،  كي�سينجر   •
وم�سار  االأمم  ط��ائ��ع  ح��ول  ت��اأم��ات 

دار  جكرت،  فا�سل  ترجمة  ال��ت��اري��خ، 

الكتاب العربي، بريوت، 2015.

رقعة  زب��غ��ي��ن��ي��و،  بريجن�سكي،   •
االأمريكية  االأولية  الكربى:  ال�سطرجن 

ومتطلباتها اال�سرتاتيجية، ترجمة اأمل 

ال�سرقي، دار االأهلية، االأردن، 2012.

الزمن  حممد،  هيكل،  ح�سنن   •
كابل  اإىل  نيويورك  م��ن  االأم��ري��ك��ي 

كام يف ال�سيا�سة، دار االأهرام القاهرة، 

 .2006





اإعداد: تريز من�صور

اقت�صاد 

ومال

ظهر مفهوم املدن الذكية اأو الرقمية 

اأكرث من  التي ت�صت�صرف امل�صتقبل منذ 

معّدالت  الحتياجات  تلبية  عقد، 

الهجرة املتزايدة اإىل املدن، وما ي�صّببه 

ذلك من اكتظاظ، و�صغط على املوارد 

عن  ف�صاًل  واملياه،  كالطاقة  املحدودة 

مثل  اخلدمات،  على  الطلب  ارتفاع 

ال�صحية  والرعاية  ال�صحي  ال�صرف 

واخل��دم��ات.  والطاقة  والتعليم، 

اإىل  امل��دن  ه��ذه  ت��ه��دُف  وبالتايل 

اإىل الدرجة املثلى من املوارد  الو�صول 

واالأمن، فهي ت�صمح بتعزيز اخلدمات 

على  تعتمد  والتي  للمواطنني  املقدمة 

املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية 

العمل يف  وبتوفري فر�ص  واالت�صاالت، 

بال�صعادة  ال�صعور  تعّزز  م�صتدامة  بيئة 

وال�صحة.

»�سيليكون فايل« يف بريوت

مدن رقمية 

حلياة اأف�صل

�صفات املدن الذكية واأهميتها

حتّدد �سفات املدن الذكية بامل�ستدامة، 

وال��ذك��اء،  احل��ي��اة،  بجودة  تتمّيز  وه��ي 

التلوث  حماربة  عن  ف�سلاً  واحلوكمة، 

اأخ���رى. ج���ودة احل��ي��اة معيار  وع��وام��ل 

اأم��ا  وال��وج��داين،  امل��ايل  بالرفاه  يرتبط 

اأو  ال�سمني  بالطموح  فيتعلق  الذكاء 

االقت�سادية  املعايري  حت�سني  اإىل  ال�سريح 

تقييم  ويتّم  والبيئية.  واالجتماعية 

خلل  م��ن  امل�ستدامة  الذكية  امل��دن 

النطاق:  وا�سعة  عنا�سر  اأربعة  ا�ستخدام 

املجتمع، واالقت�ساد، والبيئة واحلوكمة، 

اخلا�سة،  التحتية  البنية  ت�سمل  وه��ي 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ب��ي��ئ��ة ال��رق��م��ي��ة، 

املتجددة،  الطاقة  ال�سلمة،  االإ���س��اءة، 

يخ�ّص  ما  يف  الذكي  التحليلي  النهج 

ال�سناعية  االنبعاثات  انعدام  االأبنية، 

تدار  ابتكارية.  ت�سنيع  تقنيات  وتطور 

امل��دن  يف  ومرافقها  الطاقة  �سركات 
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وات�ساالت  ذكية  ب�سبكة  الرقمية 

�سبكات  ت�ستخدم  كما  ال�سلكية، 

خمّلفات  على  للق�ساء  وذكية  خا�سة 

ال�سرف ال�سحي، وتوفري املياه والكهرباء، 

خلل  م��ن  االأم���ن  على  ال�سهر  وي��ت��ّم 

امللفات  واإدارة  ال��ف��ي��دي��وي��ة،  امل��راق��ب��ة 

ا عن ُبعد. ي�ساف اإىل ما �سبق  اإلكرتونياً

توفري العيادات الطبية والرعاية ال�سحية 

واملوؤ�س�سات التعليمية التي تقدم حمتوى 

باأعلى  يفي  ا  تفاعلياً ا  ا مرناً وتعّلماً ا  رقمياً

معايري االمتياز على ال�سعيد العاملي.

وقد ك�سف تقرير للأمم املتحدة )�سدر 

ا( اأنه بحلول العام 2050 �سيتمركز  حديثاً

ما يقارب 70 يف املئة من �سكان العامل 

توّقعات  وه��ن��اك  ال��ك��رى،  امل���دن  يف 

التعاون  دول جمل�ص  ت�ستحوذ  باأن  جدّية 

معدالت  اأع��ل��ى  اأح���د  على  اخلليجي 

التجّمع ال�سكاين على النطاق العاملي، 

بن�سبة تراوح بني 80 و100 يف املئة.

 

منطقة بريوت الرقمية 

 Beirut Digital District
BDD

مت�سارعة،  بوترية  الكرى  املدن  تنمو 

ال��رق��م��ي واالإق��ب��ال  ال��ت��ح��ّول  ويف زم���ن 

املعلومات  تكنولوجيا  على  الهائل 

واالت�ساالت يف اأو�ساط االأفراد وال�سركات 

دافعة  ق��وة  تت�سّكل  واحل��ك��وم��ات، 

يف  واالق��ت�����س��ادي  االجتماعي  للتحّول 

خمتلف املدن حول العامل.

�سركة  اأطلقت  املّطرد،  النمو  هذا  اإزاء 

�ص  زاد اأر اإي ZRE للتطوير العقاري )موؤ�سّ

االت�ساالت  وزارة  مع  بالتعاون  امل�سروع( 

منطقة  م�سروع   Bery Tech و�سركة 

 Beirut Digital ال��رق��م��ي��ة  ب���ريوت 

District BDD يف 3 اأيلول 2012 يف عهد 
ووزير  ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئي�ص 

االت�ساالت نقوال ال�سحناوي.

نوعه  من  االأّول  وهو  منوذجي  امل�سروع 

يف لبنان، ُيتيح مع الت�سهيلت املرافقة 

يف  اخل��ارج��ي��ة  اال�ستثمارات  جلب  ل��ه 

وي�سّجع  واالت�ساالت،  املعلوماتية  جمال 

على  اخل��ارج  يف  اللبنانية  ال�سركات 

ا جعل لبنان  العودة اإىل لبنان، ويتيح اأي�ساً

النوع  لهذا  متقّدمة  اإقليمية  ة  من�سّ

م�سروع  فهو  وبالتايل  اال�ستثمارت،  من 

لل�سناعات  مركز  اإن�ساء  اإىل  يهدف 

الرقمية واالإبداعية يف لبنان.

جودة  اأب��و  كري�ستال  ال�سيدة  توؤكد 

اقت�صاد 

ومال

ال�سيدة كري�ستال اأبو جودة كنج

– كوريا اجلنوبية: • �صونغدو 
تقدميه  يتّم  من��وذج  واأق��وى  اأف�سل 

تقع  العامل،  حول  الذكية  للمدن 

مدينة  وهي  �سيول،  العا�سمة  جنوب 

العام  يف  تنفيذها  ب��داأ  متكاملة 

2005، لتكتمل يف �سنة 2017. تعتمد 

البديلة  الطاقة  على  املدينة  ه��ذه 

واأجهزة اال�ست�سعار، واأجهزة الكومبيوتر التي و�سعت على طول الطرق واملباين 

يف  والتحّكم  اال�ست�سعار  اأجهزة  تنت�سر  و�سبطه.  الطاقة  ا�ستهلك  لتقييم 

اإذا جاء  اإال  تعمل  الكهربائية ال  ال�سلمل  اأّن  املدينة، حتى  كل مكان يف 

�سخ�ص ال�ستعمالها.

اأف�صل املدن الذكية 

يف العامل

تندرج مناذج عّدة حتت 

اأف�سل مدينة ذكية  لقب 

�سّنفت  وق��د  ال��ع��امل،  يف 

اأنها  على  امل���دن  بع�ص 

العامل،  يف  ا  تطوراً االأك��ر 

قائم  بع�سها  اأن  ا  علماً

وبع�سها االآخر ال يزال قيد 

االإن�ساء.
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والت�سويق  املبيعات  ق�سم  )مديرة  كنج 

اأّن  »اجلي�ص«  ملجلة   )ZRE �سركة  يف 

اإىل  تهدف  الرقمية  ب��ريوت  »منطقة 

حول  من  وال�سركات  امل��واه��ب  ج��ذب 

العامل من جهة، واإىل العمل على احلّد 

من النزوح البنيوي للكفاءات اللبنانية 

من جهة اأخرى. وذلك عر خلق فر�ص 

جّو  يف  لبنان  يف  لل�ستثمار  وفر�ص  عمل 

�سمن  العاملة  ال�سركات  لنمّو  �سحّي 

ولتطوير  واالب��ت��ك��اري،  الرقمي  املجال 

االأفراد العاملني فيها«.

ملاذا بريوت؟

عوامل  عّدة  اأن  كنج  ال�سيدة  تو�سح 

ريادة  م�سهد  ت�سّدر  على  لبنان  ت�ساعد 

االأعمال واالبتكار التكنولوجي واحتواء 

م�سروع كهذا، ولعّل اأبرزها ا�سرتاتيجية 

اإىل  باالإ�سافة  اجل��غ��رايف،  لبنان  موقع 

ال�سروط املناخية اجليدة ومنط العي�ص يف 

التي  املتعّددة،  الثقافات  مدينة  بريوت، 

النا�ص  ا�ستقطاب  على  املقدرة  متتلك 

من خمتلف اأنحاء العامل.

البا�سورة  منطقة  اختيار  �سبب  اأم��ا 

اأبو جودة،  لتنفيذ املنطقة الرقمية، وفق 

اإع��ادة  فم�سروع  واقت�سادي.  م��ايل  فهو 

منطقة  يلحظ  مل  ب��ريوت  و�سط  اإعمار 

البا�سورة على الرغم من الت�ساقها بهذا 

اأبقى  م��ا  الو�سط، 

اأ���س��ع��ار االأرا���س��ي 

فيها  وال��ع��ق��ارات 

ا.  ن�سبياً منخف�سة 

ذلك،  اإىل  اإ�سافة 

املنطقة  تتمّتع 

مبيزات ا�ستثنائية 

قريبة  ل��ك��ون��ه��ا 

واملرفاأ  املطار  من 

التجاري،  والو�سط 

والم���ت���لك���ه���ا 

تاريخية  دالالت 

لكونها  ا  ن���ظ���راً

فرتة  يف  �سّكلت 

م���ا ق��ب��ل احل���رب 

ولتعددّيتها  لبنان،  يف  للتجارة  ا  مركزاً

ا  معمارياً ��ا  ت��راثاً والحت�سانها  الثقافية 

ا. وهنا ال بّد من االإ�سارة اإىل اهتمام  غنياً

املعماري  بال�سّق  امل�سروع  على  القّيمني 

يلحظ  اإذ  للأبنية.  اجلمالّية  وبالقيمة 

االأث��رّي��ة  امل��ب��اين  بع�ص  ترميم  امل�سروع 

�سريانية  كني�سة  وترميم  وال��ق��دمي��ة 

مهجورة تقع �سمن نطاق امل�سروع.

باالإ�سافة اإىل مقّومات البيئة الطبيعّية 

يكمن  واالقت�سادية،  واالجتماعية 

اللبنانية  العاملة  ال��ي��د  يف  االأ���س��ا���ص 

ال��رتب��وي  امل�����س��ت��وى  يف  اأي  ال��ك��ف��وءة، 

البحث  جم��االت  يف  امل��ت��ط��ّور  والعلمي 

والرجمة،  واملعلوماتية  والتكنولوجيا 

وجامعات  تربوية  �سات  موؤ�سّ لوجود  ا  نظراً

وللثقافة  جهة،  من  عاٍل  م�ستوى  ذات 

اإىل  االأ�سر  تدفع  التي  لبنان  يف  ال�سائدة 

املداخيل  من  كبرية  ن�سبة  تخ�سي�ص 

)وهي  ثانية  جهة  من  التعليم  ل�سوؤون 

الن�سبة االأعلى يف العامل(.

اإعمل... ِع�ص... اإلعب

تقول  ومرتكزاته  امل�سروع  فكرة  عن 

ثلثّية  على  امل�سروع  »يرتكُز  كنج: 

– اليابان: • فوجي�صاوا 
مدينة حديثة ي�سرف على اإن�سائها 

على  الياباين  بانا�سونيك  م�سنع 

القدمية، وعلى  اأحد مواقع م�سانعه 

ا من العا�سمة اليابانية طوكيو. وقد �سممت بانا�سونيك  م�سافة �ساعة تقريباً

من  واحلّد  الكهربائية،  الطاقة  على  الكلي  االعتماد  اأ�سا�ص  على  املدينة 

قامت  لذا  العادي،  بالوقود  تعمل  التي  ال�سيارات  من  املنبعث  البيئي  التلّوث 

باإن�ساء حمطات تزّود الطاقة الكهربائية يف اأنحاء املدينة كلها.



والت�سلية.  كن  وال�سّ العمل 

ال��ف��ك��رة م�����س��ت��وح��اة من 

م�سروع »�سيليكون فايل« يف 

الواليات املّتحدة االأمريكية، 

ال�سركات  مب���دن  و�سبيه 

تو�سيبا  ك�سركة  الكرى، 

اليابانية. والهدف من ثلثية 

�سليم  م��ن��اخ  خلق  ال�سعار 

حا�سنة  بيئة  واإن�ساء  و�سحّي 

للإبداع، عر تبادل اخلرات 

واملعلومات واالأفكار اجلديدة 

بني العاملني يف املنطقة«.

تبلغ  ال��ذي  امل�سروع  م  يق�سّ

مربع  مرت  األف   140 م�ساحته 

فرتة  متتُد  مراحل،  اأربع  اإىل 

و2027،   2012 ب��ني  تنفيذها 

الفرتة  متديد  يتّم  قد  ولكن 

اىل  ا  نظراً ا  عاماً ع�سرين  اإىل 

ميّر  التي  ال�سعبة  االقت�سادية  الظروف 

وفق  ا  تدريجاً العمل  بداأ  لذا،  لبنان،  بها 

خم�سة مبادىء اأ�سا�سية وهي:

.Community 1- التوا�سل االجتماعي

 Business االأع��م��ال  جمموعة   -2

.Cluster
.Testability 3- قابلية االختبار

.Design 4- الت�سميم

 Work life 5- توازن احلياة مع العمل

.Balance
املطاعم  وبع�ص  امل��ك��ات��ب  ب��ن��اء  مّت 

املرحلة  يف  والرتفيه  للت�سلية  واأماكن 

يف  فيها  العمل  انتهى  التي   )A( االأوىل 

بناء  اإىل  ذل��ك  بعد  لي�سار   ،2016 العام 

املنطقة  يف  للعاملني  �سكنية  وح��دات 

باملوؤمترات،  خا�سة  وق��اع��ات  )ف��ن��دق( 

وم�ساحات  حدائق  بناء  اإىل  باالإ�سافة 

م�سرتكة يف املراحل االأخرى. وال يكتفي 

اخلدماتّية  االأزم��ات  مبعاجلة  امل�سروع 

ي�سعى  بل  وبفعاليته،  باالإنتاج  املرتبطة 

اإىل معاجلة »االأزمات الروتينية« املتعّلقة 

يقع  بحيث  �سمنه،  العاملني  بحياة 

�سمن امل�سروع ح�سانة الأطفال االأّمهات 

مثل  م�سرتكة  م�ساحات  العاملت، 

�سالون  ريا�سي،  ناٍد  املقاهي،  احلدائق، 

واملجهود  الوقت  توفري  بغية  للتجميل، 

وت�����س��خ��ريه��م��ا يف 

خ��دم��ة االإب�����داع 

وال���ت�������س���ن���ي���ع 

والفعالية الق�سوى.

املنطقة  ت�����س��ّم 

ال��رق��م��ي��ة ال��ي��وم 

على  وامل���م���ت���ّدة 

 15000 م�����س��اح��ة 

ع�سر  م��رب��ع  م��رت 

�سركة  و95  مباٍن 

اأحجامها  تتفاوت 

ب����ني ����س���رك���ات 

يف   40( ك�����رى 

امل����ئ����ة( واأخ������رى 

يف   60( ن��ا���س��ئ��ة 

امل���ئ���ة(. ت���ت���وّزع 

ال�سركات  ه���ذه 

ع��ل��ى امل���ج���االت 

املتعّلقة  كلها 

ب����االب����ت����ك����ار 

واالإب������داع ك��رجم��ة ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر، 

الهند�سة،  الذكية،  الهواتف  تطبيقات 

االإعلن، االإنتاج والت�سويق... وي�سل عدد 

مهند�ص  بني  موظف   1500 اإىل  العاملني 

واإداري  وم�����س��ّوق  غرافيكي  وم�سّمم 

املنطقة  تهدف  وخدمات.  اأمن  وعنا�سر 

خمتلف  يف  عمل  فر�سة   4000 تاأمني  اإىل 

املجاالت يف ال�سنوات املقبلة.

جتاوز االأزمات

ب��ريوت  منطقة  اأن  ج��ودة  اأب��و  تو�سح 

الّرقمية عانت منذ انطلقتها م�ساكل 

يف  ّيئ  ال�سّ اخل��دم��ات��ي  ال��واق��ع  �سببها 

اقت�صاد 

ومال

• بر�صلونة:
مدن  اأه��م  من  واح���دةاً  تكون  اأن  بر�سلونة  مدينة  ق��ررت 

وترميمها،  القائمة  ال�سناعية  املباين  حتويل  مّت  فقد  العامل، 

بحيث ت�سبح املحارق حمطات لتوليد الكهرباء بنظام الدورة 

اإىل تنفيذ برنامج تقا�سم الدراجات وذلك  املركبة، باالإ�سافة 

بتوفري 6000 دراجة لل�ستخدام يف اأنحاء املدينة جميعها، بهدف 

تقلي�ص ا�ستخدام و�سائل النقل التي تعتمد على الوقود.
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مّت  ب��ل  ت�ست�سلم،  مل  لكّنها  لبنان، 

ت�سخي�ص اأو�ساع البنى الّتحتّية وخدمات 

ثم  االأم��ر،  بداية  يف  الر�سمّية  املوؤ�س��سات 

�سّكلت  عملنّية  اإج���راءات  اُتخذت 

ح��ل��والاً ج��ذري��ة ل��ب��ريوق��راط��ي��ة ال��دوائ��ر 

لل�سركات  ُتقّدم  بحيث  احلكومية. 

خ��دم��ة م��لح��ق��ة امل��ع��ام��لت ودف���ع 

مع  العلقة  ُتنظم  وبالتايل  الفواتري، 

ا  جهداً تتطّلب  التي  الر�سمّية  املوؤ�س�سات 

ا كبريين. اإ�سافة اإىل ذلك، تهدف  ووقتاً

املنطقة الّرقمّية اإىل اإن�ساء البنى التحتية 

جودة  اأف�سل  لتوفري  وتفعيلها  االأ�سا�سّية 

�سبكة  م��ن  مم��ك��ن��ة،  بتكاليف 

اأوبتك�ص«  »الفاير  الب�سرية  االألياف 

املفّعلة   FIBER OPTICAL CABLE
االإنرتنت  واإىل  املنطقة،  �سمن  ا  ح�سراً

ريع )االأ�سرع يف لبنان(. وقد افتتحت  ال�سّ

مع   2016 العام  نهاية  يف  ال�سبكة  هذه 

تقدمي عرو�ص خا�سة و�سرعة ق�سوى، بعد 

معان�اة طويل�ة من اإغلقه�ا، كم��ا مّت 

ح��ّل م�سكل��ة التقن��ني يف الكهرب��اء 

.UPS بوا�سط��ة ا�ستخ��دام

يف  حت�سريها  املنوي  الرامج  تت�سمن 

عملية  اإىل  باالإ�سافة  الثانية  املرحلة 

• كوبنهاغن:
فهي  اخل�����س��راء،  العا�سمة  ا�سم  املدينة  ه��ذه  على  يطلق 

اإن�ساء  على  والت�سجيع  البيئي  التلوث  من  احلّد  على  تعمل 

للمبادرات  امل�ستمر  للتحديث  منوذج  وهي  امل�ستدامة،  املباين 

لدرا�سة  فيها  االأخ�سر  املختر  تد�سني  مّت  وق��د  امل�ستقبلية. 

دول  خمتلف  اإىل  وت�سديرها  وتطويرها  البيئية  التكنولوجيا 

العامل التي ترغب يف اال�ستفادة من خرات كوبنهاغن.

– النم�صا: • فييّنا 
التي  املدينة  هي  فييّنا 

���س��ت�����س��ب��ح خ��ال��ي��ةاً من 

العام  حلول  يف  الكربون 

يف   30 من  فاأكر   ،2020

املدينة  ط��اق��ة  م��ن  امل��ئ��ة 

من  تنتج  الكهربائية 

اأّن  كما  القمامة،  حرق 

اأكر حمارق  واح��دةاً من 

القمامة يف فيينا اأ�سبحت 

التي  االأماكن  اأهم  من 

جتذب ال�سّياح هناك.
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البناء، مواكبة بع�ص ال�سركات العاملية 

 Accelerators امل��دّرب��ة  اأو  امل�سّرعة 

ورع��اي��ة  النا�سئة،  ال�سركات  لبع�ص 

االأفكار املبتكرة ودعمها بهدف اإن�ساء 

موؤ�س�سات م�ستقّلة تتمكن من ت�سويق 

�سوف  اأخ��رى  ناحية  ومن  ابتكاراتها. 

يف  العاملني  ح��اج��ات  امل�سروع  ي��در���ص 

تدريبية  دورات  اإعداد  بغية  ال�سركات، 

لهم يف املجاالت كلها.

 

التعميم 331

لل�سركات  التمويلي  ال��دع��م  ع��ن 

�ساند  »لقد  ج��ودة:  اأب��و  قالت  النا�سئة، 

عندما  امل�سروع  اأه��داف  لبنان  م�سرف 

اآب  يف   331 الرقم  يحمل  ا  تعميماً اأ�سدر 

على  التجارية  امل�سارف  فيه  حّث   2013

جمال  يف  العاملة  ال�سركات  متويل 

النا�سئة  وال�سركات  الرقمي  االقت�ساد 

 400 وذل��ك ع��ر �سّخ  االأع��م��ال،  وري���ادة 

مليون دوالر يف امل�سارف الّلبنانية ت�سمح 

رة  لل�سركات باال�ستفادة من قرو�ص مي�سّ

ال�سبع  ال�سنوات  املئة، يف  بفائدة �سفر يف 

االأوىل.

املبلغ  يف  تكمن  ال  التعميم  اأهمية 

يتيحها،  التي  الت�سهيلت  وال يف  املحّدد 

مبوقف  املتمّثل  الر�سمي  التبّني  يف  اإمّنا 

املتمّثل  اخلا�ص  وبالتبّني  لبنان،  م�سرف 

لل�سناعات  اخلا�سة  امل�سارف  مبوقف 

الرقمّية، بعدما تبنى القطاعان اخلا�ص 

امل�سريف  ال��ري��ع  م�سار  لبنان  يف  وال��ع��ام 

والعقاري طيلة فرتة ما بعد احلرب«. 

اقت�صاد 

ومال

• نيويورك:
من  نيويورك  ب���اأّن  البع�ص  يظن 

اإىل  ا  نظراً ا  تلوثاً العامل  م��دن  اأك��ر 

فيها،  ال�����س��ك��اين  االك��ت��ظ��اظ 

واالأعمال.  للمال  ا  مركزاً وكونها 

عليها  القائمون  قرر  ال�سبب  لهذا 

بناء م�سروع هد�سون وهو عبارة عن مدينة �سغرية بجانب مدينة منهاتن، 

تقام على م�ساحة  التي  املدينة  العامل،  الذكية يف  املدن  اأكر  لتكون من 

ا للم�ساعدة على احلّد من التلّوث. ا، �سيتم تتّبع كل ما فيها رقميًّ 28 فّداناً

الربتغال: • بالنيت - 
لت�سّم  ت�سميمها  يتّم  مدينة 

كلها،  الذكية  امل��دن  عنا�سر 

مليون   100 ال�ستخدام  وت�سعى 

لتفادي  ذك��ي  ا�ست�سعار  جهاز 

ال��ط��وارئ.  من  الناجتة  االأ���س��رار 

النقل،  بنظام  املدينة  اهتمت 

اأماكن  وحتديد  امل��رور،  واإ�سارات 

التكّد�ص  ملنع  ال�سيارات  وقوف 

ال�ستقطاب  تعمل  وهي  امل��روري، 

225000 �سخ�ص لل�سكن فيها.
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برعاية وزير الدولة ل�صوؤون املراأة 

ح�صوره،  ويف  اأوغا�صابيان  جان 

اللويزة  �صيدة  جامعة  احتفلت 

العاملي  باليوم  االأ�صدقاء  قاعة  يف 

للمراأة، وذلك يف اإطار ا�صرتاتيجية 

تعتمدها اجلامعة لتعزيز دور املراأة 

على  وحتفيزها  القرار،  �صنع  يف 

تطوير مهاراتها.

كلمات

لوزيرة  م�سّورة  بكلمة  اللقاء  ا�سُتهّل 

الدولة للتنمية االإدارية عناية عز الدين 

ثم  وبقدراتها،  املراأة  بدور  فيها  اأ�سادت 

حتّدث رئي�ص جامعة �سيدة اللويزة االأب 

اجلامعة  ا�سرتاتيجية  عن  جنم  بيار 

التطوير  الأهداف  ا  دعماً املراأة  دور  لتعزيز 

املتحدة،  االأمم  اأطلقتها  التي  امل�ستدام 

اإىل  يدعو  الذي  اخلام�ص  الهدف  ومنها 

امل�ساواة بني اجلن�سني.

كلمته  يف  اأوغا�سابيان  الوزير  واأثنى 

االإن�سان  بناء  يف  اجلامعة  دور  على 

الن�ساطات  ا  معّدداً االإن�سانية،  واالأخلق 

تعزيز  اأجل  من  الوزارة  بها  تقوم  التي 

بداأت  الوزارة  اأّن  وذكر  املراأة.  مكانة 

اجلندرة  ثقافة  على  توعية  برنامج 

االأ�سا�سي،  التعليم  مرحلة  يف  لل�سفوف 

بالتعاون مع املدار�ص.

جل�صات وحماور

 SHE« عنوان  حتت  املوؤمتر  ُعقد 

نقا�ساته  ومتحورت   »POWERS
القطاعات  خمتلف  يف  املراأة  دور  حول 

والنجاحات يف كّل قطاع.  واالإجنازات 

املراأة  تناوب على احلديث عن متكني 

من  كّل  لبنان،  يف  اجلندرية  واملنا�سفة 

يف  االأوروبي  االحتاد  بعثة  رئي�سة  نائب 

مارتني  وال�سيدة  كو�ص،  جوليا  لبنان 

الهيئة  رئي�سة  ممثلة  كتيلي  جنيم 

الرابطة  ورئي�سة  املراأة،  ل�سوؤون  الوطنية 

ال�سيدة  االأعمال  ل�سيدات  اللبنانية 

اأ�سمهان الزين.

تراأّ�ست جل�سة حمور املراأة يف ال�سيا�سة، 

م�ؤمتر

اإعداد: جان دارك اأبي ياغي
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�صيدة اللويزة 

تدعو اإىل حتفيز 

املراأة العاملة



فيها  و�سارك  داغر،  داليا  االإعلمية 

�سركي�ص  �سانتال  ال�سيدة  من  كّل 

االأمينة العامة حلزب القوات اللبنانية، 

عام  مدير  نائب  تويني،  مي�سال  وال�سيدة 

�سحيفة »النهار«.

يف حمور املراأة يف العلوم، اأدارت اجلل�سة 

الدكتور �سوفيا غنيمة، اأ�ستاذة حما�سرة 

يف جامعة �سيدة اللويزة، و�ساركت فيها 

»معهد  مكتب  مديرة  هايتايان،  لوري 

ال�سرق  يف  الطبيعية«  املوارد  حوكمة 

برنامج  ومديرة  اإفريقيا  و�سمال  االأو�سط 

العامل  يف  واالإعلمي  الرملاين  التطوير 

البيئية،  النا�سطة  زعرور  وندى  العربي، 

ورئي�سة حزب اخل�سر.

القطاع  مبحور  اخلا�سة  اجلل�سة  اأما 

القانونّية  امل�ست�سارة  فاأدارتها  العام، 

اخلازن،  اأ�سما  املحامية  للجامعة 

رميا  الطبيب  العميد  فيها  و�ساركت 

جتربتها  عن  حتّدثت  التي  حمد  اأبو 

اأن  اإىل  بداية  اأ�سارت  وقد  اجلي�ص.  يف 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اإىل  االنت�ساب 

وكر  ال�سغر،  منذ  راودها  ا  حلماً كان 

درا�ستها  اأنهت  اأن  بعد  ثم حتّقق  معها 

فطلبت  االأ�سنان،  طب  يف  اجلامعية 

قيادة اجلي�ص، والأّول مّرة، تطويع �سّباط 

اإناث يف اجلي�ص، فلم ترتّدد يف التطّوع.

التي واجهتها فكانت  ال�سعوبات  اأما 

تدخل  التي  االأوىل  املّرة  كونها  كثرية 

حماولة  )�سبقها  اجلي�ص  اإىل  املراأة  فيها 

 ،)1989 العام  يف  ملتطّوعات  خجولة 

حتّديات  فتواجه  م�سوؤوليات،  وتت�سّلم 

روؤ�سائها  جتاه  دورها  الإثبات  يومية 

الثقة  قدر  على  ولتكون  ومروؤو�سيها، 

التي اأولتها اإياها قيادة اجلي�ص. واأو�سحت 

اأم�سوا يف  �سهلاً على من  اأنه مل يكن 

اجلي�ص 20 �سنة واأكر، تلّقي االأوامر من 

لها...  التحية  وتاأدية  وتنفيذها،  امراأة، 

ترهن  اأن  فهو  االأ�سعب  التحّدي  اأما 

يف  الطاغية  الذكورية  خ�سم  يف  املراأة 

اجلي�ص اأنها تتحّمل امل�سوؤولية ذاتها، ويف 

اأماكن كثرية ب�سكل اأف�سل.

بامل�ساواة  املراأة  مبطالبة  يتعّلق  ما  ويف 

حمد  اأبو  العميد  دعت  الرجل،  مع 

من  مقدرتها  بح�سب  العطاء  اإىل  املراأة 

املراأة  الأن  بامل�ساواة.  املطالبة  عقدة  دون 

املجتمع  يف  االأ�سعف  العن�سر  لي�ست 

كما يقال، اإمّنا هي االأقوى الأنها تعطي 

والزوجة  االأم  فهي  جمال:  من  اأكر  يف 

عائلتها  بني  توّفق  التي  العاملة  واملراأة 

وعملها، من دون اأي تق�سري.

ال  الطموح  اأّن  اإىل  اخلتام  يف  واأ�سارت 

يحّد من تق�سيم االأدوار بني الرجل واملراأة، 

لت اإليه املراأة يف اجلي�ص،  والدليل ما تو�سّ

منا�سب  تبّوء  من  االأ�سعب،  املجال  وهو 

مهّمة ورتب ع�سكرية عالية.

النقيب  وكانت مدخللت لكّل من 

االأمن  قوى  �سلمة عن  �سيلفا  ال�سيديل 

عن  ع�سفور  رنا  والنقيب  الداخلي، 

االأمن العام. 

يف  املراأة  دور  فتناول  االأخري  املحور  اأّما 

الدكتورة  اجلل�سة  واأدارت  االأعمال، 

االإدارة  ق�سم  رئي�سة  حمد،  اأبو  جنيفر 

اللويزة،  �سيدة  جامعة  يف  والت�سويق 

مديرة  عون  اإل�سا  ال�سيدة  مب�ساركة 

وال�سيدة  �سته،  وموؤ�سّ »اأنوثة«  موقع 

االإقليمية  املديرة  طّراف  غالب  كارال 

الهندي  بيتي  وال�سيدة  قطر،  يف  لبويكر 

رئي�سة جمل�ص اإدارة »بيت لبنان العامل« 

�سته. وموؤ�سّ
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ثقافة 

اإعداد: جان دارك اأبي ياغيوتراث
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ال�صعوب وما�صيها،  التي ت�صهدها املنطقة، والتي تق�صي على تراث  الدامية  يف خ�صّم االأحداث 

�صت  اأي رادع ما خال حماوالت متوا�صعة، تاأ�صّ اأمام اأعني العامل من دون  وتدّمر تاريخها العريق 

يف العام 2017، اللجنة اللبنانية للدرع االأزرق، بف�صل ت�صافر جهود ممثلي ثالث جمعيات عاملية 

واختا�صيني يف جمال حماية الرتاث. 

ما هي اأهداف هذه اللجنة؟ وما هي طرق عملها حلماية املمتلكات الثقافية واملحافظة 

الرئي�ص  زيادة،  نعيم  املتقاعد  الركن  العميد  اجلمعية  رئي�ص  مع  التفا�صيل  كل  عليها؟ 

ال�صابق ملديرية القانون الدويل االإن�صاين يف اجلي�ص.

ملاذا االآن؟

بداية، اأ�سار العميد الركن زيادة اإىل اأّن 

البع�ص قد يت�ساءل للوهلة االأوىل عن عمل 

هدف  كان  اإذا  ال�سلم  وقت  يف  اللجنة 

الثقافية  املمتلكات  حماية  املعاهدة 

ا  مو�سحاً امل�سّلحة،  النزاعات  اأث��ن��اء  يف 

الكوارث  من  للحماية  التح�سري  اأّن 

الطبيعية اأو التي هي من �سنع االإن�سان، 

يتّم قبل حدوثها. من هنا اأهمية عمل 

وال��ذي  ال�سلم  وق��ت  يف  الوطنية  اللجنة 

حلماية  خطط   وتنفيذ  بتح�سري  يق�سي 

بالتعاون  وذلك  الثقافية،  املمتلكات 

مع الوزارات املخت�سة )الثقافة والداخلية 

�سفرية  �سكر  كما  والرتبية(.  والدفاع 

على  لند  ناتا�سا  الين  ال��روج  مملكة 

م�ساعدتها لهم يف خطواتهم االأوىل عند 

تاأ�سي�ص هذه اللجنة الوطنية.

االأهداف

تهدف اجلمعية اإىل ن�سر الوعي واملعرفة 

حول:

الثقافية  املمتلكات  حماية  �سرورة   -

يف حاالت الكوارث الطبيعية ويف فرتات 

يهّدد هذه  و�سع  اأي  يف  اأو  امل�سّلح،  النزاع 

املمتلكات. 

ال�سلطات  مع  جّدي  ب�سكل  العمل   -

ة على و�سع برامج م�سبقة حلماية  املخت�سّ

املواقع االأثرية واملتاحف واملكتبات ودوائر 

والب�سري  وال�سمعي  املكتوب  االأر�سيف 

وفرتات  الطبيعية  الكوارث  حاالت  يف 

النزاع امل�سّلح.

- حّث ال�سلطات اللبنانية على توقيع 

الروتوكول الثاين )ال�سادر يف العام 1999( 

حول   ،1954 اله���اي  باتفاقية  امللحق 

حماية املمتلكات الثقافية اأثناء النزاع 

امل�سّلح. 

زيادة  العميد  راأى  للأهداف،  تفنيده  يف 

والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  العمل  اأّن 

اتفاقية  اإدراج تعليم مبادئ  العايل على 

العاملي  ال���رتاث  واتفاقية   1954 اله��اي 

الثانوية،  الدرا�سة  مناهج  يف   1972 للعام 

كاحلقوق  اجلامعية  االخت�سا�سات  ويف 

ملزم  هو  واالإع���لم،  ال�سيا�سية  والعلوم 

امل��ادة  يف  ج��اء  ما  وف��ق  اللبنانية  للدولة 

وامل��ادة 27 من  اتفاقية اله��اي،   25 من 

اتفاقية الرتاث العاملي.

بني  التن�سيق  اأهمية  على  �سّدد  كما 

اللجنة اللبنانية 

للدرع الأزرق

حماية املمتلكات 

الثقافية يف 

احلرب وال�صلم

العميد 

الركن 

املتقاعد 

نعيم 

زيادة

رئي�س

اللجنة 

الدولية 

للدرع 

الأزرق



تتاأّلف اللجنة التاأ�سي�سية من: 

زي��ادة  نعيم  )م(  ال��رك��ن  العميد   -

الدويل  القانون  ملديرية  ال�سابق  الرئي�ص 

االإن�ساين يف اجلي�ص.

- الدكتورة راوية جمذوب بركة ICOMOS )املجل�ص الدويل 

للآثار واملواقع(.

.ICAHM الدكتور اأ�سعد �سيف -

ال��دويل  )املجل�ص   ICOM حاكيميان  ���س��وزي  ال�سيدة   -

للمتاحف(.

للجمعيات  ال��دويل  )االحت��اد   IFLA ال�سدياق  رن��دا  ال�سيدة   -

وموؤ�س�سات املكتبات(.

.BILADI  NGO ال�سيدة جوان فر�سخ بجايل -
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الدفاع   ووزارت��ي  جهة  من  الثقافة  وزارة 

لتح�سري  اأخ���رى  جهة  م��ن  والداخلية 

الثقافية  للممتلكات  اإج��لء  خطط 

متارين  واإج���راء  اآخ��ر،  اإىل  مكان  من 

االتفاقية  يف  ج��اء  م��ا  ح�سب  عملية 

اأو يف  اأثناء نزاع م�سّلح  وبروتوكوليها يف 

حالة ال�سلم .

فو�سع   ، اأوالاً الثقافة  وزارة  مهمة  اأم��ا 

املمتلكات  على  العامة  احلماية  �سارة 

الثقافية، ومن ثّم �سارة احلماية اخلا�سة 

على املواقع االأثرية.

���ا، االإ�����س����راع يف رف���ع الئ��ح��ة  وث���ان���ياً

و�سعها  املقرتح  الثقافية  املمتلكات 

حتت نظام احلماية اخلا�سة اإىل منّظمة 

االأون�سكو.

من اأجل فاعلية اأكر، تعمل اللجنة 

من  كل  لعنا�سر  دورات  حت�سري  على 

لتدريبهم  االإطفاء  وف��وج  امل��دين  الدفاع 

على تقنيات االإطفاء وو�سائله يف متحف 

ف�سلاً  اأث��ري،  موقع  اأو  عامة  مكتبة  اأو 

عن كيفية التدّخل يف حال ت�سّرب املياه 

الإجلء املمتلكات الثقافية. 

وعي  ن�سبة  رف��ع  على  اللجنة  ت��ع��ّول 

الثقافية  املمتلكات  الأهمية  الّطلب 

اإل��ق��اء حما�سرات يف  م��ن خ��لل  وذل��ك 

حمايتها،  بطرق  وتعريفهم  اجلامعات 

زي��ادة  املتقاعد  ال��رك��ن  العميد  وي��ن��ّوه 

ب��ت��ع��اون اجل��ام��ع��ات يف ه���ذا امل��ج��ال 

ا الك�سليك والي�سوعية والعربية  خ�سو�ساً

واحلكمة. 

املمتلكات الثقافية وحمايتها

اتفاقية الهاي  االأوىل من  املادة  حّددت 

امل��م��ت��ل��ك��ات   1954

الثقافية التي ت�سملها 

احل�����م�����اي�����ة، وه����ي 

املنقولة  املمتلكات 

تتمّتع  التي  والثابتة 

لرتاث  كرى  باأهمية 

ال�����س��ع��وب ال��ث��ق��ايف، 

اأو  املعمارية  كاملباين 

التاريخية،  اأو  الفنية 

الديني منها اأو الدنيوي، 

املباين  وجمموعات  االأثرية،  واالأماكن 

التي تكت�سب بتجّمعها قيمة تاريخية 

واملخطوطات  الفنية  والتحف  فنية،  اأو 

القيمة  ذات  االأخ��رى  واالأ�سياء  والكتب 

وكذلك  واالأث��ري��ة،  التاريخية  الفنية 

وجم��م��وع��ات  العلمية  امل��ج��م��وع��ات 

الكتب املهّمة واملحفوظات.

للداللة  ك�سعار  االأزرق  ال��درع  اعُتمد 

بهدف  الثقافية  املمتلكات  على 

وميكن  ال��ت��ع��ّدي��ات.  م��ن  حمايتها 

ا�ستعمال ال�سعار ب�سكل مفرد للحماية 

ا  العامة، كما ميكن ا�ستعماله مكرراً

ثلث مرات للحماية اخلا�سة.

�صروط االنت�صاب

اإىل  االنت�ساب  يرغب  من  يف  ُي�سرتط 

اجلمعية اأن يكون:

• قد اأمّت الع�سرين من العمر )20 �سنة(.
ا بحقوقه املدنية وغري حمكوم  • متمّتعاً

عليه بجناية اأو جنحة �سائنة.

يف  عاملاً  اجلمعية،  بنظام  قابلاً   •
�سبيل حتقيق غايتها.

االخت�سا�سات  اأه��ل  من  يكون  اأن   •
من  اأو  الثقافية  باملمتلكات  املعنية 

اأو  االأمنية  ال�سوؤون  يف  ال�سابقني  العاملني 

ممتلكات  اقتناء  هاوي  اأو  الع�سكرية 

ثقافية. 

ا اإىل اأّن حفل اإطلق اللجنة  ن�سري اأخرياً

وفتح باب االنت�ساب اإليها جرى يف 2-15- 

2018، وح�سره ممثل العماد قائد اجلي�ص 

العميد مروان عيد مدير مديرية القانون 

الدويل االإن�ساين. 

الهيئة 

التاأ�صي�صية

ممثل 

قائد 

اجلي�س 

يف حفل 

اإطالق 

اللجنة

�سفرية 

مملكة 

الرنوج 

لين 

ناتا�سا 

لند





اإجازة 

يف الدرا�صات

الدبلوما�صية 

واال�صرتاتيجية

للمقدم 

حممد حرز

ح�������از امل����ق����دم 

حم��م��د اإب��راه��ي��م 

ف��وؤاد  كّلية  م��ن 

للقيادة  ���س��ه��اب 

اإجازة  واالأرك��ان، 

اجلامعة  من  واال�سرتاتيجية  الدبلوما�سية  الدرا�سات  يف 

اللبنانية الكندية.

جي�ش العلم 

والثقافة
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جي�ش العلم والثقافة    جي�ش العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة    جي�ش العلم والثقافة

�صهادة درا�صات عليا يف علم االجتماع ال�صيا�صي

للعميد الركن غازي عامر

نال قائد لواء امل�ساة احلادي ع�سر العميد الركن غازي عامر �سهادة 

درا�سات عليا )املا�سرت( يف علم االجتماع ال�سيا�سي من معهد العلوم 

االجتماعية يف اجلامعة اللبنانية.

»دولة  بعنوان  الذي كان  بحثه  ر�سالة  الركن عامر  العميد  وناق�ص 

املوؤ�س�سة   - لبنان  يف  ال�سيا�سي  الطائفي  النظام  ظّل  يف  املوؤ�س�سات 

ا. ا«، ونال تقدير جّيد جداً الع�سكرية اأمنوذجاً

ما�صرت مهني 

يف التخطيط

واالإدارة العامة

للعقيد االإداري 

خليل جابر

ن������ال ال��ع��ق��ي��د 

خ��ل��ي��ل  االإداري 

ع��ل��ي ج��اب��ر من 

كلّية فوؤاد �سهاب 

واالأركان  للقيادة 

يف  مهني  ما�سرت 

واالإدارة  التخطيط 

العامة من كلّية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية واالإدارية يف 

اجلامعة اللبنانية.

م�سابقة »اإقراأ جملتك وجاوب«: مربوك »وت�صّلوا بخري«

الفائزين  اإىل  ت�سل  ال�سنوية  »اجلي�ص«  م�سابقة  جوائز 

معظم  بالقرعة.  اأ�سمائهم  �سحب  مّت  الذين  ال�سبعة 

االإجابة ب�سكل �سحيح، لكّن  �ساركوا جنحوا يف  الذين 

عليهم  ف�ساعت  اأ�سماَءهم،  يذكروا  مل  منهم  كثريين 

ورا  و»ال�سنة  بغريا«،  ال�سحب... »خريا  اال�سرتاك يف  فر�سة 

الباب، ت�سّلوا بخري«.

الفائزون لهذه ل�سنة هم:

لبنانية، كانت من ن�سيب  األف لرية   300 االأوىل:  اجلائزة 

الرقيب اأول فادي خوري.

اجلائزة الثانية: 200 األف لرية لبنانية، فاز بها املعاون اأول 

حممد عبد الله.

لرية لكل من:  األف   100 منها  قيمة كل  خم�ص جوائز 

املعاون اأول ح�سام حمود، املعاون �سادي خمول، الرقيب خ�سر 

زريق، العريف روي غالب، اجلندي مايا اإبراهيم قا�سم. 
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»رق�ص على قو�ص قزح«

للعميد املتقاعد 

عبدالله واكيم

�سدر للعميد املتقاعد ال�ساعر عبدالله 

»رق�ص  بعنوان  جديد  كتاب  واكيم 

يف  الرابع  املولود  هو  ق��زح«  قو�ص  على 

اإ�سداراته. �سل�سلة 

وهو  �سفحة،   150 يف  الكتاب  يقع 

وال�سهادة  احل��ب  يف  وجدانية  خواطر 

واالأ�سدقاء  واالإن�سانية  واحلياة  والوطن 

والقيم  وال����رتاث  وامل��ج��ت��م��ع  وامل�����راأة 

العائلية، وغريها من املوا�سيع.

عنوان الكتاب ا�ستوحاه من حلم 

يو�سف.  ال  ا  فرحاً به  ففرح  اأب�سره 

اأّنه  اأيقن  ا�ستيقظ،  عندما  ولكن 

على  الرق�ص  واأّن  امل��ن��ال،  �سعب 

قو�ٍص كهذا من امل�ستحيلت... 

قد  وك��ان  ال�����س��ورة،  ا�ستهوته 

اأن��ه��ى ك��ت��اب��ه، وي��ف��ّت�����ص عن 

خواطر  اأمام  به  فاإذا  له.  عنوان 

مب�سمونها،  متنّوعة  وجدانية، 

هنا  من  ق��زح.  قو�ص  كاألوان 

كان عنوان الكتاب.

املتقاعد  ال��ع��م��ي��د  ُي��ه��دي 

واكيم كتابه اإىل كلِّ َمْن 

يرى الله يف عيونهم، واملحّبة 

الذين  واإىل  اأعمالهم،  يف 

ومي��لأون  ��ا  اإ���س��راقاً ي�سّعون 

ويتفاءلون  ا،  فرحاً الدنيا 

الفواجع  من  الرغم  على 

واملاآ�سي... 







الزغلول ال�صغري

)وا�سمه  الدامور  زغلول  ولد 

العام  يف  الها�سم(  ج��وزي��ف 

يف  ع��ل��وم��ه  ت��ل��ّق��ى   .1925

الكربى  املنت  جديدة  مدر�سة 

اخل��وري  يديرها  ك��ان  التي 

وكان  عون،  يو�سف  ال�ساعر 

��ن.  م���ن ت��ام��ذت��ه��ا امل��ج��لِّ

ال�ساعة  فر�سة  ينتظر  كان 

اإىل  ي��خ��رج  ال��ع��ا���س��رة ك��ي 

حتت  يجل�س  حيث  امللعب، 

ال�سعر  ليكتب  وارف��ة  �سجرة 

ال�سعبي. كانت هذه الهواية 

الأ�سا�سية  طفولته  ُمتع  من 

من  التا�سعة  يتجاوز  مل  وهو 

موه  معلِّ اأ�سبح  حتى  عمره، 

»هيدا  فيه:  يقولون  ورفاقه 

مزغلل  الداموري  ابن  ال�سبي 

من  ���س��ع��ر«.  يكتب  وع���م 

»زغلول  بلقب  ُعرف  يومها 

الدامور«.

عن  ال�سعر  م��وه��ب��ة  ورث 

جدته التي »ل تفّك احلرف«، 

لكّنها ُتتقن النظم والغناء، 

والأوزان،  البحور  بن  ز  ومتيِّ

ال��ت��ي ���س��ه��دت حلظة  وه���ي 

ذلك  كان  كزّجال.  ولدته 

عطلة  خال   1936 العام  يف 

الأ�سرة  اعتادت  التي  ال�سيف 

املغارة  �سهر  بلدة  يف  ق�ساءها 

لبنان(.  جبل   - )ال�����س��وف 

اجل��ّدة  ا�سطحبت  ي��وم��ه��ا، 

حفيدها يف زيارة لبلدة الدبية 

امل���ج���اورة. ه��ن��اك، َع��ِل��م��ا 

الزجلية  بالأم�سية  م�سادفًة 

ال�ساعران  �سيحييها  التي 

الب�ستاين.  ورامز  �ساهر  ر�سيد 

األّح على جدته ليبقيا. خال 

الأم�سية، عجزت »رّدية« رامز 

لر�سيد  الت�سدي  عن  الب�ستاين 

زغلول  ي��روي  ما  وف��ق  �ساهر 

مقاباته،  اإح��دى  يف  الدامور 

بن  من  »ان�سحبت  م�سيًفا: 

احل���سور وقلت لرامز الب�ستاين 

منه،  بدًل  للغناء  م�ستعّد  اإيّن 

وجل�ست  الطبلة  فاأعطاين 

رّدة  وغنيت  ال��ردي��دة«  »ب��ن 

تقول«: 

نحنا  ال�سعر  اأم���ر  »رام����ز 

منعرفو

ويا ر�سيد تا ت�سر زكي بدك 

ر�سيد«.

من  �ساهر  ر�سيد  ان��زع��ج 

التهّجم عليه اإذ كان �ساعًرا 

ك���ب���ًرا، وك���ان ال��زغ��ل��ول 

ع�سرة،  احلادية  يف  وقتذاك 

فرّد قائًا:

»اللي بيم�سي حد العم�سق

كيف ما مال بيتعم�سق

�ساآل الأرنب عن حالو

بيقلك �سب مدم�سق«.

)ظن  برّدة  الزغلول  فاأجاب 

من  هو  الب�ستاين  اأّن  �ساهر 

لّقنه اإياها( تقول:

ال�سّعار با�سمي تغّنو

وبروعة �سعري تكّنو

واأرنب اللي بفكرك منو

من �سجرة عمرك مر�سق.

قائلة:  جّدته  تدّخلت  هنا 

اإىل  ودع��ت��ه  ول«،  »�سكوت 

بجانبها.  مكانه  اإىل  العودة 

وعندما  ميتثل،  مل  لكّنه 

منه  طلب  احلفلة  انتهت 

يف  مرافقته  الب�ستاين  رام��ز 

ع���دد م��ن احل��ف��ات، وق��ال 

رح  هيك  بتكّفي  »اإذا  ل��ه: 

بت�سر �ساعر مهم«... �سّجعه 

اإىل  ووق��ف  كثًرا  الب�ستاين 

الزغلول  بلغ  وحن  جانبه، 

�ساعًرا  واأ�سبح  ع�سرة  الثامنة 

معروًفا، كان يدعو الب�ستاين 

اإىل حفاته، فيلّبي الدعوة.

الزجل  عامل  الزغلول  دخل 

ب��اك��ًرا م��ع جم��م��وع��ة من 

فيليب  منهم  به،  املحيطن 

اأ�ستاذه  الب�ستاين،  م�سعود 

امل��نت  يف م��در���س��ة »ج���دي���دة 

من  دعًما  ولقي  ال��ك��ربى«. 

اللذين  ل��وال��ده  وجدته  وال��ده 

اأظافره  نعومة  منذ  �سّجعاه 

على كتابة الزجل، اإذ كانا 

غياب

اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

زغلول الدامور: �صندباد الزجل اللبناين و�صوته اجلميل

فقد املنرب الزجلي يف لبنان اأحد اأهّم رجاالته. زغلول الدامور الذي حمل لقبه باكًرا، حمل التعبري ال�صعري 

الزجلّي، ويف  امل�صرح  تاريخ  تارًكا لق�صائده م�صاحة رحبة يف  الق�صوى، وها هو يرتّجل  اإىل جمالياته  املرجتل 

وجدان املاليني.
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الأحيان  بع�س  يف  مينعانه 

من تناول الطعام حتى ينهي 

كتابة ق�سيدة.

االحرتاف

دّر�����س زغ��ل��ول ال���دام���ور يف 

لثاث  ال��ب��و���س��ري��ة  م��در���س��ة 

كان  اأثنائها،  يف  �سنوات. 

ال��ن��ا���س ي��دع��ون��ه لإح��ي��اء 

احلفات والأعرا�س واملاآمت... 

ويف العام 1944، ترك التعليم 

»زغلول  جوقة  ��ف  األَّ بعدما 

كلًيا  وان�����س��رف  ال���دام���ور«، 

الفرقة  ع��ل��ى  م���ّر  ل��ل��زج��ل. 

ع�سرات ال�سعراء، وكانت لها 

املباريات  م�ساركات بارزة يف 

مباراة  خا�ست:  اإذ  املنربية، 

التي   )1970 )اأي��ل��ول  امل�سرف 

ح�سد  اأك��رب  ح�سور  �سّجلت 

الزجل،  ملحّبي  لبنان  عرفه 

ومن ثم مباراة القلعة – بيت 

وبعدها  )مت�����وز1971(،  م��ري 

الريا�سية  املدينة  مهرجانات 

كما   ،)1972 )ح����زي����ران 

من  مهرجانن  يف  �ساركت 

وغرها  جر�س،  مهرجانات 

خال  ال��ك��ث��ر...  الكثر 

 -  1975( اللبنانية  احل��رب 

الزجل،  اأح��وال  تبّدلت   )1990

يف  كما  جنومه  له  يعد  ومل 

وخليل  ال���وادي  �سحرور  زم��ن 

وزين  الدامور  وزغلول  روك��ز 

�سعيب...

الفن ال�صعبي يف امل�صرح 

والتلفزيون

اأحد  ال��دام��ور  زغلول  يعترب 

من  الثاين  اجليل  �سي  موؤ�سّ

بعد  لبنان  يف  الزجل  �سعراء 

نخلة.  ور�سيد  ال��وادي  �سحرور 

والأه������ّم اأّن����ه ك��ّر���س ه��ذا 

امل�����س��رح  يف  ال�سعبي  ال��ف��ن 

من  اأول  فهو  وال��ت��ل��ف��زي��ون. 

التلفزيون  على  الزجل  غّنى 

ال�ستينيات  منت�سف  ب��ن 

اأّل��ف  ال�سبعينيات.  واأواخ���ر 

الأوىل  جوقته   1944 العام  يف 

عباءتها  من  خرجت  التي 

روكز،  )خليل  لمعة  اأ�سماء 

زين �سعيب، جان رعد، اأ�سعد 

اخل��وي��ري،  ج��وزي��ف  �سعيد، 

طانيو�س  العري�سي،  فرحان 

احلاج، مو�سى زغيب، كميل 

زيادة، اأنطوان با�سيل، كميل 

ح��م��دان،  طليع  �سلهوب، 

خليل،  اليا�س  ح��رب،  اإدوار 

املغربي،  فايز  حما�سب،  اأديب 

كما  ال��ن��ور...(.  عبد  �سمر 

ُع���رفت  با�سمه  جوقة  تراأ�س 

ال��دام��ور«،  زغلول  ب�»جوقة 

مناف�سي  اأب����رز  م��ن  وك���ان 

ال�ساعر الزجلي مو�سى زغيب.

اأطلقت   ،1945 ال��ع��ام  يف 

يف  م�سابقة  اللبنانية  الإذاعة 

ق�سائد.  ع�سر  لختيار  الزجل 

يومها  الزغلول  ي�سارك  مل 

بع�سر  ت��ق��ّدم  ب��ل  بق�سيدة 

جمالية  اإىل  ورب���ح.  ق�سائد 

جميل،  ب�سوت  متّيز  �سعره 

ت�ستقطب  حفاته  وكانت 

العام  يف  ك��ب��ًرا.  ج��م��ه��وًرا 

النهائيات  اإىل  و�سل   ،1972

لأف�سل  متوا�سلة  م��ب��اراة  يف 

يف  ج��رت  لبنان  يف  الزّجالن 

بروت  يف  الريا�سية  املدينة 

الزجلي  بال�ساعر  وجمعته 

ال�سيد حممد امل�سطفى )رحل 

جلنة  وق��ررت  �سنوات(،  منذ 

التحكيم اآنذاك اعتبارهما 

اأف�سل �سعراء الزجل يف لبنان.

القرن  يف مطلع �سبعينيات 

لبنان  اأوقف تلفزيون  املا�سي، 

الأ�سبوعي  الزجلي  برناجمه 

الذي كان من اأ�سهر الربامج. 

بل  يغب،  مل  ال��زج��ل  لكن 

عن  ح�سوره  اإبقاء  اإىل  �سعى 

كانت  التي  املنازلت  طريق 

املهرجانات  اإط���ار  يف  ت��ق��ام 

ك��م��ه��رج��ان ب��ي��ت ال��دي��ن 

اأن  قبل  ذل��ك  م��ث��ًا. ك��ان 

بيوتهم  ال��زج��ل  اأم���راء  يلزم 

يف  ع��ادوا  واإذ  احل��رب.  ب�سبب 

الظهور  اإىل  الأخرة  ال�سنوات 

تلفزيونية،  �سا�سات  على 

الحتفاء  قبيل  م��ن  فذلك 

مب��ا���سٍ ج��م��ي��ل. م��ع ذل��ك 

ذاكرة  يف  قائًما  الزجل  ظّل 

اللبنانين.

من  ال��دام��ور  زغ��ل��ول  يعترب 

فقد  ال��زج��ل،  يف  امل��ج��ّددي��ن 

نقلة  �سعيب  زين  مع  حّقق 

املنرب.  اإيقاع  غ��ّرت  نوعية 

الزجلّي  ال�سعر  بيت  ك��ان 

لي�سبح  �سطرين،  يف  ُيغّنى 

معهما يف اأربعة اأ�سطر. ومًعا، 

من  الغناء،  كيفية  ما  نظَّ

يلقيها  ال��ت��ي  الف��ت��ت��اح��ي��ة 

رئ��ي�����س اجل��وق��ة و���س��وًل اإىل 

اخلتام. كانا الثنائي الزجلي 

الأف�����س��ل. وب��ع��د رح��ي��ل زين 

»من  الزغلول:  ق��ال  �سعيب 

من  جانًحا  وك��اأّن  زين  دون 

.» جانحيَّ قد ُق�سَّ

الزغلول  اأن  اإىل  ا  اأي�سً ُي�سار 

دعائم  اأر�سى  من  اأول  كان 

امل�����س��رح ال��زج��ل��ي وال��ن��ه��ج 

ال��زج��ل.  حفلة  يف  املعتمد 

اجلوقة:  اأُ�سول  نّظم  فهو من 

الدف  �سوت  ال�سعراء  يرافق 

ويجل�س  واملزمار،  والدربكة 

اجل��وق��ة  وراء  »امل��������رّددون« 

يعيدون »الازمة« مّرتن بعد 

اأن ين�سدها ال�ساعر.

�صندباد الزجل اللبناين

غ��ّن��ى زغ��ل��ول ال���دام���ور يف 

لبنان،  يف  ومدينة  قرية  كل 

رحلة   120 من  باأكرث  وق��ام 

حيث  الغ����راب  ب���اد  اإىل 

اأفريقيا  يف  ح��ف��ات  اأح��ي��ا 

واأ�سراليا  والأرجنتن  واأوروب��ا 

ال�سمالية  واأم��رك��ا  وكندا 

واجل��ن��وب��ي��ة، ك��م��ا اأح��ي��ا 

والأردن  الكويت  يف  حفات 

وال�سعودية  والإم���ارات  وم�سر 

�سهرته  ف��ف��اق��ت  وغ���ره���ا، 

وُلّقب  ال�سعراء جميًعا،  �سهرة 

»ب�سندباد الزجل اللبناين«.

»اعذريني يا حروف 

االأبجدية«

»اع��ذري��ن��ي  ق�سيدة  تعترب 

ي��ا ح���روف الأب��ج��دي��ة« من 

ارجتلها  التي  ق�سائده  اأ�سهر 

القلعة  دير  مباراة  افتتاح  يف 

العام  مت��وز  يف  م��ري  بيت   -

على  فيها  اأ�سّر  والتي   ،1971

من  الرغم  على  امل�ساركة 

خم�س  ق��ب��ل  �سقيقه  وف���اة 

احلفلة.  موعد  من  �ساعات 

يقول مطلع الق�سيدة:

ة اْعِذريني يا ْحروِف الأْبَجِديِّ

ي اإذا ما َبْعُمِل الواِجْب َعَليِّ

ي ِمْف�سل َع  ي اللِّ ْخ�ِسِرْت َخيِّ

اْولدي

ي ي ْوِمِتل َبيِّ ي ِمِتل اإمِّ ْوَعَليِّ

ِم�ْس  �سْرُلو  �ساعات  َخِم�س 

ْزياِدة

ي يان فيِّ �سْ و يِْبِتدي النِّ ما حلُّ

ي  ��ي ْرِج��ِع��ت َع��زِّ ْب��ع��زا َخ��يِّ

فوؤادي

�سْخ�س  ِك��ّل  ِب��ْع��ِت��رِبْ  لأينِّ 

ِمْنُكْن

��ّل  حْمَ ي،  َخيِّ م��ات  ما  َبْعد 

ي. َخيِّ

امل���ن���ازل���ة، ك��ان  يف ه���ذه 

زغلول الدامور، رئي�س جوقته، 

يف م��ق��اب��ل م��و���س��ى زغ��ي��ب، 
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كان  املقابلة.  الفرقة  رئي�س 

الآخ��ر  اإىل  يحتاج  اأحدهما 

اأن  اأو  ي��ن��ازل��ه  اأن  اأج���ل  م��ن 

يتحّداه على الأقل.

ه��ي م��ب��ارزة ب��ال��ك��ام، اأو 

ت�ستقطب  الكام،  بتاأليف 

اأق�سى  اإىل  وتدفعه  اجلمهور 

درجات احلما�سة.

الزغلول  ك��ان  فرقته،  يف 

واحلكمة،  العتدال  �ساعر 

�سعيب،  زي���ن  ك���ان  فيما 

�ساعر املغالة واملراجل.

ذكريات

من باب التحّدي، ن�ستذكر 

الزغلول  حفيد  رواه��ا  ق�سة 

الفّني  اأر���س��ي��ف�����ه  وح��اف��������ظ 

فيها:  يق�ول  حويك،  م�روان 

ج�ّدي  و�سل  امل��رات  اإح��دى  يف 

به�ذه  فب�اغّته  املطبعة  من 

ال�رّدة:

خّليتك باملا�سي تقول

ورددتلك بزيادة

لكن هلق يا زغلول

بحّطك بن الرّدادي.

فرّد عليه الزغلول قائًا: 

برهنتلي فنون فنون

وعم تظهر اإنك جمنون

وملا بن الردادي بكون

اإنت بتوقف عحيادي.

يف   موجود  الزغلول  اأر�سيف 

حيث   ، القد�س  الروح  جامعة 

�س يف  تدرَّ واأ�سعاره  مّت حفظه، 

اجلامعة.

حمطات يف م�صرية

م��ن��ح ال��رئ��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين 

فرجنيه،  �سليمان  ال��راح��ل 

زغ���ل���ول ال����دام����ور، و���س��ام 

العام  اللبناين يف  ال�ستحقاق 

الرئي�س  كّرمه  كما   ،1974

ال���راح���ل ال��ي��ا���س ال���ه���راوي 

من  الوطني  الأرز  و�سام  وقّلده 

 .1997 العام  يف  فار�س  رتبة 

رئي�س  منحه  وداع���ه،  وي��وم 

مي�سال  العماد  اجلمهورية 

ع���ون و����س���ام ال���س��ت��ح��ق��اق 

ال�سعف  ذو  الف�سّي  اللبناين 

اأجل  من  لعطاءاته  تقديًرا 

لبنان.

اأعماله  يخ�س  م��ا  يف  اأم��ا 

املطبوع�ة، فق�د �س�در له:

 ،)1948( ال��ق��ل��وب«  »ب��ن 

مع   )1952( الأخ�سر«  »املرج 

�سعيب،  زين  وزميله  �سديقه 

ال�سعر  مع  �سنة  »خم�سون 

»عمر   ،)1995( ال��زج��ل��ي« 

و�سفر« )2005(.

الزغلول  واك��ب  كذلك، 

منذ  ال��زج��ل��ي��ة  احل���رك���ة 

وزميله  واأن�ساأ   ،1958 العام 

الزجلية  املجلة  �سعيب  زين 

تتوّقف  مل  التي  »امل�سرح«، 

منت�سف  يف  اإل  ال�سدور  عن 

الثمانينيات.

عن  الدام�ور  زغلول  رح�ل 

�سوته  زال  وم���ا  ع��اًم��ا،   93

اجل��م��ي��ل، ب��������ل الأك�����رث 

جم��اًل بن رجال ه�ذا الفن، 

»ال��زم��ن  اإىل  ال�����س��وق  يثي�ر 

اجلميل«.

غياب
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املتقاعد  العميد  اجلي�س  قيادة  نعت 

ف����وزي اخل����وري ال����ذي ت����ويّف ب��ت��اري��خ 

.2018/3/16

- من مواليد 1960/3/6 كفرحزير – 

الكورة.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����س  يف  ت���ط���ّوع   -

.1980/9/22

من  اع��ت��ب��اًرا  م���ازم  لرتبة  رّق���ي   -

الرقية حتى  تدّرج يف  ثم   ،1983/5/6

رتبة عميد اعتباًرا من 2013/7/1.

- حائز:

• و�سام احلرب مّرتن.
• و�سام اجلرحى.

• و�سام الوحدة الوطنّية.
• و�سام فجر اجلنوب.

من  الع�سكري  التقدير  و���س��ام   •

الدرجة الف�سّية.

ال�ستحقاق  و���س��ام   •
الدرجات  من  اللبناين 

الأوىل، الثانية والثالثة.

• و�سام الأرز الوطني من 
رتبتي فار�س و�سابط.

التذكارية  امليدالية   •
للموؤمترات للعام 2002.

ال���ف���خ���ر  و������س�����ام   •
الدرجة  من  الع�سكري 

الف�سّية.

• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.

ع�سر  اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •
مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س 21 مّرة.

• تهنئة رئي�س الأركان.
• تهنئة قائد القطعة 17 مّرة.

- تابع عّدة دورات درا�سية يف الداخل 

ويف اخلارج.

- متاأهل وله ثاثة اأولد.

العميد املتقاعد فوزي اخلوري

العميد الركن املتقاعد 

فار�س ما�صي

الذي  ما�سي  فار�س  املتقاعد  الركن  العميد  اجلي�س  قيادة  نعت 

تويّف بتاريخ 2018/2/21.

- من مواليد 1932/6/1 يف بروت.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 1951/10/15.

- رّقي لرتبة مازم اعتباًرا من 1954/9/21، ثّم تدّرج يف الرقية 

حتى رتبة عميد اعتباًرا من 1983/1/1.

- حائز:

• و�سام احلرب.
ي. • ميدالية ال�ستحقاق اللبناين الف�سّ

• و�سام 31/ك1961/1 التذكاري.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و�سام ال�ستحقاق – ف�سي م�سعف.

• و�سام الأرز الوطني من رتبتي �سابط وكومندور.
• تنويه العماد قائد اجلي�س مّرتن.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س مّرتن.
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املتقاعد  العميد  اجلي�س  قيادة  نعت 

بتاريخ  ت���ويّف  ال���ذي  حل���ود  ك��ربي��ال 

.2018/3/8

- من مواليد 1931/1/1 يف بيت الدين 

– ال�سوف.
ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����س  يف  ت���ط���ّوع   -

.1949/11/1

من  اع��ت��ب��اًرا  م���ازم  لرتبة  رّق���ي   -

حتى  الرقية  يف  تدّرج  ثّم   ،1952/10/1

رتبة عميد اعتباًرا من 1978/1/1.

- حائز:

• و�سام احلرب ذو النجمة الربونزية.
• و�سام ال�ستحقاق اللبناين الف�سي.

• امليدالية الع�سكرية.
• و�سام 31/ك1961/1 التذكاري.

• و�سام الأرز الوطني من 
رتبة فار�س.

ال�ستحقاق  و���س��ام   •
ال��ت��ون�����س��ي م���ن درج���ة 

كوموندور.

رتبة  من  هايتي  جمهورية  و�سام   •
كومندور.

• و�سام اجلدارة من وزارة الداخلية.
• و�سام الإمرباطورية احلب�سية – رتبة 

كومندور.

• و�سام ال�ستقال الأردين من الدرجة 
الثالثة.

• و�سام ال�ستقال درجة ثانية ف�سي 
ذو ال�سعف.

• و�سام الأرز الوطني من رتبتي �سابط 

وكومندور.

من  اللبناين  ال�ستحقاق  و�سام   •
الدرجة الأوىل.

• تنويه العماد قائد اجلي�س.
• تهنئة العماد قائد اجلي�س خم�س 

مّرات.

- تابع عّدة دورات درا�سية يف الداخل 

ويف اخلارج.

- متاأهل وله اأربعة اأولد.

العميد املتقاعد كربيال حلود

العريف جورج جوزف حلبي

بتاريخ  ت��ويّف  ال��ذي  حلبي  ج��وزف  ج��ورج  العريف  اجلي�س  قيادة  نعت   

.2018/3/10

حمافظة  زحلة،  ق�ساء  الغربي،  امليدان  يف   1988/11/10 مواليد  من   -

البقاع.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 2011/8/9.

- من عداد مقر عام اجلي�س.

- حائز:

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�س مّرتن.

• تهئنة قائد املنطقة.
• تهنئة قائد القاعدة اجلوية مّرتن.

- عازب.





وزن زائد اأم بدانة؟

ح��الت  ث��اث  ب��ن  التمييز  ينبغي 

الوزن  هي:  احلالت  وهذه  ال�سمنة،  من 

ويتّم  املفرطة.  والبدانة  والبدانة،  الزائد، 

البدانة،  موؤ�سر  خ��ال  من  الت�سخي�س 

الطول  مربع  على  الوزن  ق�سمة  ناجت  اأي 

 25 بن  املوؤ�سر  ن�سبة  كانت  فاإذا  باملر. 

 30 الوزن، وبن  زيادة  و30 نكون يف حالة 

و35 ن�سبح يف حالة البدانة، اأما بعد ال�40، 

البدانة  مرحلة  اإىل  و�سلنا  قد  فنكون 

ت�ستدعي  وهي  احلادة،  املر�سّية  املفرطة 

اإجراء عمل جراحي لتخفي�س الوزن.

واقع البدانة وخماطرها

التي  امل�ساكل  اأهم  ال�سمنة من  تعترب 

�سبب  ثاين  وهي  الإن�سان،  �سحة  تهدد 

التدخن،  بعد  جتّنبه  ميكن  ق��ات��ل 

للمخاطر  اخلام�س  الرئي�س  وال�سبب 

اأكدت  العام 2016،  العاملية. يف  ال�سحية 

مليار   1.9 نحو  العامل  يف  اأن  الإح�ساءات 

ّنف نحو  �سخ�س يعانون زيادة يف الوزن، و�سُ

40٪ من البالغن على اأنهم بدناء، بينما 

يعاين 600 مليون من البدانة املفرطة.

معدلت  اأن  تبّن  فقد  لبنان،  يف  اأم��ا 

الإ�سابة بالبدانة اآخذة يف الرتفاع، وت�سر 

اللبنانين  من   ٪67 اأن  اإىل  التقديرات 

م�سابون  و٪30  ال����وزن  زي����ادة  ي��ع��ان��ون 

يف  تكمن  الأكرب  واخلطورة  بالبدانة. 

هذا  خلطورة  مدركن  غر  ه��وؤلء  اأّن 

وارتباطه  م�ساعفاته  ويجهلون  املر�س 

بالإ�سابة باأمرا�س اأخرى. فالذين يعانون 

لاإ�سابة  ُعر�سة  اأك��رث  ه��م  ال�سمنة 

من  ُتعّد  التي  الأمرا�س  من  هائل  بعدد 

ال�سحية  للم�ساعفات  الرئي�سة  الأ�سباب 

موؤ�سر  يرتفع  وعندما  املبكرة.  والوفاة 

البدانة فوق ال�40 ينخف�س متو�سط العمر 

مبقدار 10 �سنوات. وتظهر يف ال�سورة اأدناه 

الأمرا�س املرتبطة بال�سمنة.

طب 

و�سحة

جراحات 

البدانة: 

متى، ملاذا 

وكيف؟...

حني تبلغ ال�صمنة حّد ت�صكيل خطر حقيقي 

اإنقا�س  على حياة االإن�صان، وتف�صل حماوالت 

والتمارين  الغذائية  احلمية  بوا�صطة  الوزن 

اجلراحي.  العمل  خيار  اأمام  ن�صبح  الريا�صية، 

التي  اجلراحية  العمليات  اأنواع  هي  ما  لكن 

املفرطة  ا  وخ�صو�صً البدانة،  ملعاجلة  جترى 

منها؟ يف ما يلي اإ�صاءة على املو�صوع.

اإعداد: الرائد الطبيب ح�صام اأبرت - اخت�سا�سي يف جراحة ال�سمنة املفرطة

الرائد الطبيب ح�سام اأبرت
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متى ين�صح باجلراحة 

البدانة؟ للتخّل�س من 

ال��وزن  من  التخل�س  ي��وؤدي 

احلالة  يف  ن  حت�سّ اإىل  الزائد 

لاإن�سان.  والنف�سية  ال�سحّية 

واأح��ي��اًن��ا ت��ك��ون اجل��راح��ة 

من  للتخل�س  الأف�سل  احلّل 

تخفي�س  اإىل  فبالإ�سافة  ال���وزن.  ه��ذا 

ت�سفي  البعيد،  املدى  وتثبيته على  الوزن 

املر�سى  معظم  اجلراحية  العمليات 

معدل  وارتفاع  ال�سغط،  ال�سكري،  من 

من  الكثر  وغرها  الدم  يف  الدهنيات 

الأمرا�س.

ت��و���س��ي م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة 

حول  اجلراحية  العلمية  واجلمعيات 

ال�سمنة  ج���راح���ات  ب���اإج���راء  ال��ع��امل 

موؤ�س�ر  يحمل�ون  الذي�ن  لاأ�سخ�ا�س 

لديهم  كانت  اإذا  و40   35 بن  بدان�ة 

بال�سمنة،  مرتبطة  �سحية  م�ساكل 

فرط  القلب،  اأمرا�س  ال�سكري،  مثل: 

النف�س  ان��ق��ط��اع  ال����دم،  يف  ال��ده��ون 

املفا�سل  التهاب  النوم،  اأثناء  الن�سدادي 

واحل��الت  الدي�سك،  ح���ادة،  اآلم  م��ع 

جناحها  اأّن  اأو  جناًحا  ت�سجل  مل  التي 

بطرق  ال��وزن  تخفيف  يف  موؤقًتا  كان 

الذين  املر�سى  اأما  اجلراحة.  غر  اأخرى 

فهم  ال����40  ف��وق  ب��دان��ة  موؤ�سر  يعانون 

وقد  جراحي.  عمل  اإىل  بحاجة  تلقائًيا 

احلديثة  الطبية  الدرا�سات  اعتمدت 

بن  بدانة  مبوؤ�سر  يتمثل  اإ�سافًيا  معياًرا 

غر  مزمن  �سكري  مر�س  مع  و35   30

بالعاجات  عليه  ال�سيطرة  ممكن 

فر�سة  املر�سى  هوؤلء  فلدى  التقليدية، 

ومر�س  الزائد  الوزن  للتخل�س من  اأكرب 

خال  من  نف�سه  الوقت  يف  ال�سكري 

التخّل�س  تتيح  ج��راح��ي��ة  عمليات 

بالفئات  يتعلق  ما  ويف  البدانة.  من 

لهذه  تخ�سع  اأن  ميكن  التي  العمرية 

العمليات، فهي ت�سم�ل جميع من هم 

بن 16 و70 �سنة.

اأنواع اجلراحات 

يف عالج البدانة املفرطة

عمليات  من  العظمى  الغالبية  جترى 

وهي  باملنظار.   )٪95 من  )اأكرث  البدانة 

واأعرا�سها  مت��اًم��ا،  ناحجة  عمليات 

معظم  وي�ستطيع  قليلة،  اجلانبية 

ع�سرة  بعد  العمل  اإىل  ال��ع��ودة  املر�سى 

ممار�سة  وا�ستئناف  العملية،  من  اأي��ام 

التمارين الريا�سية بعد ثاثة اأ�سابيع.

هناك اأكرث من 8 عمليات جراحية 

�سوف  ولكن  ال��وزن،  لتخفيف  معروفة 

نتناول اأكرثها �سهرة، وهي خم�س:

 Sleeve باملنظار  امل��ع��دة  تكميم   •
:Gastrectomy

عملية ق�ّس املعدة باملنظار، اأو ما ي�سمى 

وهي  حديثة،  عملية  هي  التكميم، 

يتّم  ال�سمنة.  ملعاجلة  انت�ساًرا  الأك��رث 

يقارب  ما  اإىل  املعدة  ت�سغر حجم  فيها 

طريق  عن  الأ�سا�سي،  حجمها  من   ٪15

جُترى  جراحًيا.  منها  كبر  جزء  اإزال��ة 

ه�����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة 

مب��������وازاة ق��و���س 

امل���ع���دة الأك����رب، 

وهو املوقع اخلا�س 

هرمونات  ب��اإف��راز 

بعد  اجل��وع.  تثر 

ذل���ك ي��ت��ّم ���س��ّم 

املفتوحة  الأج��زاء 

املعدة  ت�سبح  حتى 

على �سكل املوزة.

ُت�سّغر هذه العملية حجم املعدة ب�سكل 

القرح  حدوث  احتمال  من  وتقّلل  دائم، 

والأنيميا )فقر  املعوي،  والن�سداد  املعوية، 

الدم(، وه�سا�سة العظام، ونق�س الربوتن، 

على  توؤثر  ل  فهي  الفيتامينات،  ونق�س 

امت�سا�س املواد الغذائية. وهي ُتعّد خياًرا 

اأو  ك���رون،  مب��ر���س  للم�سابن  مغرًيا 

متازمة القولون املتهيج. ت�ستغرق هذه 

العملية نحو 30 اإىل 60 دقيقة.

 Roux -en-Y Gastric املعدة  • حتوير 
:Bypass

فرط  يعاين  ملن  منا�سبة  اجلراحة  هذه 

الطريقة  وتعترب  احلادة،  املر�سية  ال�سمنة 

الأكرث رواًجا يف الوليات املتحدة وكندا 

)51٪(. تبداأ العملية بف�سل اجلزء العلوي 

يتّم  ثّم  اأجزائها،  بقية  عن  املعدة  من 

من  )اجليجينوم(  الأو�سط  اجل��زء  ف�سل 

الإمعاء الدقيقة عن اجلزء الأول )الإثني 

العلوي  باجلزء  مبا�سرة  ليو�سل  ع�سري(، 

طب 

و�سحة
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القادم  الطعام  فاإن  وبالتايل  املعدة.  من 

الأول  واجلزء  املعدة  �سيتخطى  املريء  من 

اإىل  مبا�سرة  ومي��ّر  الدقيقة  الإمعاء  من 

اجليجينوم. 

ع��م��ل��ي��ة حت��وي��ر امل���ع���دة ه���ي اأك���رث 

عاج  يف  فعالية  ال�سمنة  ج��راح��ات 

املرتبطة بال�سمنة، ل  ال�سحية  امل�ساكل 

يعانون  الذين  لاأ�سخا�س  بالن�سبة  �سيما 

حواىل  ي�سفى  اإذ  ال�سكري،  مر�س  من 

العملية  اإج���راء  يتطلب  منهم.   ٪80

حجم  تقّل�س  وهي  دقيقة،  ال���90  حواىل 

املعدة بن�سبة ٪90.

 Mini امل�صّغر  املعدة  م�صار  حتويل   •
:Gastric Bypass

ميّيزان  رئي�سان  اخ��ت��اف��ان  هناك 

التحوير  عملية  ع��ن  العملية  ه��ذه 

املعدة  اأن  ه��و  الأول  الكا�سيكية. 

امل�سّغرة يف عملية التحوير امل�سغر تكون 

اأطول. والثاين والأهم، هو اأن هناك قناة 

و�سل واحدة بن املعدة والأمعاء الدقيقة. 

تتميز عملية التحوير امل�سّغر يف كونها 

فقدان  اإىل  بالن�سبة  اأما  واأ�سرع،  اأب�سط 

العمليتن.  كلتا  يف  مت�ساٍو  فهو  الوزن 

حلدوث  اأك��رب  احتمال  هناك  لكن 

اإ�سهال و�سوء امت�سا�س يف عملية التحوير 

تعّر�س  اإمكان  اإىل  بالإ�سافة  امل�سّغر، 

املعدة لتهّيج الع�سارات ال�سفراوية، والتي 

من �ساأنها اأن تت�سبب على املدى الطويل 

بالقرحة.

على الرغم من اأّن عملية حتويل م�سار 

املعدة امل�سّغر قد مّت انتقادها كثًرا من 

اأنها  اإّل  الأمركين،  اجلراحن  قبل 

من  للتخل�س  متداولة  عملية  اأ�سبحت 

ال�سمنة يف العديد من البلدان الأوروبية. 

م�سابهة  الطويل  امل��دى  على  ونتائجها 

جًدا لعملية حتوير املعدة، وهي ت�ستغرق 

ما بن 60 و90 دقيقة.

املعدة  حتزمي  عملية  اأو  املعدة  حلقة   •
 Laparoscopic Adjustable وربطها 

:Gastric Banding
انت�سرت هذه العملية مطلع العام 1990 

الأكرث  واأ�سبحت 

لعاج  ا�ستخداًما 

اأوروب��ا  يف  ال�سمنة 

الأو���س��ط.  وال�سرق 

ل��ك��ن الإق���ب���ال 

ع��ل��ي��ه��ا ت�����س��اءل 

ب�سبب  ت��دري��ًج��ا 

املخيبة  نتائجها 

ل�����اآم�����ال ع��ل��ى 

امل�����دى ال��ط��وي��ل. 

ه����ذا الأ����س���ل���وب 

ب�سيط،  مبداأ  على  يعتمد  اجلراحة  من 

اإىل  يوؤدي  ما  املعدة  حجم  من  احلّد  وهو 

تخّف�س  ل  ولكنها  بال�سبع،  ال�سعور 

ن�سبة هرمون اجلوع، لذلك فاإن ال�سراع 

فاإن  وبالتايل،  قائًما،  يظّل  اجلوع  مع 

نتائجها تعتمد اأكرث على التزام املري�س 

نظاًما غذائًيا واأ�سلوب حياة مائمن.

من  ���س��ري��ط  رب���ط  العملية  تقت�سي 

اجلزء  حول  واملرن  املجّوف  ال�سيليكون 

ت�سغر  اإىل  ي��وؤدي  ما  املعدة،  من  العلوي 

تغير  الطبيب  وي�ستطيع  حجمها. 

مقدار �سغط ال�سريط على املعدة، وبالتايل 

ال�سريط  حقن  طريق  ع��ن  حجمها، 

الذي يتم غر�سه يف جدار البطن، ب�سائل 

مع  باملقارنة  جمدًدا.  �سحبه  اأو  ال�سالن، 

العملية  هذه  تتمّيز  الأخرى  اجلراحات 

امل�ساعفات  من  اأقل  وبن�سبة  ب�سهولتها 

للوزن  تخفي�سها  مقدار  لكن  الفورية. 

التزام  فاإن  لذلك  الطرق.  بقية  اأقل من 

اأم��ًرا  ُيعّد  العملية  بعد  غذائية  حمية 

فا  لإجرائها  الازم  الوقت  اأما  �سرورًيا، 

يتجاوز ال�30 دقيقة.

ال��ط��ويل  امل���ع���دة  ط���ي  ع��م��ل��ي��ة   •
:Laparoscopic Gastric Plication

يتّم فيها طي املعدة عن طريق تقطيب 

باخلياطة  كم  �سكل  على  منها  جزء 

ما  املعدة  ن�سيج  واإزال��ة  ق�س  عن  ا  عو�سً

يحفظ قدراتها الطبيعية على امت�سا�س 

معدة  حجم  املعدة  ثني  يقّل�س  الغذاء. 

املري�س ب�سكل كبر، ما ي�ساعده على 
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بكميات  والكتفاء  بال�سبع  ال�سعور 

املعدة  ثني  عملية  الطعام.  من  اأ�سغر 

امل�ساعفات  من  تقّلل  مقّيدة  عملية 

التي حت�سل مع ربط املعدة اأو تكميمها، 

املطلوب  التقييد  ح�سول  ب�سبب  وذلك 

مزروعة،  اأدوات  اأي  ا�ستخدام  دون  من 

املعدة  )ق�ّس(  ا�ستئ�سال  اإىل  احلاجة  اأو 

الأقل  العملية  هذه  تعترب  وتدبي�سها. 

ولكننا  العمليات  باقي  بن  كلفة 

ما  يف  البيانات  من  املزيد  اإىل  بحاجة 

الطويل.  امل��دى  على  بالنتائج  يتعلق 

تتطلب العملية حواىل ال� 90 دقيقة.

ماذا عن االأكل؟

نظام غذائي  اّتباع  املري�س  يجب على 

اأ�سبوعن على  ال�سوائل ملدة  يقت�سر على 

العملية اجلراحية  اآثار  تزول  الأقل حتى 

الأوىل  الأ�سهر  يف  اله�سمي.  اجلهاز  من 

من  اجل�سم  �سوائل  ونق�س  اجلفاف  ُيعد 

له،  التعّر�س  وملنع  ال�سائعة،  امل�ساكل 

على املر�سى ارت�ساف جرعات �سغرة من 

املاء ب�سكل متكّرر على مدار اليوم. ويف 

جيب  فاإن  ب�سرعة،  الطعام  تناول  حال 

املعدة �سوف ميتلئ اأكرث مما ينبغي، ما 

اأو ال�سعور باأمل يف ال�سدر  قد ي�سبب القيء 

والبطن العلوي.

ُيعتمد  ال��ذي  الغذائي  النظام  يرتبط 

اجلراحية  العملية  م��ن  ال�سفاء  بعد 

معظم  لكن  العملية،  ه��ذه  ب��ن��وع 

جرعات  تناول  اإىل  يحتاجون  املر�سى 

 B12 )خ�سو�سً�ا   الفيتامي��ن��ات  من 

واحلديد  )الكال�سيوم  وامل��ع��ادن   )Dو

النق�س  عن  للتعوي�س  خا�س(،  ب�سكل 

للعملية  كنتيجة  الغذاء  امت�سا�س  يف 

بتناول  الأطباء  ين�سح  كما  اجلراحية. 

من  عالية  ن�سبة  م��ن  يتكون  غ��ذاء 

الدهون  من  قليلة  ون�سب  الربوتينات 

والكحول.

املخاطر وامل�صاعفات

بعد  مبا�سرة  �سحية  م�ساكل  حتدث 

اإجراء العملية لدى 5٪ فقط من املر�سى، 

هو  العملية  لهذه  نتيجة  املوت  وخطر 

ومبا   .٪0.1 م��ن  اأق���ل  بن�سبة 

معدل  اأن  ل��وح��ظ  ق��د  اأن���ه 

يقّل  بامل�ساعفات  الإ�سابة 

يف ح��ال ك��ان اجل���ّراح 

العملية  اأج��رى  ال��ذي 

فمن  بها،  خبًرا 

اخل�سوع  ل  املف�سّ

ال�سمنة  جلراحة 

وح�������دات  يف 

يف  متخ�س�سة 

للحّد  امل��ج��ال  ه��ذا 

يف  ت�سّرب  حدوث  احتمال  من 

خطورة  امل�ساعفات  اأك��رث  وهو  املعدة، 

)تراوح ن�سبته ما بن 1 و ٪5(.

عمليات  م�ساعفات  تق�سيم  ميكن 

عاج ال�سمنة اإىل 3 اأنواع:

اأثناء  1- م�ساعفات جانبية حت�سل يف 

العملية كالإ�سرار بالطحال، اأو العروق، 

اأو انقطاع الدم عن الإمعاء.

العملية،  بعد  جانبية  م�ساعفات   -2

مثل النزيف، التهاب اجلرح، وتخرّث الدم 

يف الأوردة.

املدى،  طويلة  جانبية  م�ساعفات   -3

 ٪20 )ل��دى  املعدة  اأ�سيد  ارجت��اع  وت�سمل 

املواد  امت�سا�س  يف  ونق�س  املر�سى(،  من 

حتوير  عمليات  بعد  ا  خ�سو�سً الغذائية، 

من  ا  اأي�سً املر�سى  بع�س  ويعاين  املعدة. 

بع�س  يف  والتعب  )موؤقت(  �سعر  ت�ساقط 

الأحيان، وتكّون ح�سى يف املرارة.

ي�ستعيدوا  اأن  املر�سى  لبع�س  ميكن 

املعدة،  متّدد  لإعادة  نتيجة  الوزن  بع�س 

لهذا فاإنه من ال�سروري املتابعة املنتظمة 

مرتن  الأق��ل  على  للدم  حتاليل  واإج��راء 

ترّهل  حدوث  ميكن  كما  ال�سنة.  يف 

عمليات  اإج��راء  ي�ستدعي  ما  اجللد  يف 

ج��راح��ي��ة، ك�����س��د ال��ب��ط��ن وال��ي��دي��ن 

والرجلن، بعد الو�سول اإىل الوزن املثايل.

جراحات ال�صمنة يف 

امل�صت�صفى الع�صكري املركزي

املركزي  الع�سكري  امل�ست�سفى  يعترب 

الطبية  امل���راك���ز  اأب�����رز   م��ن  ح��ال��ًي��ا 

على  ال�سمنة  ج��راح��ة  يف  املتخ�س�سة 

لغاية  فيه  اأجريت  لقد  لبنان.  م�ستوى 

الآن نحو 710 عمليات جراحية لل�سمنة 

اأنواعها، وهو رقم يجعلها يف  مبختلف 

هذه  يف  املتخ�س�سة  امل�ست�سفيات  طليعة 

اجلراحة.

الطبية  امل��ع��اي��ر  امل�ست�سفى  يطّبق 

الدقيقة والعاملية لإجراء هذه اجلراحات، 

 5 م��ن  ت��ت��األ��ف  طبية  جلنة  ب��اإ���س��راف 

اخت�سا�سين.

حالة،  كل  بدرا�سة  اللجنة  هذه  تقوم 

الطبية  للفحو�سات  املري�س  يخ�سع  اإذ 

دقيق  حتليل  ع��ن  ف�����س��ًا  ال���ازم���ة، 

لطبيعة حياته وعاداته يف الأكل، كما 

ال�سابقة  حم��اولت��ه  م��ن  التحّقق  يتّم 

لتخفي�س الوزن. بعد انتهاء هذه املعاينة 

مائًما  املري�س  و�سع  ك��ان  ح��ال  ويف 

لتقييم  اإخ�ساعه  يتّم  باجلراحة  للقيام 

نف�سي، وبعد ذلك يختار الطبيب اجلّراح 

للمري�س  املنا�سب  اجل��راح��ي  العمل 

ويجريه.

هي  ال�سمنة،  ملعاجلة  اجلراحة  اأخًرا، 

املدى  على  جناًحا  اأثبتت  التي  الوحيدة 

على  والق�ساء  الوزن  تخفي�س  يف  البعيد 

الزائد،  بالوزن  املتعلقة  املزمنة  الأمرا�س 

اأو احلّد من تاأثراتها.

طب 

و�سحة
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عادة جلبها املهاجرون

من اأ�ساليب الرحاب وال�سيافة التي اكت�سبها املهاجرون اإىل 

التقليدية الأرجنتينية  اأنواع من احللويات  الأرجنتن تقدمي 

مثل مرّبى احلليب »دولثي دي ليت�سي« Dulce de leche ومرّبى 

البطاطا »دولثي دي باتاتا« Dulce de Batata و �سراب »املّتي« 

التي اأخذها لبنانيو الوطن من ذويهم املغربن يف الأرجنتن. 

املوحدين  طائفة  عند  الأ�سا�سي  ال�سيافة  �سراب  هي  »املّتي«، 

الدروز يف لبنان، درج ا�ستخدامها منذ الهجرة اللبنانية للطائفة 

املذكورة اأواخر القرن التا�سع ع�سر اإىل جنوبي اأمركا، وحتديًدا 

اإىل الأرجنتن والباراغواي. اإّل اأنها درجت لدى بع�س الطوائف 

امل�سيحين  ا  خ�سو�سً الجتماعي،  والتوا�سل  بالتواتر  الأخ��رى 

املوارنة الذين تعاي�سوا يف جبل لبنان واملنت مع الدروز. اأّما هجرة 

امل�سيحين الأوائل، فكانت كثيفة باجتاه الربازيل، ومنها اأتوا 

بالقهوة ك�سيافة اأ�سا�سية، ولو اأنها ا�ستقدمت اإىل امل�سرق منذ 

عهد ال�سلطان �سليمان العثماين كم�سروب �سيافة جديد. 

على  درج��وا  امل��دن،  يف  ا  وخ�سو�سً امل�سيحين،  بع�س 

وفق  »القرعة«  ولي�س  بالفنجان  »املّتي«  �سرب 

بال�سيافة  اأ�سوًة  وذلك  الأرجنتيني،  التقليد 

لدى  الأمر  هو  ملا  وخاًفا  القهوة  طريقة  على 

واأخذوا  ال��دروز  مع  تعاي�سوا  الذين  امل�سيحين 

عنهم »قرعة املتي«. لكن كيف ا�سُتّق ال�سم؟

اأ�صل الت�صمية

يف  لكن  »ع�سبة«،  اأي   »erba« اأو   »yerba« هي  اجلاربا 

ال�  تلفظ  الأرجنتينية،  اللهجة  يف  ا  وخ�سو�سً اأمركا،  جنوبي 

lyeh ك�»جه«. وهكذا ت�سبح »la erba« بلفظها »جاربا«. 
 »bomba«و »بومبيجا«  بقول   »bombilla« تلفظ  ومثلها 

ال�سغرة  امل�سّخة  وهي   ،»bombilla« وت�سغرها  م�سّخة  تعني 

التي ُت�سرب بها ع�سبة »املّتي«.

جبل  مهاجري  من  اأقرباء  يقول  كما  »مّتي«،  كلمة  اأما 

قتل.  اأي   »matar« فعل  فم�سدرها  الأرجنتن،  اإىل  لبنان 

 ،Torrero »ويقال لاعب الثران يف التقليد الإ�سباين »توريرو

والاعب الذي يرمي الرماح لينحر الثور اجلامح، ي�سمى »ماتا 

يكون:   Matar فعل  وت�سريف  »قاتل«.  اأي   ،Matador دور« 

mato – matas - Mata بعد اأ�سماء الإ�سارة للمذكر، وتقلب 
التام  امل�ستقبل  يف  الفعل  ت�سريف  من   Mate اإىل   Mata ال� 

 la فت�سبح الت�سمية اإن�سائًيا ،Subjunctivo Presente امل�ستمّر

yerba que mate el tempo، اأي »الع�سبة التي تقتل الوقت«، 
اأو »جاربا متي«. هذا املعنى يعود بنا اإىل تقليد �سيافة »املتي« 

الزائرين،  بالدور على  يتم متريرها  اإذ  لبنان،  �سهرات جبل  يف 

عادات 

اإعداد: دريد زهر الدين - عميد متقاعدوتقاليد
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البلد  بني  اللبناين  التوا�صل  يف 

امل�صيف والوطن االأم، متتزج العادات 

مبا  االجتماعية،  والتقاليد  واالأعراف 

وال�صيافة،  املائدة  �صنوف  ذلك  يف 

العائدون  املهاجرون  جلبها  التي 

بع�س  بها  انفردت  واإن  لبنان،  اإىل 

اأولويات  من  فاأ�صبحت  الطوائف، 

احلياة اليومية لديها.

»ُك��ّل  الرتكي  امل��وروث  يف  يقال 

اأ�صلها  وبرجني  برجني«  فرجني 

اأي  الرتكية،  باللغة   Birinci
كلبنانيني،  جهتنا  من  اأويل. 

نعطي اأولوية لكل ما هو جديد، 

ج��زًءا  ي�صبح  العادة  وبحكم 

اأ�صا�صًيا مما نحن فيه، يتجّذر فينا 

وي�صبح تقليًدا، وُعرًفا، و�صلوًكا. 

»قرعة املّتي« 

من االأرجنتني 

اإىل لبنان



و�سط تبادل الأحاديث، 

وهكذا ميّر الوقت...

جل�صات واأحاديث

ال��ك�����س��ل  اأن  مب���ا 

ال�سعب  ���س��م��ات  م��ن 

الأرج��ن��ت��ي��ن��ي، ف���اإّن 

ينا�سب  »املّتي«  �سرب 

ج��ل�����س��ات الأ���س��دق��اء 

اأو  الزيارة  من  م��راده  الزائر  ويتنا�سى  الوقت  في�سيع  الطويلة، 

عمله الذي هو ذاهب اإليه، وقد تكون جل�سة »املّتي« للراحة 

بعد يوم طويل من العمل. ففي الأرجنتن، يجل�س »الغاوت�سو« 

مًعا حول املوقدة، وهم يحت�سون »املّتي« بعد يوم عمل مرهق 

مترير  انتظار  ومن  التعب،  من  ال�سمت  يولد  حيث  وطويل، 

�سيًئا  بعدها،  اأخ��رى.  اإىل  دورها  تنتظر  يد  من  املّتي«  »قرعة 

وي�سعرون  اأكرث  احل�سور  يتقارب  تبداأ حمادثة فطرية،  ف�سيًئا، 

بالتاحم، وي�سبح احلديث كما اجلل�سة، اأكرث حميمية.

بني التقاليد والعادات اليومية

اأحياًنا،  اأرجنتيني �سرف، هي �سغرة احلجم  تقليد  القرعة 

كما يف لبنان، وكبرة كما يف تقاليد جنوب الربازيل، ولو اأّن 

القهوة هي اأ�سا�س ال�سيافة هناك. 

البقر  رع��اة  اأو   Los Gauchos »الغاوت�سو�س«  ي�ستخدم 

 yerba »املاّتي«   Argentinian Cowboys الأرجنتينيون 

بوا�سطة  ل�سربه  اأن  يعتربون  وهم  غذائي.  ط  كمن�سّ  mate
وتوطيد  ت�سلية  من  يوفره  عما  ف�سًا  �سحية،  منافع  القرعة 

للعاقات الجتماعية. فتمرير »قرعة املاتي« من يد �سخ�س 

اإىل اآخر فعل �سيافة �سمن حلقة من اأ�سدقاء يتبادلون الق�س�س 

والأفكار.

اأخًرا، ال�»يربا ماتي« �سجرة �سغرة تنبت يف الغابات الرطبة، 

اكت�سفها   ،Llex Paraguariensis الأخ�سر  البلوط  وت�سّمى 

 Rio امل�ستعمرون الإ�سبان يف �سرقي باراغواي على �سفاف نهر 

.Parana
ويعترب »املاتي« امل�سروب الوطني الأول يف الأرجنتن، والأوروغواي، 

والباراغواي وجنوبي الربازيل، حيث ي�ستهلك بن�سبة �ستة اإىل 

واحد مقارنة بالقهوة.. وي�سرب اأكرث من ت�سعن باملئة 

بالطريقة  املاتي  الأرجنتينين  املواطنن  من 

املهاجرون،  اللبنانيون  عنهم  اأخذها  التي 

كما ُيعّد لبنان من اأكرب م�ستهلكي هذا 

امل�سروب خارج اأمركا اجلنوبية.
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املعّنف ومرّكبات النق�ص

  �لرجل �لذي يعّنف �ملر�أة  هو �إن�سان معّقد 

يوؤّكد  نق�ص،  مرّكبات  ع��ّدة  يعاين 

�لدكتور خوري. وقد يكون مّمن عانو� 

ن�سيج  هو  �أو  �أهلهم،  مع  طفولتهم  يف 

موّحدة  بقيت  ول��و  مفّككة  عائلة 

يكون  �أن  ميكن  كما  بال�سكل. 

من  جمموعة  جعبته  يف  يحمل  ا  �سخ�سً

يف  �ال�سطر�بات  �أو  �لنف�سية  �الأم��ر����ص 

�ل�سخ�سية، بحيث يعترب �أّن تعنيف �ملر�أة 

يندرج �سمن دوره �لطبيعي يف �إطار فر�ص 

�سطوته د�خل �ملجتمع �لذكوري. وتّتخذ 

مظاهر �لعنف عّدة �أ�سكال تر�وح ما بني 

�لتعابري  ��ستخد�م  �أي  �ّللفظي  �لتعنيف 

�لنف�سي  و�لتعنيف  و�جلارحة،  �لقا�سية 

ع��������ن ط����ري����ق 

�ل��ت��دل��ي��ل �ل��د�ئ��م 

�ملر�أة  �أخطاء  على 

وت�����س��خ��ي��م��ه��ا، 

�إىل  ب���االإ����س���اف���ة 

�نتقادها با�ستمر�ر 

�الأه��ل  �أم���ام  وب��دوره��ا  بها  و�لتجريح 

�لتعنيف  �إىل  و�سواًل  و�الأوالد،  و�ال�سدقاء 

مبختلف  �جل�����س��دي  و�الأذى  بال�سرب 

عن  تنّم  �الأم���ور  ه��ذه  كل  �أ�سكاله. 

�ل�سعب  من  م�سطربة  مر�سّية  �سخ�سية 

�أي �مر�أة �أن تتعامل معها بطريقة  على 

�إيجابّية.

�أ�سباب  عّدة  �إىل  �لدكتور خوري  وي�سري 

تدفع �ملر�أة �إىل �ل�سكوت عن �الأذى �لذي 

يلحق بها، ومن بينها موقف �ملجتمع 

ب�سيء  �إليها  ينظر  �أن  �إّما  فهو  جتاهها، 

خرية  من �الحتقار �أو �ال�ستغباء �أو حتى �ل�سّ

للعنف،  تعّر�سها  عن  ��ستكت  متى 

�مل�سوؤولّية  حتميلها  �إىل  ي�سارع  �أّن��ه  �أو 

مّتهًما �إّياها باال�ستفز�ز حيًنا وبالتق�سري 

حيًنا �آخر، متجاهًل �أّن هذه 

تبيح  ال  وغريها  �التهامات 

ت��رّبره.  وال  �لعنف  ��ستخد�م 

�إ�سافة �إىل ذلك، فاإن للرتبية 

يف  ا  �أ�سا�سًيّ دوًر�  جمتمعنا  يف 

�أّن  �إىل  �الإن��اث  فكر  توجيه 

�لزو�ج هو �لهدف �الأ�سمى �لذي 

و�ملثل  �إليه،  ي�سعني  �أن  يجب 

كلمة  ذل��ك  على  �لب�سيط 

نفرح منك �لتي تر�فق �لفتاة 

ف��اإذ�  �لطفولة،  مرحلة  منذ 

ت�سكرها  جلّدتها  قهوة  فنجان  قّدمت 

بعبارة نفرح منك!

ق�صور يف القوانني

خوري  �لدكتور  ي�سري  نف�سه،  �الإطار  يف 

�إن�ساف  عن  �ملرعّية  �لقو�نني  ق�سور  �إىل 

لردع  �آلّيات  �إيجاد  وعن  �ملعّنفة  �مل��ر�أة 

قو�نني  وجود  من  �لرغم  فعلى  �لعنف. 

�أمنية  و�أج��ه��زة  �مل��و���س��وع  ه��ذ�  تلحظ 

من  �ل��رغ��م  وعلى  م�سكورة،  تتابعه 

وجود جمعّيات ومنّظمات ُتعنى ب�سوؤون 

م�سكورة،  ا  �أي�سً دوره��ا  ومتار�ص  �مل��ر�أة 

ف��اإّن �الأح��ك��ام يف معظم �الأح��ي��ان ال 

�ملطلوب.  �مل�ستوى  ودون  بالغر�ص  تفي 

وما ز�لت ق�سايا �لن�ساء �ملعّنفات تخ�سع 

وغالًبا  و�لتمييع،  و�لت�سويف  للمماطلة 

بني  �مل�ساحلة  الإمتام  ما جترى حماوالت 

�أن  قبل  �ل�سحّية  و�مل���ر�أة  �ملعتدي  �ل��زوج 

ت�سل �لق�سية �إىل �لنيابة �لعاّمة، كي ال 

ف على فعله. كذلك، فاإّن  يعاقب �ملعنِّ

تقارير �الأطّباء �ل�سرعّيني غالًبا ما متنح 

هو وهي

اإعداد: رميا �صليم �صومط

�لعدد 100394

هي الن�صف ال�صعيف يف جمتمع ال يُن�صف ال�صعفاء. نا�صلت وال تزال 

واأثبتت كفاءتها  للح�صول على حقوقها. تعّلمت ونالت �صهادات عالية 

الذي  العنف  تواجه  اأن  من  اأ�صعف  ظّلت  ذلك،  ورغم  جمال،  غري  يف 

ميار�صه عليها الن�صف »القوي« يف املجتمع، والذي يفرت�ص به ا�صتعمال 

قّوته حلمايتها ال الإخ�صاعها. 

اأمام العنف امل�صت�صري �صد املراأة 

تقف  بامتياز،  ذكوري  جمتمع  يف 

جانبهّن  واإىل  املعّنفات  الن�صاء 

واملجتمع  الن�صائية  اجلمعيات 

عاجزين  االأيدي،  مكّبلي  باأ�صره 

على  املعنِّف  الزوج  اإرغ��ام  عن 

االإن�صان  واجبات  اأب�صط  التزام 

التعامل  وهي،  اأال  زوجته،  جتاه 

معها ككائٍن ب�صري!

من هو الرجل املعنِّف وملاذا تر�صخ له املراأة؟ ما دور املجتمع والعائلة 

والقانون يف حماية املراأة من الوقوع �صحّية العنف االأ�صري؟ اأ�صئلة يجيب 

عنها االخت�صا�صي يف علم النف�ص العيادي والتوجيه العائلي الدكتور نبيل 

خوري.

الن�ضف ال�ضعيف 

يف مواجهة العنف الأ�ضري

القانون 

والعلم 

د. نبيل خوري�صالح
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�ملر�أة تعطيًل عن �لعمل لفرتة تقّل عن 

يتم  ال  كي  وذل��ك  يوًما  ع�سر  خم�سة 

حتويل �لق�سّية �إىل �لنيابة �لعاّمة. لكن 

حّتى ولو �أعطى �لطبيب �ل�سرعي تقريًر� 

بعطل د�ئم، ولو �سدر حكم بحق �لرجل 

ا  �ملعّنف مت مبوجبه �سجنه، فهناك �أي�سً

هناك  لي�ص  �إذ  للحكم،  �سلبّية  نتائج 

من يعيل �لعائلة يف غيابه. ولي�ص هناك 

�ليومّية  حاجاتهم  ل��لأوالد  يوؤّمن  من 

وغريها  و�ملاأوى  و�ملاأكل  �ملدر�سي  و�لق�سط 

من مقّومات �حلياة �ليومّية.

دور اجلمعّيات

و�سع  �أّن  خ���وري  �ل��دك��ت��ور  ي��وؤك��د 

�جلمعيات �لتي تعنى ب�سوؤون �ملر�أة �ملعّنفة 

ما  مبعظمها  فهي  ح��ااًل،  �أف�سل  لي�ص 

و�أّن  �سّيما  ال  �لن�ساء،  جتاه  رة  مق�سّ ز�لت 

�أكرث  للمز�يد�ت  ي�سعى  منها  �لبع�ص 

ين�سب  �إذ  �مل���ر�أة،  الإن�ساف  �سعيه  م��ن 

�أكرث  �لذ�تّية  �لقدرة  �إثبات  �جلهد على 

م�ساكل  مب��ع��اجل��ة  �اله��ت��م��ام  م��ن 

بع�ص  جند  �ملقابل،  يف  �ملعّنفات.  �لن�ساء 

�جلمعيات �لتي تد�فع عن �ملر�أة �نطلًقا 

�حلقوق  م��ب��د�أ  م��ن 

وحتاول  ونا�سٍج،  و�ٍع  باأ�سلوب  و�مل�ساو�ة، 

ومقّومات  �إ�سافّية  ح��و�ف��ز  �إع��ط��اءه��ا 

�نتاجّية �إيجابّية يف �ملجتمع �لذكوري، 

�جتماعّية  بعو�ئق  ت�سطدم  لكّنها 

�إىل  ي�سار  �أن  هنا  و�ملطلوب  وطائفية. 

قو�نني  �إ�سد�ر  و�إىل  دعم هذه �جلمعّيات 

�إز�ل���ة  على  و�حل��ر���ص  �مل����ر�أة،  حلماية 

�لعر�قيل �لتي حتول دون �سدورها.

القانون والعلم والثقافة

�صالح حلماية املراأة

بني  من  �أّن��ه  خ��وري  �لدكتور  يذكر 

قانون  �إ���س��د�ره��ا،  يجب  �لتي  �لقو�نني 

م�سرًي�  �لقا�سر�ت،  تزويج  مبنع  يتعّلق 

من  نتمكن  مل  �لق�سّية  هذه  �أن  �إىل 

�لتظاهر�ت  من  �لرغم  على  حماربتها 

عدد  هناك  ز�ل  ما  حيث  و�ملطالبات، 

يزّوجهن  �ّللو�تي  �لفتيات  من  كبري 

�أن  قبل  �أي  �مل��ر�ه��ق��ة،  �سن  يف  �الأه���ل 

�لقر�ر�ت  �تخاذ  على  ق��ادر�ت  ي�سبحن 

�أنف�سهن.  م�سوؤولّية  حتّمل  �أو  �ل�سائبة 

ت�سبح  �لتي  �ملر�هقة  �أن  �لطبيعي  ومن 

�أًما قبل بلوغها �سّن �لع�سرين هي غري 

�إذ�  �أو عائلتها  نف�سها  �إعالة  قادرة على 

�لزوج  وجه  يف  �لتمّرد  ق��ّررت  ما 

�مل��ع��ّن��ف، وذل��ك 

تكمل  مل  �أّنها 

لكي  تعليمها 

الئقة  وظيفة  جتد 

وال تتقن �أي عمل، 

�إليها،  وبالن�سبة 

من  �أف�سل  �لعنف 

�أّن  ذلك  �إىل  �ل�سارع!  �أ�سف  يف  �لبقاء 

�الأم  حترم  و�لطائفية  �ملذهبية  �لقو�نني 

من �أطفالها جزئًيا �أو كلًيا، لذلك جتد 

بو�سعها  �لقبول  على  مرغمة  نف�سها 

و�ل�سكوت عنه كي ال تخ�سر �أطفالها. 

�ىل  جم����ّدًد�  خ���وري  �ل��دك��ت��ور  وي�سري 

حتفظ  �لقو�نني  بحيث  تعديل  ���س��رورة 

للمر�أة حّقها فل تظّل مهّم�سة ومعّنفة 

�أن  ��ستطعنا  �إذ�  وي�سيف:  وحمتقرة. 

نوؤّمن لها �لعي�ص بكر�متها، ميكنها 

�ملرير  و�قعها  على  تنتف�ص  �أن  حينئٍذ 

�إليه  ت�ستند  ما  لديها  �سيكون  حيث 

حياتها  جحيم  ع��ن  رح��ل��ت  م��ا  �إذ� 

�جلمعيات  �أن  طاملا  ولكن  �لزوجّية. 

تق�سري،  حالة  يف  و�ملجتمع  و�ل��ق��و�ن��ني 

لي�ص �أمام �ملر�أة حيلة �إاّل �أن تظل ر��سخة 

�لنف�سّية  لعقده  مذعنة  زوجها  لنزو�ت 

�م��ر�أة  ت�سبح  �أن  �أو  نق�سه،  ومرّكبات 

ا، تنتظر رجًل  مطّلقة ومرذولة �جتماعيًّ

�آخر لياأويها ويوؤّمن لها متطّلبات �حلياة 

�ليومّية كي ال تبقى عبًئا على �أهلها.

�أخرًي�، يوؤّكد �لدكتور خوري �أّن �لعلم 

يف  للفتاة  �الأق��وى  �ل�سلح  هما  و�لثقافة 

�مل�ساكل  من  �أي  �أو  �لعنف  مو�جهة 

�حلياة.  يف  تعرت�سها  �أن  ميكن  �لتي 

�إىل  ت�سعى  �أن  عائلة  كّل  ين�سح  وهو 

�ل�سهادة  لنيل  وحتفيزها  �لفتاة  تثقيف 

�جلامعّية �لتي متنحها �الكتفاء �لّذ�تي 

يبقى  كي  ا،  وماليًّ ا  وثقافيًّ �جتماعًيا 

�لّز�د و�لقّوة و�لع�سمة �لفعلّية بيدها، فاإذ� 

�أمامها عّدة  زو�جها يكون  مل توّفق يف 

خيار�ت غري �الإذالل!



الرتبية يف مراحلها االأوىل

عن  عبارة  �الأوىل  مر�حلها  يف  �لرتبية 

�لطفل  يتلقاه  عملي  �سلوكي  تدريب 

�ل�سلوك،  و�لديه فيكت�سب منهما  من 

�لتعامل.  وطريقة  و�لعاد�ت  و�الأخ��لق، 

لذ� فاإن �ل�سلوك �لعائلي، وحميط �الأ�سرة 

تاأثرًي� كبرًي� يف تكوين  يوؤّثر�ن  �لثقايف 

�مل�ستقبلية.  و�جتاهاتها  �ل�سخ�سية 

مرحلة  هي  �الأوىل  �لطفولة  �سنو�ت  �إّن 

وتنمية  �الإن�سانية،  �ل�سخ�سية  تكوين 

�ملو�هب �لفردية، فمن خلل �حتكاك 

فعله  ردود  تت�سكل  مبحيطه،  �لطفل 

ردود  ون�سف  �خلارجية،  �ملثري�ت  على 

عمره  �سنو�ت  يف  تكتمل  �لثابتة  فعله 

�الأوىل. لذ� فاإن �الإفر�ط يف تدليل �الأطفال 

يتجاوز  �سلبية  ب�سلوكيات  يت�سبب 

�ملدر�سة  �إىل  �الأ���س��ري،  حميطه  تاأثريها 

وغريها. وهنا �سوؤ�ل يطرح نف�سه: من هو 

�لطفل �ملدّلل؟

الطفل املدّلل

تنوعت �الآر�ء يف هذ� �ل�سياق، ولكنها 

و�ح��د،  معنى  ح��ول  ت��دور  جمموعها  يف 

يثور  �ل��ذي  هو  �ملدّلل  �لطفل  �أّن  مفاده 

عندما ال ُتلّبى �حتياجاته، ويفر�ص على 

�أبويه رغباته بغ�ّص �لنظر عن ر�أيهما يف 

�لرغبات.  هذه  �سلبية  �أو  �إيجابية  مدى 

�ملتاجر،  �أح��د  يف  وو�ل��دت��ه  طفل  م��ث��ًل: 

�الأم  ولكن  �حللوى،  بع�ص  يريد  �لطفل 

بعد  م��ا  �إىل  ينتظر  �أن  يجب  �أن��ه  ت��رى 

ي�ست�سلم،  ال  �لطفل  �لغد�ء.  وجبة  تناول 

�إلقاء  �إىل حد  و�لبكاء  بال�سر�خ  ويعرت�ص 

لرغبته  �الأم  �الأر�ص، فرت�سخ  نف�سه على 

هذ�  ف��اإّن  وعليه،  يريد.  ما  له  وت�سرتي 

�لطفل مدّلل الأنه مل يلتزم �لقو�عد �لتي 

هي  ��ست�سلمت  وق��د  و�ل��دت��ه،  و�سعتها 

ي�ستطيع  �أنه  عرف  �إذ  �ل�سّيئ،  ل�سلوكه 

�حل�سول على ما يريد عن طريق �ل�سر�خ 

�إليه. هنا كان على �الأم  ولفت �الأنظار 

بالهدوء،  متحّلية  ر�أيها  على  ت�سّر  �أن 

ال  قو�عد  هناك  �أّن  �بنها  يتعّود  حتى 

ميكن �خرت�قها مبثل هذ� �ل�سلوك.

�صلوك الطفل املدّلل

يّت�سف �سلوك �لطفل �ملدّلل باالآتي:

�أو  �لتهذيب  ق��و�ع��د  �ّت��ب��اع  ع��دم   -

�ال�ستماع �إىل توجيهات �الأهل.

و�الإ�سر�ر  - �الحتجاج على كل �سيء، 

على تنفيذ رغباته.

�حتياجاته  ب��ني  �لتمييز  ع���دم   -

ورغباته.

مقبولة  غري  �أو  كثرية  �أ�سياء  طلب   -

من �الآخرين.

- د�ئم �لتململ و�ل�سكوى.

- يفر�ص ر�أيه وال يحرتم حقوق �الآخرين.

- يبكي ويغ�سب با�ستمر�ر.

- ال يتحمل �ل�سغوط.

االهتمام والدالل الزائد

�الآب��اء  بع�ص  �أن  �لتدليل  مظاهر  من 

ال  عندما  و�ل��دع��اب��ة  بال�سرور  ي�سعرون 

�أبناوؤهم بداًل من توجيههم.  يحرتمهم 

عندما  بخطئه  �لطفل  تعريف  عدم  �إن 

يتلف �الأ�سياء للآخرين، �أو عندما ي�سرب 

زملءه، من �الأ�سباب �لرئي�سية الإف�ساده. 

تربية 

اإعداد: ماري االأ�صقر - اخت�ضا�ضية يف علم النف�سوطفولة

�لعدد 102394

الإفراط يف تدليل 

الطفل يعّر�ضه 

للف�ضل م�ضتقبل

عليِك التمييز بني 

حاجاته ورغباته

يف  النا�ص  من  العديد  يّتبعه  نهج  التدليل 

احلنان  �صعار  رافعني  اأوالدهم،  مع  عالقاتهم 

اأّن  متنا�صني  اأو  نا�صني  يحبون،  ملن  الزائد 

�صلبية  نتائج  اإىل  يوؤدي  االأمر  هذا  يف  االإفراط 

املراهقة  مرحلتي  اإىل  الطفولة  مرحلة  تتعدى 

والن�صج.



ا، ت�ساهل �لو�لدين  ومن هذه �الأ�سباب �أي�سً

�أطفالهما  برغبات  حتّكمهما  وعدم 

مع عدم متييزهما بني �حتياجات كل 

�أهو�ئه  وبني  للطعام(  )كطلبه  طفل 

)مثل �لبكاء الأتفه �الأ�سباب(، فيلجاأون 

�أي  ويفعلون  و�أقربها،  �حللول  �أ�سرع  �إىل 

دون  �لبكاء، من  �لطفل من  ملنع  �سيء 

من  كبرًي�  ق��دًر�  منحه  �أّن  يدركو�  �أن 

�حلرية و�ل�سلطة يجعله �أكرث �أنانية.

�خلادمة  تف�سد  قد  �الأحيان  بع�ص  يف 

ب�سفة  طلباته  وتلبية  بتدليله  �لطفل 

م�ستمرة، حتى و�إن كانت غري معقولة، 

تو�جهها  �لتي  للم�ساكل  جتّنًبا  وذلك 

�لو�لدين عن  لر�سا  �لطفل، وك�سًبا  مع 

عملها.

ي��خ��ل��ط �ل��ك��ث��ريون ب��ني �اله��ت��م��ام 

وبوجه عام  و�الإفر�ط يف تدليله،  بالطفل 

فاإّن �العتناء بالطفل �سيء جيد و�سروري 

لنمّوه، غري �أّن هذ� �الهتمام �إذ� ز�د عن 

فله  منا�سب،  غري  وقت  يف  جاء  �أو  �حلد 

�أ�سر�ر كبرية.

م�صاكل تواجه الطفل املدّلل

كثرية  م�ساكل  �ملدّلل  �لطفل  يو�جه 

�لدر��سية  �ل�سن  بلغ  �إذ�  جّمة  و�سعوبات 

�إن  تربيته.  �أ�سلوب  يتغري  �أن  دون  من 

�الأطفال �ملدّللني غالًبا ما يكونون غري 

�أنانيتهم  لفرط  �ملدر�سة  يف  حمبوبني 

يكونون  قد  �أنهم  كما  وت�سّلطهم، 

��ا،  غ��ري حم��ب��وب��ني م��ن �ل��ك��ب��ار �أي�����سً

ثم  ومن  وت�سرفاتهم،  �سلوكهم  ب�سبب 

ي�سبحون غري �سعد�ء، �الأمر �لذي يجعلهم 

�ملدر�سية.  بالو�جبات  �هتماًما  �أق��ل 

على  �ل�سيطرة  �إىل  الفتقارهم  ون��ظ��ًر� 

�ل�سلوكيات  يف  يتورطون  فقد  �أنف�سهم 

و�النحر�ف  �ملخدر�ت  �خلطرة، كتعاطي 

عندما  �ملدّلل  �لطفل  �إن  �إذ  و�جلرمية، 

طلباته  تكون  �أن  يريد  ويكرب،  ي�سّب 

جمابة �سو�ء من و�لديه �أو ممن هم حوله 

ي�سطدم  لكنه  و�الأ�سدقاء،  �الأقرباء  من 

يحتك  عندما  للحياة  �لعملي  بالو�قع 

به، يف مر�حل حياته �ملختلفة. فالكثري 

�الأم��ور حتتاج  من 

من �لوقت و�جلهد 

ي�ستطيع  ال  م���ا 

�الإن�����س��ان �مل��دّل��ل 

حتّمله.

م�صوؤولية 

الوالدين

مما  �ن���ط���لًق���ا 

ت������ق������ّدم، ع��ل��ى 

�ل�سلوك  تهذيب  قو�عد  و�سع  �لو�لدين 

�لطفل  �خلا�سة بطفلهما. يبد�أ تهذيب 

ورف�ص  فيها،  يحبو  �ل��ت��ي  �ل�سن  منذ 

طلبه بكلمة »ال«، قد يكون �سرورًيا. 

فالطفل بحاجة �إىل موؤثر خارجي ي�سيطر 

ي�سيطر على  يتعلم كيف  عليه حتى 

نف�سه ويكون مهذًبا، وهو �سيظل يحب 

و�لديه و�إن رف�سا طلبه.

�ال�ستجابة  �لطفل  يعتاد  �أن  �ملهم  من 

قبل  و�ل��دي��ه  لتوجيهات  الئقة  ب�سورة 

هذه  ومن  طويلة،  بفرتة  �ملدر�سة  دخوله 

�ملخ�س�ص  �ملقعد  �لتوجيهات: جلو�سه يف 

ل��ه يف �ل�����س��ي��ارة، ع��دم ���س��رب �الأط��ف��ال 

يف  �ملنزل  مل��غ��ادرة  �ال�ستعد�د  �الآخ��ري��ن، 

�لوقت �ملحدد �سباًحا من دون مماطلة، 

للذهاب  �ملحّدد  �لوقت  �لتز�م  وكذلك، 

ي�سعها  �لتي  �لنظم  هذه  �لفر��ص...  �إىل 

�لكبار لي�ست حمل نقا�ص مع �لطفل... 

غري �أّن هناك بع�ص �الأمور �لتي ميكن 

من  �أي  ومنها:  ر�أي���ه،  فيها  يوؤخذ  �أن 

ياأكل؟  �الأطعمة 

ُيحب  ق�سة  و�أي 

وم��اذ�  ي�سمع؟  �أن 

يلعب؟  �أن  ي��ري��د 

وم���اذ� ي��رت��دي من 

�مل��لب�����ص؟... من 

توجيه  �ل�����س��روري 

لي�ستطيع  �لطفل 

�ل���ت���م���ي���ي���ز ب��ني 

�الأ�����س����ي����اء �ل��ت��ي 

 � ي���ك���ون خم����رّيً

قو�عد  وبني  فيها، 

جمال  فيها  لي�ص  �لتي  �ملحددة  �ل�سلوك 

للختيار.

التمييز بني احتياجات الطفل ورغباته

قد يبكي �لطفل نتيجة �إح�سا�سه باالأمل 

�أو �خلوف، يف هذه �حلال يجب  �أو �جلوع 

لبكائه  خلًفا  مبا�سرة  له  �ال�ستجابة 

له.  �أ�سر�ر  �أي  ت�سبب  لن  �أخرى  الأ�سباب 

برغباته  �لطفل  بكاء  يرتبط  �لعادة  يف 

نوبات  من  ج��زًء�  يكون  وقد  و�أه��و�ئ��ه، 

�لغ�سب �حلادة، فتجاهليها وال تعاقبيه، 

�لبكاء،  كثري  طفل  �أن��ه  �أخ��ربي��ه  بل 

وعليه �أن يكّف عن ذلك. وعلى �لرغم 

�لطفل،  �أّنه ال يجوز جتاهل م�ساعر  من 

ببكائه  �الأه��ل  يتاأثر  �أاّل  يجب  لكن 

لرغباته  ي�ستجيبون  جتعلهم  درجة  �إىل 

تلقائًيا. ولكي تعّو�سي �لطفل جتاهلك 

ووفري  وعانقيه  �سميه  بكائه  عند  له 

ال  �ل��ذي  �لوقت  يف  �ملمتعة  �الأن�سطة  له 

هناك  غا�سًبا.  يكون  وال  فيه  يبكي 
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ا بع�ص �الأوقات �لتي يجب  �أي�سً

�الهتمام  فيها  تتجنبي  �أن 

موؤقًتا،  ملعبته  �أو  بالطفل 

تعلم  على  ت�ساعديه  ك��ي 

عن  توقفه  )مثل  مهم  �سيء 

عادة �سيئة(.

ال ت�صمحي لنوبات غ�صبه 

بالتاأثري عليك

غ�سب  نوبات  �أحياًنا  �لطفل  تنتاب 

ثنيك  �أو  �نتباهك  جذب  هدفها  حادة 

و�إعطاوؤه  ر�أي��ك،  وتغيري  عزميتك  عن 

ما يريد. وقد تكون نوبات �لغ�سب على 

�سكل ُنو�ح �أو تذّمر �أو �سكوى �أو بكاء، 

ظل  �إذ�  �لنف�ص.  �إيذ�ء  حدِّ  �إىل  ت�سل  وقد 

�لطفل يف �أثناء هذه �لنوبة يف مكانه ومل 

يكن يف و�سع يعّر�سه للأذى، فاأهمليه، 

وال ت�ست�سلمي لنوبات غ�سبه.

ممنوع خرق القواعد 

حتى يف االأوقات املمتعة

لوقت  يعملن  �ل���و�ل���د�ن  ك��ان  �إذ� 

من  جزء  ق�ساء  يف  يرغبان  فقد  طويل، 

عن  للتعوي�ص  �لطفل  ب�سحبة  �مل�ساء 

�أن  يجب  �خلا�ص  �لوقت  هذ�  غيابهما. 

لي�ص معنى هذ�  يكون ممتًعا، ولكن 

�لتهذيب،  قو�عد  تطبيق  يف  يتهاونا  �أن 

فاإذ� �أ�ساء �لطفل �ل�سلوك يجب تذكريه 

باحلدود �لتي عليه �لتز�مها.

�ل��والي��ات  يف  �أُج��ري��ت  �أب��ح��اث  بّينت 

تدليل  وب���اء  �أن  �الأم��ريك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة 

�سعور  ب�سبب  ما،  نوًعا  منت�سر  �الأطفال 

بع�ص �الأهل بالذنب لعدم �إم�سائهم وقًتا 

وقت  مي�سون  لذ�  �أطفالهم،  مع  كافًيا 

له  ويلّبون  �لطفل  مع  �لق�سري  فر�غهم 

رغباته من دون مر�عاة �لقو�عد و�حلدود. 

�إذ� كنت تتحّدثني �إىل طفلك ومت�سني 

م�سطرة  ِت  َفَل�سْ يوم،  كل  �ساعاٍت  معه 

الإح�سار  �أو  �للعب،  مل�ساركته  د�ئ��ًم��ا 

تكونني  وعندما  معه،  يلعب  �سديق 

م�سغولة، توّقعي منه �أن يت�سّلى مبفرده. 

و�حدة  �سنة  �لعمر  من  �لبالغ  فالطفل 

�أن ي�سغل نف�سه خلم�ص ع�سرة  ي�ستطيع 

من  �لثالثة  يف  �أم��ا  متو��سلة،  دقيقة 

ي�ستطيعون  �الأط��ف��ال  فمعظم  �لعمر، 

ت�سلية �أنف�سهم ن�سف �لوقت.

االنتظار يعّلم اأ�صياء مهمة

يتعامل  كيف  �لطفل  �النتظار  يعّلم 

وهو  �أف�سل،  ب�سورة  و�ملعاناة  �ل�سغوط  مع 

�ملهارة  ه��ذه  �إىل  كثرًي�  يحتاج  �سوف 

عندما ي�سبح كبرًي�. لذلك فاإن تاأخري 

�ِسَمة  �ل��رغ��ب��ات  تلبية 

يكت�سبها  �أن  ي��ج��ب 

فل  باملمار�سة.  تدريًجا 

ت�سعري بالذنب �إذ� جعلت 

طفلك ينتظر قليًل من 

فاالنتظار  �آخر،  �إىل  حني 

ال  ماد�م  ب�سرر  ي�سيبه  لن 

�سيًقا  ي�سبب  الأم��ر  وج��ود 

على  ب��ل  �إزع����اًج����ا،  �أو 

�لعك�ص من ذلك. �سوف 

ي��ق��وي م��ث��اب��رت��ه وت��و�زن��ه 

�لعاطفي.

�ل��ت��غ��ري�ت، مثل �خل���روج من  ح��دوث 

من  �ن  ُيَعدَّ �ملدر�سية،  �حلياة  وبدء  �ملنزل 

�سغوط �حلياة �لعادية �لتي تعّلم �لطفل، 

لذ�  م�ساكله،  حل  على  ق��ادًر�  وجتعله 

مل�ساعدته  وم�ستعدة  قريبة  د�ئًما  كوين 

عند �للزوم، لكن ال ت�ساعديه �إذ� كان 

ي�ستطيع �لتحمل.

هل املديح �صروري؟

�ملديح،  �إىل  بطبيعته  �لطفل  يحتاج 

ولكن قد ُي�سرف �لو�لد�ن يف ذلك، فتاأتي 

�مدحي  متوّقع.  هو  ما  عك�ص  �لنتائج 

�لطفل ل�سلوكه �حل�سن و�لتز�مه طاعة 

�لقيام  على  �سجعيه  كذلك  و�ل��دي��ه، 

�سعبة،  مهمات  وخو�ص  جديدة  باأ�سياء 

�الأ�سياء  بعمل  �لقيام  ع��ّودي��ه  ولكن 

ا.  �أي�سً بنف�سه  ه��و  يدركها  الأ�سباب 

باالإجناز  و�الإح�سا�ص  بالنف�ص  فالثقة 

يفخر  �لتي  باالأعمال  �لقيام  من  ياأتيان 

بها �لطفل، �أما �ملديح �لد�ئم فقد يجعله 

مر�حل  من  مرحلة  كل  عند  يتوقف 

عمل ما لتلبية رغبته يف تلّقي �ملزيد من 

�ملدي�ح و�الإط�ر�ء.

النوعية اأف�صل من الكمية

حب  من  �الأط��ف��ال  �حتياجات  تاأتي 

�ملقام  و�أمن وطماأنينة يف  وطعام وملب�ص 

يف  �أن��ِت  �حتياجاتك  تاأتي  ثم  �الأول، 

�ملقام �لثاين، �أما رغبات �لطفل �أو نزو�ته 

عند  �لق�س�ص  من  مبزيد  �لرغبة  مثل 

�أن  فيجب  �خل��روج،  يف  �لرغبة  �أو  �لنوم 

تاأتي يف �ملقام �لثالث، ووفق ما ي�سمح به 

بالن�سبة  �أهمية  �الأمر  ويزد�د هذ�  وقتك. 

يكون  �للذين  �لعاملني  �لو�لدين  �إىل 

�أطفالهما  مع  مي�سيانه  �ل��ذي  وقتهما 

نوعية  هنا  �مل��ه��م  و�ل�����س��يء  حم����دوًد�. 

�لوقت �لذي مت�سينه مع �أطفالك �أكرث 

�لذي  هو  �ملثمر  فالوقت  كميته.  من 

باأ�سلوب  طفلك  م��ع  فيه  تتفاعلني 

هذ�  مثل  �إىل  �الأطفال  ويحتاج  ممتع، 

�لنوع من �لوقت مع و�لديهم يومًيا.

تربية 

وطفولة
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قواعد 

اإعداد: ليال �صقر الفحلالتغذية

الغذائية  العنا�صر  اإىل  اجل�صم  حاجة  تختلف 

الدماغ  فكفاءة  العمرية،  املرحلة  باختالف 

حّد  على  وللحفاظ  العمر،  تقدم  مع  ترتاجع 

باعتماد  يُن�صح  وفعاليته  ن�صاطه  من  مقبول 

نظام غذائي مالئم.

كيف نحافظ على دماغ �صليم 

وذاكرة قوّية بعد �صّن االأربعني؟

ماذا يح�صل بعد االأربعني؟

�الأربعني،  �سّن  بعد  �أنه  �لتغذية  و�خت�سا�سيو  �الأطباء  يو�سح 

من  تختلف  بن�سب  �جل�سم  يف  فيزيولوجية  تغرّي�ت  حتدث 

مع  �لتغرّي�ت  هذه  تزد�د  �آخر.  �إىل  جن�ص  ومن  الآخر،  �سخ�ص 

�إذ ت�سبح قدرة �خلليا �لدماغية على �إعادة بناء  تقدم �لعمر، 

نف�سها حمدودة مّما يخف�ص كفاءة عمل �الأجهزة و�الأع�ساء، 

كارتفاع  �ل�سائعة  �ملزمنة  باالأمر��ص  �الإ�سابة  فر�ص  فتزد�د 

�سغط �لدم، و�ل�سكري و�أمر��ص �لقلب وترّقق �لعظام، و�ل�سمنة 

�إذ ت�ساعد  �لغذ�ئي  �لنظام  �ملفرطة. وهذ� ما يتطلب تغيرًي� يف 

بع�ص �الأطعمة يف حت�سني قدرة �الأجهزة على �لقيام بوظائفها 

وتزيد  �لدماغية  �خلليا  �سيانة  وتدعم  �لطبيعّية،  �لبيولوجية 

عملها و مّدة �سمودها.

من  �إ�سافّية  كميات  �إىل  �الأرب��ع��ني  تخّطى  م��ن  يحتاج 

�لكال�سيوم للمحافظة على �لكتلة �لعظمية، وعدم �الإ�سابة 

�الألبان   بتناول  وُين�سح  �لن�ساء(.  ا  )خ�سو�سً �لعظام  برتقق 

�لد�سم،  �ملنزوعة  و�الأج��ب��ان 

�ل�سم�ص  الأ���س��ع��ة  و�ل��ت��ع��ر���ص 

كم�سدر لفيتامني D �مل�ساعد 

�لكال�سيوم  �مت�سا�ص  يف 

على  ا  �أي�سً يعمل  �أّن��ه  علًما 

من  و�لوقاية  �لذ�كرة  تقوية 

�الك��ت��ئ��اب و�الأل��زه��امي��ر. 

�لدجاج  كبد  تناول  ويفيد 

�لنيء  و�لّلوز  و�لفطر  و�لبي�ص 

من  �جل�سم  حاجة  تاأمني  يف 

فيتامني D �ليومّية.

مت����ّد �الأغ����ذي����ة �ل��غ��ن��ي��ة 

ب���ال���ربوت���ي���ن���ات �ل���دم���اغ 

ب���االأح���م���ا����ص �الأم��ي��ن��ّي��ة 

�لنو�قل  �سنع  يف  �مل�ساعدة 

كما  �خلليا،  بني  �لع�سبية  للإ�سار�ت  �لناقلة  �لكيميائّية، 

�الأطعمة  هذه  ومن  �ملناعة.  جهاز  مقويات  من  تعترب  �أّنها 

نذكر �لبازيل و�مللفوف و�لفول �ل�سود�ين و�لكاجو وفول �ل�سويا 

و�حلّم�ص.

كذلك، يجب �حلر�ص على تناول �حلبوب، الأنها غنية باملو�د 

�ل�سّكر  م�ستوى  على  حتافظ  �لتي  �ملعّقدة  �لكربوهيدر�تية 

لل�سّكر  �الأكرب  �مل�ستهِلك  �لدماغ  يغّذي  ما  �لدم،  يف  ثابًتا 

فقر  من  بالتايل  وتقي  باحلديد  غنية  �أنها  كما  �جل�سم.  يف 

�لبّني  �الأرز  �لغنية بالكربوهيدر�ت:  �أنو�ع �حلبوب  �أهم  �لدم. 

و�ل�سوفان و�لفا�سوليا.

جتديد اخلاليا وحتفيز املناعة

ت�سمن م�ساد�ت �الأك�سدة �ملوجودة يف �لبقوليات جتدد خليا 

�جل�سم ومن بينها خليا �لدماغ، كما تعترب م�سدًر� للطاقة 

وفيتامني A �مل�ساعد يف �ملحافظة على قوة �لنظر و�سّحة �ل�سعر 
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كيف نحافظ على دماغ �صليم 

وذاكرة قوّية بعد �صّن االأربعني؟

ومرونة �لب�سرة، وهو موجود يف �ل�سبانخ و�مللوخية و�جلزر و�لبطاطا 

�حللوة.

توّفر �لفاكهة �لفيتامينات �ملختلفة للج�سم، باالإ�سافة �إىل 

مناعة  وتزيد  �له�سم  �لفرد ع�سر  �لتي جتّنب  �ملعدنية  �الأملح 

�حلرة  �جلزيئات  مكافحة  على   C فيتامني  فيعمل  �جل�سم. 

�لتي ت�سبب �الأمر��ص وتلف �خلليا، و�لوقاية من نزالت �لربد، 

ويوؤمن �سرعة �لتئام �جلروح، وين�سط �ملفا�سل وعمل �خلليا من 

خلل تن�سيطه تدّفق �لدم، كما يبعد �الكتئاب. وهو متو�فر 

يف �لليمون و�لكيوي و�جلو�فة و�لفليفلة و�لبندورة.

تعود �أهمية �الأطعمة �لغنية بالفيتامني B12، �إىل م�ساركة 

�جل�سم  يف  ترت�كم  �لتي  �مليالني  مادة  �سنع  يف  �لفيتامني  هذ� 

على �سكل غ�ساء يتوىّل حماية �أع�ساب �لدماغ، وينقل �لر�سائل 

�لع�سبية، مّما يعّزز قدرة �لذ�كرة وينمي �سرعة �لبديهة، ف�سًل 

و�الأفوكا  �لربوكويل  وتعترب  �لنوم.  ��سطر�بات  معاجلته  عن 

و�لقرع و�مل�سم�ص و�جلزر و�ل�سلمون و�ل�سردين �أهم �أنو�ع �الأطعمة 

�لتي ت�سم فيتامني B12 يف تركيبتها �لغذ�ئية.

�لدهنية   3 �أوميغا  �أحما�ص  على  �الأ�سماك  حتتوي  بدورها، 

تكّون  ن�سبة  تخّف�ص  و�لتي  �لع�سبي،  �جلهاز  لوظائف  �ملهمة 

�ل�سارة، وبالتايل �حتمال ت�سّلب  �لدهون 

�أوعية �لقلب و�ل�سر�يني. كذلك، تعمل 

�لذ�كرة  حت�سني  على  �الأحما�ص  هذه 

و�حلالة �لذهنية.

حذار ال�صمنة

�ل�سمنة �ملفرطة يف �الأد�ء �لوظيفي  توؤثر 

للدماغ، فتوؤدي �إىل �لك�سل و�ال�ست�سلم 

�لرغبة  وع��دم  طويلة،  ل�ساعات  للنوم 

وين�سح  �ل��ي��وم��ي��ة.  �الأع��م��ال  مب��ز�ول��ة 

�الخت�سا�سيون يف هذ� �ل�سدد، باملحافظة 

�لز�ئد  من  و�لتخل�ص  ثابت  وزٍن  على 

�أّن  حديثة،  در��سات  بّينت  حيث  منه. 

�لوزن،  يف  زيادة  يعانون  �لذين  �الأ�سخا�ص 

وتعمل  �لعقلي،  و�أد�وؤه��م  عملهم  يتاأثر 

بالذين  مقارنًة  �أقل  ب�سكل  �أدمغتهم 

�إىل  �أق���رب  �أو  طبيعي  ب��وزن  يتمتعون 

على  �جل�سم  ق��درة  يعزز  وما  �لطبيعي. 

�الإ�سافية،  كيلوغر�ماته  من  �لتخل�ص 

�لذي  �الأم��ر  يومًيا،  دقيقة   35 ملدة  �مل�سي 

يف  �لطاقة  ويبعث  �لدموية  �لدورة  ط  ين�سّ

�جل�سم وبالتايل يف �لدماغ.

�الخ��ت�����س��ا���س��ي��ون  ين�سح  ك��ذل��ك، 

و�لزبدة  �مل�سبعة  �لدهون  عن  باالبتعاد 

و�ل�سمنة  �ل�سر�يني  ت�سّلب  �إىل  توؤدي  �لتي 

بالزيوت  و��ستبد�لها  �لكبد،  و�أم��ر����ص 

�لدهنية  باالأحما�ص  �لغنية  �لنباتية 

و�لكانوال  �لزيتون  زيت  يف  �ملوجودة  �الأك�سدة،  ومب�ساد�ت 

و�ل�سم�سم، و�جلوز �لنيء و�الأفوكا. كما ين�سح هوؤالء، باالبتعاد 

�لتدخني،  وعن  �لغازية  و�مل�سروبات  و�لقهوة  �ل�ساي  تناول  عن 

وتلف  �له�سم  عملية  تعرّث  �إىل  يقود  قد  تناولها  يف  فاالإفر�ط 

�لرتكيز،  على  �لدماغ  ق��درة  و�إ�سعاف  �لدماغية،  �الأوعية 

وين�سح با�ستبد�لها باملاء وع�سري �لفاكهة �لطازج.
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اجلي�ص يح�صد كاأ�ص 

االحتاد الخرتاق ال�صاحية

�الأول  �ملركز  يف  �جلي�ص  فريق  حّل   

م��ن ب��ني ���س��ت ف���رق م�����س��ارك��ة يف 

�ل�ساحية  الخ��رت�ق  �الحت��اد  كاأ�ص 

 ،2018 للعام  �لعمرية  و�لفئات  للفرق 

وذلك بر�سيد 10 نقاط. �أّما يف �لنتائج 

�الإف���ر�دي���ة، ف��ح��ّل �جل��ن��دي دروي�����ص 

�لرقيب  تله  �الأول،  �ملركز  يف  حديد 

حم��م��د ق���دوح يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين، 

و�ملعاون �أول ح�سني عو��سه يف �ملركز 

�حلر�ص  لو�ء  من  جميعهم  �لثالث، 

�جلمهوري.

... ويت�صّدر يف بطولتي لبنان للمبارزة

 �سارك فريق �جلي�ص يف بطولتي لبنان »�الإفر�دية يف �سيف 

نّظمهما  �للتني  �ملبارزة«  �سيف  يف  ول�»�لقد�مى  �حل�سام« 

�الحتاد �للبناين للعبة، وحّل ع�سكريوه يف �ملر�كز �الأوىل.

�سفيق �خلوري من  �أّوالن  �ملعاونان  يف �سيف �حل�سام، حّل 

يف  �لر�بع  �لتدخل  فوج  من  بوكروم  ور�ئ��د  �لتا�سع  �للو�ء 

لو�ء  من  وهبة  ربيع  �أول  و�لرقيب  و�لثاين،  �الأول  �ملركزين 

�حلر�ص �جلمهوري يف �ملركز �لثالث.

�سر�نق من  بهيج  �أّوالن  �ملعاونان  �أحرز  �ملبارزة،  �سيف  ويف 

و�سفيق  �الأول،  �ملركز  �لع�سكرية  للريا�سة  �لعايل  �ملركز 

�خلوري من �للو�ء �لتا�سع، �ملركز �لثالث.

... ويف دورية اجلبل لل�صواعد، املعدة والعار�صة

 �سارك �جلي�ص يف بطولة �جلبل �لدورية يف �ل�سو�عد، �ملعدة 

و�لعار�سة للعام 2018 �لتي نّظمتها جمعية �لغولدن بادي 

�ل�سعبية  �لتقليدية  و�لريا�سات  �لرت�ث  وجلنة  �لريا�سية 

و�ملخدر�ت«،  �لريا�سية  �ملن�سطات  �سّد  »مًعا  �سعار،  حتت 

وذلك يف مدر�سة متو�سطة بعقلني �لر�سمية – �ل�سوف. وقد 

حّل يف �ملركز �الأول كّل من �لعريف طلل �لعري�سي من 

منطقة  من  �سومان  علي  �أول  �لرقيب  �لبحرية،  �لقو�ت 

�لبقاع، و�جلندي �ليا�ص �لهاين من �ملركز �لعايل للريا�سة 

�لع�سكرية )كّل عن فئته ووزنه(.



ن���ّظ���م �مل���رك���ز �ل���ع���ايل ل��ل��ري��ا���س��ة 

يف  �جلي�ص  بطولة  ت�سفيات  �لع�سكرية 

جممع  يف  جرت  �لتي  بامل�سد�ص  �لرماية 

�لريا�سي  حل��ود  �إميل  �لعماد  �لرئي�ص 

�لع�سكري، باإ�سر�ف �لعميد جورج �لهد 

قائد �ملركز �لعايل للريا�سة �لع�سكرية، 

�لنتائج  جاءت  وقد  �لرعيدي.  لوي�ص  �الأ�ستاذ  �لفريق  ومدرب 

على �لنحو �الآتي:

على  و�حدة(  )يد  فاير  �سنرت  �الأوملبي  بامل�سد�ص  �لرماية  يف   •
م�سافة 25 مرًت�، حّل �لر�ئد �سربل �سماحة من منطقة �ل�سمال 

�لعميد  من  كّل  تبعه  �الأول،  �ملركز  يف  �ملخابر�ت  فرع   –
و�لنقيب  �لعامة  �ملفت�سية  من  ها�سم  �لكرمي  عبد  �لركن 

�أيوب زغيب من لو�ء �حلر�ص �جلمهوري يف �ملركز �لثاين.

 25 م�سافة  على  و�حدة(  )يد  �الأوملبي  بامل�سد�ص  �لرماية  يف   •
�حلر�ص �جلمهوري  لو�ء  فتوين من  �أول علي  �مللزم  مرًت�، حّل 

يف �ملركز �الأول، تبعه �لعميد �لركن �ليا�ص حنا من مديرية 

�ملركز  يف  زغيب  �أيوب  و�لنقيب  �لثاين،  �ملركز  يف  �ملخابر�ت 

�لثالث.
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ت�صفيات بطولة اجلي�ص 

يف الرماية بامل�صد�ص

مربوكبطولة اجلي�ص يف ال�صطرجن العادي

يف  �جلي�ص  بطولة  �لع�سكرية  للريا�سة  �لعايل  �ملركز  نّظم 

�ل�سطرجن �لعادي يف جممع �لرئي�ص �لعماد �إميل حلود �لريا�سي 

�لع�سكري. وقد حّل �لعميد �لركن ح�سن جوين من �أركان 

�جلي�ص للعمليات – مديرية �لتعليم يف �ملركز �الأول، و�لرقيب 

ندمي �سليم من فوج �لتدخل �خلام�ص يف �ملركز �لثاين، وكّل 

�أول �ليا�ص غطا�ص من مديرية �ملخابر�ت و�ملوؤهل  من �مللزم 

�أول مرو�ن �سربل من مو�سيقى �جلي�ص يف �ملركز �لثالث.

يحيى  �لعريف  �سارك   •
عبدو من لو�ء �مل�ساة �ل�سابع 

لبنان  ك��اأ���ص  ب��ط��ول��ة  يف 

ل��ري��ا���س��ة �جل��ي��ت ك��ون 

�الحت��اد  نّظمها  �لتي  دو، 

طر�بل�ص  يف  للعبة  �للبناين 

ملعب  على  �سمر�  �أبي   –
يف  وح��ّل  �جل��ن��ان،  جامعة 

�ملركز �الأول عن وزن حتت 

85 كلغ، باأ�سلوبي فل باور 

واليت باور.

• �سارك عماد �إبن �ملوؤهل 
�أول حممد عيتاوي من فرع 

يف  لبنان  جبل  خم��اب��ر�ت 

لبنان  وجبل  بريوت  بطولة 

يف  �لثانية  للدرجة  لل�سغار 

�لتي  �لكيوكو�سنكاي 

�للبناين  �الحت���اد  نظمها 

للعبة، وحّل يف �ملركز �الأول 

عن فئة حتت 30 كلغ.
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�جلائزة

400.000 لرية لبنانية

تقّدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�صابقة 

�ص للفائزين فيها  »اجلي�ص« لقّرائها وتخ�صّ

جوائز مالية قيمتها اأربعماية األف لرية 

لبنانية، توزع بوا�صطة القرعة على اأربعة 

فائزين.

• ت�صتبعد كل م�صابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�صح داخل املربعات 

وتر�صل ال�صفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة اجلي�ص  العنوان  اإىل  • تر�صل احللول 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�ص« - 

»م�صابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�صتطاعة امل�صرتك ت�صليم امل�صابقة 
ثكنات اجلي�ص يف جميع املناطق.

اآخر ني�صان 2018. • اآخر موعد لقبول احللول 
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
ق
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�جلي�ص  �أل���وي���ة  �أح���د   �1

�ل��ل��ب��ن��اين، ���س��ع��اره مع 

�لقّوة.

مدينة  و�سبائكها،  �لف�سة  قطعة   �2

بلٍد  �إىل  مي�سون  �لد�نوب،  على  من�ساوية 

ما.

دولة  عا�سمة  فرن�سا،  غرب  يف  جزيرة   �3

�لعامل  ُج��زر  م��ن  �لو�سطى،  �أم��ريك��ا  يف 

�لكربى، �أقام باملكان.

نوتة  4� مدينة يف �سقلية، يرجع، ُع�سب، 

مو�سيقية.

و�سغطهم  �أثقلُهم  �إ�سبانيا،  يف  نهر   �5

�حِلمل.

6� يحّل، كلم خفّي، برج م�سهور.

ناأتي  �ل�سهور،  �أحد  و�أث��ره،  �حُلّب  بقّية   �7

بعد.

8� مدينة يف غربي �أملانيا، �أحفظ و�أ�سون.

من  �لب�سائع  يح�سرون  �لهند،  يف  نهر   �9

�خلارج.

�ل�سعودية،  يف  مدينة  فرن�سا،  يف  نهر   �10

ُحكَي، ملجاأ.

�ل�سينما،  مّثَل يف  ر�حل  11� مطرب م�سري 

�ساَل، ثقب �الإبرة.

مو�سول،  ��سم  �جل�سم،  �أع�ساء  من   �12

�أم�سياتنا.

13� فحوى وداللة، دولة عربية.

14� يو�جه، خمِل�ص، جماعة.

�أحد  �ل�ِسعر،  َن  وح�سّ رّقق  �لوقت،  �سار   �15

�ل�سهور.

... �16

17� ثلث ممثلت م�سريات.

18� �إقليم يف �الأرجنتني، دولة �أفريقية، نوع 

من �لرخام.

�إيطايل  �ساعر  �أقاي�سه،  مقام،  ق��اَم   �19

�ساحب �النت�سار�ت.

ُترّدد  �أفريقية،  ملَعان، عا�سمة  �لفِطن،   �20

يف �ملكاملة �لهاتفية.

ر�سام  �ل��وع��د،  �لتَزمنا  �خل��رب،  �نت�سَر   �21

فرن�سي، دولة عربية.

اأفقًيا:

منطقة عمودًيا: بها،  �أب���وح  ال   �1

جونية،  خليج  على  تطل 

متايَل �لغ�سن.

ة، حيو�ن معروف، عاَد، ي�سالح. 2� ف�سّ

ر�ح��ل  فرن�سي  �أدي���ب  ن�سب،  ح��رف   �3

�ساحب غادة �لكاميليا.

4� ما يبدو للناظر من �لر�أ�ص، فيلم لفريد 

�سوقي، ديو�ن الأن�سي �حلاج، قاِدم.

5� �ال���س��ت��ع��لم و�ال���س��ت��خ��ب��ار ع��ن، دول��ة 

عربية، يو��سل.

6� �أّول �لعدد، ماأوى �لدجاج، ماَثلُه.

يف  بلدة  �الأر���ص،  �سيد  �مل��رء   �7

�جلنوب، للنفي، �أ�سلَح بني.

8� طرّي، �أعط�ص، لل�ستدر�ك، 

يهدمون.

9� �أ�سنان مقّدم فمها، مدينة فل�سطينية، 

حرف جزم.

ت من �سدّة �لغليان، قبيلة عربية  10� �سوَّ

قدمية، رّبي.

جمَع  لبناين،  نهر  بريطانية،  مدينة   �11

�ل�سيء.

12� �أمرب�طور روماين، قر�بة.

13� فرَح، �أغنية لعبد �حلليم حافظ، دولة 

�آ�سيوية.

�لو�سطى،  �أمريكا  يف  دول��ة  عا�سمة   �14

ا، يدعُه ويهمله. يكّف وميتنع عمَّ

�أنهر  �أط���ول  �أوروب��ي��ة،  دول��ة  بنفعُه،   �15

فرن�س�ا.

�لنف�ساين،  �لتحليل  ِعلم  �ص  موؤ�سّ  �16

حمافظة يف �لعر�ق، ولد �لنعام.

تَعب،  و�ِسباق،  �سْرط  عطف،  حرف   �17

ندى، �سقيق و�لدك.

�ساَت  �إي��ط��ال��ي��ة،  مدينة  نا،  يخ�سّ  �18

�ل�سفدع، ُحّجة بّينة فا�سلة.

�لدجاج، جمموعات  �آلة طرب، �سوت   �19

نوتة  بحر،  للحرب،  ُم��ع��دّة  �ل�سفن  من 

مو�سيقية.

20� بلدة يف ق�ساء بعبد�، يعرف، 

جو�ب، بلدة يف ك�سرو�ن.

يي نن اا نن بب لل لل اا شش يي جج لل اا اا نن دد وو دد حح

لل اا مم شش لل اا بب وو نن جج لل اا نن اا نن بب لل

دد قق هه رر صص هه رر مم دد جج اا لل جج لل اا مم

يي نن وو رر يي بب لل اا سس لل اا وو اا دد يي لل بب
رر اا هه رر اا بب سس عع لل زز نن مم دد وو اا رر

اا فف دد حح نن اا يي نن بب هه كك رر اا رر تت بب

لل رر نن جج دد رر اا وو دد اا دد اا مم عع يي

قق ةة يي وو سس بب نن عع مم دد وو جج عع

مم نن دد بب اا سس مم يي اا

رر جج مم لل اا وو بب نن اا يي بب يي لل

رر جج وو يي زز يي لل اا يي سس يي نن وو دد نن اا

نن اا دد وو سس لل اا وو رر تت سس اا كك جج وو اا وو

يي مم رر تت تت لل اا بب وو نن وو دد لل اا مم لل

لل يي دد اا نن قق بب رر حح رر اا وو دد اا لل رر وو
لل زز اا بب يي مم هه فف نن يي سس حح نن اا وو فف نن عع

يي كك هه سس عع رر اا نن اا اا هه دد رر اا سس

نن وو مم لل عع مم لل اا وو رر اا فف رر دد هه لل اا

تت وو تت يي نن وو يي فف اا يي دد نن وو اا يي يي كك

شش كك اا رر مم لل اا فف سس رر اا فف صص مم نن رر

اا يي سس اا رر لل اا يي رر بب نن اا فف نن دد
دد اا رر غغ نن بب نن يي لل رر وو صص قق اا رر عع لل اا
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ال�ف�ائ�زونال�ف�ائ�زون

اأول و�صام عبدالل�ه  • املوؤهل 
فوج �حلدود �لربية �لثاين.

اأول طوين رحمة  • املوؤهل 
فوج �الإ�سارة.

اأول ح�صني حمود • الرقيب 
فوج �ملغاوير.

• منى طالب 
طر�بل�ص - �لقبة.
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لل طط  هه  تت  بب  وو  لل  ةة  كك  يي  سس  كك  مم  لل  اا   
قق قق  مم  وو  مم  بب  اا  سس  اا  كك  تت  اا  مم  اا  حح   
حح سس  بب  رر  بب  دد  لل  نن  قق  وو  ةة  يي  لل  اا  جج   
جج مم  هه  يي  وو  اا  ء  رر  رر  رر  ةة  صص  كك  زز  يي   
اا وو  وو  اا  نن  بب  اا  يي  اا  اا  نن  اا  هه  تت  سس   
جج وو  نن  لل  اا  دد  سس  بب  وو  بب  سس  رر  نن  رر  يي   
ةة هه  سس  يي  دد  نن  رر  فف  زز  لل  ةة  اا  يي  قق  اا   
هه عع  وو  لل  ةة  سس  اا  رر  زز  اا  دد  رر  رر  اا  رر   
اا اا  اا  دد  وو  اا  يي  نن  يي  كك  جج  كك  وو  دد  ةة   
يي قق  دد  سس  كك  اا  مم  يي  رر  وو  نن  نن  رر  يي  زز   
بب بب  بب  يي  اا  ةة  ثث  مم  نن  صص  نن  زز  عع  شش  وو   
مم عع  طط  يي  رر  بب  زز  نن  دد  ةة  حح  اا  زز  اا  لل   
وو ةة  نن  اا  نن  لل  بب  نن  اا  نن  رر  رر  مم  اا  رر   
لل دد  مم  اا  قق  شش  اا  لل  بب  ةة  جج  اا  اا  رر  فف   
وو سس  يي  دد  هه  رر  ثث  يي  نن  لل  بب  ثث  دد  ء  وو   
كك ةة  جج  وو  رر  نن  يي  رر  دد  وو  اا  يي  نن  اا  صص   
اا نن  وو  بب  اا  صص  رر  ةة  قق  دد  رر  لل  بب  طط  قق   
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هل تريد �أن 

تكت�سف ما 

هو خمّباأ يف 

د�خل �ل�سورة؟

ما عليك 

�إاّل �أن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�سطها، على 

�أن تكون  

�مل�سافة قريبة 

جًد�، ثم حاول 

بعد ثو�ن �أن 

تبعد �ل�سورة 

تدريًجا، 

حماواًل �أن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل �إىل 

روؤية �الأ�سكال 

�لثلثية 

�الأبعاد �لتي 

�ستظهر 

�أمامك. 
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العميد علي قان�صو

مدير التوجيه

 االإرادة اأوال

عبارة

�جلزء  خلل  يخو�ص  �أْن  �جلغر�فية،  م�ساحته  �سغر  على  للبنان،  ُقّدر  لقد 

�الأخطار،  من  وجمموعة  م�سريية  مو�جهات  �سل�سلة  تاريخه  من  �الأك��رب 

هذ�  من  فلبنان،  م�سترت.  خفّي  �الآخر  وبع�سها  للعيان،  و��سح  جليٌّ  بع�سها 

�سفحات  يف  ُكربى  �إجن��از�ت  وي�سّجل  و�مل�ساحات  �الأحجام  يتخطى  �ملنظور، 

�ملتقّدمة. و�لدول  �أحياًنا �جليو�ص �لكبرية  �لتاريخ، قد تعجز عنها 

�ملو�جهات �مل�سريية،  �الإ�سر�ئيلي يدخل يف �سلب تلك  �لعدّو  و�إّن �سر�عنا مع 

منه  رغبًة  �لتخريبية،  ونو�ياه  �خلبيثة  باأطماعه  يجاهر  �ل��ذي  �لعدّو  ذلك 

�الأخطار  وجه  يف  �لنهو�ص  �أّن  حني  ويف  حقوقنا.  ل�سلبنا  �لفر�ص  �قتنا�ص  يف 

لتلك  فاإّن  و�سلح،  عتاد  من  �لقتالية  �لو�سائل  �أحدث  ي�ستوجب  �لوجودية 

�لو�سائل حمّرًكا �أ�سا�سًيا مينحها �لقيمة و�لفعالية، وهي تبقى من دونه جمّرد 

للت�سحية  �لكامل  �ال�ستعد�د  �الإر�دة، مبعنى  هو  �ملحّرك  ذلك  �أدو�ت جامدة. 

و�سباطنا  جنودنا  ببطوالت  و�النت�سار  �ملقد�ص،  تر�بنا  عن  �لدفاع  �سبيل  يف 

�الأبر�ر.  �سهد�ئنا  ودماء 

من  تخفف  وال  تلغي  ال  �ل�سلبة،  �الإر�دة  بوجود  �الإمكانات،  حمدودية  �إّن 

على  �الإره��اب  مو�جهة  �أّن  كما  �الإ�سر�ئيلي،  �لعدو  حماربة  يف  �ندفاعتنا 

�لتخفيف  �أبًد� على  و�لتحرير، مل حتملنا  �النت�سار  �إىل  و�سواًل  �ل�سرقية،  �حلدود 

من جهوزيتنا يف �سر�عنا مع �لكيان �لغا�سب عند حدودنا �جلنوبية. ولنا يف 

�الإر�دة  �سعلة  �أّن  �ساطع على  دليل  �مل�سرقة،  باالإجناز�ت  �لز�خر  �جلي�ص،  �سجّل 

ر��سخة  �لتفاين عادة  �أ�سبح  وقد  �لع�سكريني جميًعا.  مل تزل متوّقدة يف قلوب 

�إليها  �لطرق  كانت  �سو�ء  حتمًيا  �أمًر�  �ملرموقة  �لنتائج  بلوغ  و�أ�سبح  لديهم، 

�ملتطور،  �ل�سلح  تاأمني  �سرورة  يلغي  ال  �الإر�دة  وجود  لكّن  �سعبة.  �أو  �سهلة 

تاأمني  و�إىل حني  بالت�ساعد.  �إلينا  وروده  وترية  بد�أت  وقد  و�الأ�سول،  �لقو�عد  وفق 

�سلحنا  على  نحافظ  �أن  علينا  �إليه،  نطمح  �لذي  بال�سكل  �حلديث  �ل�سلح 

جتّدد  يف  جنودنا  �إر�دة  باأّن  يقني  على  وكّلنا  قدمًيا،  بع�سه  كان  و�إْن  �حلايل 

�إليها وَنطمئن على مّر �لزمان. د�ئم، وهي �لتي نركن 
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