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زيارة ر�سمية 10

جمهورية  ع�سكري  وفد  راأ���ش  على  اجلي�ش  قائد  زار 

قرب�ش، تلبية لدعوة قائد احلر�ش الوطني، وعقد مع عدد 

على  اإيجابية  نتائج  عن  اأ�سفرت  لقاءات  امل�سوؤولني  من 

البلدين،  التعاون بني جي�سي  العالقة وتعزيز  �سعيد تفعيل 

واأكدت الثقة باأداء اجلي�ش اللبناين وكفاءة ع�سكرييه.

اليوم، يواجه املركز اللبناين لالأعمال املتعلقة بالألغام حتدًيا 

الإرهابيون  التي كان يحتلها  املناطق  جديًدا يتمثل بتطهري 

يف جرود عر�سال وراأ�ش بعلبك. فهوؤلء تركوا خلفهم كًما 

هائاًل من القنابل والقذائف وال�سرائك اخلداعية والعبوات 

النا�سفة املرجتلة.

من مديرية الدعاية والن�سر خالل اأربعينيات القرن املا�سي، 

يف  الإعالم  ومديرية  �سبعينياته،  مطلع  اخلام�سة  فال�سعبة 

اأواخرها، و�سوًل اإىل اإن�ساء مديرية التوجيه يف العام 1981، 

املوؤ�س�سة ومتطلبات  تطّور  مواكًبا  اجلي�ش  الإعالم يف  تطّور 

الع�سر. التفا�سيل يف هذا التحقيق.
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 ق�سية النازحني ال�سوريني

ودعم اجلي�ش اللبناين يف لقاءات الوزير بو �سعب

الإيرلندي  نظره  �صعب  بو  اليا�ش  الوطني  الدفاع  وزير  التقى   

Paul Kehoe، وعر�ش معه تطّور عمل الوحدة الإيرلندية �صمن 
�صعب  بو  الوزير  وتناول  لبنان.  يف  العاملة  املتحدة  الأمم  قوات 

اأّن لبنان مل يعد  اإىل  ال�صوريني يف لبنان، م�صًرا  النازحني  اأزمة 

يتحّمل هذا العبء...

بلدة  يف  الإيرلندَيني  اجلندَيني  مقتل  بق�صية  يتعلق  ما  ويف 

الطري يف العام 1980، اأ�صار الوزير بو �صعب اإىل اأّنه يتابع الق�صية 

الإيرلندي  للمطلب  تفّهمه  موؤكًدا  كثب،  عن  �صخ�صًيا 

ومبدًيا تعاطفه مع عائلَتي اجلندَيني.

وزار وزير الدولة ل�صوؤون اخلارجية الربيطانية ووزير الدولة ل�صوؤون 

 Chris ال�صفر  ح�صور  يف   Alister Berth الدولية  التنمية 

لقاء  كان  حيث  ا،  اأي�صً الوطني  الدفاع  وزارة   Rampling
يف  اجلانبان  وبحث  �صعب.  بو  اليا�ش  الوطني  الدفاع  وزير  مع 

واأّكد  واملنطقة،  لبنان  العامة يف  والأو�صاع  الثنائية  العالقات 

للموؤ�ص�صة  دعمها  املتحدة  اململكة  موا�صلة  الربيطاين  الوزير 

الع�صكرية.

من جهته، اأبدى الوزير بو  �صعب ارتياحه ل�صتمرار هذا الدعم، 

اللبناين  ني  اجلي�صَ بني  العالقة  بتطوير  اهتمامه  عن  معرًبا 

والربيطاين، بهدف التمّكن من مواجهة خطر تنظيم الدولة 

الإ�صالمية الإرهابي بعد الهزمية الع�صكرية التي ُمني بها.

�صفرة  ا،  اأي�صً �صعب  بو  اليا�ش  الوطني  الدفاع  وزير  وا�صتقبل 

نّية  عن  اأعربت  التي   Christina Lassen الأوروب��ي  الحت��اد 

الحتاد الأوروبي العمل على تعزيز التعاون مع اجلي�ش اللبناين 

ووزارة الدفاع الوطني، م�صيدة باإجنازات املوؤ�ص�صة الع�صكرية يف 

الت�صدي للتهديدات الأمنية امل�صتمرة.

كما ا�صتقبل �صفرة الرنوج Lene Lind وعر�ش معها اأو�صاع 

م�صاألة  اإىل  بالإ�صافة  ال�صرقية،  احلدود  وعلى  اللبناين  اجلنوب 

�صفرة  ا  اأي�صً والتقى  الألغام.  حظر  معاهدة  اإىل  لبنان  ان�صمام 

.Michaela Fronkova ت�صيكيا

 Rebecca اأ�صراليا  �صفرة  ا  اأي�صً ال��دف��اع  وزي��ر  وا�صتقبل 

ا�ستقباالت وزير الدفاع الوطني
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وزير الدفاع الإيرلندي

�سفرية ت�سيكيا

�سفرية الحتاد الأوروبي

�سفرية الرنوج

وزير الدولة ل�سوؤون اخلارجية الربيطانية



مناق�صة  بهدف   ،Paul Lasolosch الوزير  البولندي  القومي 

مو�صوع العودة املزمعة للوحدة البولندية اإىل قوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان.

فروزنيا  حممد  الإي��راين  ال�صفر  الوطني  الدفاع  وزير  والتقى 
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ال�سفري البولندي

�سفرية قرب�ش

�سفرية اأ�سرتاليا

ال�سفري ال�سيني

�سفري جمهورية اأملانيا الحتادية

حققه  ال��ذي  الكبر  النجاح  على  اأثنت  التي   Grendlay
اجلي�ش اللبناين يف �صمان اأمن لبنان وا�صتقراره، موؤكدة التزام 

اأ�صراليا تقدمي الدعم له.

اأملانيا  الوطني �صفر جمهورية  الدفاع  وزير  ا�صتقبل  كذلك، 

النازحني  ق�صية  معه  وعر�ش   Georg Birgelen الحتادية 

ال�صوريني، و�صفرة قرب�ش Christina Rafti، وتطّرق البحث اإىل 

م�صروع مد اأنابيب غاز بايبالين بني اإ�صرائيل وقرب�ش واليونان 

والإنقاذ  البحث  مركز  مو�صوع  اإىل  اإ�صافة  اإيطاليا،  ثّم  ومن 

البحري الذي �صيتّم اإن�صاوؤه يف لبنان مب�صاعدة قرب�ش.

ال�صيني  ال�صفر  �صعب  بو  الوزير  التقى  نف�صه،  ال�صياق  ويف 

دعم  موا�صلة  ب��الده  نّية  عن  اأع��رب  ال��ذي   Wang Kajian
اجلي�ش، والعمل على اإقرار هبات مل�صلحة املوؤ�ص�صة الع�صكرية.

 ،Niziolawzaki Prazmislav ويف لقاء مع ال�صفر البولندي

الأمن  مكتب  لرئي�ش  املرتقبة  الزيارة  �صعب  بو  الوزير  تناول 



برفقة امللحق الع�صكري العقيد مرزاي، وعر�ش معه الأو�صاع 

يف لبنان واملنطقة.

التعاون مع �صفراء:  الوزير بو �صعب عالقات  ا�صتعر�ش  كما 

القناعي،  العال  والكويت عبد   ،Fahag Atabikian اأرمينيا 

وقطر حممد ح�صن جابر اجلابر، وم�صر نزيه النجاري، وال�صويد 

Yorgen Lendestrom، وباك�صتان جنيب دوراين والأرجنتني 
.Mauriceu Alice

لالأمم  العام  لالأمني  اخلا�ش  املمثل  �صعب  بو  الوزير  والتقى   

الأمنية  الأو�صاع  معه  ا  م�صتعر�صً  ،Ján Kubiš ال�صيد  املتحدة 
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�سفري باك�ستان

�سفري م�سر

�سفري الكويت

�سفري ال�سويد 

�سفري قطر

�سفري اأرمينيا

ال�سفري الإيراين

ا�ستقباالت وزير الدفاع الوطني



 Gabbasov العقيد  لبنان  يف  الرو�صي  الع�صكري  وامللحق 

لبنان  يف  الدولية  الهجرة  منظمة  مكتب  ومدير   ،Ratmir
العميد  احلدود  مراقبة  جلنة  رئي�ش  يرافقه  زيود،  فوزي  ال�صيد 

الركن مار�صيل بالوقجي.
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مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية يف لبنان 

ممثلة ال�»يوني�سف«

املمثلة املقيمة لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي

املمثل اخلا�ش لالأمني العام لالأمم املتحدة

امللحق الع�سكري الرو�سي

وكيل الأمني العام لالأمم املتحدة ل�سوؤون حفظ ال�سالم

�سفري الأرجنتني

يف املنطقة والتزام لبنان القرار 1701 ال�صادر عن جمل�ش الأمن، 

القوات  �صّيما  ل  اللبناين،  اجلي�ش  قدرات  تطوير  اإىل  وال�صعي 

البحرية للتمّكن من تو�صيع اآفاق عملها.

 Celine وزارت املمثلة املقيمة لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي

الأعمال  جمريات  على  واأطلعته  �صعب،  بو  الوزير   Moirod
لالأعمال  اللبناين  املركز  ق��درات  تعزيز  مب�صروع  املتعّلقة 

املتعّلقة بالألغام، معربًة عن ارتياحها اإزاء التقّدم الذي اأحرزه 

يف عمله.

املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  وقٍت لحق، وكيل  وا�صتقبل يف 

قائد  ح�صور  يف   Jean Pierre Lacroix ال�صالم  حفظ  ل�صوؤون 

ق الأمم املتحدة  ال�»يونيفيل« اللواء Stefano Del Col ومن�صّ

يف  الأو�صط  ال�صرق  ق�صم  ومديرة   Khwan Kobedge لبنان  يف 

.Susanne Rose املنظمة

 ،Tania Chapoist ال�»يوني�صف«  ممثلة  ا،  اأي�صً زّواره  ومن 



8
العدد 406

موؤمتر �سحايف

نفى وزير الدفاع الوطني اليا�ش بو �صعب اأن »تكون نفقات 

القت�صادي«،  العجز  �صبًبا يف  الع�صكرية  واملوؤ�ص�صة  الدفاع  وزارة 

موؤكًدا اأّن »موازنة اجلي�ش مدرو�صة وتتنا�صب مع املهمات التي 

ينّفذها مبوجب قرار جمل�ش الوزراء الذي كّلفه حفظ الأمن 

عند احلدود ويف الداخل«.

وقال الوزير بو �صعب يف املوؤمتر ال�صحايف الذي عقده يف مكتبه 

املوؤ�ص�صة  هذه  اإىل  يتطّلعون  اللبنانيني  جميع  »اإّن  الرزة:  يف 

التي قّدم �صباطها وع�صكريوها الت�صحيات الكربى يف �صبيل 

على  احلفاظ  ي�صتلزم  الأمن  حفظ  واأّن  الوطن،  عن  الدفاع 

معنويات الع�صكريني وعدم امل�ّش بحقوقهم الأ�صا�صية ول �صيما 

الرواتب«.

مبوجب  ا  اأ�صا�صً موجود  اجلي�ش  يف  ف  التق�صّ اأّن  اإىل  اأ�صار  واإذ 

ف  تن�صئة الع�صكريني، اأو�صح اأّن »قيادة اجلي�ش معنية بالتق�صّ

تطبيق  على  تعمل  وهي  الوطنية،  القت�صادية  وبامل�صلحة 

اإ�صالحات داخلية تت�صّمن اإجراءات للحد من النفقات، مبا 

يالئم ا�صتمرارية العمل يف اجلي�ش«.

اأّنه »مُينح  اإىل  التدبر رقم 3، لفت وزير الدفاع  ويف ما خ�ش 

ومكافحة  الأم���ن  حفظ  مهمات  مبوجب  للع�صكريني 

»قيادة  اأّن  موؤكًدا  الإ�صرائيلي«،  للعدو  والت�صّدي  الإره��اب 

اجلي�ش م�صتعدة لتعديل هذا التدبر وتخفي�ش اجلهوزية يف �صوء 

املهمات املطلوبة بقراٍر ُيّتخذ يف جمل�ش الوزراء«.

»توّجه  وجود  عن  �صعب  بو  الوزير  ك�صف  اأخرى،  جهة  من 

لعدم تطويع دفعة من التالمذة ال�صباط هذا العام، ولتخفي�ش 

خم�ش  غ�صون  يف  عن�صر  اآلف  ع�صرة  مبقدار  اجلي�ش  عديد 

�صنوات، ودرا�صة لتخفي�ش عديد العمداء ب�صكٍل تدريجي و�صوًل 

جمل�ش  يف  �صُتبحث  متكاملة  خطة  �صمن  عميًدا،   120 اإىل 

يف  الداخلي  الأمن  قوى  م�صاركة  حجم  زيادة  وت�صمل  الوزراء، 

الهدر  عمليات حفظ الأمن«، م�صّدًدا على »�صرورة احلد من 

املايل يف جميع موؤ�ص�صات الدولة الأخرى«.

واأعلن »انتهاء العمل على املرا�صيم التطبيقية لقانون الدفاع 

الدفاع، متهيًدا لإقرارها يف  وزارة  الوطني يف جميع موؤ�ص�صات 

املالك  حجم  بتحديد  املتعّلق  ال�صّق  �صيما  ل  الوزراء،  جمل�ش 

للع�صكريني«،  التقاعد  �صّن  ورفع  الرقية  عملية  وتنظيم 

و»ن�صر  الإع��الم  يف  املتقاعدين  حقوق  تناول  عدم  اإىل  داعًيا 

الأ�صباب  من  هي  احلقوق  هذه  اأّن  توحي  مغلوطة  معلومات 

هي  اجلي�ش  »قيادة  اأّن  اإىل  م�صًرا  املالية«،  لالأزمة  الأ�صا�صية 

اجلهة ال�صاحلة للتعاطي مع هذا املو�صوع«، واأّن »اجلي�ش جزء 

ف الذي يجب اأن يتم يف اأماكن اأخرى«.  �صغر من التق�صّ

وزير الدفاع الوطني: موازنة اجلي�ش تتنا�سب مع املهمات التي ينّفذها ولي�ست �سبب العجز





على  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  زار 

تلبية  قرب�ش،  جمهورية  ع�سكري  وفد  راأ�ش 

اإيليا  اجل��رنال  الوطني  احلر�ش  قائد  لدعوة 

امل�سوؤولني  من  عدد  مع  وعقد  ليونتاري�ش، 

اإيجابية  اأ�سفرت عن نتائج  الع�سكريني لقاءات 

على �سعيد تفعيل العالقة وتعزيز التعاون بني 

اجلي�ش  باأداء  الثقة  واأكدت  البلدين،  جي�سي 

اللبناين وكفاءة ع�سكرييه.

مقّر  كانت  ل��ل��زي��ارة  الأوىل  املحطة 

قيادة احلر�ش الوطني يف نيقو�صيا، حيث 

يف  ر�صمي  ا�صتقبال  عون  للعماد  اأُقيم 

ح�صور قائد احلر�ش الوطني اجلرنال اإيليا 

ليونتاري�ش وعدد من ال�صباط.

نظره  ع��ون  ال��ع��م��اد  التقى  ب��ع��ده��ا، 

القرب�صي يف مكتبه، ثم ُعقد اجتماع 

اجلانبني،  من  �صباط  ح�صور  يف  ع  مو�صّ

الو�صع  عن  ل  مف�صّ عر�ش  خالله  متَّ 

اجليو�صيا�صي للدولة القرب�صية والتحديات 

ال�صعد،  خمتلف  على  تواجهها  التي 

التي  ال�صوريني  النازحني  اأزمة  اإىل  اإ�صافة 

يعاين منها البلدان.

احلدود البحرية وتعزيز 

العالقات

البحث م�صاألة احلدود  تناول 

البحرية وتعزيز العالقات بني 

اإج��راء  ي�صمل  مبا  اجلانبني 

ت�صرك  ع�صكرية  تدريبات 

من  وجوية  بحرية  قوى  فيها 

اجلي�صني، وم�صاركة وحدات 

قرب�صية يف متارين ع�صكرية 

مع وحدات لبنانية يف لبنان. 

زيارة ر�سمية
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مقّر قيادة احلر�ش الوطني يف نيقو�سيا

ومع وزير الدفاع

قائد اجلي�ص يزور قرب�ص:

لقاءات مثمرة 

واأجواء اإيجابية

اإعداد: نينا عقل خليل

لقاء مع نظريه القرب�سي



ويف اخلتام، وّقع العماد عون على ال�صجل 

الذهبي، وجرى تبادل للدروع التذكارية.

لقاء وزير الدفاع

والتقى العماد عون وزير الدفاع �صافا�ش 

اأجنيليد�ش يف مقر وزراة الدفاع يف ح�صور 

كلود  ال�صيدة  قرب�ش  يف  لبنان  �صفرة 

احل��ج��ل وع���دد م��ن ال�����ص��ب��اط، وت��ط��ّرق 

القائمة  العالقة  تعزيز  �صبل  اإىل  البحث 

وال��ق��رب���ص��ي،  ال��ل��ب��ن��اين  اجلي�صني  ب��ني 

امل�صركة  التحديات  مواجهة  وكيفية 

نّوه  وقد  ال�صوري.  النزوح  ق�صية  ل�صيما 

تربط  التي  بالعالقات  اأجنيليد�ش  الوزير 

متتينها  �صرورة  موؤكًدا  بقرب�ش،  لبنان 

وتطويرها. وبعد تبادل الدروع التذكارية، 

ال�صهداء  مدافن  اإىل  عون  العماد  انتقل 

حيث  ليونتاري�ش  اجلرنال  نظره  برفقة 

و�صع اإكلياًل من الزهر.

اليوم  يف  الأخ��رة  املحطة  اأم��ا 

الأول للزيارة، فكانت يف ثكنة 

منطقة  يف  اخل��ا���ص��ة  ال��ق��وات 

ا�صتمع  حيث  ���ص��ت��اف��روف��وين، 

عن  اإي��ج��از  اإىل  ع��ون  ال��ع��م��اد 

املهمات التي تقوم بها الوحدات 

مناورة  يتابع  اأن  قبل  اخلا�صة، 

هذه  نّفذتها  احلّية  بالذخرة 

الوحدات.

جولة يف عّدة مرافق

يومه  ال��ع��م��اد ع���ون  ا���ص��ت��ه��ّل 

ال���ث���اين يف ق��رب���ش ب��ج��ول��ة يف 

اجلرنال  خاللها  رافقه  نيقو�صيا 

برج  اإىل  فتوّجهوا  ليونتاري�ش، 

املراقبة الذي ي�صرف على املدينة 

حيث ا�صتمع اإىل �صرٍح قّدمه اأحد ال�صباط 

عن تاريخ املنطقة والو�صع الأمني فيها.

قاعدة  املرافق  والوفد  عون  العماد  وزار 

لع  القوات البحرية يف منطقة زيغي، فاطَّ

على مهماتها وح�صر مناورة حّية نّفذها 

مغاوير البحر.

املركز  يف  الأخ���رة  املحطة  وك��ان��ت 

يف   JRCC والإن��ق��اذ  للتن�صيق  امل�صرك 

الإنقاذ  عمليات  يتوىّل  ال��ذي  لرنكا 

اأن��ح��اء  خمتلف  يف  والإخ�����الء 

الأهم يف منطقة  وُيعترب  البالد، 

اإن��ق��اذ  جلهة  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق 

يتعّر�صون  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���ش 

وجوية،  وبحرية  برية  حل��وادث 

وال�صرعة يف التنفيذ. وقد ا�صتمع 

ل  مف�صّ اإيجاٍز  اإىل  عون  العماد 

التي  واملهمات  املركز  دور  عن 

اهتمامه  ُم��ب��دًي��ا  ب��ه��ا،  ي��ق��وم 

لبنان،  يف  ُم�صابه  باإن�صاء مركز 

م��ع ال���ص��ت��ف��ادة م��ن اخل��ربات 

ويف  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف  القرب�صية 

ع العماد عون ال�صجل  اخلتام، وقَّ

ال����دروع  ت��ب��ادل  ومتَّ  ال��ذه��ب��ي 

التذكارية.

العدد 406
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مناورة يف ثكنة القوات اخلا�سة

املركز امل�سرتك للتن�سيق والإنقاذ



ا�ستقباالت قائد اجلي�ش
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مدير عام ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يف الوحدة ال�سيا�سية والأمنية لل�»ناتو«

�سفري جزر الكاريبي

�سف�رية �سوي�سرا

رئي�ش مكتب الأمن القومي يف بولونيا 

كبري م�ست�ساري وزارة الدفاع الربيطانية ل�سوؤون ال�سرق الأو�سط

وزير اخلارجية الأمريكي

وزير اخلارجية الأمريكي يزور قائد اجلي�ش

اخلارجية  وزير  ع�ون  جوزاف  الع�ماد  اجل�ي�ش  قائد  ا�صت�ق�بل 

ل�صوؤون  وم�صاعده  زوجته  ترافقه   Mike Pompeo الأمركي 

 David بالوكالة  وم�صاعده   David Hale الأو�صط  ال�صرق 

وذلك   ،Elizabeth Richard ال�صفرة  ح�صور  يف   ،Saterfield
امل�صوؤولني  من  ع��دٍد  على   Pompeo بها  قام  جولة  اإط��ار  يف 

اللبنانيني. واأّكد الوزير Pompeo للعماد عون ا�صتمرار الدعم 

الأمركي للجي�ش اللبناين، ال�صريك ال�صراتيجي يف حماربة 

على  الأمركي  اجلانب  عون  العماد  �صكر  بدوره،  الإرهاب. 

الإرهاب وتثبيت  اإىل جانبه يف مواجهة  ووقوفه  ثقته باجلي�ش 

ال�صتقرار.

 Kirgöz كما عر�ش قائد اجلي�ش مع �صف�رة �صوي�صرا ال�صيدة

Monika Schmutz �صوؤوًنا تتعّلق باملوؤ�ص�صة الع�صكرية و�صبل 
التعاون بني البلَدين.



والتقى كبر م�صت�صاري وزارة الدفاع الربيطانية ل�صوؤون ال�صرق 

الربيطاين  ال�صفر  يرافقه   John Lorimer الفريق  الأو�صط 

 Alex وامللحق الع�صكري الربيطاين املقدم Chris Rampling
.Hilton

الزعبي،  حممد  الكاريبي  جزر  �صفر  عون  العماد  وا�صتقبل 

ورئي�ش مكتب الأمن القومي يف بولونيا Pawel Soloch يرافقه 

وفد يتقّدمه ال�صفر Przemyslaw Niesiolowski، ومدير عام 

و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق 

ال��وح��دة  يف  اأف��ري��ق��ي��ا 

والأم��ن��ي��ة  ال�صيا�صية 

 Nicolas De لل�»ناتو« 

.Santes
ا�صتقبل  ك���ذل���ك، 

العماد قائد اجلي�ش املمثل اخلا�ش لالأمني العام لالأمم املتحدة 

 Jean Pierre ال�صالم  لعمليات حفظ  ووكيله   ،Ján Kubiš
ال�»يونيفيل«  قائد  ح�صور  يف  مرافق،  وفد  راأ�ش  على   Lacroix

.Stefano Del Col اللواء

لل�صليب  الدولية  اللجنة  بعثة  رئي�ش  عون،  العماد  زّوار  ومن 

املوؤ�ص�صة  من  ووفد   ،Christophe Martin لبنان  يف  الأحمر 

اأع�صاء من  يرافقه   ،FilAPP العامة  وال�صيا�صة  لالإدارة  الدولية 

وفريق  لبنان،  الأوروبي يف  بعثة الحتاد  ومن  الإ�صبانية  ال�صفارة 

.NDU تدريب اأمركي من جامعة الدفاع الوطني
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فريق تدريب اأمريكي من جامعة الدفاع الوطني

رئي�ش بعثة اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر يف لبنان

وفد من املوؤ�س�سة الدولية لالإدارة وال�سيا�سة العامة

ووكيله لعمليات حفظ ال�سالم

املمثل اخلا�ش لالأمني العام لالأمم املتحدة





اجلي�ش  ق��ائ��د  ت��راأ���ش 

ال��ع��م��اد ج����وزاف ع��ون 

اج��ت��م��اع  ال������رزة،  يف 

جل����ن����ة الإ�������ص������راف 

برنامج  ع��ل��ى  العليا 

الأمركية  امل�صاعدات 

حلماية  وال��ربي��ط��ان��ي��ة 

احلدود الربية، يف ح�صور 

الأم��رك��ي��ة  ال�صفرة 

 Elizabeth Richard
امللحقان  يرافقهما   Chris Rampling الربيطاين  وال�صفر 

الع�صكريان، اإىل جانب اأع�صاء فريق العمل امل�صرك.

حتقيقها  مّت  التي  اخلطوات  تقييم  الجتماع  من  الهدف 

على هذا ال�صعيد، وتلك الالحقة ل�صتكمال تنفيذ الربنامج 

يف �صوء احتياجات اجلي�ش.

والربيطانية  الأمركية  ال�صلطات  اجلي�ش  قائد  �صكر  وقد 

على موا�صلة تنفيذ برنامج امل�صاعدات اخلا�صة بتجهيز اأف�واج 

احلدود الربية، مث�ّم�ًنا حر�صها على دعم اجلي�ش يف خمت�ل�ف 

املجالت.

بكفاءة   Richard Rampling ال�صفرين  من  كل  ون��ّوه 

اجلي�ش اللبناين، وباإجنازاته املميزة يف �صبط احلدود اللبنانية، 

لتنفيذ  له  الالزم  الدعم  تقدمي  بلديهما  موا�صلة  عن  واأعربا 

وا�صتقراره  اأمنه  على  وحفاًظا  لبنان  عن  دفاًعا  مهماته، 

و�صالمة اأرا�صيه.

ن�ساطات القيادة
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قائد اجلي�ش يرتاأ�ش اجتماع جلنة الإ�سراف العليا

على برنامج امل�ساعدات الأمريكية والربيطانية حلماية احلدود الربية



... ويفتتح مهبًطا 

للطوافات يف امل�ست�سفى 

اللبناين اجلعيتاوي اجلامعي

 افتتح قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون 

امل�صت�صفى  يف  اجلي�ش  لطوافات  مهبًطا 

ال��ل��ب��ن��اين اجل��ام��ع��ي )اجل��ع��ي��ت��اوي( يف 

الطبي  املوؤمتر  ختام  يف  وذل��ك  الأ�صرفية، 

اخلام�ش الذي نّظمه امل�صت�صفى.

دينية  �صخ�صيات  الفتتاح  حفل  ح�صر 

واجتماعية،  وطبية  واأمنية  و�صيا�صية 

�صكر  كلمة  اجلي�ش  قائد  خالله  واألقى 

يف  جهودها  على  امل�صت�صفى  اإدارة  فيها 

اإىل  متوجًها  املهبط،  ه��ذا  اإن�صاء  �صبيل 

اأك��ون  اأن  »ي�صرفني  ب��ال��ق��ول:  احل�صور 

تقديري  وهو  اأ�صا�صي  ل�صبٍب  اليوم  معكم 

وحمبة  وت��ق��دي��ر  ال�صخ�صية،  وحم��ب��ت��ي 

الذي  العريق  الطبي  ال�صرح  لهذا  املوؤ�ص�صة 

والح��رام  والراحة  لالأمان  مرادًفا  اأ�صبح 

واخلدمات الطبية املميزة، والأهم من ذلك 

الإن�صانية«. واأ�صاد العماد عون بالتطّور الذي 

خمتلف  من  اجلعيتاوي  م�صت�صفى  �صهده 

والقّيمني  اإدارت��ه  جهود  نتيجة  النواحي، 

عليه، منّوًها بالعالقة املتينة التي تربطه 

جت بافتتاح  بالطبابة الع�صكرية، والتي ُتِوّ

مهبط الطوافات. و�صّدد قائد اجلي�ش على 

تكون  لن  اجلي�ش  طوافات  خدمات  اأّن 

واجلرحى  امل�صابني  بنقل  فقط  حم�صورة 

الع�صكريني، بل �صتكون جاهزة لنقل اأي 

مري�ش مدين ت�صتوجب حالته ذلك.

العامة  امل��دي��رة  �صكرت  جهتها،  م��ن 

قائد  �صبلي  اأبي  هاديا  الأخت  للم�صت�صفى 

»اإّن  وقالت:  املوؤمتر،  رعايته  على  اجلي�ش 

اإىل  جانبكم،  اإىل  �صيبقى  امل�صت�صفى 

والوفاء،  والت�صحية  ال�صرف  مدر�صة  جانب 

فاأنتم من حمل �صالح ال�صرف للدفاع عن 

لبنان«. كما األقى مدير امل�صت�صفى وعميد 

كّلية الطب يف اجلامعة اللبنانية الربوف�صور بيار يارد كلمة، 

م�صت�صًفى  اأ�صبح  ال��ذي  امل�صت�صفى  تطّور  مراحل  فيها  �صرح 

جامعًيا عريًقا.

اجلوية  للقوات  التابعة  الطوافات  اإح��دى  نّفذت  ذلك،  بعد 

مناورة حتاكي عملية اإخالء ع�صكري جريح اإىل امل�صت�صفى.

اأيقونة  اجلي�ش  قائد  اإىل  امل�صت�صفى  اإدارة  قّدمت  اخلتام،  ويف 

القدي�ش يو�صف، عربون حمبة وتقدير.

ن�ساطات القيادة
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... واملبنى اجلديد مل�ستو�سف 

�سكري غامن يف الفيا�سية

املبنى  اجلي�ش  قائد  العماد  افتتح 

يف  غ��امن  �صكري  مل�صتو�صف  اجلديد 

قيادة منطقة جبل لبنان يف الفيا�صية، 

ال�صابق  الوزير  ح�صره  احتفال  يف  وذلك 

جان لوي قرداحي وقائد املنطقة العميد 

زخيا اخلوري وعدد من ال�صباط واملدعّوين.

العماد  اّطلع  اجلديد،  املبنى  اأق�صام  يف  بها  قام  جولة  وبعد 

معداته وجتهيزاته،  وعلى  فيه،  الطبي  العمل  �صر  عون على 

حر�ش  اأّن  موؤكًدا  الإجن��از،  هذا  اإىل  اأدت  التي  باجلهود  ون��ّوه 

يوازيه  والآليات،  والعتاد  بال�صالح  اجلي�ش  القيادة على جتهيز 

حر�صها على دعم الطبابة الع�صكرية وتعزيزها، لفًتا اإىل اأّن 

خدمة القتال توازي القتال اأهميًة، والطبابة هي اأحد عنا�صرها 

الأ�صا�صية.
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... ويتفّقد الفوج امل�ساد للدروع

الفوج امل�صاد  العماد قائد اجلي�ش  تفّقد 

 - غ���امن  ���ص��ك��ري  ثكنة  يف  ل��ل��دروع 

مّطلًعا  اأق�صامه،  يف  فجال  الفيا�صية، 

والتقنيات  العمليات،  على عمل غرفة 

وحداته  ملتابعة  امل�صتخدمة  احلديثة 

كيفية  عن  ف�صاًل  عمالنًيا،  املنت�صرة 

وتوّجه  الرمي.  م�صّبهات  على  العمل 

بكلمٍة  الع�صكريني  اإىل  عون  العماد 

رفيق  ا�صت�صهد  يومني  »منذ  فيها:  جاء 

قيامه  خ��الل  ال�صمال  منطقة  يف  لنا 

بواجبه، وان�صّم اإىل رفاقه ال�صهداء الذين 

ي�صقطون على مذبح الوطن ويروون اأر�صه 

بدمائهم«.

يعي�ش  ت�صحياتكم  »بف�صل  واأ�صاف: 

يف  الثقة  م��لء  ل��دي  ب��اأم��ان.  اللبنانيون 

اأّنكم توؤدون مهّمتكم بحرفيٍة عالية 

من اأجل ق�صية �صامية وهي الدفاع عن 

عاٍل  قدٍر  اأّنكم على  اأثبّتم  وقد  وطننا. 

من امل�صوؤولية يف مهمات كثرة«، داعًيا 

ت�صيب  التي  الآف��ات  عن  البتعاد  »اإىل 

جمتمعنا، ل �صّيما املخدرات، م�صًرا اإىل اأّنه يجب مكافحتها 

بو�صائل �صتى«.

التي  املهمات  عن  اإيجاز  اإىل  وا�صتمع  بال�صباط  اجتمع  ثّم 

ينّفذها الفوج يف منطقة انت�صاره.

ن�ساطات القيادة
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اللواء الركن اأمني العرم 

ا لأركان اجلي�ش رئي�سً

اأمني  الركن  العميد  ُعّيّينينّ 

يف  لّيّي�أركّيّيان  ا  رئي�سً الّيّيعّيّيرم 

تاريخ   4420 )املر�سوم  اجلي�ش 

رتبة  اإىل  ّيّيَي  ورقنّ  ،)2019/3/22

لواء ركن )املر�سوم الرقم 4522 تاريخ 2019/4/4(.

يف ما يلي نبذة عن �سريته الذاتية:

• ولد يف زقاق الب�ط - بريوت بتاريخ 1963/12/24.
ع يف اجلي�ش ب�سفة تلميذ �سابط بتاريخ 1983/5/19. • تطونّ

من  اعتباًرا  مّيّي�زم  برتبة  احلربية  ية  الكلنّ من  ج  تخرنّ  •
ج يف الرتقية حتى رتبة لواء ركن اعتباًرا من  1985/5/6، وتدرنّ

.2019/4/4

• حائز اإجازة جامعية يف العلوم الع�سكرية، ويتقن اللغتني 
الفرن�سية والإنكليزية.

دورة  منها  واخلّيّيارج،  الداخل  يف  درا�سية  دورات  ة  عدنّ تابع   •
تاأ�سي�سية يف فرن�سا، ودورة عمل حتليلي يف الأجهزة ال�ستخبارية 

يف رو�سيا الحتادية ودورة احلرب العليا يف ال�سودان.

فوج  يف  �سرية  اآمّيّير  منها:  خمتلفة  قيادية  وظائف  تّيّيوىلنّ   •
تدخل، رئي�ش فرعني يف كتيبة، �سابط يف مديرية املخابرات، 

قائد فوج التدخل الثالث، رئي�ش فرع الأمن القومي يف مديرية 

املخابرات، م�ساعد قائد ال�سرطة الع�سكرية ومدير التعليم يف 

اأركان اجلي�ش للعمليات.

الوحدة  اجلّيّينّيّيوب،  فجر  احلّيّيرب،  الآتّيّييّيّية:  الأو�سمة  حائز   •
الوطنية، التقدير الع�سكري من الدرجة الف�سية، الأرز الوطني 

الدرجات  من  اللبناين  ال�ستحقاق  و�سابط،  فار�ش  رتبتي  من 

للعام  للموؤمترات  التذكارية  امليدالية  والثالثة،  والثانية  الأوىل 

ومكافحة  الف�سية،  الدرجة  من  الع�سكري  الفخر   ،2002

الإرهاب.

ة مرات. • حائز تنويه العماد قائد اجلي�ش وتهنئته عدنّ
• متاأهل من ال�سيدة كارولني اله�سي، وله ث�ثة اأولد: جاد، 

جنيب وندى.

اللواء الركن حممود الأ�سمر 

اأميًنا عاًما 

للمجل�ش الأعلى للدفاع

ُعنينّ العميد الركن حممود 

اأميًنا عاًما للمجل�ش  الأ�سمر 

الأعلى للدفاع )املر�سوم 4421 

 4522 )املر�سوم  ركن  لواء  رتبة  اإىل  ي  وُرقنّ  ،)2019/3/22 تاريخ 

تاريخ 2019/4/4(.

يف ما يلي نبذة عن �سريته الذاتية:

• ولد يف جمدل - عكار بتاريخ 1963/2/20.
ع يف اجلي�ش ب�سفة تلميذ �سابط بتاريخ 1984/1/9. • تطونّ

من  اعتباًرا  م�زم  برتبة  احلربية  ية  الكلنّ من  ج  تخرنّ  •
ج يف الرتقية حتى رتبة لواء ركن اعتباًرا من  1986/8/1، وتدرنّ

.2019/4/4

• حائز اإجازة جامعية يف العلوم الع�سكرية ويف اإدارة الأعمال 
اللغة  وُيتقن  والديبلوما�سية،  ال�سرتاتيجية  الدرا�سات  ويف 

الفرن�سية.

ة دورات يف الداخل واخلارج، منها دورة دفاع وطني  • تابع عدنّ
يف جمهورية م�سر العربية، ودورة حتقيق يف الأجهزة الأمنية يف 

جمهورية رو�سيا الحتادية.

• توىلنّ وظائف قيادية خمتلفة منها: �سابط يف فرع خمابرات 
العا�سر،  امل�ساة  – لواء  الرابع  الق�سم  ال�سمال، �سابط يف  منطقة 

قائد �سرية يف لواء امل�ساة احلادي ع�سر، �سابط يف فرع خمابرات 

منطقة جبل لبنان، رئي�ش فرعني واآمر �سرية القيادة واخلدمة 

يف لواء امل�ساة الثاين، رئي�ش الق�سم الرابع يف لواء امل�ساة الثالث، 

ورئي�ش الق�سم الأول يف لواء امل�ساة احلادي ع�سر.

ات(، فجر اجلنوب،  • حائز الأو�سمة الآتية: احلرب )ث�ث مرنّ
الف�سية،  الدرجة  من  الع�سكري  التقدير  الوطنية،  الوحدة 

�سابط،  رتبة  من  الوطني  الأرز  فار�ش،  رتبة  من  الوطني  الأرز 

ال�ستحقاق اللبناين من الدرجتني الثانية والثالثة ومكافحة 

الإرهاب.

ة مرات. • حائز تنويه العماد قائد اجلي�ش وتهنئته عدنّ
• متاأهل من ال�سيدة رانيه الأ�سمر وله ولدان: زياد ورمي.
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اللواء الركن ميالد ا�سحق 

ا عاًما  مفّت�سً

يف وزارة الدفاع الوطني

مي�د  الركن  العميد  ُعنينّ 

وزارة  يف  عاًما  ا  �سً مفتنّ ا�سحق 

الدفاع الوطني )املر�سوم الرقم 

)املر�سوم  ركن  لواء  رتبة  اإىل  ّيّيَي  وُرقنّ  ،)2019/3/22 تاريخ   4422

الرقم 4522 تاريخ 2019/4/4(.

يف ما يلي نبذة عن �سريته الذاتية:

• ولد يف النهرية - عكار بتاريخ 1963/12/25.
ع يف اجلي�ش ب�سفة تلميذ �سابط بتاريخ 1983/5/19. • تطونّ

من  اعتباًرا  مّيّي�زم  برتبة  احلربية  ية  الكلنّ من  ج  تخرنّ  •
ج يف الرتقية حتى رتبة لواء ركن اعتباًرا من  1985/5/6، وتدرنّ

.2019/4/4

ال�سيا�سية  والعلوم  ال�سرتاتيجية  الدرا�سات  يف  ما�سرت  حائز   •
العلوم  يف  جامعية  واإجّيّيازة  فرن�سا،  يف  ال�سوربون  جامعة  من 

اللغات  وُيتقن  فرن�سا،  يف  احلّيّيرب  ية  كلنّ من  الع�سكرية 

الفرن�سية والإنكليزية والإ�سبانية والإيطالية.

دورة  منها  واخلّيّيارج،  الداخل  يف  درا�سية  دورات  ة  عدنّ تابع   •
اأركان يف فرن�سا.

• توىلنّ وظائف قيادية خمتلفة منها: اآمر ف�سيلة يف لواء امل�ساة 
العا�سر، اآمر �سرية يف فوج التدخل الثالث، رئي�ش فرعني يف لواء 

ع�سر،  احلادي  امل�ساة  لواء  يف  كتيبة  قائد  اجلمهوري،  احلر�ش 

رئي�ش ق�سم الأمن والتوجيه يف قطاع جنوب الليطاين، معاون 

التعليم  ق�سم  رئي�ش  الليطاين،  جنوب  قطاع  يف  عم�ين 

لواء  قائد  والأركّيّيان،  للقيادة  �سهاب  فوؤاد  ية  كلنّ يف  والتدريب 

امل�ساة الأول، ونائب رئي�ش الأركان للتجهيز.

تني(،  اجلرحى)مرنّ تني(،  احلرب)مرنّ الآتية:  الأو�سمة  حائز   •
فجر اجلنوب، الوحدة الوطنية، التقدير الع�سكري من الدرجة 

ال�ستحقاق  و�سابط،  فار�ش  رتبتي  من  الوطني  الأرز  الف�سية، 

امليدالية  والثالثة،  والثانية  الأوىل  الّيّيدرجّيّيات  من  اللبناين 

من  الع�سكري  الفخر   ،2002 للعام  للموؤمترات  التذكارية 

الوطني  الدفاع  الإرهاب، ميدالية  الف�سية، مكافحة  الدرجة 

الفرن�سي الذهبية، وو�سام جوقة ال�سرف الفرن�سي من رتبة فار�ش.

ة مرات. • حائز تنويه العماد قائد اجلي�ش وتهنئته عدنّ
توفيق،  اأولد:  ث�ثة  وله  الراعي  مري  ال�سيدة  من  متاأهل   •

كامي� ويا�سمينا.

• والده املعاون اأول ال�سهيد توفيق اإ�سحق و�سقيقه امل�زم املغوار 
ال�سهيد اإيليا اإ�سحق.

اللواء الركن اليا�ش ال�سامية

ع�سًوا يف املجل�ش الع�سكري 

يف وزارة الدفاع الوطني

اليا�ش  الركن  العميد  ُعنينّ 

املجل�ش  يف  ع�سًوا  ال�سامية 

الدفاع  وزارة  يف  الع�سكري 

َي اإىل رتبة  الوطني )املر�سوم الرقم 4423 تاريخ 22/ 3/ 2019(، وُرقنّ

لواء ركن )املر�سوم 4522 تاريخ 2019/4/4(.

يف ما يلي نبذة عن �سريته الذاتية:

• ولد يف جمدليون- �سيدا بتاريخ 1962/6/25.
ع يف اجلي�ش ب�سفة تلميذ �سابط بتاريخ 1983/5/19. • تطونّ

من  اعتباًرا  مّيّي�زم  برتبة  احلربية  ية  الكلنّ من  ج  تخرنّ  •
ج يف الرتقية حتى رتبة لواء ركن اعتباًرا من  1985/5/6، وتدرنّ

.2019/4/4

اللغة  ويتقن  الع�سكرية،  العلوم  يف  جامعية  اإجازة  حائز   •
الفرن�سية.

قيادة  دورة  منها  واخلّيّيارج،  الداخل  يف  دورات  ة  عّيّيدنّ تابع   •
واأركان يف �سلطنة ُعمان.

لواء  يف  ف�سيلة  اآمر  منها:  خمتلفة  قيادية  وظائف  توىلنّ   •
�سرية  اآمر  امل�ساة اخلام�ش،  لواء  اأمن يف  �سابط  امل�ساة اخلام�ش، 

ال�سرطة  يف  الرابعة  التدخل  �سرية  اآمر  اخلام�ش،  امل�ساة  لواء  يف 

لبنان،  جبل  منطقة  خمابرات  فرع  يف  �سابط  الع�سكرية، 

قائد كتيبة يف لواء امل�ساة احلادي ع�سر، رئي�ش الق�سم الرابع يف 

لواء امل�ساة الأول، رئي�ش ق�سم الأمن والتوجيه يف قطاع جنوب 

الليطاين، معاون للعديد والتجهيز يف قطاع جنوب الليطاين، 

م�ساعد قائد لواء امل�ساة الثامن، قائد لواء امل�ساة الثاين، ورئي�ش 

جهاز اإ�سكان الع�سكريني املتطوعني.

اجلرحى،  ات(،  مّيّيرنّ )ث�ث  احلرب  الآتية:  الأو�سمة  حائز   •
فجر اجلنوب، الوحدة الوطنية، التقدير الع�سكري من الدرجة 

ال�ستحقاق  و�سابط،  فار�ش  رتبتي  من  الوطني  الأرز  الف�سية، 

الع�سكري من  الفخر  والثالثة،  الثانية  الدرجتني  اللبناين من 

الدرجة الف�سية ومكافحة الإرهاب.

ة مرات. • حائز تنويه العماد قائد اجلي�ش وتهنئته عدنّ
• متاأهل من ال�سيدة اأراك�سي كاوركيان وله ولدان: تاتيانا 

وكارول.



م، ومن اأجل احلفاظ  ا تقدنّ انط�ًقا ممنّ

على دور الإن�سان وروحه يف كل ما نفعله، 

يف  ال�سطناعي  الذكاء  »موؤمتر  كان 

الدفاع والأمن AISD 2019« وهو املوؤمتر 

جمع  ّيّيه  لأننّ العامل،  يف  نوعه  من  الأول 

اأكادمييني،  باحثني  ت:  �سمنّ ث�ثية، 

�سركات  ومّيّينّيّيدوبّيّيي  وحمّيّيرتفّيّيني  خّيّيّيراء 

عني للتكنولوجيا  حملية وعاملية )م�سننّ

من  التعاون  اأكدوا  و�سباًطا  الذكية(، 

ال�سوء على خمتلف تقنيات  اإلقاء  اأجل 

وكيفية  الّيّيذكّيّييّيّية  الّيّيتّيّيكّيّينّيّيولّيّيوجّيّييّيّيا 

الأمن  وتطبيقها يف جماَل  ا�ستخدامها 

والدفاع.

م للم�ساركة يف هذا املوؤمتر اأكرث  تقدنّ

واأكادميية  علمية  اأبّيّيحّيّياث   106 من 

وردت من نحو 60 دولة عر املوقع العلمي

املراجعة  عملية  وبعد   ،Easychair
 Double Blind Peer العلمية املزدوجة

بحث  كّيّيل  وتقييم  )قّيّيّيراءة   Review
اجلمعية  اأع�ساء  من  اأ�ستاذين  قبل  من 

املعلوماتية  الأنظمة  لدرا�سة  العلمية 

AIS(، متنّ قبول 49 بحًثا.

ال�ستقبال

لو  فندق  يف  باحتفال  املّيّيوؤمتّيّير  افُتتح 

اجلمهورية  رئي�ش  رعاه  �سبيه   - رويّيّيال 

العماد مي�سال عون ممثً� بوزير الدفاع 

اإىل  وح�سره  �سعب،  بو  اليا�ش  الوطني 

العماد  اجلي�ش  قائد  الّيّيدعّيّيوة  �ساحب 

خواجة  حممد  النائب  عّيّيون،  جّيّيوزاف 

نبيه  الّيّينّيّيواب  جمل�ش  رئي�ش  ممّيّيثّيّيً� 

رئي�ش  ممثلة  الطب�ش  رىل  النائبة  بري، 

و�سخ�سيات  الوزراء �سعد احلريري  جمل�ش 

�سيا�سية وع�سكرية واأمنية وديبلوما�سية 

واجتماعية  واإعّيّي�مّيّييّيّية  واأكّيّيادميّيّييّيّية 

�سون. ومتخ�سنّ

م املوؤمتر مركز البحوث والدرا�سات  نظنّ

اللبناين،  اجلي�ش  يف  ال�سرتاتيجية 

تكنولوجيا  جمعية  مّيّيع  بّيّيالّيّيتّيّيعّيّياون 

يف  املوؤ�س�سات  يف  والتوا�سل  املعلومات 

الأو�سط  ال�سرق  ICTO، وجمعية  باري�ش 

املعلوماتية  ل�أنظمة  اأفريقيا  و�سمال 

اللبنانية  واجلمعية   MENA-AIS
.LAIS ل�أنظمة املعلوماتية يف بريوت

الوزير بو �سعب

األقى وزير الدفاع الوطني اليا�ش بو �سعب 

ب فيها  كلمة رئي�ش اجلمهورية، فرحنّ

اإىل  م�سرًيا  وامل�ساركني،  باحلا�سرين 

املوؤمتر  هذا  يف  الدولية  امل�ساركة  حجم 

ومكانته  اأهميته  يعك�ش  ما  ال�سخم، 

ة رائدة ملناق�سة موا�سيع  املرموقة كمن�سنّ

وتاأثريه  ال�سطناعي  بالذكاء  متعلقة 

على ا�سرتاتيجيات معظم دول العامل.

»يّيّيهّيّيدف هذا  �سعب:  بّيّيو  الّيّيوزيّيّير  وقّيّيال 

اأهمية  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  املوؤمتر 

التكنولوجيا والبحث يف �سبل ال�ستفادة 

لتعزيز  ال�ّيّيسّيّيطّيّينّيّياعّيّيي  الّيّيّيذكّيّيّياء  مّيّين 

واملوؤ�س�سات  والأمّيّين  الدفاع  م�ستويات 

القانونية  الأطّيّير  عن  ف�سً�  واملجتمع، 

والأخ�قية للتكنولوجيا«.

وقت  يف  املوؤمتر،  هذا  »ينعقد  واأ�ساف: 

العامل تغريات جذرية ناجتة  ي�سهد فيه 

الرقمية  التكنولوجية  الطفرة  مّيّين 

امل�ستمرين،  والبتكار  بالتطور  �سمة  املتنّ

وهو يندرج �سمن �سياق اجلهود الكبرية 

التطور  هذا  ملواكبة  الدولة  تبذلها  التي 

الّيّيذكّيّياء  تقنيات  ّيّيي  تّيّيبّيّيننّ خّيّيّي�ل  مّيّين 

م�ؤمتر
اإعداد: تريز من�سور
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امل�ؤمتر التا�سع ملركز 

البح�ث والدرا�سات 

اال�سرتاتيجية

نحو اأن�سنة الذكاء 

ال�سطناعي 

يف الأمن والدفاع

ال�سحابيــة  احلو�سبـة  من  بدًءا  اليوميـة،  حياتنـا  من  يتجزاأ  ل  جزًءا  ال�سطناعـي  الذكاء  بات 

العامة  البيانات  اإىل حماية  DataBase، و�سوًل  البيانات  cloud computing وقاعدة  الـ 

 Siri �سريي  اإىل  اإ�سافة   ،Autonomous الذاتي  التحكم  ذات  بالأ�سلحة  ومروًرا  والذاتية، 

 Amazonو Google Homeالنقالة(، و Apple امل�ساعد ال�سخ�سي الرقمي على هواتف(

اأّن  لدرجة  فاأكرث،  اأكرث  اليومية  حياتنا  اأمور  ت�سّهل  برامج  اأو  خوارزميات  فجميعها   ...Alexa
�سوف  التي  والتهديدات  القتال،  �ساحة  طبيعة  �سريعة  وبخطى  تغرّي  بداأت  الذكية  التكنولوجيا 

تواجهها الدول يف وقت لي�ش ببعيد.

اإفتتاح املوؤمتر



باأف�سل  منها  وال�ستفادة  ال�سطناعي 

ال�سبل املمكنة لدعم ال�ستقرار وال�س�م 

يف لبنان.

فموؤ�سّيّي�سة اجلي�ش اللبناين هي العمود 

طليعة  يف  تاأتي  وهّيّيي  للوطن،  الفقري 

وال�ستقرار  ل�أمن  ال�سامنة  املوؤ�سّي�سات 

و�سيادته  لبنان  وحّيّيدة  عّيّين  واملّيّيدافّيّيعّيّية 

وا�ستق�له و�س�مة اأرا�سيه ومياهه، وهي 

اأثبتت جدارتها وكفاءتها العاليتني يف 

ي ل�إرهاب والنت�سار عليه، على  الت�سدنّ

الرغم من اإمكاناتها املحدودة«.

قائد  مع  وبالتعاون  هنا،  »من  وقّيّيال: 

وقيادة  عّيّيون  جّيّيّيوزاف  العماد  اجلي�ش 

اإع�ء  اأولوياتنا  �سلم  يف  و�سعنا  اجلي�ش، 

والعامل،  لبنان  يف  اللبناين  اجلي�ش  ا�سم 

وال�سعي  هيكلته  اإعّيّيادة  على  والعمل 

اأوتينا  ما  بكل  وحتديثه  تطويره  اإىل 

مّيّين طّيّياقّيّيات واإمّيّيكّيّيانّيّيات مّيّين خ�ل 

التطور  من  املثلى  ال�ستفادة  حتقيق 

الّيّيتّيّيكّيّينّيّيولّيّيوجّيّيي وتّيّيفّيّيعّيّييّيّيل البّيّيتّيّيكّيّيار، 

وجعله جزًءا من ا�سرتاتيجيتنا واأهدافنا 

من  نتمكن  لكي  اليومي،  وعملنا 

الأخطار  اأنواع  كل  من  لبنان  حماية 

املحتملة«.

الرقمي  التطور  فر�ش  »اليوم،  وتابع: 

دول  جميع  على  ال�سطناعي  والذكاء 

العمل  مّيّين  جّيّيديّيّيدة  منظومة  الّيّيعّيّيامل، 

الأمنية  يات  التحدنّ من  جديًدا  ونهًجا 

ماألوفة،  تكن  مل  التي  والع�سكرية 

التقنيات  اإليه  و�سلت  ما  ب�سبب  وذلك 

الأ�سلحة  تطوير  على  قدرة  من  احلديثة 

وجعلها اأكرث دقة وفتًكا. فاإننّ �سكل 

تعد  ومل  امل�ستقبل  يف  �سيتغري  احلّيّيرب 

ت�ستطيع  الدفاع  يف  التقليدية  املدر�سة 

الّيّيذكّيّياء  اأ�ّيّيسّيّيبّيّيح  لّيّيقّيّيد  تّيّيواكّيّيبّيّيه.  اأن 

لدى  املتبع  العام  الجتّيّياه  ال�سطناعي 

التي  الأ�سا�سية  والركيزة  الدول،  معظم 

تعتمد عليها لر�سم خريطة م�ستقبلها، 

ل �سيما واأن الهجمات مل تعد ت�ستهدف 

اأ�سبحت  بل  ال�سابق،  يف  كما  اأفّيّيّيراًدا 

الّيّيذي  الأمّيّيّير  الّيّيدولّيّية،  موؤ�س�سات  تطال 

م علينا زيادة ال�ستثمار يف تقنيات  يحتنّ

ب�دنا،  حلماية  ال�سطناعي  الذكاء 

وت�سخري تقنيات  اأكرث كفاءة  ب�سكل 

عن  الدفاع  يف  الرابعة  ال�سناعية  الثورة 

الوطن«.

العماد عون

العماد جوزاف  ثم حتدث قائد اجلي�ش 

»لقد  بالقول:  كلمته  فا�ستهلنّ  عّيّيون 

نقطة  ال�سطناعي  الّيّيذكّيّياء  ل  �سكنّ

ل مهمة يف ع�سرنا احلال، م�سجً�  حتونّ

التي  امليادين  انق�ًبا جذرًيا يف خمتلف 

ل  باتت ت�ستخدم التكنولوجيا كم�سهنّ

ل�سوؤونها، ومن �سمنها املوؤ�س�سات الأمنية 

ب�سكل  اليوم  تعتمد  التي  والع�سكرية، 

التكنولوجيا  تقنيات  على  رئي�سي 

يف  الع�سكرية  قدراتها  لتطوير  الذكية 

لبنان  ي�سعى  وقت  ويف  والدفاع.  الأمّيّين 

التطور وحجز مكانة  اإىل مواكبة هذا 

له يف هذا العامل الرقمي، يحقق اجلي�ش 

احلداثة  نحو  متقدمة  خطوات  اللبناين 

التكنولوجيا  تطبيقات  وا�ستخدام 

الذكية يف خمتلف اأعماله الع�سكرية، 

ح�سن  على  عنا�سره  تدريب  اإىل  اإ�سافة 

الثقة  لنيل  له  اأهنّ ما  وهذا  ا�ستخدامها، 

املحلية والدولية«.

الأمّيّين  يف  ال�ستثمار  »اإننّ  واأ�ّيّيسّيّياف: 

يف  ل��ستثمار  الأ�سا�سية  الركيزة  هو 

ظلنّ  يف  ال�ّيّيسّيّيتّيّيقّيّيرار،  وتّيّيعّيّيزيّيّيز  القت�ساد 

يات الأمنية التي تعي�سها املنطقة  التحدنّ

�سظاياها  تطال  والّيّيتّيّيي  عّيّيام،  ب�سكل 

بالنا،  عن  يغيب  ول  لبنان،  يف  الو�سع 

قبل  من  و�سيادتنا  ا�ستقرارنا  د  يهدنّ ما 

العدو  هما  �سًرا،  بنا  يرتب�سان  ين  عدونّ

مطامعه  يخفي  ل  الّيّيّيذي  الإ�سرائيلي 

احتكار  اإىل  دوًما  وي�سعى  ثرواتنا،  جتاه 

واملعلوماتي،  التكنولوجي  الّيّيتّيّيطّيّيور 

متعددة.  بّيّياأوجّيّيٍه  يطلنّ  الّيّيذي  والإرهّيّيّياب 

اللبناين  ا�ستخدام اجلي�ش  فاإننّ  وبالتال، 

التكنولوجيا  الأمنية  املوؤ�س�سات  وباقي 

ُي�سهم  اخت�سا�سها،  جمال  يف  احلديثة 

اخلارجي  التحديات،  هذه  مواجهة  يف 

اإىل  يّيّيّيوؤدي  مّيّيا  ّيّيا،  اأيّيّي�ّيّيسً والّيّيداخّيّيلّيّيي  منها 

اإدارتها  الع�سكري وتعزيز  اأدائها  حت�سني 

اتخاذ  وح�سن  والقيادية،  اللوج�ستية 

القرارات يف خمتلف الظروف«.

فاإننّ  الواقع،  »انط�ًقا من هذا  وتابع: 

اجلميع مدعو اإىل و�سع روؤية م�ستقبلية 

ال�سطناعي«،  »الذكاء  ثورة  ملواكبة 
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... والعماد عونممثل رئي�ش اجلمهورية الوزير اليا�ش بو �سعب يلقي كلمته



مبا  وتطبيقه  ا�ّيّيسّيّيتّيّيثّيّيمّيّياره  وكّيّييّيّيفّيّييّيّية 

جمال  يف  وقدراتنا  حاجاتنا  مع  يت�ءم 

التكنولوجيا واملعلوماتية«.

ًبا بامل�ساركني  وختم العماد عون مرحنّ

يف لبنان الذي يفخر باحت�سانهم يف هذا 

خراتهم  من  ال�ستفادة  اآمّيّيً�  املوؤمتر، 

واأفكارهم.

العميد الركن قزح

اأعّيّيمّيّيال مركز  األّيّيقّيّيى مّيّي�ّيّيسّيّيرينّ  بّيّيّيّيدوره 

يف  ال�سرتاتيجية  والّيّيدرا�ّيّيسّيّيات  البحوث 

القزح  �سعيد  الركن  العميد  اجلي�ش 

للموؤمتر التنظيمية  اللجنة  )رئي�ش 

قال  كلمة   )Conference Chair
�سياق  يف  املّيّيوؤمتّيّير  هّيّيذا  »يّيّينّيّيدرج  فيها: 

البحوث  مركز  ثابر  التي  املّيّيوؤمتّيّيرات 

اإقامتها  على  ال�سرتاتيجية  والدرا�سات 

اأو�ساع  والتي متحورت حول  وتنظيمها، 

ي�سهدها،  التي  والأحداث  الأو�سط  ال�سرق 

الباحثني  من  كبرية  جمموعة  ت  و�سمنّ

ب�سكل  وذلك  واخلراء،  والأكادمييني 

العام،  اأما يف هذا   .2011 العام  �سنوي منذ 

اأجمع  العامل  ي�سهده  ما  مع  ومتا�سًيا 

بحيث  ال�سعد،  جميع  على  تقدم  من 

واحلو�سبة  ال�سطناعي  الّيّيذكّيّياء  بّيّيات 

والتحول  الأ�ّيّيسّيّييّيّياء  وانّيّيرتنّيّيت  ال�سحابية 

يف  املّيّيوؤثّيّيرة  الّيّيعّيّيوامّيّيل  اأهّيّيّيم  مّيّين  الرقمي 

العام  القطاَعني  �سمن  احلّيّيال  ع�سرنا 

جديد  غمار  خو�ش  ر  تقرنّ فقد  واخلا�ش، 

والتكنولوجي.  العلمي  البحث  مّيّين 

فالتكنولوجيا الذكية اأحدثت تغريات 

الأمن  يف  املعتمدة  ال�سيا�سات  يف  جذرية 

ال�سرتاتيجي  ال�سعيدين  على  والدفاع 

ال�سيرانية  احلروب  ما  �سينّ ل  والعم�ين، 

الوقائية والهجمات الإلكرتونية«.

اإميّيّياًنّيّيا مّيّين قّيّييّيّيادة اجلي�ش  واأ�ّيّيسّيّياف: 

املدين   - الع�سكري  التعاون  باأهمية 

والّيّيدرا�ّيّيسّيّيات  البحوث  مّيّيركّيّيز  وانّيّيفّيّيتّيّياح 

يف  الأبحاث  مراكز  على  ال�سرتاتيجية 

من  وانط�ًقا  ال�سديقة،  والدول  اجليو�ش 

رغبته يف التعاون مع اجلامعات يف لبنان 

خا�ش  وبتوجيه  املركز،  ر  قّيّيرنّ واخلّيّيارج، 

اجلي�ش  قائد  ح�سرة  من  مبا�سر  واإ�سراف 

املّيّيوؤمتّيّير  اإقّيّيامّيّية  عّيّيّيون،  جّيّيّيوزاف  العماد 

التا�سع بعنوان »الذكاء ال�سطناعي يف 

الأمن والدفاع«...

يات  التحدنّ اأحد  وتابع: »ل يخفى على 

الناجتة  ال�سلبية  واملفاعيل  الكثرية 

عّيّين الّيّيّيذكّيّيّياء ال�ّيّيسّيّيطّيّينّيّياعّيّيي، اأولّيّيهّيّيا 

هو  يبقى  الّيّيذي  الب�سري  العقل  مقارعة 

الت�سهي�ت  من  الرغم  فعلى  الأ�سا�ش، 

الذكاء،  هذا  رها  وفنّ التي  التكنولوجية 

من  ا  بع�سً يختزل  قد  املقابل  يف  ّيّيه  اأننّ اإلنّ 

الطاقة الب�سرية، ما �سيوؤدي اإىل نوع من 

م�ؤمتر
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مديره  املّيّيوؤمتّيّير  هام�ش  على  »اجلّيّييّيّي�ّيّيش«  جملة  اإلّيّيتّيّيقّيّيت 

حرفو�ش  اأنطوان  الروف�سور   Manager Chair الأكادميي 

)اخت�سا�سي يف الأنظمة الذكية وحتليل البيانات يف جامعة 

Paris Nanterre، ورئي�ش اجلمعية اللبنانية  نانتري- باري�ش 

ل�أنظمة املعلوماتية يف بريوت LAIS(، الذي قال: »ميزة هذا 

املوؤمتر اأنه ناق�ش جميّيع اأوجه الذكاء ال�سطناعي، ل��ستفادة 

لّيّية، الذكّيّياء  منها ا�سرتاتيجًيا وعم�نًيا وتقنًيا، ففّيي املح�سنّ

الإن�سّيّيان«. اإمكانيّيّيات  ال�سطناعّيّيي هّيّيو لتطويّيّير 

وتقنياتها،  احلروب  مفهوم  يف  جذري  تغيري  ة  ثمنّ ه  اأننّ واأكد 

املوؤثر يف عامل قوته،  العن�سر  اإننّ عديد اجلي�ش مل يعد  بحيث 

املعلومة،  ا�ستخدام  ال�سطناعي، وكيفية  الذكاء  اأ�سبح  بل 

هما  واملّيّيكّيّيان،  الّيّيزمّيّيان  اختيار  وح�سن  ّيّيالّيّية،  فّيّيعنّ بطريقة 

العن�سران الأقوى والأهم يف ع�سرنا.  

على  جّيّيًدا  خطرة  ق�سية  املّيّيوؤمتّيّيرون  ناق�ش  »لقد  واأ�ّيّيسّيّياف: 

الفتاكة  الأ�سلحة  تطوير  على  الدول  ت�سارع  وهي  الب�سرية 

وكذلك   ،Swarm Weapons الّيّيذاتّيّيي  التحكم  ذات 

حتديد  يف  ُت�سهم  اأجهزة  عن  عبارة  وهي   Swaponاأنظمة

الدكتور حرفو�ش: 

املوؤمتر ناق�ش ق�سية خطرة جًدا على الب�سرية 

ممثل رئي�ش اجلمهورية الوزير اليا�ش بو �سعب وجانب من احل�سور
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واإننّ  املجالت.  بع�ش  يف  لحًقا  البطالة 

املوؤ�سّي�سات  يواجه  الذي  الأكر  ي  التحدنّ

هو  تطبيقه  يف  والع�سكرية  الأمنية 

اعتماد املعايري الدولية يف احلق الإن�ساين، 

اللبناين  اجلي�ش  عليه  د  ي�سدنّ اأمّيّير  وهو 

عملياته  خمتلف  يف  ا  اأ�سا�سً ويعتره 

مديرية  لذلك  اأن�ساأ  وقّيّيد  الع�سكرية، 

القانون الدول والإن�ساين«...

اجلل�سة الفتتاحية العامة

بداأ املوؤمتر اأعماله يف ال�سابع والع�سرين 

التا�سع  لغاية  وا�ستمر  الفائت  اآذار  من 

اجلل�سة  يف  حتّيّيدث  مّيّينّيّيه.  والع�سرين 

الوطني  الدفاع  وزير  العامة،  الفتتاحية 

اليا�ش بو �سعب الذي اأ�سار اإىل اأننّ »الذكاء 

الأ�سا�سي  املحرك  اأ�سبح  ال�سطناعي 

م وللنهو�ش  جلميع عمليات النمونّ والتقدنّ

بّيّياحلّيّيكّيّيومّيّيات والأنّيّيّيظّيّيّيمّيّيّية الّيّيرتبّيّيويّيّية 

ل  لذلك،  اخلا�ش.  القطاع  وموؤ�س�سات 

ملواكبة  التحتية  البنى  حت�سني  من  بدنّ 

احلكومة  اإىل  والنتقال  التقني  التطور 

الرقمية، م�ستفيدين منه لبناء املجتمع 

على  حري�سني  والإنّيّي�ّيّيسّيّيان،  واحلكومة 

قبل  احلدث  ُم�ستبقني  بياناتنا،  حماية 

كامل  بوعي  اأنف�سنا  ئ  فنهينّ وقوعه، 

ملواجهته. فالنت�سار ل يتحقق يف �ساحة 

م�سوؤوليتنا  من  بل  فح�سب،  املعركة 

ا اأن ننت�سر يف الف�ساء ال�سيراين لدرء  اأي�سً

بات  الأمنية،  الناحية  فمن  الأخطار. 

يعملون  الذين  للمقر�سنني  مُمكًنا 

م�سغلة،  جهات  مل�سلحة  اأو  منفردين 

احل�سول على معلومات ح�سا�سة وحيوية 

الع�سكرية  لّيّيلّيّيمّيّيواقّيّيع  خّيّيرائّيّيط  مّيّيثّيّيل 

وال�سيادية لكي يتمنّ ا�ستخدامها لأهداف 

اإرهابية«...

وختم الوزير ب�سرورة ت�سليط ال�سوء على 

اإيجابيات الذكاء ال�سطناعي و�سلبياته 

يف جماَل الأمن والدفاع.

�سعيد  الركن  العميد  حتّيّيدث  كما 

فائقة  ب�سرعٍة  عليها  والّيّيردنّ  القذيفة  انط�ق  ملكان  دقيق 

الذكاء  فكرة  واقّيّيرتحّيّيوا  اإن�ساين.  ل  تدخنّ اأو  اأمّيّير  دون  ومّيّين 

يد  اإىل  القرار  اإعادة  اأي   ،Augmented Intelligence ز  املعزنّ

لتعزيز قدراته يف  الذكية  الآلة  ا�ستخدام  الإن�سان، من خ�ل 

القّيّيرار  واتخّيّياذ  اخليّيّيارات  وحتديّيّيد  البيانات  حتليل  �سرعة 

املنا�سّيّيب.

�سنع  على  القادرة  وحدها  هي  الذكية  »فاجليو�ش  وتابع: 

القرار يف اأر�ش املعركة. وبالتال تدريب الإن�سان يبقى الق�سية 

الأهم يف احلروب، ويف مواجهة خماطر التطور التكنولوجي، 

وكيفية التعاطي مع ح�سناتها.

فاجليّي�ش اللبناين اأثبت قدراتّيه الذاتيّيّية وحقّيق النت�سّيارات 

ا�ستخدامه  خّيّي�ل  من  الإرهّيّيّياب،  �سّيدنّ  حربّيه  يف  النوعية 

روؤية  �ساحّيّيب  كّيان  عينه  الوقت  ويف  الذكية.  الأ�سلحة 

على  انفتّياحه  د  جت�سنّ الآنّيّييّيّية،  التحديات  ملواجهة  ذكية 

والثقافيّية  العلميّية  اخلبّيرات  من  ل��ستفادة  املدين  املجتمع 

لديّيه، وذلّيك من خ�ل مدنّ جّي�سر عبور بينه وبني اجلامعّيات 

فيكون  اأبحاثهم،  من  ي�ستفيد  كي  الأبحّياث،  ومراكّيز 

املبدعة،  التكنولوجية  البتكارات  حتقيق  يف  اق  ال�سبنّ

جميع  على  الإن�سان  وخدمة  الب�سرية  رفع  �ساأنها  من  والتي 

امل�ستويات.

ر�سائل �سكر ودروع تقديرية للجهات الراعية للموؤمتر

�سكرت قيادة اجلي�ش اجلهات الراعية للموؤمتر واجلمعيات 

التكنولوجية العاملية الث�ث جمعية تكنولوجيا املعلومات 

والتوا�سل يف املوؤ�س�سات يف باري�ش ICTO، وجمعية ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا ل�أنظمة املعلوماتية MENA-AIS واجلمعية 

اجلل�سة  يف   ،LAIS بريوت  يف  املعلوماتية  ل�أنظمة  اللبنانية 

م  اخلتامية للموؤمتر من خ�ل ر�سائل �سكر وتقدير. وبدوره قدنّ

والدرا�سات ال�سرتاتيجية ملمثلي هذه اجلهات  مركز البحوث 

الدروع التقديرية والهدايا التذكارية با�سم املوؤمتر التا�سع.

 ،HUAWEI هواوي ،Oracle واجلهات الراعية هي: اأوراكل

لبنان،  م�سارف  جمعية   ،ahead اأهيد   ،TALES تالي�ش 

بنك  فرن�سا   ،ALFA األفا   ،LE ROYAL رويّيّيال  لو  فندق 

خمزومي   – الوطني  احلّيّيّيوار  منتدى   ،FRANSABANK
 Forum for National Dialogue a MAkHZOUMI
فيزيا   ،SODETEL ل�نرتنت  �سوديتيل   ،INITIATIVE
VIZIYA، �سوفت فلو SOFT FLOW وطريان ال�سرق الأو�سط

.MEA



تعزيز  اأهّيّيمّيّييّيّية  عّيّيلّيّيى  ًدا  مّيّي�ّيّيسّيّيدنّ الّيّيقّيّيزح 

البتكار يف جمال الذكاء ال�سطناعي 

التحديات  عّيّين  الك�سف  وحمّيّياولّيّية 

م�ستوى  ورفع  لبنان  يف  املتوافرة  والفر�ش 

البيانات  اأهمية  حول  املجتمعي  الوعي 

خمتلف  يف  وا�ّيّيسّيّيتّيّيثّيّيمّيّيارهّيّيا  ال�سخمة 

القطاعات ومواجهة اأخطائها.

جمّيّيال  يف  لّيّيبّيّينّيّيان  جتّيّيربّيّية  اأننّ  وراأى 

متوا�سعة  زالت  ما  ال�سطناعي  الذكاء 

الرامج  يف  اإدخالها  من  الرغم  على 

م�سرًيا  اجلامعات،  لبع�ش  الأكادميية 

ول  مبدعة  ال�ساعدة  الأجّيّييّيّيال  اأننّ  اإىل 

تفتقر اإىل املهارات والفكر اخلرينّ بل اإىل 

املتابعة والرامج املتطورة.

دو �سانتو�ش

و�سمال  الأو�ّيّيسّيّيط  ال�سرق  عن  امل�سوؤول 

دو  نيكول  الّيّينّيّياتّيّيو  حلف  يف  اأفريقيا 

اأ�سبحت  »التحديات  اأننّ  د  اأكنّ �سانتو�ش، 

ا  للحدود، خ�سو�سً عابرة  املرحلة  يف هذه 

ى الأ�سلحة  مع وجود الإرهاب الذي تخطنّ

اإىل  منطقة  من  وتهريبها  التقليدية 

ي  التحدنّ فّيّياإننّ  لذلك  الّيّيعّيّيامل،  يف  اأخّيّيرى 

يحتاج اإىل الكثري من الفهم والتن�سيق 

ال�سطناعي  فالذكاء  العامل،  دول  بني 

بات ُي�ستعمل يف احلروب«.

قوانني  »و�ّيّيسّيّيع  اإىل  �سانتو�ش  دو  ودعّيّيا 

للتطور،  قّيّيابّيّيلّيّية  جّيّيديّيّيدة  وتّيّي�ّيّيسّيّيريّيّيعّيّيات 

تكون  اأن  على  ر،  تتطونّ الأخطار  لأننّ 

هّيّيّيذه الّيّيقّيّيوانّيّيني 

حتّيّيّيّيت �ّيّيسّيّيقّيّيف 

الدميوقراطية، 

وهّيّيّيّيّيّيّيّيذا لّيّييّيّي�ّيّيش 

ب�سهٍل. من هنا 

تّيّيبّيّيدو احلّيّياجّيّية 

ملحة للطوارىء 

التي  ال�سيرانية 

ّيّيّين الّيّيقّيّيدرة  تّيّيّيوؤمنّ

اإدارة  عّيّيّيلّيّيّيى 

الأزمات«.

هذا  على  الناتو  »تركيز  اإىل  واأ�ّيّيسّيّيار 

ا  املو�سوع لي�ش يف الدول الأع�ساء، بل اأي�سً

وغريها،  اخلليج  دول  يف  ال�سركاء  مع 

وتعزيز  اتفاقيات  وو�ّيّيسّيّيع  تّيّيعّيّياون  لبناء 

للتعامل  دية كو�سيلة جدية  التعدنّ مبداأ 

ا  وحينّ املتعددة«،  الأمنية  التحديات  مع 

هذه  »يّيّيواكّيّيب  ّيّيه  لأننّ اللبناين  اجلي�ش 

التحديات«...

ممثلو اجلهات الراعية

ث فيها  اأعقب ذلك انعقاد جل�سة حتدنّ

ممثلون عن اجلهات الراعية للموؤمتر، 

ق املدير الإقليمي ل�سركة اأوراكل  فتطرنّ

 PETER فوز  بيرت  ال�سيد   ORACLE
البيانات  قاعدة  اأهمية  اإىل   ،FUZES

و�سرورة حمايتها وحتديثها.

�سابرو  مّيّيّيارك  جّيّيّيان  ال�سيد  وتّيّينّيّياول 

 THALES - JEAN MARC
تالي�ش  �سركة  من   CHABROUX
مقابل  ال�سطناعي  الّيّيذكّيّياء  اأهمية 

�سرورة  اإىل  ًقا  متطرنّ التجاري،  الذكاء 

اأنظمة  اأو  اخلوارزميات  وتطوير  حتديث 

ول  الأمن والدفاع املختلفة، يف ظلنّ التحنّ

اإىل  يحتاج  الأمّيّين  اأننّ  معتًرا  الرقمي، 

البيانات املختلفة عن البيانات الهائلة 

م�ؤمتر
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ال�سيد بيرت فوز

ال�سيد جان مارك �سابرو

الدكتور اأنطوان حرفو�ش ال�سيد ندمي عبد الرحيم

ممثل قائد اجلي�ش  العميد الركن نّواف اجلّباوي ي�سّلم ر�سالة �سكر اإىل ال�سيد دو �سانتو�ش



وال�سبكات  اللّيّيكّيّيرتوين  الّيّيريّيّيد  عّيّير 

الجتماعية، كي يتمنّ حتليلها، واتخاذ 

القرار املنا�سب يف ظلنّ الذكاء الآمن.

  HUAWEI هواوي  �سركة  ممثل  اأما 

ال�سيد ندمي عبد الرحيم فعر�ش خ�سائ�ش 

وتناول  الت�سالت،  جمّيّيال  يف  ال�سركة 

التكنولوجية  ال�سحابات  ا�ستخدام 

الذكاء  يف  ال�سناعية  والرقائق  اخلا�سة، 

�سيما يف جمال حتليل  ول  ال�سطناعي، 

واأكّيّيد  والّيّيفّيّييّيّيديّيّيو.  ال�سور  يف  البيانات 

منذ  موجود  ال�سطناعي  الّيّيذكّيّياء  اأننّ 

البيانات  قاعدة  فهو  اجلديد  اأما  زمن، 

الذكاء  حو�سبة  برامج  وفق  وحتليلها 

.5G4 وG ال�سطناعية وعر �سبكات

للموؤمتر  الأكّيّيادميّيّيي  الرنامج  مدير 

اجلمعية  ورئي�ش   Manager Chair
اللبنانية ل�أنظمة املعلوماتية يف بريوت 

اأو�سح  اأنطوان حرفو�ش،  الدكتور   LAIS
للموؤمتر  التح�سري  عملية  تفا�سيل 

عنا�سر  بني  متنّ  الذي  التعاون  خ�ل  من 

يف  باحثني  وبّيّيني  اللبناين  اجلي�ش  من 

دولّيّية   60 نحو  مّيّين  اجلامعات  خمتلف 

عر  الّيّيّي106  اأبحاثهم  اأدرجّيّيوا  العامل،  يف 

املوقع العلمي العاملي Easy Chair حول 

 BLOCK CHAIN - BIG موا�سيع 

الدفاع  جمّيّياَل  يف  واحلو�سبة   ،DATA
الجتماعي  التوا�سل  و�سبكات  والأمن 

وال�سائعات وتاأثريها على الأمن، حماية 

مراجعتها  وبعد  وحتليلها...  البيانات 

متنّ اختيار 49 ورقة بحثية.

�سيوف املوؤمتر

بعد  جل�سة  يف  املوؤمتر  �سيوف  ث  حتّيّيدنّ

الباحثني  وهم ث�ثة من كبار  الظهر، 

يف العامل يف جمال الذكاء ال�سطناعي: 

 FRANTZ ROWE الروف�سور فرانتز رو

من جامعة نانت فرن�سا، والروف�سور براين 

 BRAIN FITZEGRALD فيتزغريالد

مّيّين جّيّيامّيّيعّيّية لّيّييّيّيمّيّيرييّيّيك – اإيّيّيرلّيّينّيّيدا، 

 NANCYبولودي نان�سي  والّيّيروفّيّي�ّيّيسّيّيور 

 -AUEB ِ جامعة  من   POULOUDI
مداخ�تهم  متّيّيحّيّيورت  وقّيّيد  الّيّييّيّيونّيّيان. 

الأفكار  املفتوحة،  امل�سادر  عن  حول: 

املبدعة حلل امل�ساكل، حالت اأو برامج 

حقل  يف  املرجمني  اأمام  متاحة  ذكية 

اإنرتنت  ا�ستعمال  كيفية  املعلوماتية، 

عر  م  التعلنّ الفرتا�سي،  والف�ساء  الأ�سياء 

العملية  اإدارة  كيفية  التكنولوجيا، 

عر الهاتف الذكي، ال�سلوكيات التي 

توؤثر على الع�قات الجتماعية، اإ�سافة 

والإنتاجية،  الذاتية  احلرية  ق�سية  اإىل 

وخطر التكنولوجيا على املراهقني...

جل�سات العمل

انّيّيطّيّيلّيّيقّيّيت جّيّيلّيّي�ّيّيسّيّيات عّيّيمّيّيل املّيّيوؤمتّيّير 

حكوميني  م�سوؤولني  ا�ست�ساف  الّيّيذي 

حمليني  اأعّيّيمّيّيال  ورجّيّيّيال  وع�سكريني 

وفنيني  ومهند�سني  وخّيّيّيراء  ودولّيّييّيّيني، 

التكنولوجية  املوؤ�س�سات  اأف�سل  من 

من  واأكّيّيادميّيّييّيّيني  وباحثني  العاملية، 

والعامل  لبنان  يف  اجلامعات  خمتلف 

اأُتيحت  وقد  200 �سخ�ش،  الّي  فاق عددهم 

لهم فر�سة امل�ساركة واملناق�سة والتفاعل 

اأربعة  خ�ل  ومن  اأيام  ث�ثة  مدى  على 

على  زت  ركنّ متوازية  م�سارات  اأو  حماور 

ال�سطناعي  الذكاء  وتقنيات  اأبحاث 

ق  يتعلنّ ما  يف  الرابعة  ال�سناعية  والثورة 

بالأمن والدفاع. كما تناولت الأبحاث 

خطورة �سوء ا�ستخدام �سبكات التوا�سل 

ا�ستخدامات  الأمّيّين،  على  الجتماعي 

املعلومات  لداتا  التنبوؤية  التحلي�ت 

الوطني،  الّيّيدفّيّياع  يف  للعموم  املّيّيتّيّيوافّيّيرة 

الت�سريعات  وكذلك  والإبّيّيداع،  التطوير 

واملعلومات  الّيّيداتّيّيا  حلماية  القانونية 
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الربوف�سور فرانتز رو

الربوف�سور براين فيتزغريالد

الربوف�سور نان�سي بولودي

اجتماعيات املوؤمتر

اجتماعي  املوؤمتر جانب  ل  تخلنّ

مّيّيّيهّيّيّيم، اأتّيّيّيّيّيّياح لّيّيلّيّيمّيّي�ّيّيسّيّياركّيّيني 

من  جّيّيزء  اإىل  ف  التعرنّ الأجّيّيانّيّيب 

اللبنانية،  ال�سياحية  املناطق 

فزاروا متحف اجلامعة الي�سوعية 

لبنان يف حري�سا،  و�سيدة  )ميم(، 

الع�ساء  وتناولوا  جعيتا،  ومغارة 

املركزي.  الع�سكري  النادي  يف 

حفل  �سرفهم  على  اأُقيم  كما 

 GALA DINNER ع�ساء �ساهر

ع الع�سكري يف جونيه. يف املجمنّ



ال�سطناعي  الّيّيذكّيّياء  ودور  الكبرية، 

وبال�سرعة  املنا�سبة  الّيّيقّيّيرارات  اتخاذ  يف 

الأ�ّيّيسّيّيعّيّيد  عّيّيلّيّيى  �سيما  ول  املّيّيطّيّيلّيّيوبّيّية، 

املّيّيوؤمتّيّيرون  ق  تطرنّ كما  الجتماعية. 

الآلّيّية  دور  د  حتّيّيدنّ ا�سرتاتيجية  و�سع  اإىل 

وتعزيز  لّيّيهّيّيا،  عمل  فّيّيريّيّيق  وتخ�سي�ش 

الّيّيقّيّيرارات  �سيتخذ  الّيّيّيذي  الإنّيّي�ّيّيسّيّيان  دور 

النهائية...

اجلل�سات  حمّيّيّياور  عّيّينّيّياويّيّين  وجّيّيّياءت 

التكنولوجيا  الآتّيّيّيي:  ال�سكل  على 

�سدراوي  �سربل  الروف�سور  تراأ�سها  والدفاع 

)ICTO واجلامعة الي�سوعية يف بريوت(، 

الروف�سور  تراأ�سها  والأمن  التكنولوجيا 

للعلوم  الأمريكية  ن�سر)اجلامعة  اإيلي 

التكنولوجيا   ،)AUST والتكنولوجيا 

الدكتور  تراأ�سها  واملجتمع  واملوؤ�سّي�سات 

 MENA-AIS( تّيّيرحّيّييّيّينّيّيي  عّيّيبّيّيا�ّيّيش 

واجلّيّيامّيّيعّيّية الّيّيلّيّيبّيّينّيّيانّيّييّيّية الأمّيّيريكّيّييّيّية 

القانونية  والأطر  والتكنولوجيا   ،)LAU
والأخ�قية تراأ�سها عميد كلية احلقوق 

اجلامعة   – والإداريّيّية  ال�سيا�سية  والعلوم 

اللبنانية الروف�سور كميل حبيب.

من  الرابع  الق�سم  اأننّ  بالذكر  جدير 

للذكاء  القانوين  الإطّيّيار  اأي  اجلل�سات، 

كبرًيا  عّيّيدًدا  ا�ست�ساف  ال�سطناعي، 

اأبحاثهم  ُتدرج  والباحثني مل  الوزراء  من 

اأدارت  ولقد   ،Easy Chair موقع  عر 

من  اخلوري  جنان  الدكتورة  اجلل�سات 

والقا�سي  الدكتور  اللبنانية،  اجلامعة 

الألفي  حممد 

مّيّيّيّين مّيّي�ّيّيسّيّير، 

الدكتور علي 

من  طّيّيّيابّيّيّيوق 

عمان، ومديرة 

الّيّيّيّيوكّيّيّيّيالّيّيّيّية 

الّيّيّيوطّيّيّينّيّيّييّيّيّية 

لّيّي�إعّيّي�م لّيّيور 

�ّيّيسّيّيلّيّييّيّيمّيّيان. 

وزير  كان  الق�سم  هذا  �سيوف  اأبرز  ومن 

العدل الفل�سطيني ال�سابق الدكتور علي 

خ�سان، وزير العدل العراقي ال�سابق ح�سن 

ال�سابقة  الأردنّيّييّيّية  العدل  ووزيّيّيّيرة  الّيّيّيرزو، 

العميد  ح�سان،  اأبّيّيو  رميّيّيا  الّيّيدكّيّيتّيّيورة 

اأنطوان خواجه ومدير عام وزارة ال�سناعة 

ال�سيد فادي جدعون...

الوزير اأفيوين

م وزير الدولة اللبناين ل�سوؤون ال�ستثمار  قدنّ

مداخلة  اأفيوين  عّيّيادل  والتكنولوجيا 

اأ�سار فيها اإىل بطء يف منو اقت�ساد املعرفة 

اأولوياتّيه  مّين  اأننّ  موؤكّيًدا  لبنّيان،  يف 

العمل  الرقمّيي  ل  التحّيونّ ع�سّير  يف  اليّيّيوم 

علّيى حتقيّيق احلكومّية الإلكرتونيّية، 

ت�سّيم  جلنة  تاأليّيف  خّي�ل  من  وذلّيك 

خطّية  ت�سّيع  اخت�سّيا�سيني  باحثني 

الرامّيج  العتبّيار  بعني  تاأخّيذ  عمّيل 

وخ�سو�سيّية  تتما�سّيى  التّيي  اخلوارزميّية 

املجتمّيع اللبنانّيي. 

اجلل�سة اخلتامية

اختتم املوؤمتر اأعماله باإ�سدار التو�سيات 

يف جل�سة ح�سرها العميد الركن خليل 

يحيى ممثً� قائد اجلي�ش العماد جوزاف 

عون وعدد من ال�سخ�سيات.

الركن  العميد  اجلل�سة  يف  حتّيّيدث 

�سدراوي،  �سربل  الدكتور  القزح،  �سعيد 

عبا�ش  الدكتور  ن�سر،  اإيلي  الدكتور 

م  ترحيني، والدكتورة جنان اخلوري، وقدنّ

باأحد  اخلا�ش  ال�ستنتاج  منهم  كل 

حماور املوؤمتر.

حرفو�ش  اأنّيّيطّيّيوان  الروف�سور  تّيّي�  ثّيّيم 

التو�سيات التي ر�سمت م�ستقبل اجلي�ش 

اللبناين)اجلي�ش الذكي(:

اأن  على  دت  �ّيّيسّيّيدنّ الأوىل:  التو�سية   -

املرتبة  يف  الب�سري  الكائن  دور  يكون 

الع�سكرية  الّيّيعّيّيمّيّيلّيّييّيّيات  يف  الأوىل 

والدفاعية، واأن يتمنّ النتقال من الذكاء 

للم�سي  الت�سغيل،  ذاتّيّيي  ال�سطناعي 

الذكاء  باجتاه  ت�ساعدي  بنحٍو  ُقدًما 

Augmented Intelligence، ول  ز  امُلعزَّ

ال�سطناعي  الذكاء  اأنظمة  يف  ما  �سينّ

الفتاكة  الأ�سلحة  ُنُظم  مثل  البحتة 

ُتعتر  والتي   LAWS الت�سغيل  ذاتية 

خطرة جًدا.

على  ّيّيّيزت  ركنّ الّيّيثّيّيانّيّييّيّية:  التو�سية   -

ز  تّيّي�ّيّيسّيّيريّيّيع يف اعّيّيتّيّيمّيّياد الّيّيّيذكّيّيّياء امُلّيّيعّيّيزَّ

عر   Augmented Intelligence
ل��ستثمار  ا�سرتاتيجية  روؤيّيّية  اعتماد 

مرحلة  خّيّي�ل  والّيّيتّيّيطّيّيويّيّير  والت�سجيع 

وبالتال  ال�سطناعي،  الذكاء  اعتماد 

م�ؤمتر
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الوزير عادل اأفيوين

الربوف�سور كميل حبيب 
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تراعي هذه املقاربة حقوق الإن�سان الذي 

من  اجلي�ش،  يف  ا  وخ�سو�سً �سيتمكن 

تغيري وجه الأر�ش، ويكون م�سدًرا للقوة 

بالبتكارات.

- التو�سية الثالثة: ق�ست هذه التو�سية 

مواءمة  على  اللبناين  اجلي�ش  بتحفيز 

ال�ستفادة  ُبغية  ومقارباته  مّيّيهّيّياراتّيّيه 

ز امُلعزَّ للذكاء  التحويلية  الطبيعة  من 

وذلك   ،Augmented Intelligence
بتطبيق  ُتعنى  وحدة  اإن�ساء  خ�ل  من 

داخّيّيل  وع�سرنا«  تتما�سى  »قّيّيوة  مّيّيبّيّيداأ 

�سفوفه، تلتزم هذه الوحدة حتديد الفر�ش 

 Augmented ز  امُلعزَّ الذكاء  لتطبيق 

اللبناين  اجلي�ش  يف   Intelligence
وجعله من اأولوياتها.

- التو�سية الرابعة: تعزيز دمج املهارات 

القدرات، من  ال�سخ�سية يف عملية بناء 

زة  امُلّيّيعّيّيزَّ الذكية  »التطبيقات  خّيّي�ل 

ذلك  باعتبار  ال�سطناعي«  بالذكاء 

لتدريب  متوا�سٍل  ب�سكٍل  ذ  ينفنّ ن�ساًطا 

وقد  امل�ستقبل.  يف  القرار  و�سانعي  القادة 

املحاكاة  طريق  عن  م  التعلُّ اأنَّ  �سح  اتَّ

الفجوة  من  للحدنّ  واعّيّيدة  قّيّيدرات  ُيتيح 

يف  والتطبيق  النظري  بني  تف�سل  التي 

املنظمات.

هّيّيذه  تّيّيدعّيّيو  اخلّيّيامّيّي�ّيّيسّيّية:  التو�سية   -

اإذكّيّياء  اإىل  اللبناين  اجلي�ش  التو�سية 

املت�سلة  املّيّي�ّيّيسّيّيائّيّيل  بخ�سو�ش  الّيّيوعّيّيي 

ال�سيا�سات  وبتوفري  العامة  بال�س�مة 

ب�سكٍل  لتنفيذها  والّيّيروتّيّيوكّيّيولت 

النظام  تطوير  يف  قدًما  وامل�سي  فعال، 

والدفاع،  الأمن  جماَل  يف  الإيكولوجي 

الدقة  اخللل يف  ب  وجتنُّ ب  ترقُّ اأجل  من 

التي  الأخبار/الأحداث/الن�ساطات  و/اأو 

قد  والتي  د  متعمنّ ب�سكٍل  الفتنة  تثري 

تخلق الع�سيان املدين.

- التو�سية ال�ساد�سة: تو�سي بخلق بنية 

اأ�سا�سية ومتينة لتكنولوجيا املعلومات، 

جمع  يف  منها  الرئي�سي  الهدف  ل  يتمثنّ

احلكومة  يف  والداتا  البيانات  جميع 

معلومات  اإدماج  خ�ل  من  اللبنانية، 

على  تعمل  التي  الأمنية  املوؤ�سّي�سات 

ال�سعيد الوطني يف مكان واحد.

بتطوير  تق�سي  ال�سابعة:  التو�سية   -

�ّيّيسّيّيراكّيّيات مّيّي�ّيّيسّيّيتّيّيدامّيّية مّيّيع الأو�ّيّيسّيّياط 

الأكّيّيّيادميّيّيّييّيّيّية، مّيّيّين خّيّيّيّي�ل اإنّيّي�ّيّيسّيّياء 

الذكاء  تطوير  يف  للم�ساركة  جمل�ش 

ز. ال�سطناعي والذكاء املعزنّ

جمل�ش  تنظيم  الثامنة:  التو�سية   -

ال�سعيد  على  تناف�سية  �سنوية  مل�سابقة 

الأمّيّين  يف  ز  املعزنّ الذكاء  حّيّيول  الوطني 

اللبناين  اجلي�ش  مع  بالتعاون  والدفاع، 

واجلمعيات العلمية.

- التو�سية التا�سعة: �سرورة تعزيز حماية 

اجلي�ش  لّيّيدى  واخل�سو�سيات  البيانات 

توجيهات  اإىل  حتتاج  والتي  اللبناين، 

وا�سحة.

حرفو�ش  اأنطوان  الروف�سور  اأعلن 

عن الأبحاث التي حازت على جائزة 

اأ�سماء  وكذلك  يها،  معدنّ واأ�سماء  الث�ثة  امل�سارات  �سمن 

ت  زوا يف عر�ش اأبحاثهم، وجميعها اأعدنّ الباحثني الذين متينّ

باللغة الإنكليزية، وجاءت النتيجة على ال�سكل الآتي:

يف  الرقمي  ل  »التحونّ كّيّيان:  الأول  امل�سار  يف  البحث   •
اآلية  على  اجلّيّيديّيّيدة  التكنولوجيا  تّيّياأثّيّيري  املنظمات: 

زوتو  دال  ا�سينزيا  الباحثة  اأعدته  العمل«،  و�سري  ال�ستخدام 

)جامعة نيوخيل - �سوي�سرا(. 

من  �سين�سر  اأ�سلي  للروف�سور  فكان  عر�ش  اأف�سل  اأمّيّيا 

جامعة بوغازي�سي – تركيا.عن بحثه »حالت يف قطاع 

الدفاع«.

»ثّيّيورة  الّيّيثّيّياين  امل�سار  يف  البحث   •
كل  ه  اأعّيّيدنّ ال�سيرانية«  الهجمات 

جامعة  من  �سمعون  ومارون  مبارك،  جوانا  الباحثني  من 

القدي�ش يو�سف –لبنان، اأما اأف�سل عر�ش فكان للروف�سور 

اأدريانا بورليا �سيوبيو من جامعة كرايوفا - رومانيا، عن 

بحثها الأخ�ق والأمن يف انت�سار املعلومات«.

الناجتة عن  الثالث كان »امل�سكلة  امل�سار  • البحث يف 
ه  اأعدنّ حالة«،  درا�سة  الإن�سانية-  امل�ساعدات  توزيع  �سبكة 

دن�ش  قا�سم  )اإيّيّيران(،  �ساهني جي�ريه  الباحثني  كل من 

)لبنان(، رحيمة مونيمي، بريان�ش ناجح )فرن�سا(.

اآدم  كارل  الدكتور  للرف�سور  فكان  عر�ش  اأف�سل  اأما 

)بريطانيا(، عن بحثه »التحديات يف التحويل الذاتي«. 

ت�سنيف الأبحاث والعار�سني

اإحدى جل�سات النقا�ش



»لنكا�سرت  فندق  يف  الندوة  اأُقيمت 

ب�زا« – الرو�سة، و�سارك فيها برملانيون 

واأكادمييون واإع�ميون وممثلون عن 

ّيّيزت  وركنّ املّيّيّيدين،  املجتمع  منظمات 

يف  الفجوات  حتديد  على  املّيّيداخّيّي�ت 

ل  الّيّيتّيّيي  اللبنانية  املحلية  الّيّيقّيّيوانّيّيني 

اخلا�سة  الدولية  املعايري  مع  تتما�سى 

بحرية الراأي والتعبري وال�سحافة.

ثت يف الفتتاح املمثلة الإقليمية  حتدنّ

الإن�سان  حلقوق  املتحدة  الأمم  ملكتب 

اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة 

الدول  »الإطّيّيار  فعر�ست  احلّيّياج،  رويّيّيدا 

يف  احلّيّيق  م  ينظنّ الّيّيذي  الإن�سان  حلقوق 

مع  لبنان  وتفاعل  والتعبري  الراأي  حرية 

اآليات حقوق الإن�سان«.

من ناحيته، تناول رئي�ش جلنة الإدارة 

»الإطّيّيار  عّيّيدوان،  جورج  النائب  والعدل 

روؤيّيّية  اخل�سو�ش  وجّيّيه  وعلى  اللبناين 

ال�سحافة  بقانون  ق  يتعلنّ ما  يف  الرملان 

الإن�سان  حقوق  معايري  مع  يتوافق  مبا 

يف  القانون  هذا  �سننّ  ع  وتوقنّ الدولية«. 

العام 2019.

غ�سان  الّيّي�ّيّيسّيّيابّيّيق  الّيّينّيّيائّيّيب  ونّيّياقّيّي�ّيّيش 

الت�سريعية  »الإ�ّيّيّيسّيّيّي�حّيّيّيات  خمّيّييّيّير 

متطورة  بيئة  من  للتمكن  ال�زمة 

الإعّيّي�م  وزيّيّير  اأثّيّيّيار  بينما  لّيّي�إعّيّي�م«، 

التي  »التحديات  ريا�سي  ملحم  ال�سابق 

القانونّيّيي  امل�ستويني  علّيّيى  الوزارة  تواجه 

واملوؤ�س�سّيّياتي«.

جمعية  رئي�سة  تناولت  جانبها،  من 

ميخائيل،  رول  وموؤ�س�ستها  »مهارات« 

منظمات  جهة  من  الرئي�سة  »املخاوف 

بحرية  يتعلق  مّيّيا  يف  املّيّيدين  املجتمع 

ال�سحافة«.

بدورها، تناولت رئي�سة ق�سم الأخبار يف 

ام،  الب�سنّ مرمي  ال�سيدة  اجلديد  تلفزيون 

»دور واإ�سراك و�سائل الإع�م وال�سحافيني 

يف تعزيز احلق يف حرية ال�سحافة«.

»ورقّيّية  بّيّياإ�ّيّيسّيّيدار  املناق�سة  اخُتتمت 

لت  بريوت« التي ت�سمنت تو�سيات �سكنّ

لبنان  الّيّيتّيّيزام  لتجديد  طريق  خريطة 

املعايري الدولية املتعلقة باحلق يف حرية 

الراأي والتعبري واحلريات العامة.

م�ؤمتر
اإعداد: جان دارك اأبي ياغي
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»ورقة بريوت«

خريطة طريق 

لتجديد 

التزام لبنان 

املعايري الدولية

مع  بالتعاون  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  يف  الإن�سان  حلقوق  ال�سامي  املفو�ش  مكتب  نّظم 

موؤ�س�سة »مهارات«، ندوة حول التزامات لبنان املعايري الدولية اخلا�سة بحقوق الإن�سان، وذلك يف 

اإطار جتديد التزام املعايري الدولية املرتبطة باحلق يف حرية الراأي والتعبري وال�سحافة. 





تطّلب تنظيف نحو 70 يف املئة من الأرا�سي 

من  و�سواها  والقنابل  بالألغام  امللوثة  اللبنانية 

وجهوًدا  طويلة  �سنوات  احلــروب،  خملفات 

جّبارة ف�ساًل عن �سقوط �سهداء وجرحى.

اليوم، يواجه املركز اللبناين ل�أعمال 

يتمثل  جديًدا  حتدًيا  بالألغام  املتعلقة 

يحتلها  كّيّيان  التي  املناطق  بتطهري 

الإرهّيّيابّيّييّيّيون يف جّيّيّيرود عّيّير�ّيّيسّيّيال وراأ�ّيّيّيش 

كًما  خلفهم  تركوا  فهوؤلء  بعلبك. 

وال�سرائك  والقذائف  القنابل  من  هائً� 

اخلداعية والعبوات النا�سفة املرجتلة.

رئّيّييّيّي�ّيّيش املّيّيركّيّيز الّيّيلّيّيبّيّينّيّياين لّيّي�أعّيّيمّيّيال 

جهاد  الركن  العميد  بالألغام  املتعلقة 

الب�سع�ين يتحدث عن هذا املو�سوع...

عملية  من  اليوم  اأ�سبحنا  اأين  بداية،   •
الألغام  من  اللبنانية  ــي  ــس الأرا� تنظيف 

حجم  هو  وما  احلرب،  خملفات  من  و�سواها 

املعاجلة  اإىل  بحاجة  زالت  ما  التي  امل�ساحات 

لت�سبح اآمنة؟

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  قطعت  لقد   -

�سوًطا هاًما على �سعيد تنظيف الأرا�سي 

خملفات  من  و�سواها  بالألغام  امللوثة 

خا�ش  الّيّيلّيّيبّيّينّيّياين  فاجلي�ش  احلّيّيّيّيروب، 

�سباًقا مع اخلطر والوقت ملكافحة هذه 

الأر�ش  على  ق  حتقنّ ما  اإىل  لن�سل  الآفة، 

فبف�سل  الّيّيّييّيّيّيوم.  حّيّيتّيّيى 

الهند�سة  فّيّيّيوج  جّيّيهّيّيود 

واملنظمات  اجلي�ش،  يف 

التي  احلّيّيكّيّيومّيّييّيّية  غّيّيري 

املركز  بّيّياإ�ّيّيسّيّيراف  تعمل 

الّيّيّيلّيّيّيبّيّيّينّيّيّياين لّيّيّي�أعّيّيّيمّيّيّيال 

مت  بّيّيالألّيّيغّيّيام،  املتعلقة 

 108 حّيّيّيّيّيواىل  تّيّينّيّيظّيّييّيّيف 

مّيّيلّيّييّيّيون مّيّيرت مّيّيربّيّيع من 

امللوثة  الأرا�ّيّيسّيّيي  جمموع 

اأي ما يعادل 70  يف لبنان، 

جرى  وقد  منها.  املئة  يف 

الأقرب  الأرا�سي  تنظيف 

والتي  الآهلة  املناطق  اإىل 

الأوىل  الأف�سلية  ل  ت�سكنّ

اإلينا،  بالن�سبة  العمل  يف 

اليوم ما زلنا نواجه حتدي 

ى. تنظيف ما تبقنّ

التي  ال�سعوبات  هي  ما   •
تنظيف  عملية  تواجهها 

يحتلها  كــان  التي  ــرود  اجل

الإرهابيون؟

التفخيخات  م�سكلة  كّيّيانّيّيت   -

من  الإرهّيّيابّيّييّيّيون  زرعها  التي  والألّيّيغّيّيام 

اجلي�ش  واجهها  التي  ال�سعوبات  اأهّيّيم 

خ�ل  ا  خ�سو�سً �سدهم،  معاركه  يف 

وتكمن  اجلّيّيّيّيّيّيرود«،  »فّيّيجّيّير  عملية 

الإن�سانية  ل�أعمال  بالن�سبة  ال�سعوبة 

كانت  الّيّيتّيّيي  الأرا�ّيّيّيسّيّيّيي  تنظيف  يف 

م��ض�ع الغالف
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تنظيف اجلرود 

ال�سرقية ال�سمالية:

ال�سعوبات كثرية 

لكن العمل بداأ...

ت�سنيع العب�ات املرجتلة وت�سغيلها

عملية ال يحّدها �س�ى خمّيلة

االإرهابي الذي ي�سعها!
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ال�سا�سعة  بامل�ساحات  �سيطرتهم  حتت 

حول  موثوقة  معلومات  وجّيّيّيود  وعّيّيّيدم 

خة واأنواع التفخيخات.  الأماكن املفخنّ

فني  خملنّ اجلّيّيرود  من  وا  فّيّيرنّ فالإرهابيون 

غري  العبوات  من  هائً�  كًما  وراءهّيّيم 

بت�سميمها  نوا  تفننّ الّيّيتّيّيي  النظامية 

والأحجام،  الأنواع  مبختلف  وتنفيذها 

اجلّيّيرود  يف  كبري  ب�سكٍل  واملنت�سرة 

ال�سمالية ال�سرقية.

اأ�سا�سي يف جمع  ارتكزنا ب�سكٍل  لقد 

الهند�سة  وحدات  عمل  على  املعلومات 

يف اأثناء عملية »فجر اجلرود« وما بعدها. 

ولحًقا عملنا على جمع املعلومات من 

�ساعدونا على  الذين  املحليني  ال�سكان 

قدر ا�ستطاعتهم. اإ�سافة اإىل ذلك، ثمة 

تلك  يف  القا�سي  املناخ  ب�سبب  �سعوبات 

الألغام  نزع  اأعمال  اأوقّيّيف  ما  املنطقة، 

عن  ف�سً�  القار�ش،  ال�ستاء  اأ�سهر  خ�ل 

م�ست�سفى  اأقرب  اإىل  للو�سول  امل�سافة  اأننّ 

ل حتدًيا بحد ذاته لناحية الإخ�ء  ت�سكنّ

مع  حّيّيّيادث  اأي  ح�سول  عند  ال�سحي 

العاملني املخت�سني.

املخلفات  هذه  مع  التعامل  يتطلب  هل   •
التي  تلك  عن  خمتلفة  وو�سائل  تقنيات 

ا�ستُخدمت يف اجلنوب مثاًل لتنظيف الأرا�سي 

من خملفات العدو الإ�سرائيلي؟

- اإننّ وجود خطر العبوات غري النظامية 

تعقيًدا،  اأكرث  التنظيف  يجعل عملية 

ب تقنيات  فالتفتي�ش عن العبوات يتطلنّ

امل�ستعملة  تلك  عن  خمتلفة  ومبادئ 

يف الك�سف عن باقي الأج�سام اخلطرة 

اأو  الأ�سخا�ش  �سد  كالألغام  املتفجرة 

�سكل  ل  اأننّ  عّيّين  ناهيك  الآلّيّييّيّيات؛ 

تقليدًيا حمدًدا للعبوات املرجتلة، بل اإننّ 

ها  يحدنّ ل  وت�سغيلها  ت�سنيعها  عملية 

و�سعها.  الّيّيذي  الإرهّيّيابّيّيي  لة  خمينّ �سوى 

الأوىل  وللمرة  ا�ستخدمنا  الغاية  ولهذه 

 Drone ة  امل�سرينّ الطائرة  املجال  هذا  يف 

للقيام مب�سٍح غري تقني ل�أرا�سي.

لهذه  وطنية  معايري  املركز  و�سع  وقد 

املهمة قبل البدء بها، ومت 

بالتن�سيق  لها  التخطيط 

املنظمات  مع  والتعاون 

العاملة  احلكومية  غري 

من  ل��ستفادة  لبنان  يف 

املجال يف  هذا  خرتها يف 

بالإ�سافة  اأخّيّيرى.  بلدان 

اإىل ذلك مت تنظيم دورات 

تدريبية للعاملني يف هذه 

املّيّيدر�ّيّيسّيّية  يف  املّيّينّيّيظّيّيمّيّيات 

الألغام  لنزع  الإقليمية 

لأهّيّيّيّيّيّيداٍف اإنّيّي�ّيّيسّيّيانّيّييّيّية يف 

عمليات  �سملت  حمانا، 

وتقنيات الإزالة اخلا�سة.

• هل قام املركز باأي اأعمال 
توعية يف املنطقة؟

منذ  بّيّيالّيّيطّيّيبّيّيع،  نّيّيعّيّيم   -

لنتهاء  الأوىل  اللحظات 

اجلّيّيرود«،  »فجر  معركة 

�سملت  توعية  حملة  باإدارة  املركز  قام 

خمتلف القرى املحيطة بالبقعة امللوثة، 

اليوم  حتى  قائمة  زالّيّيت  مّيّيا  واحلملة 

بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية 

الدولية منها واملحلية.

تنظيف  اإىل  بالن�سبة  الو�سع  هو  ما  • حالًيا، 
معاجلتها،  الواجب  امل�ساحات  حجم  اجلرود؟ 

والتفخيخات  ــغــام  الأل نوعية  طبيعتها، 

هذا  يف  حمددة  خطة  ثمة  وهل  وكميتها... 

املجال وما هي اأبرز خطوطها؟

اجلرود  تنظيف  م�سروع  تق�سيم  مت   -

مراحل  ثّيّي�ث  اإىل  ال�سرقية  ال�سمالية 

عاًما  م�سًحا  ت�سمل  الأوىل  اأ�سا�سية: 

تزيد  الإجمالية  وم�ساحتها  للمنطقة 

عن 300 مليون مرت مربع، الهدف منها 

حتديد اأماكن اخلطر ونوعه اإن اأمكن؛ 

وعّيّيلّيّيى اأ�ّيّيسّيّيا�ّيّيش نّيّيتّيّيائّيّيج هّيّيّيذه املّيّيرحّيّيلّيّية، 

التنظيف،  يف  الأف�سليات  حتديد  يتم 

والإمكانات املطلوبة والوقت ال�زم.

يف  مبعظمها  املرحلة  هّيّيذه  انتهت 

ومت  املا�سي،  الّيّيعّيّيام  مّيّين  الأول  ت�سرين 

مرت  مليون  بّي1،3  امللوثة  امل�ساحة  حتديد 

امل�ساحة  هذه  تكون  قد  تقريًبا،  مربع 

ل  اأكر، اإذ ثمة مناطق حتتاج اإىل تدخنّ

يدوي لتحديد اخلطر فيها.

الثانية هي مرحلة التنظيف،  املرحلة 

يف  الأوىل  املرحلة  بعد  مبا�سرة  بداأت  وقد 

هذه  وعورة  ال�سابق، لكننّ  الأول  ت�سرين 

املنطقة والأحوال اجلوية ال�سيئة اأدت اإىل 

ومع  ال�ستاء،  ف�سل  يف  العمليات  توقف 

من  جمّيّيدًدا.  انطلقت  اآذار،  �سهر  بداية 

املتوافرة  الإمكانات  بح�سب  املخطط، 

خ�ل  املرحلة  هذه  تنتهي  اأن  حالًيا، 

بالنتائج  وذلك مرهون  اأو ث�ث،  �سنتني 

وبا�ستمرار  الأر�ّيّيّيش  على  ق  تتحقنّ التي 

الدعم املادي.

انتهاء  بعد  فتاأتي  الثالثة  املرحلة  اأما 

ظهور  املتوقع  مّيّين  حيث  التنظيف، 

ل  اأمّيّياكّيّين  يف  منفجرة  غّيّيري  اأجّيّي�ّيّيسّيّيام 

اإليها يف الوقت احلال،  ميكن الو�سول 

ل لتخاذ  وحينها �سيتم تدريب فريق تدخنّ

ما يلزم من اإجراءات.

تنظيف اجلرود عملية معقدة

تتطلب تقنيات

وتدريبات خا�سة...







جوزاف  العماد  اللبناين  اجلي�ش  قائد  برعاية 

املتعلقة  للأعمال  اللبناين  املركز  اأطلق  عون، 

الوطنية  احلملة  اللبناين  اجلي�ش  يف  بالألغام 

التذكريية للتوعية من خماطر الألغام والقنابل 

بال�شراكة  املنفجرة،  غري  والذخائر  العنقودية 

مع  وبالتعاون  واملهجر«  لبنان  »بنك  مع 

»اللجنة الوطنية للتوعية من خماطر الألغام«.

هذا  حملت  ال��ت��ي  احلملة  اإط���اق 

والتنمية«  الأم��ان  »تعزيز  عنوان  العام 

من  للتوعية  العاملي  اليوم  مع  تزامن 

العنقودية،  والقنابل  الأل��غ��ام  خماطر 

»املدر�سة  يف  اأُقيم  الذي  الحتفال  وح�سر 

الإق��ل��ي��م��ي��ة ل��ن��زع الأل���غ���ام لأه���داف 

اخلطيب  �سعيد  ثكنة  يف  اإن�سانية« 

�سرمي  ج��ورج  الركن  اللواء  حمانا،  يف 

بو  اليا�س  الوطني  الدفاع  وزي��ر  ممثااً 

ج��وزاف  العماد  اجلي�س  وق��ائ��د  �سعب 

لاأعمال  اللبناين  املركز  رئي�س  عون، 

جهاد  الركن  العميد  بالألغام  املتعلقة 

الأمم  برنامج  عن  ممثلون  ب�سعاين، 

املتحدة وال�سفارات امل�ساركة يف امل�سروع، 

»بنك  عام  ومدير  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

رئي�سة  اأزه���ري،  �سعد  واملهجر«  لبنان 

الدكتورة  الألغام  لنزع  الوطنية  اللجنة 

حبوبة عون، بالإ�سافة اإىل �سباط كبار 

و�سخ�سيات ر�سمية.

اللواء الركن �شرمي

ب��اأّن  كلمته  يف  �سرمي  ال��ل��واء  ذّك��ر 

احل��روب  تبعات  يعاين  زال  ما  »لبنان 

خمتلفة،  حقبات  خال  �سهدها  التي 

وقنابل  ��ا  األ��غ��اماً اأر���س��ن��ا  يف  وخ��ّل��ف��ت 

عنقودية«...

م�سوؤولية حماية  ا من  انطاقاً واأ�ساف: 

�سعبه والدفاع عن اأر�سه، كان للجي�س 

والت�سحية يف �سبيل  الوفاء لر�سالته  �سرف 

خو�س  عن  اأهمية  تقل  ل  مهمة  اإجناز 

املعارك واحلروب، األ وهي مواجهة عدو 

م�سترت »ا�ستوطن« م�ساحات وا�سعة من 

والأبرياء من  ال�سحايا  ا  اأرا�سينا، م�سطاداً

اأطفال ومزارعني، ومواطنني عّزل.

وحمفوفة  �سعبة  املهمة  اأّن  واأك���د 

يفوق  مت��وي��ل  اإىل  وحت��ت��اج  ب��امل��خ��اط��ر 

مبوؤ�س�ساتها  اللبنانية  ال��دول��ة  ق��درات 

اإكمالها،  اأّننا م�سّرون على  اإل  كافة، 

�سهدائنا  بدماء  املجبول  ترابنا  جلعل 

ول�ستعادة  م�سبوه،  ج�سم  اأي  من  ا  خالياً

حمتااً  زال  م��ا  اأر���س��ن��ا  م��ن  �سرب  ك��ل 

فيعود  املنفجرة،  غري  والذخائر  بالألغام 

ويلعب  باأماٍن،  حقولهم  اإىل  املزارعون 

بذلك  وتنطلق  ال�ساحات،  يف  الأطفال 

والعمرانية  والتنموية  القت�سادية  الدورة 

وال�سياحية.

: هدفنا يف املرحلة املقبلة،  وتابع قائااً

واجلهات  ال�سديقة  الدول  مع  بالتعاون 

اإجناز  ا من  اأن نتمّكن معاً املانحة، هو 

مربع  مرت  مليون   46 من  اأكرث  حترير 

اإىل  بحاجٍة  زالت  ما  التي  الأرا�سي  من 

�سنوات  تنفيذه  يتطلب  قرار  تنظيف. 

اأ�سباب اأهمها تقني يتعلق  طويلة لعدة 

بتوفري  يتعلق  وم��ايل  الأر���س،  بطبيعة 

التمويل الازم لزيادة عدد الفرق يف اإزالة 

خملفات احلروب.

واأعلن اإجناز مهمة م�سح الأرا�سي التي 

الإرهابية  املنظمات  حتتلها  كانت 

بعد  بعلبك،  وراأ����س  عر�سال  ج��رود  يف 

اجل���رود«  »ف��ج��ر  معركة  يف  حتريرها 

واأوروب���ي،  اأم��ريك��ي  بدعٍم  وحتديدها، 

حيث تقّدر امل�ساحة امللوثة فيها باأكرث 

تبداأ  اأن  على  مربع،  مرت  مليون  من 

املقبلة،  الأ�سابيع  يف  تنظيفها  اأعمال 

الازمة،  الإمكانات  كل  توافرت  واإذا 

قد ُتنجز هذه الأعمال يف غ�سون عاَمني، 

التي  اأرا�سيهم  املنطقة  اأهايل  في�ستعيد 

ليلّونوها  اأع��وام،  مر  على  منها  ُحرموا 

ا باأخ�سر احلياة. جمدداً

الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر  »با�سم  وختم: 

اجلي�س  وقائد  �سعب  بو  اليا�س  الأ�ستاذ 

املركز  اأ�سكر  ع��ون،  ج��وزاف  العماد 

بالألغام  املتعلقة  لاأعمال  اللبناين 

بالتعاون  احلملة،  ه��ذه  اإط��اق  على 

من  للتوعية  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة  م��ع 

»بنك  مع  وبال�سراكة  الألغام،  خماطر 

كل  اأ�سكر  كما  وامل��ه��ج��ر«.  لبنان 

بحكوماتها  ممثلة  ال�سديقة  ال��دول 

وق��وات  احلكومية،  غري  ومنظماتها 

على  لبنان،  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم 

اجلي�س  مع  وال��دائ��م  امل�ستمر  تعاونها 

الأرا�سي  تنظيف  على  للعمل  اللبناين 

التوعية  حمات  يف  وامل�ساهمة  امللوثة، 

كما  اللبنانية،  املناطق  خمتلف  يف 

واملعّوقني  اجلرحى  اأم��ام  اإج��الاً  اأنحني 

اأولئك  جهود  واأثّمن  ال�سهداء،  واأرواح 

يف  جمهولني،  ا  جنوداً ب�سمٍت  العاملني 

منا�سبة
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اإطالق احلملة

التذكريية للتوعية 

من خماطر الألغام

تعزيز الأمان والتنمية

اللواء الركن جورج �شرمي



من  لاأرا�سي  جديدة  حترير  معركة 

حقولاً  الأحمر  ليزهر  غادر،  عدو  رج�س 

خ�سراء حان وقت قطافها«.

كلمات امل�شاركني

للتوعية  الوطنية  »اللجنة  كلمة 

الدكتورة  األقتها  الألغام«،  خماطر  من 

حبوبة عون التي اأعلنت اأّن �سعار »اليوم 

الألغام«  خماطر  من  للتوعية  العاملي 

لهذا العام، هو الأمم املّتحدة تعمل من 

اأجل »حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 

والأر�س الآمنة والبيت الآمن«.

واإع��ان   1990 العام  »منذ  واأ���س��اف��ت: 

واجلي�س  ل��ب��ن��ان،  يف  احل���رب  ان��ت��ه��اء 

الآمنة  الأر���س  تاأمني  يف  ج��اد  اللبناين 

والبيت الآمن لكل اأبناء الوطن من دون 

اجلبهات  على  بنف�سه  ي�سّحي  متييز، 

لنزع  الإن�سانية  العمليات  يف  كما 

اخلطرية...  الأماكن  وتطهري  الألغام 

مبهنيٍة  والأمان  للتنمية  ا  تعزيزاً ويعمل 

اللبناين  املركز  اأ�سحى  وبهذا  عالية، 

اجلي�س  يف  بالألغام  املتعلقة  لاأعمال 

اللبناين يف طليعة املراكز على امل�ستوى 

ال�سراكات  ببنائه  ومت��ّي��ز  ال��ع��امل��ي، 

ذات  العاملية  اجلمعيات  مع  الناجحة 

العاملية  املانحة  واجلهات  الخت�سا�س، 

املتحدة،  الأمم  ومنّظمات  واملحلية 

القطاع  كما  املحلي  امل��دين  والقطاع 

اخلا�س«.

ومتّنت على املعنيني كافة »ال�ستمرار 

يف دعم لبنان يف معاجلة هذه امل�سكلة، 

م�سكلة  بوجود  اأمان  ول  تنمية  ل  لأّن 

الألغام«.

العميد الركن الب�شعلين

خماطر  عن  وثائقي  فيلم  عر�س  بعد 

الألغام، األقى العميد الركن الب�سعاين 

»التوعية  اأّن  اإىل  فيها  اأ���س��ار  كلمة 

العنقودية  والقنابل  الألغام  خماطر  من 

وخم��ل��ف��ات احل���روب ُت��ع��د اإح���دى اأه��م 

الن�ساطات املتعلقة بالألغام، اإىل جانب 

ال�سحايا.  وم�ساعدة  التنظيف  عمليات 

وقد �سملت اأعمال التوعية التي قام بها 

واملوؤ�س�سات  اللجان  بالتعاون مع  املركز 

مواطن  األف  ومئة  مليون  نحو  املعنية، 

املبا�سر، يف  املبا�سر وغري  ال�سعيَدين  على 

خمتلف املناطق اللبنانية«.

ياأتي  احلملة  هذه  اإط��اق  اأّن  واأعلن 

للتوعية  الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون 

من خماطر الألغام، وبدعٍم من اجلهات 

املانحة بهدف تعزيز الوعي لدى املواطنني 

املحن،  رغ��م  ب��اأر���س��ه��م  املتم�سكني 

م�ساعدة  برنامج  مع  بالتكامل  وذلك 

ال�سحايا وعمليات التنظيف...

واأ�سار اإىل »اأّن املركز اللبناين لاأعمال 

فوج  ومب�ساركة  ب��الأل��غ��ام،  املتعلقة 

الهند�سة يف اجلي�س اللبناين واملنظمات 

العاملة  والأجنبية  املحلية  واجلمعيات 

اإن�سانية،  لأهداٍف  الألغام  نزع  جمال  يف 

نحو   2018 العام  نهاية  حتى  نظف  قد 

يعادل  م��ا  اأي  م��رب��ع،  م��رت  مايني   108

امل�سبوهة  الأرا�سي  من  املئة  يف  �سبعني 

العنقودية«،  والقنابل  بالألغام  امللّوثة  اأو 

يجعل  والراقي  املميز  تعاوننا  »اأّن  واأكد 

الطموحات  وم��ع  كبرية،  طموحاتنا 

واأهمها تاأمني الدعم  التحديات،  تظهر 

الازم ملتابعة ما بداأناه... فالتعاون بني 

والدولية  املحلية  الأهلية  اجلمعيات 

جناح  مفتاح  هو  الر�سمية  واملوؤ�س�سات 

اأف�سل  اإىل  للو�سول  امل�سرتك  عملنا 

النتائج«.

اأزهري

»بنك  عام  مدير  اأعلن  جهته،  من 

يفخر  »امل�سرف  اأّن  وامل��ه��ج��ر«،  لبنان 
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ال�شيد �شعد اأزهري

العميد الركن جهاد الب�شعلين

الدكتورة حبوبة عون



القطاع  من  الأول  الاعب  يكون  باأن 

الوطنية  الق�سية  هذه  تبّني  يف  اخلا�س 

ال��ت��وع��ي��ة ح��ول  اإط����اق ح��م��ات  ويف 

العنقودية،  والقنابل  الأل��غ��ام  خماطر 

التي  العالية  الأهمية  من  ذلك  وينبع 

امل�سوؤولية  يف  لن�ساطاته  البنك  يعطيها 

عرب  العملي  دوره  وم��ن  الجتماعية، 

ال��ذي  ع��ط��اء«  »ب��ل��وم  برنامج  اإط��اق��ه 

الآن  حتى  قام  والذي   ،2010 العام  يف  بداأ 

لاأعمال  اللبناين  املركز  مع  بالتعاون 

والقنابل  الألغام  بنزع  بالألغام  املتعلقة 

من  مربع  مرت  األف   230 من  العنقودية 

تاأهيل  وب��اإع��ادة  اللبنانية،  الأرا���س��ي 

الأ�سجار  زرع  خال  من  املنطقة  اأرا�سي 

الأم��ل  وب��ث  ال�سحايا  اأه��ايل  وم�ساعدة 

»اأّن  ا  م��وؤك��داً رب��وع��ه��ا«،  يف  واحل��ي��اة 

ا لتحقيق الهدف  البنك �سي�سعى جاهداً

اإزال��ة  وه��و  النبيل،  والتنموي  الإن�ساين 

الألغام والقنابل العنقودية جميعها من 

الآمنة  احلياة  واإعادة  اللبنانية  الأرا�سي 

واملتطّورة اإليها«.

ا  �سرحاً مّكي  علي  الرائد  قّدم  ا،  واأخرياً

»تعزيز  �سعار  حتت  املركز  اأعمال  عن 

ن�ساطاته  اإىل  ا  م�سرياً والتنمية«،  الأمان 

عر�س  مت  كما  امل�ستقبلية،  وم�ساريعه 

برنامج احلملة وحمطاتها.

منا�سبة
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عطاء

 ،2010 العام  يف  الألغام  نزع  ق�سية  واملهجر  لبنان  بنك  تبّنى 

التي  عطاء«  ما�سرتكارد  »بلوم  بطاقة  خ��ال  من  وذل��ك 

الدعم من خال  ياأتي  الألغام.  نزع  ت�سمح حلامليها بدعم 

ثمنها ومع كل ا�ستعمال لهذه البطاقة.

نوعها يف  الأوىل من  ما�سرتكارد عطاء«  »بلوم  بطاقة  تعّد 

برنامج »عطاء«  »ما�سرتكارد«  �سركة  اختارت  وقد  العامل، 

برنامج  حت��ت  اإدراج���ه  ع��رب  وذل��ك   ،2014 ال��ع��ام  يف  لدعمه 

Purchase with Purpose العاملي.

لاأعمال  اللبناين  امل��رك��ز  برت�سيح  امل�سرف  ق��ام  كما 

اليوم  يف   )2015( ال�سام«  »�سفري  جلائزة  بالألغام  املتعلقة 

يف  احلثيثة  جلهوده  ا  تقديراً تكرميه  ومّت  لل�سام،  العاملي 

حترير الأرا�سي من عبء الألغام وخطرها.

الإقليمي  الرئي�س  م��ن  امل�����س��رف  ت�سّلم   2018 ال��ع��ام  يف 

اأفريقيا، جائزة  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ملا�سرتكارد يف منطقة 

لل�سركات  الجتماعية  بامل�سوؤولية  مرتبطة  بطاقة  »اأف�سل 

ما�سرتكارد  »بلوم  بطاقة  عن  وذلك   »2018 للعام  امل�سرق  يف 

عطاء«.

الرائد علي مّكي





ح�سر الحتفال، رئي�س املركز اللبناين 

العميد  ب��الأل��غ��ام  املتعلقة  ل��اأع��م��ال 

اجلي�س  قائد  ممثااً  ن�سر  زي��اد  الركن 

وملحقون  �سفراء  عون،  جوزاف  العماد 

ع�����س��ك��ري��ون م���ن ال�����دول ال��داع��م��ة 

برنامج  املانحة، ممثلون عن  واجلهات 

الأمم املتحدة الإمنائي UNDP والحتاد 

الأمريكية  اجلامعة  من  وفد  الأوروب��ي، 

التقني  الفرن�سي  امل�ست�سار  ب��ريوت،  يف 

الأل��غ��ام  ل��ن��زع  الإقليمية  للمدر�سة 

املنظمات  لبنان،  يف  اإن�سانية  لأه��داٍف 

نزع  جم��ال  يف  العاملة  واجل��م��ع��ي��ات 

الوطنيتني  اللجنتني  واأع�ساء  الأل��غ��ام، 

وم�ساعدة  الألغام  خماطر  من  للتوعية 

اإ�سراف  حتت  العاملني  الألغام  �سحايا 

املركز املذكور، ف�سااً عن �سباطه.

مكي  علي  الرائد  حتّدث  البداية،  يف 

من  والتوعية  الإع���ام  ق�سَمي  رئي�س 

املركز،  يف  والتاأليل  الأل��غ��ام  خماطر 

خطوة  ه��و  الن�ساط  ه��ذا  اأّن  ا  م��ع��ت��رباً

املركز  ب��داأه  طويل،  طريق  يف  اإ�سافية 

بالألغام  املتعّلقة  لاأعمال  اللبناين 

منذ نحو ع�سرين �سنة �سمن توجيهات 

اجلهات  مع  وبالتعاون  اجلي�س،  قيادة 

اإىل  للو�سول  والدولية  املحلية  واملوؤ�س�سات 

من  اللبنانية  الأرا���س��ي  كامل  حترير 

خطر الألغام وخملفات احلروب. 

املديرة  حركة  دينا  ال�سيدة  واأ���س��ارت 

مليثاق  الوطنية  لل�سبكة  التنفيذية 

التاأثري  اإىل   ،UNGC املتحدة  الأمم 

على  لبنان  يف  الألغام  لنزع  الإيجابي 

للعام  امل�ستدامة  التنمية  خطة  حتقيق 

يف  املتحدة  الأمم  و�سعتها  التي   ،2030

العام 2015.

الدرا�سة  اأّن  حركة  ال�سيدة  واأ�سافت 

لاأعمال  اللبناين  املركز  قّدمها  التي 

ت�سب   ،LMAC ب��الأل��غ��ام  املتعّلقة 

امل�ستدامة،  التنمية  اأه���داف  خانة  يف 

الأم��ن  برت�سيخ  يتعّلق  م��ا  ا  خ�سو�ساً

احلق  واإعطائهم  املدنيني  اأرواح  وحماية 

الناحية  م��ن  ه��ذا  ب��اأم��اٍن،  العي�س  يف 

يجب  ل  اأخرى،  ناحية  ومن  الإن�سانية. 

ُيعد  الألغام  نزع  م�سروع  اأّن  نغفل  اأّن 

ا.  ا مربحاً ا اقت�سادياً م�سروعاً

بعد  اأّن���ه  ح��رك��ة  ال�سيدة  واأع��ل��ن��ت 

لهذه  القت�سادية  اجل��دوى  من  التاأّكد 

الدرا�سة، اأطلقت ال�سبكة الوطنية نداء 

اإىل القطاع اخلا�س دعته اإىل ال�ستثمار 

اإع��ادة  يف  وامل�ساركة  امل�ساريع  ه��ذه  يف 

مل�ستقبٍل  والتخطيط  الوطن،  هذا  بناء 

التنمية  لأهداف  التقّدم  واإحراز  اأف�سل، 

امل�ستدامة. 

نزع  م�سروع  اأّن  اأك���دت  اخل��ت��ام  يف 

م��ردود  زي���ادة  يف  ي�سهم  ���س��وف  الأل��غ��ام 

يف  ا  اأ�سا�سياً ا  م���ورداً ُتعد  التي  ال�سياحة 

يتّم  اأن  املعنيني  على  ومتّنت  لبنان، 

ت�سجري امل�ساحات املنّظفة يف بلد يتمتع 

للعمل  الوقت  حان  وقد  خاب،  مبناٍخ 

وحتقيق التزام لبنان باأجندة 2030.

هدفنا: �شفر �شحايا

كلمة   Rein Nieland ال�سيد  واألقى 

ا اإىل دعم الحتاد  الحتاد الأوروبي، م�سرياً

درا�سة
اإعداد: جان دارك اأبي ياغي
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برعاية وزير الدفاع الوطني اليا�ش بو �شعب، 

ويف اإطار ت�شليط ال�شوء على اجلهود التي يقوم 

بها املركز اللبناين للأعمال املتعّلقة بالألغام يف 

جمال العمليات الإن�شانية، نّظم برنامج الأمم 

املتحدة الإمنائي UNDP بالتعاون مع املركز 

املذكور، احتفالاً اأُطلقت خلله درا�شة بعنوان 

– الجتماعية للأعمال  »اجلدوى القت�شادية 

املتعّلقة بالألغام يف لبنان«، وذلك يف اجلامعة 

 .AUB الأمريكية يف بريوت

اجلدوى القت�صادية - 

الجتماعية لالأعمال 

املتعّلقة بالألغام يف لبنان:

مردود قيمته 4.15 دولر 

مقابل كل دولر يُنفق

ال�شيدة دينا حركة



اإىل  للو�سول   2002 ال��ع��ام  منذ  للبنان 

اإطاق  اإّن  وق��ال  �سحايا«.  »ل  الهدف 

يحث  لبنان  يف  ال��ي��وم  ال��درا���س��ة  ه��ذه 

هذا  يف  والتقّدم  العمل  على  املعنيني 

منذ  ُعر�ست  اأّنها  اإىل  ا  م�سرياً املجال، 

بّينت  وق��د  جنيف،  يف  اأ�سابيع  ب�سعة 

به  ُيحتذى  مثالاً  �سيكون  لبنان  اأّن 

الحت��اد  اأّن  واأو���س��ح  جميعها.  ل��ل��دول 

حواىل   ،2006 العام  منذ  ا�ستثمر  الأوروبي 

الإن�سانية  الأعمال  يف  ي��ورو  مليون   38

املتعّلقة بالألغام يف لبنان. 

نياند  ال�سيد  اأ�سار  كلمته،  ختام  يف 

التعاون  نتيجة  الدرا�سة هي  اأّن هذه  اإىل 

اللبناين  واملركز  الأوروب���ي  الحت��اد  بني 

وبرنامج  بالألغام  املتعّلقة  لاأعمال 

الأمم املتحدة الإمنائي. 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

 Celine ال�سيدة  األ��ق��ت  ذل���ك،  بعد 

لربنامج  املقيمة  املمثلة   Moyroud
الأمم املتحدة الإمنائي UNDP كلمة، 

املتحدة  الأمم  برنامج  اإّن  فيها  قالت 

الأم���د يف  ط��وي��ل  �سريك  ه��و  الإمن��ائ��ي 

عمليات نزع الألغام يف لبنان بالتعاون 

اأ�سبح  لبنان  واإّن  اأخرى،  منظمات  مع 

العمليات  اإدارة هذه  مثالاً ُيحتذى به يف 

للمركز  احلكيمة  الإدارة  بف�سل 

بالألغام،  املتعّلقة  لاأعمال  اللبناين 

ذل��ك،  على  الأم��ث��ل��ة  بع�س  وع����ّددت 

لاأعمال  الوطنية  املعايري  تطوير  منها: 

مع  ال�سراكة  تطوير  بالألغام،  املتعلقة 

املدر�سة  اإن�ساء  خ��ال  من  العامل  دول 

الإقليمية لنزع الألغام لأهداٍف اإن�سانية 

لبنان كان  اأّن  اإىل  بالإ�سافة  لبنان،  يف 

اأو�سلو  اتفاقية  يف  الأَُول  الأع�ساء  من 

العنقودية.  القنابل  ا�ستخدام  حلظر 

جاهز   UNDP برنامج  اأّن  واأو�سحت 

ا  معاً العمل  على  ويوؤّكد  لبنان،  مل�ساندة 

التنمية  اأه��داف  اإىل  الو�سول  اأج��ل  من 

امل�ستدامة 2030.

تنظيف نحو %70 

من امل�شاحات امللّوثة

العميد  اجلي�س  ق��ائ��د  ممثل  ت��ن��اول 

عمل  كلمته  يف  ن�سر،  زي��اد  ال��رك��ن 

املركز وملحة تاريخية عن مراحل التلوث 

بالألغام والقنابل العنقودية والذخائر غري 

حياة  على  وتاأثريها  لبنان،  يف  املنفجرة 

املواطنني والإجنازات التي حّققها اجلي�س 

اللبناين حتى نهاية العام 2018، بالتعاون 

مع املنظمات العاملة �سمن هذا املجال. 

واأو�سح اأّن ما مّت اإجنازه ي�سمل نحو �سبعني 

امل�سجلة،  امللّوثة  امل�ساحات  من  املئة  يف 

على  ��ا  اإي��ج��اباً انعك�س  ال���ذي  الأم����ر 

با�ستثمار  لهم  و�سمح  املواطنني،  حياة 

امل�ستوى  تطوير  يف  اأ�سهم  مما  اأرا�سيهم، 

للمجتمعات  والقت�سادي  الجتماعي 

املت�سررة، ف�سااً عن خف�س عدد امل�سابني. 

اأبرز نتائج الدرا�شة

يف اخلتام، األقى الدكتور كنج حماده 

حما�سرة  الأم��ريك��ي��ة(  اجلامعة  )م��ن 

اجلدوى  حول  اأعّدها  التي  الدرا�سة  عن 

لاأعمال  الجتماعية   – القت�سادية 

ف�سّلط  لبنان،  يف  ب��الأل��غ��ام  املتعّلقة 

لاأعمال  التنموية  اجلوانب  على  ال�سوء 

القيمة  احت�ساب  عرب  بالألغام  املتعّلقة 

املتعّلقة  الإج���راءات  لتكاليف  املالية 

بالألغام واملتفجرات والفوائد الناجتة عن 

التكلفة  الإج��راءات، مبا يف ذلك  هذه 

وخمّلفات  الأل��غ��ام  حل���وادث  الب�سرية 

الو�سول  من  احلرمان  وتكلفة  احلروب 

الإنتاجية.  وقدراتها  امللّوثة  الأرا�سي  اإىل 

دولر  كل  اأّن  الدرا�سة  نتائج  اأب��رز  ومن 

واحد ُي�سرف يف الأعمال املتعّلقة بالألغام 

ي�سهم يف اإنتاج ما يعادل 4.15 دولر. جدير 

ُت�سهم  الدرا�سة  هذه  نتائج  اأّن  بالذكر 

يف  الأولويات  وحتديد  ال�سيا�سات  و�سع  يف 

الإجراءات املتعّلقة باإزالة الألغام.
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الدكتور كنج حماده

العميد الركن زياد ن�شر Rein Nieland ال�شيد

Celine Moyroud ال�شيدة



ترحيبية  بكلمٍة  الور�سة  ا�سُتهّلت 

غامن  داليا  ال�سيدة  املركز  م�سوؤولة  من 

الور�سة  انعقاد  اأ�سباب  اأوردت  التي  يزبك 

القطاَعني  واأهدافها، ومنها اجلمع بني 

اخل��ربات  وت��ب��ادل  والع�سكري،  امل��دين 

معجم  واإ�سدار  املعلومات  جمع  بهدف 

العامل.  ح��ول  للع�سكريني  اأطل�س  اأو 

من  عدد  الكام  على  تناوب  بعدها 

ال�سيدة  فرّكزت  الور�سة.  يف  امل�ساركني 

امل��ع��وق��ات  ع��ل��ى   Ann Blomberg
يف  للمراأة  الكّلي  الندماج  متنع  التي 

تفعيل  على  ة  حا�سّ العربية،  اجليو�س 

واإدماجها  تاأهيلها،  توجيهها،  دورها، 

�سّلط  ف��ي��م��ا  الأم��ن��ي��ة،  الأج���ه���زة  يف 

وجميد  عجيلي  منت�سر  ال��دك��ت��وران 

نظرة  بني  التناق�س  على  ال�سوء  حمّيد 

اأّنها  على  ل��ل��م��راأة  ال��ع��راق��ي  املجتمع 

الوطن،  حتمي  اأن  ت�ستطيع  ل  �سعيفة 

فيه.  امل�سّلحة  ال��ق��وات  دخولها  وب��ني 

امل�ست�سار  خليفة  اأك��رم  الدكتور  اأم��ا 

النوعي  الدمج  م�ساكل  يف  الإقليمي 

 ،ESCWA�ال املراأة يف  وامل�ساواة ومتكني 

فقد لفت اإىل �سرورة متكني املراأة وتعزيز 

�سّددت  فيما  الأمنية.  القوى  يف  دوره��ا 

الدكتورة منال زعيرت من املعهد العربي 

للدرا�سات الن�سائية يف اجلامعة اللبنانية 

الأمريكية يف بريوت، على �سرورة اإدخال 

يف  الإن�سان  حقوق  يف  التدريبية  املناهج 

ا من نهج  القطع والوحدات لت�سبح جزءاً

املوؤ�س�سة وروحّيتها.

العقيد  حتّدثت  الثانية،  اجلل�سة  يف 

جنا جا�سي من وزارة الدفاع التون�سية 

خطة  تناولتها  التي  النقاط  ف�سرحت 

والتي  الدفاع،  وزارة  �سعيد  على  العمل 

دعت اإىل الدمج النوعي الكامل وامل�ساواة 

اأمل  بني الرجل واملراأة، ولفتت الدكتورة 

اإىل  تون�س   - منوبا  جامعة  من  الغرامي 

املراأة  اإدماج  من  مت�ساربة  مواقف  وجود 

وم�ساواتها بالرجل يف القوى الأمنية على 

الدكتورة  اأما  التون�سية.  الدولة  �سعيد 

اإمي�����ان رج���ب م���ن م��رك��ز الأه�����رام 

وال�سرتاتيجية،  ال�سيا�سية  للدرا�سات 

من  ال�ستفادة  يتّم  اأّنه  اإىل  اأ�سارت  فقد 

طاقة املراأة وخرباتها يف عدة حقول اأ�سوةاً 

بزمائها الذكور يف م�سر.

يف اليوم الثاين، قّدمت العميد املتقاعد 

من  الفوري  رجاء  والرائد  ال�سرحان  �سناء 

مداخلة  الأردن��ي��ة،  امل�سلحة  ال��ق��وات 

عر�ستا فيها التجربة يف الأردن، وحتّدثتا 

لتاأهيل  امل��ع��ّدة  وامل��دار���س  املعاهد  عن 

الع�سكريات يف ال�سرطة واجلي�س، ولفتتا 

ُتعنى  امل���راأة  ل�سوؤون  مديرية  وج��ود  اإىل 

وتطويعهن  وتاأهيلهن  الإناث  بتوجيه 

يف اجلي�س. 

اأعّدته  فيديو  بفيلم  الور�سة  اخُتتمت 

اجلي�س  يف  املعنوي  التوجيه  مديرية 

الأردين.

ور�سة عمل
اإعداد: با�شكال معّو�ش بومارون
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املراأة 

يف اجليو�ش العربية

الواقع والآفاق

 »In the Men’s House« ور�شة عمل بعنوان Carnegie Middle East نّظم مركز

الدور  الأمنية واجلي�ش، بهدف تفعيل هذا  املوؤ�ش�شات  النوع الجتماعي يف  متحورت حول دمج 

وتعزيزه وجمع معلومات من قبل املركز عن دور املراأة يف جيو�ش عدد من البلدان العربية، �شارك 

ني  امل�شاواة بني اجلن�شَ تاأمني  والنا�شطني يف جمال  وامل�شت�شارين  والباحثني  ال�شباط  فيها عدد من 

يف قطاعات املجتمع املدين والإدارات العامة، يف عدة بلدان: )اجلزائر، املغرب، تون�ش، العراق، 

الأردن، م�شر، النم�شا، هولندا، ال�شويد، واإ�شبانيا(. ومّثل اجلانب اللبناين العميد طبيب الأ�شنان 

راغدة اأبو حيدر التي تناولت يف مداخلتها دور املراأة يف اجلي�ش اللبناين، جلهة الإطار القانوين الذي 

التي تعمل فيها داخل  يرعى تطويعها يف اجلي�ش وحقوقها وواجباتها، ف�شلاً عن الخت�شا�شات 

اجلي�ش  يف  املتطّوعات  لتعيني  املحددة  الن�شب  عن  مظلوم  ح�شني  النقيب  حتّدث  كما  املوؤ�ش�شة. 

واخت�شا�شاتهن.



�سملت الور�سة التي ا�ستمّرت ع�سرة اأيام، �سل�سلة حما�سرات 

عن العمليات الإعامية تخّللتها متارين تطبيقية، قّدمها 

بالتعاون  املجال،  هذا  يف  �س  املتخ�سّ الربيطاين  التدريب  فريق 

مع املتدربني.

البيانات  تنظيم  الور�سة:  ت�سّمنتها  التي  العناوين  اأبرز  ومن 

وتنظيم  املقابلة  اإجراء  وتقنيات  احلربي  والإعام  والر�سائل 

ر�سمي  ناطق  حت�سري  كيفية  اإىل  اإ�سافة  ال�سحفي،  املوؤمتر 

ع�سكري.

مبنى  يف  ال�سهادات  ت�سليم  حفل  اأُقيم  الور�سة،  ختام  ويف 

ممثااً  قان�سو  علي  العميد  التوجيه  مدير  بح�سور  الكلية 

املتحدة  اململكة  و�سفري  عون  ج��وزاف  العماد  اجلي�س  قائد 

الع�سكري  وامللحق   Chris Rampling ال�سيد  لبنان  يف 

.Chris Gunning  الربيطاين املقّدم

واعترب Rampling اأّن التفاعل مع الإعام م�ساألة اأ�سا�سية 

اإىل  الإيجابية  الر�سائل  لإي�سال  منها  ال�ستفادة  ميكن 

للجي�س  الربيطاين  الدعم  ا�ستمرار  على  ا  م�سدداً املواطنني، 

اللبناين.
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ور�سة عمل

الإعالم الع�صكري

ور�شة عمل يف اإطار 

امل�شاعدات الربيطانية للجي�ش

�شفارة  نّظمتها  التي  التدريبية  الور�شة  الع�شكري« هو عنوان  »الإعلم 

لعدد  والأركان  للقيادة  �شهاب  فوؤاد  كّلية  مع  بالتن�شيق  املتحدة  اململكة 

من �شباط اجلي�ش، �شمن اإطار برنامج امل�شاعدات التدريبية التي تقّدمها 

ال�شلطات الربيطانية للجي�ش اللبناين.



 CIMIC امل��دين   – الع�سكري  التعاون  مديرية  ك��ّرم��ت 

)الكتيبة  وجتهيزها  قاعاتها  اإح��دى  برتميم  امل�ساهمني 

لبنان  املوؤقتة يف  املتحدة  الأمم  قوات  �سمن  العاملة  الكورية 

العميد  الحتفال  ح�سر   .)Spirit of America ومنظمة 

الركن اإيلي اأبي را�سد م�سرّي اأعمال املديرية ممثااً العماد قائد 

اجلي�س، وامللحقان الع�سكريان الأمريكي والكوري و�سباط. 

لدى  املدين   - الع�سكري  التعاون  ووحدة  املديرية  وفد من  وزار 

جبل  يف  بلدات  عدة   CMSE لبنان  يف  الأمريكية  ال�سفارة 

لبنان )كرتمايا - ال�سوف(، وال�سمال )الفوار، املنية، طرابل�س، 

العاقورة،  اجلبة،  حدث  داوود،  خربة  حنيدر،  الهي�سة،  زغرتا، 

عيتا  ال�سقي،  اإب��ل  النبطية،   – )زفتا  واجلنوب  عندقت(، 

اجلبل(، حيث التقى روؤ�ساء املجال�س البلدية فيها واأع�ساءها، 

اإطار  �سمن  م�ستقبلية  مل�ساريع  والتخطيط  التن�سيق  بهدف 

التعاون الع�سكري – املدين.

التحريج  جمعية  مع  بالتعاون  املديرية  قامت  كذلك، 

العاملة  الإيطالية  الكتيبة  من  ووح��دة   ،LRI لبنان  يف 

 Harley جمعية  من  ا  دراجاً و�سبعني  ال�»اليونيفيل«،  �سمن 

بلدة  م��ن  وم��ت��ط��ّوع��ني   ،Davidson
الرمادية،  بلدة  يف  حتريج  بحملة  قانا، 

ال�سنوبر  2500 ن�سبة من  حيث مّت غر�س 

والأ�سجار احلرجية.

بالتعاون  املديرية  نّظمت  اآخر،  اإطار  يف 

املدين   – الع�سكري  التعاون  ق�سم  مع 

يف ق��ي��ادة ال��ق��ط��اع ال�����س��رق��ي ال��ت��اب��ع 

يف  ال�سيني  وامل�ست�سفى  ل�»اليونيفيل« 

حول  تدريبيَتني  جل�سَتني  ال��ق��ط��اع، 

»الإ�سعافات الأولية« يف متو�سطة جديدة 

الر�سميَتني،  اخليام  وثانوية  مرجعيون 

اأولية  اإ�سعافات  ُوّزعت يف نهايتها علب 

على امل�ساركني.

اإن����اث م��ن خمتلف  و���س��ارك ج��ن��ود 

مديريات
اإعداد: با�شكال معّو�ش بومارون
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مديرية التعاون 

الع�صكري - املدين:

م�شاريع الإمناء

تتمّدد اإىل مزيد من القرى

حملة حتريج يف بلدة الرمادية

تدريب على ال�شعافات الأولية

زيارات ا�شتطلع



يف  ووح��دات��ه  اجلي�س  قطع 

وحدة  نّظمته  توجيهي،  لقاء 

املدين   – الع�سكري  التعاون 

التابع  ال�سرقي  القطاع  يف 

ل���»ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل« ب��ع��ن��وان 

وجهة  م��ن  ال�سام  »حفظ 

بلدة  يف  وذلك  الن�ساء«،  نظر 

نّظمت  كما  اخل��ان.  �سوق 

عدد  يف  تدريبية  جل�سات 

التامذة  لتعليم  املدار�س  من 

الوطني  الن�سيد  اإن�ساد  كيفية 

مو�سيقى  وق��ع  على  اللبناين 

اجلي�س ب�سكٍل �سحيح.

ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال��ري��ا���س��ي، 

���س��ارك��ت ع��ن��ا���س��ر م��ن ل��واء 

 Mini دورة  يف  اخلام�س  امل�ساة 

وح��دة  نّظمتها   Football
يف  املدين   – الع�سكري  التعاون 

العاملة  الفرن�سية  الكتيبة 

على  ال���»ي��ون��ي��ف��ي��ل«  ���س��م��ن 

 – ال�سعب  علما  بلدية  ملعب 

اجلنوب.
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ن�شاط مع اليونيفيل

الن�شيد الوطني اللبناين يف املدار�ش

دورة ريا�شية



قام عميد رابطة امللحقني الع�سكريني 

لبنان،  يف  املعتمدين  والأجانب  العرب 

العقيد  النم�ساوي  الع�سكري  امللحق 

امللحقون  يرافقه   Heinz Assmann

الع�سكريون بزيارة اإىل مدر�سة التزلج يف 

منطقة الأرز.

حممد  الركن  العميد  املدر�سة  قائد 

اإىل  وعّرفهم  الزائرين  ا�ستقبل  الفّوال 

التي  والبطولت  وتدريباتها،  مهماتها 

جولة  يف  ينطلقوا  اأن  قبل  فيها،  ُتقام 

ا  وختاماً التزّلج.  مبمار�سة  وي�ستمتعوا 

يف  غ��داء  حفل  الوفد  �سرف  على  اأُقيم 

من  عدد  ح�سره  الأرز   - ال�سباط  ن��ادي 

ال�سباط.

نّظمت مديرية التوجيه يف اجلي�س اللبناين، بالتعاون مع 

خماطر  من  للتوعية  الوطنية  واللجنة  كفركا  بلدية 

عنوان  حتت  للبلدة  العامة  احلديقة  يف  ا  �سباقاً الألغام، 

ال�سباق  يف  �سارك  الألغام«.  من  خاٍل  لبنان  اأجل  »من 

والبلدات  والقرى  البلدة  مدار�س  طاب 

اجلمعية  رئي�سة  ح�سور  يف  امل��ج��اورة، 

وفعاليات  ب��ّري  رن��دة  ال�سيدة  املعّوقني  لرعاية  اللبنانية 

�سل�سلة  وتخّللته  واجتماعية،  ودينية  وحزبية  �سيا�سية 

والقنابل  الألغام  خماطر  من  توعية  وحمات  اأن�سطة 

العنقودية والأج�سام غري املنفجرة.

جي�سنا
اإعداد: نينا عقل خليل
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ملحقون ع�شكريون يف �شيافة مدر�شة التزلج

طلب يت�شابقون »من اأجل لبنان خاٍل من الألغام«



م�ستوى  ورف��ع  امل��ه��ارات  �سقل  ي�ستمر 

اجلي�س.  قطع  خمتلف  يف  الكفاءات 

من  الع�سرات  ع��اد  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 

م��زّودي��ن  قطعهم  اإىل  الع�سكريني 

مهارات قتالية عالية، وتقّدم اآخرون اإىل 

العلم بعد متابعتهم التدريبات الازمة.

اخلا�سة  القوات  مدر�سة  قائد  ح�سور  يف 

خّمول  فادي  الركن  العميد  حامات   -

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

واملدعّوين،  ال�سباط  من  وع��دد  ع��ون، 

اأمريكي  تدريب  فريق  اإىل  بالإ�سافة 

املدر�سة  احتفلت  امل��ت��خ��ّرج��ني،  وذوي 

بتخريج ع�سكريني من خمتلف قطع 

بنجاح  تابعوا  بعدما  ووحداته،  اجلي�س 

عّدة دورات قتالية )مدّرب مغوار، مدّرب 

تدّخل والتكامل بني العمليات اجلوية 

والأر�سية(.

تخّلل الحتفال كلمة للعميد الركن 

خّمول اأثنى فيها على كفاءة املتخّرجني 

الدورات  اأهمية  ا  املدّربني، موؤّكداً وجهود 

عنا�سر  لدى  القتالية  املهارات  تعزيز  يف 

النخبة.

ويف اخلتام، جرى 

ال�سهادات  ت�سليم 

ل��ل��م��ت��خ��ّرج��ني 

ال����ذي����ن ن���ّف���ذوا 

ا  تكتياً ��ا  مت��ري��ناً

تنفيذ  ��ل��ه  ت��خ��لَّ

بالذخرية  رمايات 

احلّية.

ك��������ذل��������ك، 

مع�سكر  احتفل 

بتقدمي  ع��رم��ان 

ممّددة  وجمّندين  متمّرنني  وجنود  رقباء 

متابعتهم  بعد  العلم،  اإىل  خدماتهم 

فرتة التدريب املقّررة لهم. تراأ�س الحتفال 

ممّثااً  حب�سي  رينه  ال��رك��ن  العميد 

من  عدد  وح�سره  اجلي�س،  قائد  العماد 

ال�سباط وذوو الع�سكريني املتخّرجني.

اللبناين،  الوطني  الن�سيد  ع��زف  بعد 

الركن  العميد  األقى  اليمني،  واأداء ق�سم 

حب�سي كلمة اأو�سى فيها املتخّرجني اأن 

يعطوا املثال بني رفاقهم، يف التزام قواعد 

الن�سباط الع�سكري، كما يف الندفاع 

عن  والب��ت��ع��اد  ال��واج��ب،  ن��داء  لتلبية 

اأ�سكالها.  مبختلف  والفئوية  ال�سيا�سة 

وقال: »املوؤ�س�سة الع�سكرية هي من كّل 

ا  جميعاً اأبنائه  �سبيل  يف  وتعمل  الوطن، 

بالعدالة وامل�ساواة، وولء الع�سكريني لهذه 

ا  اأن يكون كامااً ثابتاً املوؤ�س�سة، يجب 

يف كّل زمان ومكان«.
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تخريج ع�شكريني يف مدر�شة القوات اخلا�شة

ورقباء وجنود متمّرنني وجمّندين ممّددة 

خدماتهم يف مع�شكر عرمان للتدريب



ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����س - م��دي��ري��ة 

التوجيه، الرقيب اأول ال�سهيد بركات 

القليعات  يف  �ُسّيع  الذي  خ�سفه  علي 

من  ثّلة  له  اأّدت  اأن  بعد  عكار،   –
ال�سرطة الع�سكرية ومو�سيقى اجلي�س 

اأم���ام  ال��ت��ك��رمي  وم��را���س��م  التحية 

م�ست�سفى �سيدة ال�سام – القبيات.

كذلك، نعت القيادة املجّند ال�سهيد 

احتفال  يف  وكّرمته  الأ�سقر  حممد 

الع�سكري  امل�ست�سفى  اأم��ام  مماثل 

املركزي قبل ت�سييعه يف بلدته.

الرقيب اأول ال�شهيد خ�شفه

مباأمٍت  خ�سفه  ال�سهيد  اأول  الرقيب  والأهايل  القيادة  �سّيعت 

موؤّثرة،  اأجواء  والأحبة يف  الأهل  وّدعه  بلدته، حيث  مهيب يف 

وروؤ�ساء  وع�سكرية  �سيا�سية  �سخ�سيات  ا�ستقباله  يف  وك��ان 

بلديات وفعاليات البلدة واجلوار. مع و�سوله اإىل �ساحة البلدة، 

اأُنزل النع�س الذي ُلّف بالعلم اللبناين، وُرفع على اأكتاف رفاق 

اإىل  به  �ساروا  الذين  والأه��ايل  ال�ساح 

منزله يف زيارة اأخرية.

الطاهر  جثمانه  على  ال�ساة  وبعد 

واجل��رح��ى  احل���رب  اأو���س��م��ة  وتقليده 

ال��درج��ة  م��ن  الع�سكري  وال��ت��ق��دي��ر 

علي  الركن  العميد  األقى  الربونزية، 

الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر  ممثااً  غ��زّي��ل 

العماد  اجلي�س  وقائد  �سعب  بو  اليا�س 

فيها  ن���ّوه  كلمة  ع���ون،  ج����وزاف 

اأداء  يف  وتفانيه  ال�سهيد  مبناقبية 

فيها:  جاء  ومّما  الع�سكري.  واجبه 

يخ�سع  لن  وكعادته،  اجلي�س  »اإنَّ 

اأو  اأو هناك،  لأّي تهديد ياأتي من هنا 

اأي عمل اإرهابي اأو اإجرامي جبان، يطاول الع�سكريني يف اأثناء 

اإرادة  اأو تنقاتهم. امل�ساعب كبرية لكّن  قيامهم بالواجب 

ال�سمود اأكرب، ولن تزيدنا دماء ال�سهداء التي اأهرقت يف �سبيل 

ا على ا�ستكمال م�سرية الإنقاذ،  لبنان، اإل قوة ومناعة، واإ�سراراً

كائنة ما كانت الأخطار والتحديات«.

جي�سنا
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�شهيدان للجي�ش 

يف مهّمات اأمنية

قيامه  اأثناء  يف  عكار،   - خالد  وادي  حملة  يف   )2019/3/26( خ�شفه  علي  بركات  اأول  الرقيب  ا�شت�شهد 

بواجبه الع�شكري.

ا بجروح اأُ�شيب بها  كما ا�شت�شهد املجّند ال�شهيد املمّددة خدماته حممد عقل الأ�شقر )2019/3/10( متاأّثراً

بينما كان ينّفذ مهمة حفظ اأمن يف مدينة بعلبك )2018/11/30(.



املجّند ال�شهيد 

املمّددة خدماته الأ�شقر 

يف بلدة عني الذهب – عكار، �سّيعت 

املمّددة  ال�سهيد  املجّند  والأهايل  القيادة 

ح�سور  يف  الأ�سقر،  عقل  حممد  خدماته 

يو�سف تكريتي ممّثااً  الركن  العميد 

�سعب  بو  اليا�س  الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر 

وقائد اجلي�س العماد جوزاف عون، واأهل 

ال�سخ�سيات  من  وعدد  ورفاقه  ال�سهيد 

والأهايل.

واجلرحى  احلرب  اأو�سمة  تقليده  وبعد 

والتقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية، 

األقى  ال�ساة عن روحه الطاهرة،  واإقامة 

نّوه  كلمة  تكريتي  الركن  العميد 

وت�سحياته.  ال�سهيد  مبناقبية  فيها 

حممد  �سهيدنا  افتدى  »لقد  قاله:  ومّما 

و�سامة  الوطن  ا�ستقرار  الطاهرة  بدمائه 

ال�سهداء  قافلة  اإىل  وان�سّم  املجتمع، 

وج��ادوا  املجد،  طريق  لنا  ر�سموا  الذين 

لذا  ا.  منيعاً ا  قوياً بلدنا  ليبقى  باأنف�سهم 

نوؤّكد اعتزازنا ب�سهادتهم، وجنّدد الأمل 

اأبطاله،  بخلود  وطننا خالد  باأّن  واليقني 

وعزمية اأبنائه«.

واملجّند ال�سهيد الأ�سقر هو:

حكر  يف   1993/6/21 مواليد  م��ن   •
ال�سيخ طابا - عكار.

بتاريخ  اجلي�س  يف  خدماته  ُم��ّددت   •
.2015/2/22

• من عداد لواء امل�ساة ال�ساد�س.
اجلي�س  قائد  العماد  تنويه  حائز   •

وتهنئته عّدة مّرات.

- عازب.
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والرقيب اأول ال�سهيد خ�سفه هو:

- من مواليد 1982/7/7 يف جمدل - عكار.

ا من 2005/5/5. - تطّوع يف اجلي�س اعتباراً

- حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام التقدير الع�سكري.

• و�سام مكافحة الإرهاب. 
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.

• تنويه العماد قائد اجلي�س �ست مّرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�س خم�س مّرات.

- متاأهل وله ثاثة اأولد.







حتقيق ع�سكري
اإعداد: ندين البلعة خريالله - ت�صوير: العريف مارون بدر
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مديرية التوجيه       عريقة بجذورها حديثة بتقنياتها وتطّلعاتها

من مديرية الدعاية والن�شر خالل اأربعينيات القرن املا�شي، فال�شعبة اخلام�شة مطلع �شبعينياته، ومديرية الإعالم يف اأواخرها، و�شولاً اإىل اإن�شاء 

ا تطّور املوؤ�ش�شة ومتطلبات الع�شر. مديرية التوجيه يف العام 1981، تطّور الإعالم يف اجلي�ش مواكباً

املديرية نف�شها، كربت ومنت وت�شّعبت مهماتها واأق�شامها، وحّققت يف ال�شنوات الأخرية نقلة نوعية على م�شتوَيي التقنيات والأداء.

كانت جملة »اجلندي اللبناين« الو�سيلة الإعالمية الأوىل يف 

جي�سنا، وقد �سبق �سدورها ال�ستقالل، اإذ �سدر العدد الأول منها 

يف اأيار 1942 عن »دار املك�سوف« التي جمعت يف تلك الفرتة 

حترير  يف  اأ�سهموا  وه��وؤلء  والكّتاب،  وال�سعراء  الأدب��اء  كبار 

�سفحاتها  اأغنوا  الذين  ال�سباط  من  عدد  جانب  اإىل  املجلة 

بالأبحاث واملقالت الع�سكرية القّيمة.

ا�ستمر �سدور »اجلندي اللبناين« اإىل حني �سدور »اجلي�ش« يف 

العام 1984 عن مديرية التوجيه.

التي عملت مع  »اإذاعة اجلندي«  تد�سني  مّت  العام 1947،  يف 

املعنوية  ال��روح  ودعم  الع�سكرية  الروابط  تعزيز  على  املجلة 

على  والإ�ساءة  الع�سكريني  تثقيف  عن  ف�سالاً  املوؤ�س�سة،  يف 

اأو�ساعهم والرتفيه عنهم.

عراقة اجلذور وحداثة الأداء

عرب  ال�سوت  اأعقبها  املجلة،  عرب  الكلمة  كانت  البدء  يف 

الإذاعة، و�سولاً اإىل ما هي عليه مديرية التوجيه اليوم: موؤ�س�سة 

وتطّلعاتها،  بتقنياتها  حديثة  بجذورها،  عريقة  اإعالمية 

وطنية يف توّجهاتها، متفاعلة مع جمتمعها وع�سرها...

اأوىل  كانت  ال��ذي  التحقيق  هذا  يف  اليوم  التوجيه  مديرية 

واإ�ساءة  قان�سو  علي  العميد  التوجيه  مدير  مع  لقاءاً  حمطاته 

على مهمات املديرية وواقعها اليوم.

تت�سّعب مهمات املديرية وتتوّزع بني 

مواكبة �سوؤون املوؤ�س�سة وع�سكرييها 

من جهة، والتوا�سل مع املواطنني من 

هي  التوجيه،  فمديرية  اأخ��رى.  جهة 

اجلهاز الذي ُيناط به العمل الإعالمي 

وهي  الع�سكرية،  باملوؤ�س�سة  املتعّلق 

ا�سات  وفق العميد قان�سو مبنزلة »ح�سّ

�سورة  تعك�ش  التي  وامل��راآة  القيادة« 

اجلي�ش اأمام الراأي العام.

ت�سهم  الع�سكري،  ال�سعيد  على 

دوره��ا  خ��الل  م��ن  التوجيه  مديرية 

ا  الروح املعنوية لدى الع�سكريني، وتوؤدي دوراً الإعالمي يف تعزيز 

معارفهم  واإغناء  والوطنية،  الع�سكرية  تن�سئتهم  يف  ا  مهماً

وثقافتهم. ومن خالل تفاعلها مع و�سائل الإعالم واملجتمع 

ال�سعور  تنمية  �سعيد  على  مهم  بدوٍر  ت�سطلع  عام،  ب�سكٍل 

مواد،  تبّثه من  ما  املواطنني، عرب  بني  اللحمة  وتعزيز  الوطني 

د هذه اللحمة. وتظهريها ل�سورة اجلي�ش الذي يج�سّ

ا لكونها م�سدر املعلومات الع�سكرية،  من جهة اأخرى، ونظراً

فهي توؤدي وظيفة مهمة على �سعيد ال�ستقرار واحلفاظ على 

توترات  ت�سهد  التي  الأوق��ات  يف  ا  خ�سو�ساً املواطنني،  معنويات 

تف�سي اإىل انت�سار اإ�ساعات واأخبار كاذبة. يف حالت كهذه، 

تكون بيانات قيادة اجلي�ش- مديرية التوجيه املرجع املوثوق 

الذي ي�سع احلقائق يف ن�سابها.

متار�ش مديرية التوجيه وظائفها املتعددة بوا�سطة جهاز ب�سري 

والكفاءات، ي�سم مدنيني وع�سكريني  متنّوع الخت�سا�سات 

يتوزعون يف اأق�سامها. اأما على �سعيد التجهيزات والعتاد، فقد 

اأتاح  حّققت املديرية نقلة نوعية خالل ال�سنوات الأخرية، ما 

احلديثة،  الإعالمية  املوؤ�س�سات  اأداء  م�ستوى  اإىل  الرتقاء  لها 

التقنية  والو�سائط  الو�سائل  خمتلف  ت�ستخدم  باتت  بحيث 

بو�سوٍح خالل معركة »فجر  اأداوؤها  ده  ما ج�سّ وهذا  املتطورة. 

اجلرود« ويف حمطات اأخرى.

بالإ�سافة اإىل البيانات التي كانت املديرية ت�سدرها، اعتمدت 



للناطق  املبا�سرة  والإط���اللت  ال�سحافية  امل��وؤمت��رات  �سيغة 

مع  يواكب  كان  والذي  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  با�سم  الر�سمي 

الإعالم املدين، �سري العمليات الع�سكرية على مدار ال�ساعة، 

من  امل�سّورة  للمادة  املبا�سر  والنقل  اليومية  املتابعة  عن  ف�سالاً 

اجلبهة و�ساحة املعارك، الأمر الذي �سّهل ح�سول و�سائل الإعالم 

على املعلومات والأخبار من امل�سدر، وخّفف من ن�سبة الأخطاء 

يف نقلها.

تطوير القدرات واملعدات

الإعالمية مقت�سرة على  اإطاللت اجلي�ش  كذلك، مل تعد 

يت�سل  وما  والأمنية  الع�سكرية  والأحداث  التطورات  مواكبة 

بها، بل باتت ت�سمل العديد من املنا�سبات الجتماعية )يوم 

املراأة العاملي، يوم املياه، عيد الأم...(.

اأداء  تطوير  عملية  اأّن  التوجيه  مدير  يو�سح  ال�سياق،  هذا  يف 

واملعدات  القدرات  القائد،  توجيهات  بح�سب  �سملت  املديرية، 

على حّد �سواء. ويقول: نحن نواكب التكنولوجيا من خالل 

العمل،  فريق  مبتناول  تكون  لكي  املعّدات  اأحدث  حتقيق 

وغريها...  وبرجميات  وكامريات  مبا�سر  نقل  اأجهزة  من 

وبذلك باتت نوعية ال�سور والأفالم والكليبات وكل الأعمال 

الجتماعي  التوا�سل  م�ستوى  وعلى  باحرتاف.  ذ  ُتنفَّ التقنية 

�ش له فرع يف املديرية، بتنا موجودين بفعاليٍة على  الذي ُخ�سِّ

القدرات  تطوير  على  نعمل  كذلك،  الإلكرتونية.  املن�سات 

الب�سرية والعتماد على اأ�سحاب الخت�سا�ش، واإخ�ساع العنا�سر 

ا اأن نبقى يف  لدوراٍت تدريبية تواكب التقنيات. لي�ش م�سموحاً

ا وكلفةاً من دون اأن  مكاننا، اأو اأن نحّقق اأكرث العتاد تطّوراً

منتلك مهارات توؤّهلنا ل�ستخدامه.

العالقة مع و�شائل الإعالم

على �سعيد اآخر، ي�سري مدير التوجيه اإىل اأّن لو�سائل الإعالم 

تعترب  اأّنها  ا  الع�سكرية، خ�سو�ساً املوؤ�س�سة  ا يف دعم  اأ�سا�سياً ا  دوراً

ا من واجبها الوطني، وقد بات  الوقوف اإىل جانب اجلي�ش جزءاً

التعاطي معها اأ�سهل يف وجود التقنيات احلديثة، مما خّفف 

اعتمادها على امل�سادر غري الدقيقة للمعلومات.

اإحياء  اأبرزها  منا�سبة،  من  اأك��رث  يف  جتّلت  العالقة  هذه 

تطويرها  مت  بفكرٍة  ب��داأ  ال��ذي   ،»75 ال�ستقالل  »ذك��رى 

ل  قيا�سي  وقت  املديرية يف  اأجنزته  �سخم  م�سروع  اإىل  فتحّولت 

و�سائل  مع  بالتعاون  الن�ساطات  وكانت  ال�سهَرين،  يتعّدى 

الأهلية  والهيئات  الك�سفية  واجلمعيات  والبلديات  الإعالم 

اأهمية عن  على م�ستوى لبنان، وال�سدى الذي تركته مل يقّل 

اأ�سداء املتابعة امليدانية ل�»فجر اجلرود«.

هذه  يف  ا  جميعاً اللبنانيني  اإ�سراك  الأ�سا�سي  هدفنا  كان 

ا�ستمّرت  الحتفالت  اأّن  ا  خ�سو�ساً ح�سل،  ما  وهذا  املنا�سبة، 

ا و�سملت خمتلف املناطق اللبنانية. اأكرث من 15 يوماً

ا منا�سبة واكبتها املديرية بحرفيٍة  يوم املراأة العاملي كان اأي�ساً

عالية، اإذ اأ�ساءت على دور املراأة يف اجلي�ش )قوات جوية، األغام، 

و�سائل  اأعّدتها  التي  الكليبات  جذبت  وقد  مو�سيقى...(، 

واإج��راء  التغطية  اإىل  ف�سارعت  والأجنبية،  العربية  الإع��الم 

املقابالت مع »�سيدات اجلي�ش اللبناين«.

على  اإجناز  اأي  لدعم  اإمكاناتها  املديرية  توّظف  كذلك، 

الرائد  م�ساركة  اأعلنت  املنطلق  هذا  ومن  اجلي�ش،  �سعيد 

 Red Bull رودولف عقل يف اأ�سعب ال�سباقات يف العامل )بطولة

X- Alps 2019(، و�ستوا�سل دعم هذا احلدث من خالل �سخ 
امل�سارك،  ال�سابط  اإليها  املادة الإعالمية يف كل حمطة ي�سل 

ما  الإعالم يف كل  و�سائل  للتوا�سل مع  و�سع خارطة  وقد مت 

يتعّلق بهذا املو�سوع. كما ا�ستخدمت تقنياتها لالإ�ساءة على 

�سبيل  ُيذَكر على  الع�سكرية،  واملوؤ�س�سات  الوحدات  اإجنازات 

املثال وثائقي عن امل�ست�سفى الع�سكري املركزي.

التوجيهات  املديرية هو بث  دور   : التوجيه قائالاً ويختم مدير 

وم�سرية  ون�ساطاته،  اجلي�ش  مهمات  على  والإ�ساءة  الوطنية 

الدور  هذا  ت��وؤدي  وهي  وموؤ�س�ساته...  فروعه  يف  والعمل  تطّوره 

باحرتاٍف وم�سوؤولية.
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يف اأر�صيف اجلي�ش �صور نادرة 

تعود اإىل ع�صرينيات القرن املا�صي 

وتوؤّرخ اأحداًثا مف�صلية يف تاريخ لبنان.



اأق�شام املديرية

�ستة  من  التوجيه  مديرية  تتاأّلف 

متكامل  ب�سكٍل  تعمل  اأق�سام، 

يتيح اأداء املديرية لدورها.

ق�شم الإدارة:

اللوج�شتية والت�شويق

ال�سنوية  املوازنة  الإدارة  ق�سم  ُيِعّد 

اأموالها  ويدير  التوجيه،  ملديرية 

واآلياتها،  وعتادها  وم�سرتياتها 

الإعالنات  لها  ويوؤّمن  ت�سدرها  التي  املطبوعات  ي�سّوق  كما 

ويدير ال�سرتاكات فيها، ويقوم بتوزيعها على الألوية والأفواج 

وامل�سرتكني املدنيني، بالإ�سافة اإىل توزيع املن�سورات يف خمتلف 

مدار  على  تهداأ  ل  حركة  تقت�سي  املهمات  هذه  املنا�سبات. 

�سقر يف هذا  فاديا  الإداري  العقيد  الق�سم  رئي�سة  وتقول  ال�سنة، 

الإطار: يكاد ل ميّر يوم على الق�سم من دون �سجيج الآليات 

وزحمة الع�سكريني وهم يت�سّلمون املن�سورات من املخازن التي 

نعمل على تطوير موا�سفاتها با�ستمرار.

م�سوؤول  فهو  وبالتايل  الع�سكري،  املتحف  الق�سم  لهذا  يتبع 

عن تعّهد مقتنياته و�سيانتها وعر�سها يف معار�ش خمتلفة، 

ف�سالاً عن ا�ستقبال الوفود التي تزوره.

ا يف عهدة ق�سم  اأي�ساً اأر�سيف املجالت واملطبوعات هو  خمزن 

بتدقيقها  الق�سم  يقوم  التي  ال�سنوية  املفكرة  اأم��ا  الإدارة، 

ال�سباط  فينتظرها  وتوزيعها،  طبعها  ومتابعة  وحت�سريها 

والع�سكريون مطلع كل �سنة، لتكون رفيقة اأيامهم وهدية 

يقّدمونها باعتزاٍز لالأقارب والأ�سحاب.

ق�شم الربامج والت�شوير:

ال�شوت وال�شورة والتقنيات احلديثة

الربامج  ق�سم  يف  امل�سّورون 

ا�ستعداد  على  هم  والت�سوير 

فهذا  تطراأ،  مهمة  لأي  دائم 

الأ�سا�سي  املحّرك  هو  الق�سم 

وفق  التوجيه،  مديرية  لعمل 

العقيد  رئي�سه  ي��و���س��ح  م��ا 

ال��رك��ن ن��زي��ه ج��ري��ج. فهو 

ي��ن��ق��ل ب��ال�����س��ورة وال�����س��وت 

املوؤ�س�سة،  ن�ساطات  خمتلف 

اإىل  و�سولاً  الهرم  براأ�ش  ا  ب��دءاً

اأق�سى  ومن  القاعدة،  اأ�سفل 
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اجلنوب اإىل اأق�سى ال�سمال...

اإىل  و�سولاً  والتكنولوجي،  التقني  التطّور  الق�سم  واك��ب 

اأهميته ب�سكٍل  ا�ستحداث فرع »النقل املبا�سر« الذي ظهرت 

م�سّوروه  كان  حيث  اجلرود«،  »فجر  معركة  اأثناء  يف  اأ�سا�سي 

الأمامية. عمل  اخلطوط  القتالية يف  الوحدات  مع  موجودين 

عمليات  وغرفة  اجلوية  ال��ق��وات  مع  بالتعاون  الفرع  ه��ذا 

ا حلظة بلحظٍة،  املعركة ميدانياً القيادة، على نقل جمريات 

واأركانه  القائد  فكان  توّقف.  دون  ومن  العملية  فرتة  طوال 

امليدان،  يف  موجودون  وكاأنهم  املعركة  مواكبني 

ما اأتاح لهم اتخاذ القرارات املنا�سبة ب�سرعة.

الأر�ش،  املعركة على  �سري  اإىل متابعة  وبالإ�سافة 

ون�سرها  املنا�سبة  الأفالم  الق�سم على حت�سري  عمل 

فكان  واخل��ارج��ي،  اللبناين  العام  ل��ل��راأي  ا  يومياً

التحديات  واآنّية بكل  دقيقة  بّينة  املواطنون على 

التي يواجهها الع�سكريون يف �ساحة املعركة.

الربامج  فق�سم  ال�سلم  اأيام  اأما يف  هذا يف احلرب، 

والت�سوير هو رفيق الع�سكري الدائم ينقل ن�ساطاته 

اجلهود  تظهر  ا  اأفالماً وينتج  وي�سّورها،  املتنوعة 

اجلبارة لع�سكريينا يف خمتلف املجالت.

وي�سيف العقيد جريج: »برنامج اجلندي« الأ�سبوعي 

هو  الإذاعية،  املحطات  وتنقله  الق�سم  ينتجه  الذي 

�سلة و�سل قوية بني جنودنا ومواطنينا، من خالل 

الأخبار واملقابالت والتقارير التي يت�سّمنها.

تقلب  اأن  واحدة  ل�سورٍة  ميكن  اأّنه  اإىل  ي�سري  واإذ 

املقايي�ش جميعها، اأو لفيلٍم ق�سري ل يتعّدى الع�سر 

امل�ستهدف،  اجلمهور  يف  ا  فورياً ا  اأث��راً يرتك  اأن  ثواٍن 

يعر�ش باخت�ساٍر مهمات الق�سم:

- تنفيذ مهمات الت�سوير املكّلف بها بالتن�سيق 

مع اأق�سام املديرية.

- تاأمني النقل املبا�سر لبقع العمليات وغريها عند احلاجة، 

بالتن�سيق مع القوات اجلوية وعمليات قيادة اجلي�ش.

املدنية  واملجالت  لل�سحف  الفوتوغرافية  ال�سور  تاأمني   -

ولالإ�سدارات الع�سكرية يف اجلي�ش.

- اأر�سفة ال�سور الفوتوغرافية والأفالم التلفزيونية.

- �سيانة عتاد الت�سوير وتعّهده وتاأمني م�ستلزماته بالتن�سيق 

مع ق�سم الإدارة.

- افتتاح دورات تدريبية للعاملني يف الق�سم، واأق�سام التوجيه 

وفروعه يف وحدات اجلي�ش.

- اإنتاج الربامج التلفزيونية 

والإذاع�����ي�����ة وال��وث��ائ��ق��ي��ة، 

الوطنية،  والأغاين  والأنا�سيد 

وت��ع��م��ي��م��ه��ا ع��ل��ى و���س��ائ��ل 

الإعالم.

والتن�سيق  التوا�سل  تاأمني   -

املرئية  الإع���الم  و�سائل  مع 

وامل�سموعة.

خمزن  للق�سم  يتبع  كما 

)�سور  امل�سّور  اجلي�ش  اأر�سيف 

النقل املبا�شر
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واأفالم فيديو(، وي�سم نيغاتيف ل�سوٍر يعود بع�سها  فوتوغرافية 

اإىل ع�سرينيات القرن املا�سي، وت�سّكل بحد ذاتها ثروة وطنية، 

ا وحمطات مف�سلية يف  د اأحداثاً ا اإىل ندرتها ولكونها جت�سّ نظراً

تاأليل  ا، يعمل فريق عمل متكامل على  لبنان. حالياً تاريخ 

هذه ال�سور والأفالم وتنظيمها لالأر�سفة.

بالتقنيات  معرفة  والربامج  الت�سوير  ق�سم  يف  العمل  يتطلب 

املديرية تقنيني متخ�س�سني  وامتالك مهارات، لذلك طّوعت 

تتعّلق  التي  التقنية  والعلوم  والت�سوير  الإخ��راج  جم��الت  يف 

الق�سم لدوراٍت وجل�سات  واأخ�سعت ع�سكريي  املبا�سر،  بالنقل 

تعليمية لتطوير مهاراتهم.

الكامريات،  اأح��دث  حتقيق  يتم  امل��ع��دات،  �سعيد  وعلى 

ف�سالاً عن اآلّيَتي SNJ للنقل املبا�سر، وكامريات Drone هي 

الأحدث )مدى 12 كلم( وقد ا�سُتخِدَمت يف نقل اأحداث »فجر 

اجلرود« على مدار ال�ساعة.

ق�شم ال�شحافة والعالقات العامة: رادار القيادة

ورادار  املديرية  عني  هو  العامة  والعالقات  ال�سحافة  ق�سم 

و�سائل  اليومية من خالل  الذي يتوىّل متابعة الأخبار  القيادة، 

الإعالم ومواقع التوا�سل الجتماعي.

عن  عيد  اأب��و  ف��ادي  الركن  العقيد  الق�سم  رئي�ش  يتحّدث 

وباقي  املعنية  اجلهات  مع  ق  ين�سّ ال��ذي  ق�سمه،  مهمات 

يقوم  وهو  والوحدات.  القيادة  ن�ساطات  لتغطية  املديرية  اأق�سام 

واإجراء  العالقات  بتن�سيق  العامة،  العالقات  فرع  خالل  من 

الت�سالت مع موؤ�س�سات مدنية وحكومية، وحت�سري تراخي�ش 

الت�سوير والتحقيقات املختلفة لل�سحافيني املحّليني والأجانب 

اإنتاج  و�سركات  الإع��الم  و�سائل  وخمتلف  الأنباء  ووك��الت 

ال�سحف  حترير  روؤ�ساء  عالقة  تنظيم  اإىل  بالإ�سافة  الأف��الم. 

واملجالت املحلية وحمّرري ال�سحافة الأجنبية بقيادة اجلي�ش، 

والتوا�سل مع الق�سم ال�سرتاتيجي يف مديرية املخابرات لتاأمني 

التبادل الإعالمي بني لبنان واخلارج، عرب امللحقني الع�سكريني 

الأجانب يف لبنان وامللحقني الع�سكريني اللبنانيني يف اخلارج.

الرتجمة،  ف��رع  خ��الل  من  الق�سم  يوؤّمن  ذل��ك،  م��وازاة  يف 

الإنكليزية،  باللغَتني  الرتجمة  م��ن  امل��دي��ري��ة  ح��اج��ات 

والفرن�سية، والتعريب.

املحلي  العام  ال��راأي  مع  التوا�سل  على  املحافظة  وبهدف 

ُيِعّد  فهو  املهمات،  من  بالعديد  ال�سحافة  فرع  يقوم  والدويل، 

ر�سد  اإىل  بالإ�سافة  والن�سرات...  والتعاميم  والبيانات  الأخبار 

اأخبار ال�سحف  ال�سحافة املحلية والعاملية، وتنظيم ملّخ�سات 

والتحليالت واملجالت، واإعداد ملّخ�ش »اإعالم اليوم« والتقارير 

والأح��داث  والأخبار  للمقالت  اليومية  والأر�سفة  ال�سحافية، 

ا. ا واإلكرتونياً والدرا�سات املهمة وتوثيقها ورقياً

ط الق�سم ب�سكٍل خا�ش يف املنا�سبات والأعياد الوطنية،  َين�سَ

ويف اأثناء املعارك الع�سكرية والأحداث واملهمات الأمنية، اأو يف 
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حال انت�سار �سائعات اأو اأخبار مغلوطة...

وُيعنى فرع مواقع التوا�سل الجتماعي التابع للق�سم، باإدارة 

ح�سابات اجلي�ش على هذه املواقع وهي:

.Lebanese Armed Forces Official :في�سبوك

.Leb Army Official :تويرت

.Lebanese Army Official :اإن�ستغرام

هذه  على  فاعلون  اإّن��ن��ا  عيد:  اأب��و  الركن  العقيد  ويقول 

احل�سابات ونن�سر عربها ن�ساطات يومية للجي�ش، كما ننقل 

الحتفالت الر�سمية ب�سكٍل مبا�سر.

ق�شم التخطيط والر�شد: التوجيه املعنوي

والتاأكد من تطبيقها يف  ال�سنوية  التوجيهية  اإعداد اخلطة 

ا:  اأي�ساً يتوىل  الذي  والر�سد،  التخطيط  ق�سم  عمل  هو  الوحدات 

تنظيم جداول �سهرية ون�سف �سهرية باملواقع املر�سودة، تنظيم 

خطة عمل العديد والعتاد الالزم بالتن�سيق مع باقي الأق�سام، 

يتعّلق  ما  يف  والأخ��ب��ار  ال�سيا�سي  والن�ساط  العام  ال��راأي  ر�سد 

وجتميع  بذلك،  اليومية  التقارير  ورفع  الع�سكرية  باملوؤ�س�سة 

الرتاث والتاريخ الع�سكري وت�سنيفه وحفظه.

ي�سرح رئي�ش الق�سم العميد الركن اإبراهيم تّرو اأّنه بعد اإعداد 

يتم  واإقرارها،  الأق�سام  باقي  مع  بالتن�سيق  ال�سنوية،  اخلطة 

تعميم هذه اخلطة على الوحدات التي بدورها ترفع ال�سعوبات 

والقرتاحات.

النف�سي  الو�سع  لدرا�سة  املعنويات  تقرير  الق�سم  ُيِعّد  كذلك، 

اجلي�ش،  داخ��ل  واملجموعة  الفرد  نطاق  على  والجتماعي 

ا من قبل الوحدات، ويتابع  بال�ستناد اإىل التقارير املرفوعة ف�سلياً

يف  الع�سكرية  والعمليات  العمالنية  الوقائع  �سجالت  م�سك 

الوحدات وجمعها ب�سورٍة دورية.

التوجيه  �سعيد  على  الوحدات  تقييم  ا  اأي�ساً الق�سم  ف  ُيكلَّ

ا وجتول على 50  ل �سنوياً املعنوي، وُتنّفذ هذا التقييم جلنة ُت�سكَّ

لتقييمها على م�ستوَيني: من خالل عّينة  قطعة ع�سكرية 

لختباٍر  يخ�سعون  قطعة  كل  من  ا  ع�سكرياً  20( ع�سكرية 

املعّممة-  واملطبوعات  والأنا�سيد  التوجيهية  بالن�سرات  خّطي 

على  التفتي�ش  خالل  ومن  العالمة(،  من   %60 ُت�سّكل  وهي 

من   %40( التعليمات  وفق  م�سكها  من  والتاأكد  ال�سجالت 

العالمة(. جُتَمع العالمات وعلى اأ�سا�سها يتم تكرمي القطع 

التي حّلت يف املراكز الأوىل يف احتفال �سنوي.

الإعالمية  اللوحات  بتقييم  الق�سم  يقوم  نف�سه،  ال�سياق  يف 

الف�سلية للقطع.

ق الق�سم مع اأق�سام التوجيه وفروعه يف القطع  اإىل ذلك، ُين�سّ

لديها  ق  امُلحقَّ اأو  لها  م  امُل�سلَّ التوجيه  عتاد  لرتقيم  والوحدات، 

حلقَتي  تنظيم  اإىل  بالإ�سافة  املديرية،  ترقيم  مع  ومطابقته 

الق�سم  يف  التوثيق  فرع  اأما  القطع.  يف  التوجيه  لرتباء  تدريب 

ا. ق اإلكرتونياً فُتحَفظ فيه كل البحوث الع�سكرية وُتوثَّ

 ق�شم املطبوعات: ويف البدء كانت الكلمة...

اإذا كان م�سّورو التوجيه جنود ال�سورة الذين ير�سدون احلدث 

بكامرياتهم، فاإّن حمّرري ق�سم املطبوعات هم جنود الكلمة 

ال�ساعون اإىل جت�سيد روحية املوؤ�س�سة وتوّجهاتها عرب اأقالمهم. 

وللمفارقة، فاإّن جنود الكلمة هم يف الواقع جمموعة �سيدات 

و�سبايا احرتفَن التجوال يف كل موقع جلي�سنا، ويف كل بقعة 

التعب  من  قليالاً  مي�سح  بتحقيٍق  ليُعدن  مهمة،  فيها  يوؤدي 

وت�سحياتهم  جلهودهم  التحية  ويقّدم  اجلنود،  جبني  عن 

الغالية.

اإىل جانب هوؤلء »اجلنديات« جمموعة من الكّتاب الذين 

يرفدون مطبوعات اجلي�ش باأبحاث ومقالت قّيمة، وفريق فّني 

و�سولاً  م�سمونها  وتنظيم  املطبوعات  هذه  اإخراج  على  ي�سهر 

اإىل اإ�سدارها بحّلٍة اأنيقة راقية.

رئي�ش الق�سم العقيد الركن طارق مراد يحّدثنا عن مهمات 

الق�سم، وعلى راأ�سها اإعداد املطبوعات التي ت�سدر عن مديرية 

مديرية  يف  ا  حالياً )تتم  طباعتها  عملية  ومتابعة  التوجيه، 

ال�سوؤون اجلغرافية(، وهذه املطبوعات هي:

- »اجلي�ش« جملة �سهرية ت�سم موا�سيع متنوعة ع�سكرية 

اإىل  بالإ�سافة  وترفيهية،  واجتماعية  وتربوية  و�سحية  وثقافية 

املجلة  هذه  �سهَدت  وقد  الغد(.  )جندي  لالأولد  خم�س�ش  ق�سم 

يف  لكّنها  وامل�سمون،  بال�سكل  خاللها  ت��ط��ّورت  مراحل 
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املراحل جميعها كانت وتبقى ابنة املوؤ�س�سة و�سورتها، ورفيقة 

خالل  فمن  احل�سارية.  اأ�سلحتها  اأحد  ا  واأي�ساً بل  �سالحها، 

اأبوابها وحتقيقاتها، واكبت اأجهزة القيادة والقطع، ورافقت 

حتّركاتها ومهماتها م�ستطلعة اأحوالها. كما اأّدت بجدارٍة 

على  و�سهرت  الع�سكرية،  والف�سائل  القيم  تر�سيخ  يف  دورها 

الأخالقية  القيم  بّث  على  وعملت  العريق،  املوؤ�س�سة  تراث 

املواطنني يف  التفاعل مع  والإن�سانية، وحر�ست على  والوطنية 

خمتلف الق�سايا.

املتخ�س�سني يف جمالت  ي�سم فريق »اجلي�ش« جمموعة من 

اأق�سام  وبالتن�سيق مع  الق�سم،  رئي�ش  باإ�سراف  ويعمل  خمتلفة 

املديرية.

- »الدفاع الوطني«، جملة ف�سلية ُتعنى بالأبحاث والدرا�سات 

حُتال  ال�سرتاتيجي،  الطابع  ذات  والع�سكرية  الفكرية 

لتقّرر  الخت�سا�ش  ذوي  من  جلنة  اإىل  اإليها،  املقّدمة  الأعمال 

ا للباحثني  مدى �سالحيتها للن�سر. ُتعّد الدفاع الوطني مرجعاً

ني ي�ستندون اإليه يف اأبحاثهم. واملخت�سّ

بالن�ساطات  تخت�ّش  �سهرية  ن�سرة  الثكنات«،  »�سدى   -

والأفواج،  والألوية  واملديريات  والوحدات  القطع  يف  الع�سكرية 

مراكز  ون�ساطاتهم يف  الع�سكريني  ال�سوء على جهود  وُتلقي 

خدمتهم.

- »ا�سرتاحة اجلندي«، مطبوعة ترفيهية تثقيفية ت�سدر كل 

اللوحات  ق على  ُتعلَّ اأربع �سفحات  موؤلفة من  �سهَرين، وهي 

الإعالمية يف القطع.

ق�شم احلرب النف�شية: املواجهة امل�شتمرة

ب�سكٍل  مهماته  تتمحور  التطوير،  وقيد  حديث  ق�سم  هو 

اأ�سا�سي حول جماَلني: الإرهاب ومكافحته، والعدو الإ�سرائيلي، 

وفق ما ي�سرح لنا رئي�سه العميد الركن من�سور زغيب.

يتوىل هذا الق�سم اإعداد درا�سات تتعّلق بالعقيدة الع�سكرية 

جلي�ش العدو الإ�سرائيلي ونظام قتاله، اأ�ساليب احلرب النف�سية 

والدميوغرافية  الجتماعية  البنية  الإ�سرائيلية،  والدعاية 

ف�سالاً  الإ�سرائيلي،  للكيان  ال�سيا�سي  والنظام  والقت�سادية 

على  واأخطارها  العاملية  لل�سهيونية  ال�سيا�سية  الأهداف  عن 

والأ�سولية  الإرهابية  املنظمات  وبنية  العربي،  واملحيط  لبنان 

والعقائدية.  ال�سيا�سية  وانتماءاتها  قتالها  واأ�ساليب  وانت�سارها 

وهو يعتمد يف جمع معطياته على عدة م�سادر، منها: مديرية 

والكتب  الإع��الم  وو�سائل  العدو،  اإع��الم  و�سائل  املخابرات، 

واملجالت والدرا�سات الوطنية والعربية والأجنبية.

اإطار  امل�سادة يف  النف�سية  ا مبمار�سة احلرب  اأي�ساً الق�سم  ُيعنى 

ال�سراع �سد العدو الإ�سرائيلي والإرهاب، وبدرا�سة الو�سع النف�سي 

والجتماعي على النطاق الفردي واجلماعي داخل اجلي�ش.

العمل  يف  الق�سم  هذا  اأهمية  زغيب  الركن  العميد  ويوؤكد 

ا  عدواً اأو  ا  خ�سماً كان  �سواء  للجمهور  النف�سية  العوامل  على 

ا  اإعالمياً الأوىل  بالدرجة  يتم  للمهمة  فالتح�سري  ا.  �سديقاً اأو 

العقول  على  ي�سيطر  »فمن  والأذه��ان  العقول  على  وبالعمل 

يربح املعركة«.

 مركز التاأليل: الع�شب الرقمي

اإىل الأق�سام التي تتاألف منها مديرية التوجيه، ُي�ساف مركز 

الأق�سام.  كل  لعمل  الأ�سا�سي  احليوي  املكّون  وهو  التاأليل 

خمتلف  يف  جتول  والربجمة  باملعلوماتية  املتخ�س�سة  عنا�سره 

الأعطال فيها  التاأليل، ت�سلح  تتابع كل معدات  املكاتب، 

وحُتّدث براجمها، مبا يتنا�سب وتطّور املهمات املنّفذة.

الرائد  رئي�سته  وتو�سح  ذلك،  املركز على  تقت�سر مهمات  ل 

ماري �سعب عمله يف اإدارة املوقع الر�سمي للجي�ش اللبناين على 

الإنرتنت وحتديثه، وتاأمني �سهولة ولوجه من قبل امل�ستخدمني، 

حتقيق ع�سكري
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 smart phones- tablets-( ال��و���س��ائ��ل  خمتلف  ع��رب 

املبا�سر  البث  متابعة  للم�ستخدم،  ميكن  اإذ   .)...Laptops
واحل�سول  الفي�سبوك،  و�سفحة  املوقع  هذا  للجي�ش من خالل 

مبا�سرة،  وحتميلها  جميعها،  والأخبار  الفيديوهات  على 

واملن�سورات  الن�ساطات  خمتلف  على  الّطالع  اإىل  بالإ�سافة 

اأخرى  معلومات  من  يحتاجه  وما  والع�سكرية،  الإعالمية 

وتنظيم  الع�سكرية،  والأنا�سيد  والأفالم  )ال�سور  اجلي�ش  حول 

هذا  يتيح  كما  فيه(.  التطوع  و�سروط  وهيكليته،  اجلي�ش 

تخ�ش  التي  الإداري���ة  املعامالت  معرفة  مل�ستخدميه  املوقع 

ودورتها  تقدميها  وكيفية  واملواطنني،  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

الإدارية )تراخي�ش الت�سوير، احل�سول على خريطة(.

يقوم املركز بَتيومي م�سمون موقع اجلي�ش على الإنرتنت على 

مدار ال�ساعة، باللغات العربية والفرن�سية والإنكليزية وحتديث 

اخلا�سة  القناة  اإدارة  اإىل  بالإ�سافة  برجمته،  ولغة  ت�سميمه 

 TheLebaneseArmy يوتيوب  اللبناين على موقع  باجلي�ش 

Youtube channel، وا�ستثمار تطبيق LAF Shield )لتلّقي 
الأخبار فور تعميمها والإبالغ عن اأي حادث قد يتعّر�ش له اأي 

انتهاكات  اأي  اأو  اجلي�ش،  ا مبهمات  مرتبطاً ويكون  مواطن 

ح�سابات  خالل  من  التطبيق  هذا  حتميل  ميكن  اأمنية(. 

 Windowsو  App Storeو  Google Play على  اجلي�ش 

.Store
اأعمال  تاأليل  واأ�ساليب  الربامج  تطوير  على  العمل  اإطار  ويف 

مديرية التوجيه، اأن�ساأ املركز �سبكة م�ستقلة موؤلفة من نقاط 

اأق�سام التوجيه  تربط املديرية باأق�سامها يف الكرنتينا، وبع�ش 

يف القطع والوحدات، بهدف ال�ستثمار الفوري لل�سور والأ�سرطة 

وكمبيوتر(  )خ��ادم  �سبكات  ع��دة  املركز  ويدير  امل�سورة. 

مل�سلحة الأق�سام.

يعمل املركز على اإعداد منظومة ر�سد حديثة لقنوات التلفزة 

والراديو، تتما�سى مع اأحدث التطّورات الفنية والتقنية يف جمال 

والتح�سني  التجربة  قيد  ا  حالياً وهي  وامل�سموع،  املرئي  الإعالم 

حلني اعتمادها ب�سكٍل نهائي.
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• اأوقفت مديرية املخابرات:
البزري،  اأدي��ب  يا�سر  حممد  املدعّوين:   -

حممد  ك�سار  وال�سوري  بغدادي  علي  ب�سار 

حميدي يف حمّلتي الدكوانة وكفرحباب، 

وترويجها  املخدرات  تعاطي  على  لإقدامهم 

يف املحّلتني املذكورتني، و�سبطت بحوزتهم 

كمية متنّوعة من املادة املذكورة بالإ�سافة 

اإىل مبالغ مالية )2019/3/5(.

احل���اج يف حملة  وج��ي��ه  اإي��ل��ي  امل��دع��و   -

يف  املخدرات  ترويج  على  لإقدامه  ال�سبية، 

املحلة املذكورة، و�سبطت بحوزته كميات 

اإىل  بالإ�سافة  املخدرة،  امل��واد  من  متنّوعة 

مبلٍغ مايل)2019/3/7(.

احل�سن  خالد  الل�ه  وعبد  الأحمد  اأحمد  حممد  املدعّوين   -

حليازتهم  اإبراهيم  نهر  حملة  يف  العلي  عواد  جا�سم  وال�سوري 

كمية من املخدرات )2019/3/7(. 

قنابة  منطقة  يف  ز.  واأماين  غ.  ب�سام  ج.،  ب�سري  املدعّوين   -

وترويجها  باملخدرات  الإجت���ار  على  لإقدامهم  بعبدات،   -

وتعاطيها، كما �سبطت بحوزتهم كمية خمتلفة من املواد 

املخدرة، بالإ�سافة اإىل �سالح حربي )2019/3/10(.

- املدعو ح�سن حممد �سّيا يف حملة احلدث – بعبدا، بجرم 

و�سبطت بحوزته كمية  املذكورة،  املحلة  املخدرات يف  ترويج 

لإقدامه  ا  مطلوباً كان  واملوقوف  املخدرة.  امل��واد  من  متنّوعة 

من  النار  اإط��الق  على  �سابق  بتاريخ 

املواطنني  اأح���د  ب��اجت��اه  ح��رب��ي  ���س��الح 

واإ�سابته

.)2019/3/11(

عبا�ش  الرحمن  عبد  عي�سى  املدعو   -

حممد  واملطلوب  ال�سّلم،  حي  حملة  يف 

الإجتار  على  لإقدامهما  �سيخو،  اأ�سعد 

وقد  وترويجها.  ب��امل��خ��درات 

امل��دع��و  ���س��ب��ط��ت يف م��ن��زل 

عبا�ش كميات متنّوعة من 

الكيف  )ح�سي�سة  املخدرات 

بالإ�سافة  خمدرة(،  حبوب   -

حربية  وذخ��ائ��ر  اأ�سلحة  اإىل 

ومبلغ مايل )2019/3/13(.

 - املدعو نادر ال�سيخ ال�سيخ، 

مقطع  تداول  اأثر  على  وذلك 

ف��ي��دي��و ع���رب اأح����د م��واق��ع 

يظهر  الجتماعي،  التوا�سل 

حممد  امل��دع��و  ي��ت��ن��اول  فيه 

حول  ادع��اءات  ويطلق  �سرور، 

اأ�سلحة  رخ�ش  باإجناز  قيامه 

يف  عام  �سابط  مع  بالتعاون 

وتبنّي  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة 

الأولية  التحقيقات  نتيجة 

اأّن لديه خالفات عائلية مع 

اعرتف  كما  �سرور،  املذكور 

بالفرتاءات التي �ساقها بحق 

بط بحوزته  ال�سابط العام، و�سُ

ترخي�ش  دون  حربي  �سالح 

.)2019/3/17(

- ال�سوري جالل عبد الرحمن بكور يف حملة البداوي - املنيه، 

لإقدامه على ت�سنيع وبيع اأدوات تنظيف مزّورة ومرّكبة. وقد 

الأدوية،  هذه  ل�سنع  والأكيا�ش  والغالفات  املعدات  �سبط  مّت 

بالإ�سافة اإىل عبوات مواد تنظيف )2109/3/27(.

يف  منزله  دهمت  اأن  بعد  مر�سي  حممد  م��روان  ال�سوري   -

وترويجها  باملخدرات  الإجتار  على  لإقدامه  العمرو�سية،  حملة 

منها  متنّوعة  كمية  امل��ن��زل  يف  �سبطت  وق��د  وتعاطيها، 

بالإ�سافة اإىل مبلٍغ مايل )2019/3/11(.

الق�شاء املخت�ش: • اأحالت مديرية املخابرات على 
الدرعاوي«  علي  ب��»اأبو  امللّقب  بطحة  علي  اأحمد  ال�سوري   -

يوميات �أمنية
اإعداد: نيناعقل خليل
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موقوفون باجلملة 

يف ق�شايا خمدرات

واإحالة اإرهابيني ومزّوري 

�شهادات اإىل الق�شاء

اإطالق �شراح 

ال�شوري املخطوف 

ح�شني العلي

ال�سوري  �سراح  لإطالق  املخابرات  مديرية  اإطار جهود  يف 

اأوتو�سرتاد  على  م�سّلحون  اختطفه  الذي  العلي  ح�سني 

ال�سوري املخطوف وهو  الإفراج عن  – البقاع، مّت  امل�سنع 

بحالة �سحية جيدة، وتقوم املديرية مبتابعة التحقيقات 

لتوقيف املتوّرطني يف العملية )2019/3/17(.



ع��ل��ي  »اأب����������و  اأو 

ال����ك����ي����م����اوي«، 

اإىل  لن����ت����م����ائ����ه 

ال���ت���ن���ظ���ي���م���ات 

الإره����اب����ي����ة ال��ت��ي 

ك���ان���ت م���وج���ودة 

ع��ر���س��ال  ب���ل���دة  يف 

وجرودها، ومل�ساركته 

اإىل جانبها بالعتداء 

على وحدات اجلي�ش 

ال��ع��ام  يف  ال��ل��ب��ن��اين 

.2014

بطحة  املدعو  وُيعد 

اأح���د اأخ��ط��ر خ��رباء 

امل����ت����ف����ج����رات يف 

الإره��اب��ي  جمموعة 

الفاّر ال�سوري فرا�ش فّواز 

القا�سم امللّقب ب���»اأبو 

الق�سطالين«،  جعفر 

تفخيخ  عن  امل�سوؤولة 

ال�سيارات  من  العديد 

عدد  وجرح  ا�ست�سهاد  اإىل  اأّدى  ما  لبنان،  اإىل  اإدخالها  مّت  التي 

قبل  من  ا  مكّلفاً كان  وبطحة  والع�سكريني.  املواطنني  من 

»الق�سطالين« با�ستهداف اأحد الأ�سخا�ش يف بلدة عر�سال بعبوة 

نا�سفة، وقد متَّ �سبط مواد وقطع اإلكرتونية ت�ستخدم يف �سناعة 

العبوات املتفجرة )2019/3/1(.

املزّورة،  ال�سهادات اجلامعية  اإطار ملف  - ع�سرة موقوفني يف 

لإقدام بع�سهم على تنظيم �سهادات جامعية وا�ست�سدارها من 

الآخر بطريقة غري قانونية  للبع�ش  اإحدى اجلامعات ومنحها 

الق�ساء  باإ�سراف  م�ستمرة  التحقيقات  زالت  وما   .)2019/3/15(

املخت�ش.

تفكيك �شبكة ترّوج املخدرات

املرّوجني  من  لعدٍد  خمتلفة  بتواريخ  توقيفات  �سل�سلة  بعد 

من بينهم: م.امليقاتي، ب.جربايل، ب. غ�سوب وم. التالوي، 

�سبكات  اإحدى  تفكيك  من  املخابرات  مديرية  متّكنت 

ترويج املخدرات وتوقيف الراأ�ش املدّبر لها يف حملة عم�سيت، وهو 

ال�سوري مرتي الزين امللّقب ب� »هتلر«، وبرفقته املدعّوة �سولنج 

املخدرات،  من  كبرية  كمية  بحوزته  بطت  �سُ وقد  زعيرت. 

بالإ�سافة اإىل اأ�سلحة حربية وعملة نقدية مزّورة )2109/3/15(.

توقيفات 

وم�شبوطات

ن����ت����ي����ج����ة 

ال�����ت�����داب�����ري 

الأم�����ن�����ي�����ة 

نّفذتها  ال��ت��ي 

ال������وح������دات 

خم��ت��ل��ف  يف 

امل�����ن�����اط�����ق 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

�سهر  خ����الل 

املا�سي،  �سباط 

اأوق���ف���ت ه��ذه 

وفق  الوحدات 

اأ�سدرته  بيان 

ا من جن�سيات  مديرية التوجيه )2019/3/12(، نحو 1198 �سخ�ساً

متنّوعة، لتوّرطهم يف جرائم خمتلفة، منها الإجتار باملخدرات 

وممنوعات،  اأ�سلحة  وحيازة  وتهريب  �سرقة  باأعمال  والقيام 

�سرعية،  اإقامات  دون  من  اللبنانية  الأرا�سي  داخل  والتجّول 

وقيادة �سيارات ودّراجات نارية من دون اأوراق قانونية.

خمتلفة  اأن��واع  من  حربية  اأ�سلحة  امل�سبوطات  �سملت  وقد 

 2883( واملتو�سطة  اخلفيفة  الذخائر  من  وكمّيات   ،)48(

طلقة(، واآليات ودراجات نارية ومراكب �سيد )147(، بالإ�سافة 

اأجهزة  من  وعدد  املهّرب  والدخان  املخدرات  من  كمية  اإىل 

الت�سالت.
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خرق اإ�شرائيلي

اأقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإ�سرائيلي )2109/3/3( 

واأخرى مماثلة قوامها اأربعة عنا�سر )2019/3/6( على 

خرق اخلط الأزرق مقابل بلدة كفركال مل�سافة حواىل 

ا وعر�ش حواىل 1.8 مرت داخل الأرا�سي اللبنانية،  45 مرتاً

ثم غادرتا بعد �ساعتني اإىل داخل 

اأق��دم  كما  املحتلة.  الأرا���س��ي 

الإ�سرائيلي  للعدو  تابعون  عمال 

بتاريخ 2019/3/4 على خرق اخلط الأزرق مقابل البلدة 

نف�سها، وغادروا بعد �ساعتني باجتاه الأرا�سي املحتلة.

املنطقة  يف  املنت�سرة  اجلي�ش  وح��دات  اتخذت  وق��د 

الإجراءات املنا�سبة، ومّتت متابعة اخلروقات بالتن�سيق 

مع قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان. 





تنفث الطبيعة حرائق خميفة متتد لأ�شابيع، 

زلزل  وتتنّف�ش  وا�شعة.  م�شاحات  على  وتاأتي 

الب�شر  طريقها  يف  تاأخذ  وفي�شانات  مدّمرة، 

املناخ،  اتفاقية  ترتّنح  فيما  وال�شجر،  واحلجر 

نتيجة رهانات خاطئة، اأو م�شالح �شّيقة.

من  خانقة  كميات  ال��ع��امل  وي�شتن�شق 

البيئي  التلوث  نتيجة  الكربون  اأوك�شيد  ثاين 

وتوازنه  اّتزانه  من  املزيد  ويفقد  وال�شناعي، 

بالفو�شى،  امل�شبعة  النق�ش  مركبات  بف�شل 

وال��ث��ورات  والنتفا�شات،  والتظاهرات، 

الجتماعية،  الأزمات  حتّركها  التي  املطلبية، 

والقت�شادية املتنا�شلة، والف�شاد العابر للقارات.

انهار ال�سد الكبري من القيم والقوانني، حتت �سغط ال�سيول 

على  والتمّرد  والكراهية،  احلقد  مغاور  من  املندفعة  اجلارفة 

النتظام العام. العامل يغرّي جلده، والعوملة يف ماأزق، والعمليات 

تتكاثر.  وال�سيا�سية  واملالية  القت�سادية  والأزمات  الإرهابية، 

جدار املك�سيك حتّول اإىل مواجهة متعددة الوجوه والأغرا�ش. 

من  املزيد  تنتج  الأبي�ش  والبيت  الكونغر�ش  بني  والعالقة 

الداخلية  امللفات  من  الكثري  ح��ول  العميقة  التباينات 

بنربٍة  العامل  ترامب  دونالد  الرئي�ش  يخاطب  فيما  واخلارجية، 

ا املجتمع الدويل اأمام خياَرين: اإما خروج  �سادمة متعالية، وا�سعاً

اأو  العام  للم�سار  الناظمة  الدولية  واللتزامات  التفاقيات  من 

فر�ش العقوبات غري امل�سبوقة، ويوزعها »جوائز تر�سية« مينة 

وي�سرة، على هذه الدولة اأو تلك، مع دفاتر من ال�سروط الرادعة!

الن�شور.. وال�شحية

اإىل  ا  �سريعاً وانتقل  املك�سيك،  م��ع  اجل���دار  اأزم���ة  افتعل 

املوقع  عن  ف�سالاً  الثقيل،  والزيت  والغاز  النفط  حيث  فنزويال 

ال�سرتاتيجي الذي حتتّله بني جمموعة الدول الالتينية. مواقفه 

حّولت ال�ساحة اإىل م�سرح مهياأ ل�ستباٍك دويل، �سارع الرو�ش اإىل 

ة، كذلك فعل ال�سينيون، وحيث تكون ال�سحية  حجز من�سّ

حتوم الن�سور. و�سعت ال�سواريخ ال�سوفياتية يف كوبا العامل على 

حافة الهاوية، وُقرعت طبول احلرب النووية بني الوليات املتحدة 

الأمريكية والحتاد ال�سوفياتي يف �ستينيات القرن املا�سي، لقد 

العظمى  الدول  التو�سعي.  الت�سّلطي  العقل  تدبري  من  كانت 

ل  الأمريكي  فاحلا�سوب  القوة.  بحرب  م�ساحلها  دوائ��ر  تر�سم 

من  فنزويال  يف  املتعاظم  ال�سيني  الرو�سي–  الوجود  اإىل  ينظر 

وتنطبق  ا�سرتاتيجي.  التجاري فح�سب، بل من منظار  املنظار 

هذه املقاربات بالقدر نف�سه على روؤية مو�سكو، فعندما حتّرك 

الكرملني  قام  الرو�سية،  احلدود  من  ا  مقرتباً »الناتو«  حلف 

الأوكرانية،  اجلغرافيا  من  القرم  جزيرة  ب�سّم  ترّدد  دون  من 

رو�سيا بعد  اأكرب حتدٍّ تخو�سه  �سوريا يف  اإىل  واندفع بكل قواه 

�سوريا  هي  فنزويال  تكون  فهل  ال�سوفياتي.  الحت��اد  انهيار 

الأمريكية؟!

عالمات هذا الزمان

من عالمات هذا الزمان: الفقر واجلوع والبطالة والتهمي�ش 

والعنف والإرهاب. وما زاد من من�سوب الكراهية والتحري�ش 

التوا�سل.  و�سائل  عرب  الغرائز  وانفالت  القيم،  انحالل  هو 

و»اإن�ستغرام«...  و»تويرت«،  »في�سبوك«،  من�سات  باتت  فقد 

امل�سوؤولية،  تقع  من  على  والعائلة.  للمدر�سة،  البديل  املربي 

واملر�سل  وال��ن��اق��ل،  امل��وؤل��ف  ب��ني  امل�����س��وؤول��ي��ات  تبعرثت  وق��د 
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النظام الدويل ما بني الكر 

الفو�شوي والزر النووي

بقلم: جورج علم



القانونية  وال�سلطة  واملتلقي، 

وال�سيا�سية؟

الظواهر  هذه  تكون  رمبا 

لطبول  تنبيه  جمّرد  املقلقة 

اأكرث  يف  ُتقرع  التي  احلرب 

م���ن ق������ارٍة. ف��ال��ت��ط��ورات 

ال�����س��اخ��ن��ة ب��ني اجل��ب��اَري��ن 

ال�سدام  �سار  لقد  تتفاعل. 

اأعلنت  اأن  بعد  ا  ا�سرتاتيجياً

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اإي��ق��اف 

من  احل��ّد  باتفاقية  العمل 

الق�سرية  ال�ساروخية  الأ�سلحة 

وّقع  التي  امل��دى،  واملتو�سطة 

يف  ريغان  ورونالد  غوربات�سيف  ميخائيل  الرئي�سان  عليها 

اإعالن  ن�سف  بوتني  فالدميري  الرئي�ش  رد  وكان   .1989 العام 

ا، بحرب نووية �سد  الرو�سي علناً اأمام الربملان  حرب، فقد هّدد 

ا للقدرات الت�سليحية الرو�سية.  ا تف�سيلياً اأمريكا، وقّدم عر�ساً

اإّن املواجهة بني بوتني وترامب، ُتعيد اإىل الأذهان اأزمة خليج 

الق�رن  �ستيني�ات  يف  وكني�دي  خروت�سيف  بني  اخلنازير 

املا�س�ي.

اأوروبا وال�شني

 اأوروبا، حليفة الوليات املتحدة، مل تبتعد عن اأجواء التاأزمي 

ما  رغم  التحالف،  قوة  توؤكد  اإ�سارات  واأر�سلت  اجلباَرين،  بني 

ي�سهده من توترات!

ال�سني تربز كالعٍب جديد، ويتماهى موقفها مع التوجهات 

الرو�سية يف كل من �سوريا وفنزويال. وفيما يبني حلف »الناتو« 

واأوكرانيا  رومانيا  من  ا  انطالقاً رو�سيا  حول  ا  �ساروخياً ا  قو�ساً

وجتاري  �سيا�سي  اإنزال  بعملية  للقيام  مو�سكو  ت�سعى  وبولندا، 

املجال  من  وتقرتب  الالتينية،  اأمريكا  يف  اخلطوط  خلف 

اأزمة  اأمام  العامل  يجعل  ما  املتحدة،  للوليات  احليوي  الأمني 

ال�سواريخ الرو�سية يف كوبا، اإّل اأّنها هذه املرة يف فنزويال.

ويف نظرة اإىل اأوروبا، يظهر املزيد من ال�سحوب. فمحاولة خروج 

بريطانيا من الحتاد الأوروبي ظاهرة مقلقة، والأزمة ال�سامتة 

ال�سعبي  احلراك  وات�ساع  باخلري،  ر  تب�سّ ل  واإيطاليا  فرن�سا  بني 

ُينِذر  املتطرف  اليمني  دور  وتعاظم  عافية،  دليل  لي�ش  اأوروبا  يف 

بعواقب وخيمة، واملناكفات بني دول متتلك الزر النووي لي�ش 

موؤ�سر اطمئنان يف ظل قيادات من �سنف جديد!

العوملة.. والتحديات 

القت�شادية

ي��ب��دو م�����س��ت��ق��ب��ل ال��ع��ومل��ة 

ب�����س��ال���س��ل من  م���ك���ّب���الاً 

املطروحة  امل�سريية  التحديات 

ل��ل��ن��ق��ا���ش. ف��الت�����س��الت 

احل��دي��ث��ة ح���ّول���ت ال��ع��امل 

لكّن  ك��ون��ي��ة،  ق��ري��ة  اإىل 

اأك��رث  ���س��ارت  املجتمعات 

جتّزوؤاًا من ذي قبل، والتوترات 

البالد  وداخ���ل  ال��ب��ل��دان  ب��ني 

و»هي  ا،  وانت�ساراً ا  ياً تف�سّ اأكرث 

ت��اأ���س��رية«،  دون  م��ن  ت�سافر 

كما �سبق واأ�سار الأمني العام 
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الأ�سبق لالأمم املتحدة كويف اأنان. اإّنها تتكاثر مثل »اإنفلونزا 

مكان،  كل  يف  وال�ستباكات  ال�سطرابات  لتن�سر  الطيور 

وُت�سِفر عن مزيٍد من الهجرة والنزوح، الأمر الذي يخلق �سدمات 

ثقافية وح�سارية تغذيها يف نهاية املطاف احلركات اليمينية 

املتطرفة، والنزعات ال�سعبوية الراديكالية«.

القت�سادي  املنتدى  يف  جينبينغ  �سي  ال�سيني  الرئي�ش  ويقول 

خلقت  قد  القت�سادية  العوملة  اأّن  »�سحيح  دافو�ش:  يف  العاملي 

ل�سطبها  ا  كافياً ا  مربراً لي�ست  اأّنها  اإّل  اجلديدة،  امل�سكالت 

ا عن ذلك، ينبغي  بالكلّية من الأجندة الدولية لالأمم. عو�ساً

اآثارها  علينا التكّيف واملواءمة لقيادة ركب العوملة، وتفادي 

ال�سلبية، وال�ستفادة من فوائدها اجلّمة لكل البلدان والأمم. 

كما ينبغي التزام موا�سلة تنمية القت�ساد العاملي املفتوح«.

الإداري��ة  املديرة  لغ��ارد،  كري�ستني  ال�سيدة  اأكدت  بدورها، 

بقدٍر  العوملة  فوائد  تقا�سم  »�سرورة  على  الدويل،  النقد  ل�سندوق 

وقالت:  وال�ستمرار«.  البقاء  لها  اأُري��د  اإن  الإن�ساف  من  اأكرب 

اإىل  يتطلعون  العامل  ن�سمة حول  يقرب 3.6 مليار  »هناك ما 

ورمبا مرة  ا،  يومياً واإىل وجبة غذائية مرتني فقط  اأف�سل،  دخل 

عن  تراجع  مع  العوملة،  عن  ا  متاماً والتخلي  اليوم،  يف  واحدة 

عن  والإع��الن  �سلمية.  مقاربة  ُي�سّكل  ل  التنمية،  م�ساندة 

ا  ا خمت�سراً �سيئات العوملة لأّنها تدّمر فر�ش العمل لي�ش اإّل طريقاً

املنطقي،  والتحليل  العقل،  اإعمال  اإىل  يحتاج  الأمر  للغاية، 

البلدان  بني  الفجوة  كانت  واإذا  والإدراك.  الفهم  من  واملزيد 

الفجوة عينها  فاإّن  ال�سيء،  بع�ش  تقّل�ست  قد  والفقرية  الغنية 

بني الأثرياء والفقراء داخل البلد الواحد يف ات�ساع م�سطرد، وهذا 

اإّنها م�سكلة ل  ما يدعو اإىل �سمان تكافوؤ الفر�ش بينهما. 

ُتركت بال حل معقول  فاإن  اآثارها،  ومعاجلة  تناولها  بد من 

ف�سيكون �سّناع القرار من امل�ساهمني يف زوال العوملة، ويق�سون 

ا من ال�سعوب يف التنمية، والزدهار  على اآمال الفئة الأقل حظاً

اللذين ت�ستحقهما«.

ويف هذا ال�سياق، يقول وزير املالية الإيطايل بيري كارلو بادون، 

»ل اأعتقد اأّننا نغادر العوملة، بل اأّننا دخلنا مرحلة جديدة من 

على  الوطنية  ال�سيا�سات  تعمل  اإذ  العاملية،  الدولية  العالقات 

�سياغة كيفية تطّور وتنمية العوملة يف نهاية املطاف«.

�شّناع القرار.. و�شيا�شة نب�ش القبور!

واملنّظرون كرث، لكّن القت�ساد  النظريات كثرية  بالطبع، 

بكثرٍي  اأعلى  زالت  ما  اجلياع  فن�سبة  يرتّنح،  زال  ما  العاملي 

اليوم.  من ن�سبة الذين يح�سلون على وجبتني من الطعام يف 

واملواد  بالطاقة  ال�ستئثار  على  الكربى  القوى  بني  والتناف�ش 

منطقة.  ومن  قارة  من  اأكرث  يف  ا  خطراً منحى  يّتخذ  الأولية، 

اخلرباء الرو�ش ير�سمون �سيناريوهات احلرب املحتملة، ويوؤكد 

فالدميري  امل�ستقلة«  ال��دول  »رابطة  دول  معهد  مدير  نائب 

كوم�سومول«،  »مو�سكوف�سكي  مع  مقابلة  يف  يف�سييف 

الثالثة  العاملية  احلرب  لبدء  املحتملة  ال�سناريوهات  اأحد  اأّن 

هو العدوان �سد رو�سيا يف دول البلطيق، ففي هذه املنطقة تقع 

حوادث كثرية بني الطائرات وال�سفن التابعة ل�»الناتو«.

»�سبب  اأّن  ليونك�سوف  األيك�سي  الع�سكري  اخلبري  ويعتقد 

ا بني الوليات املتحدة وكوريا  اندلع احلرب قد يكون �سراعاً

�سّدد على  ذلك  ومع  الكورية،  اجلزيرة  �سبه  يف  الدميوقراطية 

اأّن اندلع احلرب العاملية الثالثة �سيكون ب�سبب العدوان �سد 

رو�سيا التي ُتعترب قوة نووية«.

يف�سييف  فالدميري  ويعترب 

ميكن  العاملية  »احلرب  اأّن 

حيث  ���س��وري��ا  يف  ت��ب��داأ  اأن 

الو�سع بني مو�سكو والوليات 

اإىل  ويوؤدي  يتفاقم  قد  املتحدة 

ت�سعيد ال�سراع«.

...وقارىء الفنجان 

الأمريكي

ي��ق��ول ال��ك��ات��ب وامل�����وؤرخ 

مونتني:  ديفيد  الأم��ريك��ي 

م�ساكل  نن�سى  اأن  »علينا 

ال���»ب��ري��ك�����س��ت« واأزم����ات 

�سوريا،  وح���روب  املهاجرين 
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الن�سوب،  و�سك  الثالثة على  العاملية  وليبيا، فاحلرب  واليمن، 

ولن ُتبقي ولن تذر!«.

مزاعم  حول  ا  تقريراً الربيطانية  »م��رتو«  جملة  ن�سرت  وقد 

التي  الحتكاكات  نظريتني:  اإىل  بال�ستناد  ملونتني  جديدة 

بداأت بني القوى النووية، الهند – باك�ستان، والوليات املتحدة 

يوجد  حيث  �سوريا  يف  ال�ساخن  ال�سفيح  عن  ف�سالاً  ال�سني،   –
ا لوجه مع الن�سر الأمريكي، والأر�ساد اجلوية  الدب الرو�سي وجهاً

كوكب  عمر  اأّن  ُتظهر  التي  احلديثة 

ا  اأحداثاً واأّن  النهاية،  على  قارب  الأر�ش 

عمالقة يف طريقها للحدوث. ومع ظهور 

الربجميات الفلكية احلديثة ميكننا 

2019 �سيكون  العام  اأّن  ب�سهولٍة  اأن جند 

ا يف تاريخ كوكب الأر�ش،  ا مف�سلياً عاماً

الأج��رام  يف  موقعه  درا�سة  بعد  ا  خ�سو�ساً

ال�سماوية الأخرى!

...وتوقعات كي�شنجر

احلرب  »نذر  اأّن  كي�سنجر  هرني  يرى 

وطرفاها  الأفق،  يف  بدت  الثالثة  العاملية 

وال�سني  جهة،  م��ن  املتحدة  ال��ولي��ات 

ويقول:  اأخرى«.  جهة  من  واإيران  ورو�سيا 

لهذه  متهيد  ه��و  الآن  يجري  م��ا  »اإّن 

الق�سوة  �سديدة  �ستكون  التي  احل��رب 

هو  واحد  منت�سر  �سوى  منها  يخرج  ل  اإذ 

 – نظره  وجهة  من   – املتحدة  الوليات 

كما  الع�سكرية،  قدراتها  تعّزز  ال�سني  تركت  وا�سنطن  واإّن 

ال�سابق،  ال�سوفياتي  الحت��اد  اإرث  من  تتعافى  رو�سيا  تركت 

التي  هي  الهيبة  هذه  لكّن  القّوتني،  لهاتني  الهيبة  اأعاد  ما 

�ستكون ال�سبب يف �سرعة زوال كل منهما، ومعهما اإيران التي 

اإدراك الحتاد  اإّن  اأولوية لإ�سرائيل. ثم  ا ذا  ُيعترب �سقوطها هدفاً

اأمريكا  بني  املحتومة  الع�سكرية  املواجهة  حلقيقة  الأوروبي 

وكل من رو�سيا وال�سني املتباهيَتني بقوتهما دفعه اإىل امل�سارعة 

واإّن الدوائر ال�سيا�سية  بالتوّحد يف كيان واحد متما�سك قوي، 

احتالل  الع�سكريني  من  طلبت  الأمريكية  وال�سرتاتيجية 

الطبيعية  مواردها  ا�ستغالل  اأجل  اأو�سطية من  �سرق  دول  �سبع 

ا النفط والغاز، اإذ تبدو ال�سيطرة على البرتول هي الطريق  خ�سو�ساً

ال�سبيل  فهي  الغذاء  على  ال�سيطرة  اأما  الدول.  على  لل�سيطرة 

لل�سيطرة على ال�سعوب. والع�سكريون الأمريكيون قد حققوا 

ا�ستجابة  حتقيقه  اإىل  �سبيلهم  يف  هم  اأو  ا،  تقريباً الهدف  هذا 

اإحداث  اأجل  من  اإ�سقاطه  علينا  واحد  حجر  بقي  لطلباتنا. 

اإيران، مع التاأكيد باأّن رو�سيا وال�سني  التوازن، وهو املتمثل يف 

ا  لن تقفا موقف املتفّرج، ونحن منّهد الطريق لقوتنا، خ�سو�ساً

قّوة  من  اأوتيت  ما  بكل  جديدة  ا  حرباً اإ�سرائيل  ت�سّن  اأن  بعد 

الدب  �سي�ستيقظ  وهنا  العرب،  اأكرب عدد ممكن من  لقتل 

الأو�سط  ال�سرق  ن�سف  �سيكون  وقتها  ال�سيني،  والتنني  الرو�سي 

ملقاة على  املهمة  و�ست�سبح  ا،  اإ�سرائيلياً اأ�سبح  قد  الأقل  على 

عاتق جنودنا، واأق�سد هنا الأمريكيني والغربيني ب�سفة عامة، 

ا، وامل�ستعدين يف اأي وقت لدخول حرب عاملية ثالثة  املدّربني جيداً

�سيتم  احلرب  ركام  ومن  وال�سينيني.  الرو�ش  فيها  يواجهون 

بناء قوة عظمى وحيدة، قوية، �سلبة، منت�سرة، هي احلكومة 

الوليات  اأّن  اأحد  ين�سى  ول  العامل،  على  ت�سيطر  التي  العاملية 

املتحدة متتلك اأكرب تر�سانة �سالح يف العامل، ل يعرف عنها 

الوقت  يف  العامل  اأم��ام  بعر�سها  نقوم  و�سوف  ا،  �سيئاً الآخ��رون 

املنا�سب!«.

حبل النجاة يتدىّل.. احلكمة تنت�شر!

... اإّنها عّينات من ثقافة هذا الع�سر، من قادته، ومفّكريه، 

املنحدر،  نحو  ال�سقوط  قبل  لكن  ق��راره،  و�سّناع  وفال�سفته، 

ا حبل جناة يتدىّل من معني  هناك حافة الهاوية، اإذ يوجد دائماً

اإىل الن�سف املالآن  ر، والنظر باإمعاٍن  والتب�سّ والروّية،  احلكمة، 

ل�سانعي  وطوبى  للجميع...  يّت�سع  الذي  الأر�سي  الوعاء  من 

ال�سالم، فلهم امللكوت!

وجهة نظر
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يف اجلغرافيا والتاريخ

ال�شمايل  ال�شاحل  على  فنزويال  تقع 

البحر  ت�شاطئ  وهي  اجلنوبية،  لأمريكا 

املحيط  من  ال�شمايل  والق�شم  الكاريبي 

الأطل�شي.

ث���الث دول ه��ي:  ال���ر  وحت���ّده���ا م��ن 

من  وال��رازي��ل  ال��غ��رب،  من  كولومبيا 

وتقابلها  ال�شرق.  من  وغوايانا  اجلنوب، 

ال�شرقية  ال�شمالية  اجلهة  من  البحر  يف 

وتوباغو،  ترينيداد  هي:  �شغرية  جزر  دول 

معها  تتنازع  وكورا�شاو،  اآروبا  غرينادا، 

حول بحرها الإقليمي.

رغم مقاومة ال�شعوب الأ�شلية، �شقطت 

الحتالل  حتت   1522 العام  يف  فنزويال 

ثالثة  من  اأكرث  ا�شتمر  الذي  الإ�شباين، 

مها اإىل مقاطعات. ولإحكام  قرون، وق�شّ

اأ�ش�س الحتالل اقت�شاًدا  قب�شته عليها، 

املعادن  ا�شتخراج  على  يقوم  ا�شتعمارًيا 

واإنتاج املحا�شيل مل�شلحة التاج الإ�شباين. 

املعادن  م��ع  ال��ذه��ب  وك��ان 

اأه��م  م��ن  الأخ���رى  النفي�شة 

على  عملت  التي  الدعامات 

تر�شيخ دورة راأ�س املال التجاري 

التاريخ  من  املرحلة  تلك  يف 

الفنزويلي.

ثورات  عدة  البالد  يف  قامت 

ال�شتعمار  ح��ق��ب��ة  اأن��ه��ت 

اأهمها  وك���ان  الإ���ش��ب��اين، 

التي  بوليفار  �شيمون  ث���ورة 

كولومبيا  حترير  اإىل  اأّدت 

الكرى املكونة من فنزويال 

وك��ول��وم��ب��ي��ا والإك������وادور. 

قيامها  ف��ن��زوي��ال  اأع��ل��ن��ت 

 1830 العام  يف  م�شتقلًة  دول��ًة 

الأر����س  م��ن  م�شاحة  على 

كلم2،  املليون  حواىل  تبلغ 

ال�شمايل  ال�شاحل  على  تقع 

حيث  اجلنوبية،  لأم��ريك��ا 

الأم��ريك��ي��ة  ال��ق��ارة  تلتقي 

بالبحر الكاريبي.

ع�شر  التا�شع  القرن  خالل 

ال�شطراب  فنزويال  عانت 

وال��دك��ت��ات��وري��ة،  ال�شيا�شي 

من  جم��م��وع��ة  عليها  ���ش��ي��ط��رت  اإذ 

زعماء  )هم  الإقليميني  »الكوديللو« 

و�شهدت  مطلقون(،  اأقوياء  ع�شكريون 

الالتينية  اأمريكا  بلدان  معظم  كما 

اإىل  و�شلت  اأن  اإىل  ان��ق��الب��ات،  ع��دة 

احلكم حكومات دميقراطية اعتباًرا 

من العام 1958.

فنزويال  يف  القت�شادية  ال�شدمات  اأدت 

من  والت�شعينيات  الثمانينيات  خالل 

در��سات و�أبحاث
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فنزويال...

�سراع على ال�سلطة 

اأم على املوارد؟

مطلع  منذ  فنزويال  ت�سهد 

على  و�سراًعا  رئا�سية  اأزمة  العام 

االقت�سادي  التتردي  ال�سلطة. 

اال�ستثمارات  وهتتروب  والف�ساد 

غطاء  اأ�سباب...  من  و�سواها 

ي�سهدها  التي  واملنازلة  لل�سراع 

العظمى.  التتقتتوى  بتتن  التتعتتامل 

اأكتتر  تختزن  التي  ففنزويال 

هي  العامل،  يف  نفطي  احتياطي 

للواليات  اخللفية  احلديقة 

ت�سمح  لن  التي  االأمريكية  املتحدة 

لالآخرين باإي�سال نفوذهم اإليها...



�شيا�شية  اأزم���ات  اإىل  الع�شرين  ال��ق��رن 

الأ���ش��خ��ا���س  م��ئ��ات  مب��ق��ت��ل  ت�شببت 

ُع��رف��ت  ال���ت���ي  ال�����ش��غ��ب  اأع���م���ال  يف 

كراكا�س  �شربة  اأو  بال�»كاراكازو« 

لالنقالب  ومبحاولتني   ،1989 العام  يف 

يف العام 1992، اأعقب ذلك عزل الرئي�س 

برييز  اأن��دري�����س  ك��ارل��و���س 

الأم����وال  اخ��ت��ال���س  بتهمة 

 .1993 ال���ع���ام  يف  ال��ع��ام��ة 

بني  الثقة  انهيار  وبنتيجة 

الأحزاب املوجودة مّت انتخاب 

ال�شابق  احلكومي  امل�شوؤول 

كرئي�س  ���ش��اف��ي��ز  ه��ي��وغ��و 

العام  انتخابات  يف  لفنزويال 

عرف  ما  �شافيز  اأطلق   .1998

التي بداأت  البوليفارية  بالثورة 

تاأ�شي�شية  جمعية  بتكوين 

د�شتور  لكتابة   1999 العام  يف 

فاأ�شبح  ل��ف��ن��زوي��ال،  ج��دي��د 

»جمهورية  الر�شمي  ا�شمها 

بف�شل  اع��راًف��ا  البوليفارية«  فنزويال 

املحّرر بوليفار.

ال�سكان

يبلغ عدد �شكان فنزويال وفق اإح�شاء 

العامل  حقائق  )كتاب   2018 متوز  �شهر 

املركزية  املخابرات  وكالة  عن  ال�شادر 

األف  و690  مليوًنا   31 نحو  الأمريكية( 

منهم  العظمى  الغالبية  تعي�س  ن�شمة. 

العا�شمة  يف  وبخا�شٍة  ال�شمال،  مدن  يف 

كراكا�س، اأكر مدن البالد.

املوارد الطبيعية

الدول  منظمة  يف  فاعل  ع�شو  فنزويال 

متتلك  وهي  )اأوب��ك(،  للنفط  امل�شّدرة 

العامل  يف  النفط  من  احتياطي  اأك��ر 

ُيقّدر بنحو 302.3 مليار برميل )تقديرات 

 .)2018 للعام  ال��ع��امل  حقائق  كتاب 

تنتج فنزويال نحو 2 مليون برميل يومًيا 

 ،)2017 للعام  نف�شه  امل�شدر  )تقديرات 

باأّن هذا  تفيد  اإح�شاءات  ثمة  اأّنه  علًما 

برميل  ماليني  ال�3  يفوق  كان  الإنتاج 

يومًيا يف اأواخر القرن املا�شي )2000-1996(.

من  واح��دة  فنزويال  ب��اأّن  تقارير  وتفيد 

العامل  تزويد  على  القادرة  ال�شت  ال��دول 

بحلول  البرول  من  احتياجاته  ن�شف 

فنزويال  حتتل  ك��ذل��ك،   .2020 ال��ع��ام 

املركز ال�شابع عاملًيا باحتياطها املوؤكد 

 5.739 بنحو  واملقدر  الطبيعي  الغاز  من 

تقديرات  وف��ق  مكعب  م��ر  تريليون 

من  مواردها  ولعل   .2018 العام  مطلع 

اأزمتها  اأ���ش��ب��اب  اأح���د  وال��غ��از  ال��ب��رول 

ال�شيا�شية والقت�شادية.

اأما مواردها الزراعية فهي: الذرة، ق�شب 

در��سات و�أبحاث
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القهوة،  املوز،  الأرز،  ال�شكر، 

اخلنازير،  الأب��ق��ار،  اخل�شار، 

احلليب، البي�س وال�شمك.

وقد جنحت يف تنويع م�شادر 

متثل  تعد  مل  بحيث  الدخل 

 %43 �شوى  ال��ب��رول  ع��ائ��دات 

بني 1998 و2000 مقابل 75% يف 

ال�شعودية. 

االقت�ساد واالأزمة

يعتمد القت�شاد الفنزويلي على �شادرات 

الوليات  وُتَعّد  اأ�شا�شي  ب�شكٍل  النفط 

املتحدة الأمريكية وجهة الت�شدير الأوىل 

والهند   )%25( ال�شني  تليها   ،)%41 )نحو 

)12%( وفق تقديرات 2017.

من  �شافيز  هيوغو  الرئي�س  ا�شتطاع 

خمططه  تنفيذ  النفط  عائدات  خالل 

املعي�شي  امل�����ش��ت��وى  رف���ع  اإىل  ال��ه��ادف 

اخلدمات  وتقدمي  الفنزويلي،  لل�شعب 

احلياة  وحت�شني  وال�شحية،  الجتماعية 

ب�شكل عام، وبخا�شٍة للطبقات الفقرية 

النفط  اأ�شعار  ارتفاع  ذلك  يف  و�شاعده 

مطلع القرن احلايل.

حلول  م��ع  ت��غ��ريت  الأو����ش���اع  لكن 

وانخفا�س  العاملية  القت�شادية  الأزم��ة 

وبعد   .2014 العام  بانتهاء  النفط  اأ�شعار 

نائبه  انُتِخب   2013 العام  يف  �شافيز  وفاة 

ي�شتطع  مل  له.  خلًفا  م��ادورو  نيقول�س 

الرئي�س مادورو معاجلة الأزمة القت�شادية 

بال�شكل املنا�شب، وازدادت الأمور تعقيًدا 

ب�شبب ال�شغوطات ال�شيا�شية والقت�شادية 

وعدم  احلاكمة  ال�شلطة  على  الغربية 

العراف ب�شرعيتها، وانخفا�س عائدات 

ال�شادرات النفطية )انخف�شت ال�شادرات 

مليون  ون�شف  مليون  نحو  اإىل  النفطية 

وارتفاع من�شوب  اليوم(،  برميل فقط يف 

الف�شاد، وانخفا�س الدخل الفردي وفقدان 

القت�شادي  الو�شع  تفاُقم  العمل.  فر�س 

وه��روب  اخلارجية،  املديونية  وارت��ف��اع 

ع��دًدا  ح��رم  اخل��ارج��ي��ة،  ال�شتثمارات 

مداخيلهم  من  ال�شكان  من  كبرًيا 

غذائية  مواد  ُفقدت  كما  ووظائفهم، 

اخل��ارج  م��ن  ُت�شتورد  ك��ان��ت  ك��ث��رية 

يف  ال�شكان  اأك���رث  عليها  ويعتمد 

الأو�شاع  هذه  دفعت  اليومية.  حياتهم 

مغادرة  اإىل  ال�شكان  من  كبري  بق�شم 

الذين  عدد  ُق��ّدر   2019 �شباط  ويف  البالد، 

القت�شادية  احل��ال��ة  نتيجة  غ��ادروه��ا 

 3.4 بنحو  املتدهورة  والأمنية  وال�شيا�شية 

مليون �شخ�س. جلاأ منهم نحو 2.7 مليون 

اإىل دول اأمريكا اجلنوبية الالتينية ودول 

البحر الكاريبي، والباقي اإما اإىل الوليات 

املتحدة وكندا اأو اإىل بع�س الدول الأوروبية 

ارتفعت  كذلك،  منها.  يتحّدرون  التي 

اأم��وال  روؤو���س  وهربت  اجلرمية  معدلت 

كل  واأدى  والغنية.  املتو�شطة  الطبقتني 

قيمة  وانخفا�س  حاد  ت�شخم  اإىل  ذلك 

العملة الوطنية، و�شعف القدرة ال�شرائية.

 

القوات امل�سّلحة

البوليفارية  امل�شّلحة  ال��ق��وات  ُت��ق��ّدر 

األف   320 بحواىل  الفنزويلية  الوطنية 

هي:  ف���روع   5 على  ي��ت��وزع��ون  ج��ن��دي، 

واحلر�س  واجل��وي��ة،  والبحرية،  ال��ري��ة، 

العام  وبعد  الوطنية.  وامليلي�شيا  الوطني، 

2008 اأُ�شيف اإليها فرع جديد يتاألف من 

امل�شلح،  الحتياط  من  جندي  األف   600

الأعلى  القائد  هو  اجلمهورية  ورئي�س 

للقوات امل�شلحة.

حماولة انقالب 2019 وال�سراع على 

الرئا�سة

الثاين  كانون   10 منذ  فنزويال  ت�شهد 

2019 اأزمة رئا�شية و�شراًعا على ال�شلطة. 

نيكول�س  احل��ايل  الرئي�س  اأُعلن  فقد 

 ،2018 العام  انتخابات  يف  ا  رئي�شً م��ادورو 

نتائج تلك النتخابات كانت  اأّن  غري 

بلغ  وا���ش��ع.  نطاق  على  خ��الف  حم��ل 
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احلايل  العام  مطلع  يف  ذروت��ه  اخل��الف 

الوطنية  اجلمعية  ���ش��ّرح��ت  ع��ن��دم��ا 

غري  النتخابات  نتائج  اأّن  لفنزويال 

���ش��احل��ة وا���ش��ت�����ش��ه��دت ب��ال��ع��دي��د من 

الفنزويلي  الد�شتور  يف  ال��واردة  الأحكام 

للعام 1999. ثم قامت املعار�شة بتنظيم 

مادورو  انتخاب  �شد  وطنية  احتجاجات 

والئتالف احلاكم.

يف 23 كانون الثاين 2019، اأعلن خوان 

الذي  الفنزويلي  الرملان  رئي�س  غوايدو، 

ا  رئي�شً نف�شه  املعار�شة،  عليه  ت�شيطر 

اآلف  ع�شرات  اأم��ام  للبالد،  بالوكالة 

كراكا�س  يف  جتمعوا  الذين  املوؤيدين 

نيكول�س  الرئي�س  على  احتجاًجا 

مادورو. وبعد وقت ق�شري، اعرف الرئي�س 

ا  الأمريكي دونالد ترامب بغوايدو »رئي�شً

بالوكالة« لفنزويال. اأّيدت غوايدو دول يف 

اأمريكا اجلنوبية، واأخرى اأوروبية، بينما 

اآ�شيوية  ودول  واإيران  وال�شني  رو�شيا  رف�شت 

الرئي�س  �شرعية  واأك��دت  به،  الع��راف 

الفنزويلي املنتخب مادورو.

وزير  اأعلن   2019 الثاين  كانون   24 يف 

بادرينو،  فالدميري  الفنزويلي  ال��دف��اع 

الرملان  رئي�س  اإعالن  يرف�س  اجلي�س  اأّن 

بالوكالة  ا  رئي�شً نف�شه  غوايدو  خ��وان 

لفنزويال، و�شهدت البالد تظاهر ع�شرات 

الآلف من معار�شي مادورو وموؤيديه.

مّد  وقع  على  فنزويال  تعي�س  وهكذا، 

الداخلية املدعومة من اخلارج  املعار�شة 

حتت �شعارات �شيا�شية واإن�شانية وقانونية 

واقت�شادية متعددة، مع التهديد بالتدخل 

الع�شكري الأجنبي، وَجزر �شلطة الرئي�س 

بالطرق  الق�شية  حل��ل  ودع��وت��ه  م���ادورو 

مدعومًة  املحلية  القانونية  احل��واري��ة 

من  وبخا�شٍة  الدولية،  الو�شاطات  ببع�س 

وال�شني وكوبا. ويف مقابل ت�شعيد  رو�شيا 

يعلن  م���ادورو،  وج��ه  يف  ترامب  الرئي�س 

الأخري عن ا�شتعداده مع موؤيديه للدفاع 

عن فنزويال �شد اأي تدخل خارجي وحتت 

اأي �شعار كان.

م��وارد  يف  الكبرية  فنزويال  ث��روة  اإّن 

وموقعها  وال��غ��از،  النفط  م��ن  الطاقة 

اجليواقت�شادي،  ودورها  اجليو�شراتيجي، 

وثورتها ال�شيا�شية القت�شادية والعقائدية، 

التي ل تتوافق مع توجهات دول اجلوار، 

جعلتها حتت جمهره ويف دائرة مطامعه 

ملعظم  املغاير  فتمو�شعها  وح�����ش��اره. 

للتدخل  املجال  اأف�شح  اجل��وار  هذا  دول 

القوى  قبل  من  الداخلية،  �شوؤونها  يف 

الكرى التي تعي�س يف ما بينها �شراًعا 

و�شيناريوهات  احتمالت  على  مفتوًحا 

اأحد  ال��دام��ي  العنف  يكون  قد  �شتى، 

وجوهها...

مراجع:

- https://en.wikipedia.org/

wiki/Venezuela
- https://www.cia.gov/li-

brary/publications/the-world-

factbook/geos/ve.

- https://www.theguardian.

com/world/venezuela
- https://www.bbc.com/

news/world-latin-america
- https://www.foreignaffairs.

com
https://www.aljazeera.com/

topics/country/venezuela.
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اأن تنطلق تركيا بالكامل من  عملًيا، من غري املنطقي 

اإىل املعطيات  اأبعاد �شيا�شية - ا�شراتيجية، من دون ال�شتناد 

تكون  اأن  املفر�س  من  والتي  ال�شراتيجية،   - الع�شكرية 

اأو  الرو�شية  املنظومة  بني  بالختيار  لقرارها  الأ�شا�شي  املوّجه 

ال�شيا�شية  املعطيات  جانًبا  تركنا  واإذا  الأمريكية.  القاذفة 

املعطيات  هي  ما  الت�شاوؤل:  ميكننا  بامللف،  حتيط  التي 

الختيار؟  الأ�شا�شي يف  الدور  توؤدي  اأن  التي ميكن  الع�شكرية 

وكيف ميكن اأن توؤثر مميزات كل من ال�شالَحني النوعَيني 

اأم  وقدراتهما يف تكوين ا�شراتيجية تركيا القتالية )دفاًعا 

هجوًما(؟ 

من  كل  مميزات  على  باخت�شاٍر  الإ�شاءة  �شنحاول  بدايًة، 

منظومة الدفاع اجلوي الرو�شية »اأ�س 400«، والقاذفة الأمريكية 

»اأف 35« واإمكاناتهما، لنو�شح بعدها ما ميكن اأن يقّدمه 

كل من ال�شالَحني ملناورة اأنقرة الع�شكرية ال�شراتيجية. 

منظومة الدفاع اجلوي 

الرو�سية »اأ�س 400«

ت��ت��م��ت��ع م��ن��ظ��وم��ة »اأ����س 

اجلوي  للدفاع  الرو�شية   »400

ب�����ش��ع��ب��ي��ٍة م���ت���زاي���دة ح��ول 

كثرية  دول  وت�شعى  العامل، 

اخلبري  وي��ق��ول  �شرائها.  اإىل 

والنفقات  الأ�شلحة  جتارة  يف 

فيزمان،  �شيمون  الع�شكرية 

م��ع��ه��د  يف  ي��ع��م��ل  ال������ذي 

اأكرث  من  اإّنها  �شتوكهومل، 

اجل��وي  ال��دف��اع  منظومات 

ورادارات��ه��ا  العامل،  يف  تقدًما 

وهي  بعيد.  مدى  على  تعمل 

ت�شتطيع متابعة عدد كبري 

ذلك  يف  مبا  الأه���داف،  من 

�شواريخها  ال�شبح.  طائرات 

وميكن  ودق��ي��ق��ة،  �شريعة 

خ��الل دق��ائ��ق م��ع��دودة ن�شر 

ال�شواريخ  واإط��الق  من�شاتها 

والنتقال اإىل موقع اآخر.

 – »اأ�����س  اأن��ظ��م��ة  متتلك 

من  واح��دة  باعتبارها   ،»400

اجلوي  ال��دف��اع  اأنظمة  اأه��م 

فّعالة على  العامل، قدرات  يف 

وطائرات  املقاتلة  الطائرات  وتدمري  الأج��واء  حماية  �شعيد 

التحكم وال�شتطالع والطائرات ال�شراتيجية والتكتيكية 

البالي�شتية  ال�شواريخ  وجممعات  البالي�شتية  وال�شواريخ 

التي  جميعها  الطائرة  والأه��داف  التكتيكية،  الت�شغيلية 

تفوق �شرعتها �شرعة ال�شوت، ومنها على �شبيل املثال: طائرات 

وطائرات  املقاتلة  والطائرات  املبّكر  الإن��ذار  وطائرات  ال�شبح 

احلرب الإلكرونية والقاذفات ال�شراتيجية و�شواريخ »كروز« 

و»توماهوك« وال�شواريخ البالي�شتية. 

ت�شتطيع هذه املنظومة ال�شيطرة على 600 كلم من الأجواء 

واإطالق �شواريخ طويلة املدى )400 كلم( ومتو�شطة املدى )120 

متابعة  على  ق��ادرة  وهي  كلم(.   48( امل��دى  وق�شرية  كلم( 

حواىل 300 هدف دفعة واحدة وتدمري 35 منها يف الوقت نف�شه، 

بال�شاعة،  كلم   4800 الأه��داف  هذه  �شرعة  بلغت  واإن  حتى 

فيما يبلغ عدد ال�شواريخ املوجهة يف وقت واحد 72 �شاروًخا.

ق�سايا ع�سكرية
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عالَم �ستعتمد تركيا لالختيار 

بن »اأ�س 400« الرو�سية و »اأف 35« االأمريكية؟

ياأخذ اخلالف الركي - االأمريكي، حول ح�سول اأنقرة على منظومة الدفاع اجلوي الرو�سية »اأ�س 400« اأو على 

تها وا�سنطن بن االثنتن.  القاذفة ال�سبحية اال�سراتيجية االأمريكية »اأف 35«، طابًعا �سيا�سًيا ا�سراتيجًيا، اإذ خريرَّ

ويبدو اأّن هذا اخلالف يرتبط ب�سراع املحاور واال�سطفافات، فاإّما ثبات تركيا يف حمور حلف �سمال االأطل�سي 

واختيارها  ابتعادها عن هذا احللف  اأو  رئي�س جلي�سها،  اأ�سلحته كعماٍد  والتزامها  فيه،  اأ�سا�سي  التي هي ع�سو 

التمو�سع يف احل�سن الرو�سي، مع ما ميكن اأن ينتج عن ذلك من اإدخال بع�س االأ�سلحة والتجهيزات الرو�سية 

اإىل جداول التجهيز اخلا�سة بوحداتها امل�سلحة.



القاذفة االأمريكية »اأف 35 اليتنغ الثانية«

وبحرية  اأر�شية  اأهداف  )رماية  املهمات  متعددة  مقاتلة  هي 

ثانية  وه��ي  وامل��ح��رك،  املقعد  اأح��ادي��ة  ط��ائ��رات(،  ومهاجمة 

تطوير  وثمرة  رابتور«،   22 »اأف  بعد  اخلام�س  اجليل  مقاتالت 

والبحر  امل�شاة  اأ�شلحة  اأقل. ميكن جتهيز  بتكلفٍة  لالأخرية 

على  تتفوق  والتي  التخّفي  على  القادرة  املقاتلة  بهذه  واجلو 

املقاتلة ال�شبحية »اأف 117« وعلى »األ ب 2« بقدرٍة اأكر على 

ال�شاعة،  يف  كيلومر  األفي  نحو  اإىل  �شرعتها  ت�شل  املناورة. 

وت�شتطيع التحليق مل�شافاٍت بعيدة من دون احلاج��ة اإل�ى تزّود 

الوق�ود، ويبل�غ م�دى حتليقه�ا 2200 كيلومر.

قنابل  بينها  متنوعة،  اأ�شلحة  حمل  الطائرة  هذه  باإمكان 

م��وج��ه��ة ب��ال��ل��ي��زر، 

جو  موجهة  و�شواريخ 

- جو، فيما مل تتاأكد 

امل��ع��ل��وم��ات ب�����ش��اأن 

ق��درت��ه��ا ع��ل��ى حمل 

روؤو�س نووية.

 »35 »اأف  متتلك 

ال��ق��درة الأك����ر من 

املقاتالت  ب��اق��ي  ب��ني 

والغربية  الأمريكية 

على املناورة مبواجهة 

م��ن��ظ��وم��ات ال��دف��اع 

»اأ���س  املتطورة  اجل��وي 

 ،»400 و»اأ������س   »300

تكلفة  بلغت  وق��د 

نحو  اإجنازها  برنامج 

دولر،  مليار  اأربعمئة 

الطائرة  �شعر  وي�شل 

الواحدة اإىل نحو 110 ماليني دولر.

»اأف  ال�  قائد  خوذة  تكلفة  تبلغ  اإعالمية،  تقارير  بح�شب 

الأر�س  روؤية  من  نه  متكِّ وهي  دولر،  األف  اأربعمئة  نحو   »35

والنهار، كما  الليل  بو�شوٍح يف  احليوية  الطائرة  اأجهزة  وكل 

تزّوده ال�شور.

ماذا �ستختار تركيا وملاذا؟

ميكن اأن تختار تركيا املنظومة الرو�شية »اأ�س 400«، وذلك 

نظًرا لالعتبارات الآتي ذكرها:

اإّن منظومة »اأ�س 400« �شالح دفاعي بامتياٍز، لها القدرة على 

ميكن  التي  وال�شورايخ  الطائرات  اأنواع  خمتلف  ا�شتهداف 

على  تتفوق  وهي  الركية،  وامل�شالح  الأرا�شي  لها  تتعر�س  اأن 

»ث��اد«،  مثل  املتطورة  الأمريكية  اجل��وي  الدفاع  منظومات 

�شد  ولي�س  فقط  ال�شواريخ  �شد  بالدفاع  تخت�س  ف��الأخ��رية 

الركية  ال�شراتيجية  ينا�شب  ل  وهذا  والطائرات.  ال�شواريخ 

التي تعتر اأّن اأرا�شيها وم�شاحلها قد تكون عر�شة ل�شتهداف 

دول متلك �شواريخ وقاذفات اأمريكية متطورة مثل اإ�شرائيل اأو 

اململكة العربية ال�شعودية.

ل تركيا احل�شول على »اأ�س 400«  ا، من املنطقي اأن تف�شّ اأي�شً

عر�شتها  والتي  الأمريكية،  ال�»باتريوت«  من  بدياًل  الرو�شية 

400« مع مو�شكو،  »اأ�س  ال�  لوقف �شفقة  اأنقرة  وا�شنطن على 

يف  املتو�شط  الفعالية  وم�شتوى  »باتريوت«  ال�  �شعف  وال�شبب 

اإ�شرائيل مبواجهة  الدفاع اجلوي، الأمر الذي مّت اكت�شافه يف 

�شورايخ غزة، ويف ال�شعودية مبواجهة �شواريخ اليمنيني.

من ناحية اأخرى، �شحيح اأّن ال�»اأف 35« كقاذفٍة هجومية 

اأمريكية متعددة املهمات، ت�شتطيع اأن توؤّمن لركيا مبدئًيا 

ولكن هناك عدة  دفاًعا،  اأو  قتالية متقدمة، هجوًما  مناورة 

اأنقرة للتم�شك باحل�شول على »اأ�س 400«، وهذه  اأ�شباب تدفع 

الأ�شباب ميكن تلخي�شها بالآتي: 

اأ�سباب تقنية

اأعلنت اأكرث من دولة تعليق حتليق املقاتالت الأمريكية 

�شاوث  بولية  املا�شي،  اأيلول  يف  اإحداها  حتّطم  بعد   ،»35 »اأف 
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72
العدد 406



اإمدادات  نظام  يف  م�شاكل  ب�شبب  وذلك  كارولينا، 

الوقود، الأمر الذي تطّلب اإجراء فح�س �شامل لهذا الطراز، 

وقد مّت الك�شف عن خلل فني يف عمل حمرك الطائرة.

اأ�سباب ا�سراتيجية

اأّن  براند،  كيفني  الدولية  العالقات  جمل�س  يف  املحّلل  يرى 

ت�شميم املنظومة الرو�شية »اأ�س 400« القائم على اأ�شا�س وحدات 

متو�شطة  اأخ��رى  منظومات  مع  تتكامل  باأن  ي�شمح  بديلة 

وحتى ق�شرية املدى للدفاع اجلوي، وبذلك ميكن ن�شب اأنواع 

الدفاع  نظام  يجعل  ما  واح��دة،  من�شة  يف  املختلفة  ال�شواريخ 

لناحية  الأمر رمبا ينا�شب تركيا  اأن�شاق. وهذا  اجلوي ذا عدة 

لديها  موجودة  جوي  دفاع  منظومات  من  ال�شتفادة  اإمكان 

اأ�شاًل.

ويف جمال اآخر، قال نائب رئي�س الوزراء الركي اإّن املهند�شني 

هذه  مثل  لت�شنيع  قدراتهم  يطّورون  �شوف  الأت��راك  والعلماء 

ال�شواريخ، بف�شل ا�شترياد تكنولوجيا اإنتاجها، يف اإطار ال�شفقة 

ا  مع رو�شيا، لكّن الرو�س مل يوؤكدوا هذا الأمر احل�شا�س، خ�شو�شً

واأّن تركيا ما زالت ع�شًوا فاعاًل يف الناتو. 

كذلك، تناول الرئي�س الركي رجب طيب اأردوغان املو�شوع 

الدول  مع  مرة  من  اأك��رث  ال�شفقة  هذه  بحثنا  »لقد  قائاًل: 

الوليات  مقدمتهم  ويف  الأطل�شي  �شمال  حلف  يف  الأع�شاء 

لذلك  ال�شاروخية...  املنظومة  الدول مل تعِطنا  وتلك  املتحدة، 

قمنا باتخاذ ما يلزم بخ�شو�س الدفاع عن تركيا«.

خال�سة

من  كل  واإمكانات  ق��درات  لناحية  �شبق،  مما  انطالًقا 

منظومة الدفاع اجلوي الرو�شية »اأ�س 400« والقاذفة الأمريكية 

حتيط  التي  ال�شراتيجية  املعطيات  ولناحية   ،»35 »اأف 

اأو هجوًما،  مبناورتها القتالية دفاًعا 

ال�شعي  اإىل  تركيا  تعمد  اأن  ح  امُلرجَّ من 

لو  فيما  الرو�شية،   »400 »اأ�س  ال�  ب�شفقة  للفوز 

القاذفة »اأف 35«. لكن، من  مّت تخيريها بني الأخرية وبني 

اإىل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  تعمد  اأن  اأبًدا  امل�شتبعد  غري 

مبعزٍل   »35 »اأف  مبوجبها  ت�شّلمها  اأنقرة،  مع  ت�شوية  اإر�شاء 

عن ح�شولها على املنظومة الرو�شية، مع �شمان تثبيت موقع 

الرو�شي.  احل�شن  من  بعيًدا  الأطل�شي  �شمال  حلف  يف  تركيا 

على  وا�شنطن  موافقة  اإمكان  ا�شتبعاد  ميكن  ل  كذلك، 

ما  على  لحًقا  باحل�شول  طمًعا  لركيا،   »400 »اأ���س  �شفقة 

بتفا�شيل  املتعلقة  والفنية  التقنية  املعطيات  من  ميكن 

ت�شنيع املنظومة الرو�شية. 

املراجع:

https://www. اأبرز خ�شائ�س اأ�س 400 الرو�شية - ترك بر�س -

turkpress.co
مارتن  لوكهيد   /https://ar.wikipedia.org/wiki  -

اأف-35 ليتنيغ الثانية

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/  -

اأف-35-املقاتلة-املخيفة-الأكرث-تطوًرا-بيد-  /military
اإ�شرائيل

/arabic.rt.com/rtonline/news// -
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تُعّد االأمم املتحدة املنتدى العاملي الوحيد الذي تناق�س فيه بلدان العامل 

هذه  اأر�ست  وقد  والتنمية.  االإن�سان،  وحقوق  ال�سالم،  ق�سايا  جميعها 

االإن�سان،  اأ�سا�سية هي: حماية حقوق  املنظمة عملها على ثالث ركائز 

�سمان ال�سلم واالأمن الدولَين، وتوفري التنمية االقت�سادية واالجتماعية 

لل�سعوب. 

بلًدا   51 قام  اأوزاره��ا،  الثانية  العاملية  احلرب  حّطت  اأن  بعد 

النزاعات  فظائع  اأماًل يف عدم تكرار  املنظمة  هذه  بتاأ�شي�س 

امل�شّلحة وارتكاب حّمامات الدم من جديد. وعلى مّر العقود 

ال�شبعة املا�شية، زاد عدد اأع�شائها فاأ�شبحت ت�شم 193 دولة يف 

واأكرثها  عاملية  املنظمات  اأ�شخم  بذلك  واأ�شحت  ع�شويتها. 

اأهمية يف ع�شرنا احلا�شر. وكان من اأوائل اإجنازاتها التاريخية 

ل اإىل الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان يف العام 1948 الذي  التو�شّ

حقوق  حركة  �شميم  يف  الكامنة  الأ�شا�شية  املبادئ  ح��ّدد 

الإن�شان. 

�شّكل هذا الإعالن م�شدر اإلهام للقوانني واملوؤ�ش�شات الدولية 

التي عملت على حت�شني حياة النا�س ب�شكٍل مبا�شر يف خمتلف 

اأنحاء العامل. ومنذ ذلك التاريخ، مّت اإقرار العديد من املعاهدات 

والإعالنات اخلا�شة بحقوق الإن�شان التي �شاغت بدورها نظاًما 

جمعاء،  للب�شرية  احلماية  توّفر  التي  واملعايري  الدويل  للقانون 

وحظر  امل��راأة،  �شد  والتمييز  العن�شري  للتمييز  حّد  و�شع  منها 

ورعاية  الطفل،  حقوق  وحماية  اجلماعية،  والإبادة  التعذيب، 

الأ�شخا�س ذوي الحتياجات اخلا�شة، والالجئني، واملهاجرين، 

الإن�شان،  واملدافعني عن حقوق  والأقليات،  والنازحني داخلًيا، 

وال�شكان الأ�شليني، وتنظيم جتارة الأ�شلحة، والدعوة اإىل اإلغاء 

عقوبة الإعدام.

االأونروا: ما لها وما عليها

برنامج  اأو  وكالة  اأو  منظمة   30 من  املتحدة  الأمم  تتكّون   

وت�شغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  »وكالة  بينها  من  عمل، 

غوث  وكالة  وهي  اأونروا.  وباملخت�شر  الفل�شطينيني«  الالجئني 

وك�شب  واحلماية  الدعم  تقدمي  على  تعمل  ب�شرية  وتنمية 

لديها يف  التاأييد لنحو 4،7 مليون لجىء فل�شطيني م�شجلني 

الأردن ولبنان و�شوريا وال�شفة الغربية وقطاع غزة. ويتّم متويلها 

التي تقدمها  الطوعية  الترعات  بالكامل تقريًبا من خالل 

الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة.

تاأ�ش�شت الأونروا مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

يف العام التايل لنكبة فل�شطني اأي العام 1949، وبداأت عملها 

من  يقرب  ما  لحتياجات  ت�شتجيب  وكانت   .1950 العام  يف 

اللجنة  من  �شجالتهم  ت�شلمت  فل�شطيني  لج��ئ   750،000

ل لحًقا  الدولية لل�شليب الأحمر، وذلك على اأمل اأن يتّم التو�شّ

اإىل حّل ملعاناتهم الوطنية والإن�شانية. ويحق اليوم لنحو خم�شة 

جمالت  يف  خدماتها  من  ال�شتفادة  منهم  لج��ئ  ماليني 

وحت�شني  التحتية  والبنية  والإغاثة  ال�شحية  والرعاية  التعليم 

ال�شغري وخدمة الطوارئ  املخيمات والدعم املجتمعي والإقرا�س 

يف اأوقات النزاعات امل�شلحة.

الدول التي �شاهمت ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر يف اإيجاد كيان 

الحتالل ال�شهيوين اإ�شرائيل على اأر�س فل�شطني، ويف مقدمتها 

الوليات املتحدة وبريطانيا، كانت من اأكر املانحني لالأونروا 

خدماتها  على  متزايًدا  طلًبا  الراهن  الوقت  يف  تواجه  التي 

التي  الأو�شاع  وه�شا�شة  امل�شجلني،  الالجئني  زيادة عدد  ب�شبب 

الدعم  يواكب  مل  فيما  واملدقع،  املتفاقم  وفقرهم  يعي�شونها 

ونتيجة  الحتياجات.  يف  النمو  م�شتوى  عادًة  لها  املقدم  املايل 

لذلك، فاإّن املوازنة الراجمية لالأونروا كانت تعاين دائًما من 

عجز كبري.

كانت الإدارة الأمريكية تقّدم عادة ما يزيد على ثلث موازنة 

الأونروا، لكّنها يف عهد الرئي�س ترامب، اقتطعت )يف مطلع 

كانت  التي  املالية  امل�شاعدة  ن�شف  على  يزيد  ما   )2018 العام 

مليون   60 اإىل  دولر  مليون   125 من  فانخف�شت  لها،  متنحها 

دولر �شنوًيا. وهذا التقلي�س �شيفاقم من دون �شك اأعباء الدول 

ق�سايا �إقليمية
اإعداد: د. اإح�سان مرت�سى
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الأونروا: 

مكانتها ودورها 

يف مالب�سات 

الق�سية الفل�سطينية



امل�شيفة لالجئني كالأردن ولبنان و�شوريا ب�شكٍل خا�س، ويوؤثر 

�شلًبا على ا�شتقرارها، يف حني اأّنه �شيهّدد باأو�شاٍع كارثية يف 

قطاع غزة املحا�شر، والذي بح�شب تقارير الأمم املتحدة اأ�شبح 

مكاًنا »غري �شالح للعي�س«. 

ترامب  الأم��ريك��ي  الرئي�س  جانب  من  تهديد  ذل��ك  �شبق 

وممّثلة الوليات املتحدة يف الأمم املتحدة نيكي هيلي، بوقف 

الدعم املايل عن الوكالة، حتى عودة الفل�شطينيني اإىل طاولة 

نقل  خلفية  على  توقفت  والتي  الإ�شرائيليني،  مع  املفاو�شات 

ال�شفارة الأمريكية من تل اأبيب اإىل القد�س.

مل تكن هذه امل�شاعدات يوًما تكفي لتاأمني حياة كرمية 

تعليم  يف  ويبذلونها  بذلوها  التي  اجلهود  دون  من  لالجئني 

اأحوالهم،  من  اأمكن  ما  لتدبري  اجل��اد  والعمل  اأبنائهم، 

والقت�شادية  وال�شيا�شية  الإن�شانية  نكبتهم  من  والنهو�س 

والوطنية.

املناخ  الأونروا يف  اأّن وجود  الرغم مّما تقدم، نرى  لكن على 

ال�شيا�شي الراهن يبقى اأمًرا جوهرًيا، وهو موؤ�شر على امل�شوؤولية 

ولقد  العودة.  يف  وحقهم  الفل�شطينيني  الالجئني  الدولية جتاه 

�شبعة  من  يقرب  ملا  الالجئني  ه��وؤلء  مع  الوكالة  تعاي�شت 

التي  الوثائق  باآلف  وحتتفظ  لذاكرتهم  حا�شنة  وهي  عقود، 

اإليها  الالجئون  وينظر  التاريخية.  فاجعتهم  على  ت�شهد 

وكاأّنها رمز حلقوقهم، وم�شدر رزق للكثريين من فقرائهم. 

ُتختطف  ل  كي  الراث  هذا  حماية  عليهم  ينبغي  وبالتايل 

من الوكالة، هويتها الإن�شانية ومهمتها الدولية، على يد َمن 

ت�شّبب بالأ�شا�س يف جلوئهم وت�شردهم. 

دور الوكالة واأثرها على الق�سية الفل�سطينية

وتاأثريها يف  الغوث  دور وكالة  الآراء يف ما يخ�س  لقد تعددت 

�شتمت�س  باأّنها  ظّن  من  فهناك  الفل�شطيني،  ال�شعب  ق�شية 

الغ�شب والطاقة الثورية ال�شعبية بتوزيع الفتات من لقمة العي�س 

على الالجئني امل�شردين، يف حني راأى اآخرون اأّن الأونروا هي التي 

اأبقت ق�شية الالجئني على قيد احلياة. لكن لالأ�شف، جند اأّن 

�شيا�شاتها يف الآونة الأخرية باتت تهدف لف�شل الفل�شطينيني 

ال�شهيوين، بل  واإخ�شاعهم لإمالءات الحتالل  عن واقعهم، 

الوطنية  والهوية  التاريخ  طم�س  يف  ومعاونته  معه  والتماهي 

عملت  ال�شياق  ه��ذا  يف  الفل�شطينية.  واحلقوق  واحلقائق 

الدرا�شية  املناهج  الأونروا موؤخًرا على تغيري 

الفل�شطينية، باجتاه حذف و�شطب كل ما 

يتعّلق بجوانب املعاناة الإن�شانية وال�شيا�شية 

مع  �شراعه  وجوهر  الفل�شطيني،  لل�شعب 

عدم  املدّر�شني  على  وعّممت  الح��ت��الل. 

عا�شمة  اأّن��ه��ا  على  القد�س  اإىل  الإ���ش��ارة 

من  الكثري  وفر�شت  التاريخية،  فل�شطني 

التغيريات على ق�شايا تتعّلق بالأ�شرى وجدار 

الف�شل العن�شري، وغريها من النتهاكات 

الظلم  حجم  وتبنّي  الحتالل،  تدين  التي 

الرغم  على  الفل�شطينيني.  بحق  املماَر�س 

امل�����ش��ردون  ين�َس  مل  �شبق،  م��ا  ك��ل  م��ن 

رغم  لديارهم  بالعودة  حقهم  الالجئون 

مرور الزمن. والأهم يف هذا املو�شوع اأّن الالجئني الفل�شطينيني 

اأنف�شهم قد حافظوا على هويتهم الوطنية، وحلم حق العودة 

الأر���س  ذكريات  احت�شنوا  الذين  وه��م  ال�شليب،  لوطنهم 

الراف�س  املوقف  وهذا  الالحقة.  الأجيال  اإىل  ونقلوها  والبيوت 

للتوطني ولختزال الق�شية وتهمي�شها على اأّنها ق�شية معي�شية 

فقط، هو الذي يدفع ال�شعب الفل�شطيني اإىل تذكري العامل باأّن 

الأونروا ل ميكن حّلها من دون حّل ق�شيتهم ال�شيا�شية كما 

تن�س عليه القرارات الأممية. 

يف املقابل تتبع اإ�شرائيل �شيا�شة اّتبعتها قبلها قوى ا�شتعمارية 

اأرهبت  اإذا  اأّنها  فتظن  بفوقية،  ال�شعوب  اإىل  تنظر  متعجرفة 

وجّوعت وبط�شت، �شتدفع بهذه ال�شعوب اإىل الياأ�س واخلنوع. 

ومن دواعي الأ�شف اأّن اإ�شرائيل ت�شتغل يف الوقت الراهن الو�شع 

الفل�شطينية  ال�شلطة  وموقف  واملتهالك،  البائ�س  العربي 

ال�شعيف وامل�شتنَزف ل�شّن هجمة جديدة على الأونروا من اأجل 

اإ�شعافها اأكرث واأكرث، حتى اإذا ما حانت اللحظة ال�شيا�شية 

املنا�شبة، اأقدمت على الإجهاز عليها بهدف ت�شفية الق�شية 

البلدان  يف  هم  حيث  الالجئني  توطني  وفر�س  الفل�شطينية 

ال�شامن حلّق  رقم 194  الأممي  القرار  واإبطال مفعول  امل�شيفة، 

عودتهم.

العدد 406
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حتية للمعّلم 

بطر�س الب�ستاين

وبرنامج حافل

املهرجان 

اللبناين للكتاب

ا�شت�شاف املهرجان هذه ال�شنة يف دورته 

ومكتبة  ن�شر  دار   120 والثالثني  الثامنة 

الثالث.  باللغات  اإ�شداراتها  عر�شت 

بنحو  ارت��ف��اًع��ا  املبيع  ن�شبة  و�شجلت 

الظروف  رغ��م  املا�شي  ال��ع��ام  ع��ن   %  5

القت�شادية ال�شعبة.

وكعادته،  ال�شنة  هذه  املهرجان  كّرم 

مقّدمهم  ويف  الأع���الم  م��ن  جمموعة 

املعّلم  وامل��وؤرخ  واملربي  واملو�شوعي  الأديب 

يف  ال��ب�����ش��ت��اين)1883-1819(،  بطر�س 

منا�شبة مرور مئتي عام على ولدته.

ووف���ق اأم���ني الإع�����الم يف احل��رك��ة، 

خليفة،  ع�شام  والأك���ادمي���ي  امل���وؤرخ 

الب�شتاين  يكّرم  الثقايف  املهرجان  فاإّن 

ل�»مو�شوعيته«، واإحاطته بكل الق�شايا 

وال�شيا�شية،  والتاريخية،  الجتماعية، 

احلرب،  من  ال�شارم  موقفه  اإىل  اإ�شافة 

ورف�شه  واخل��راب،  الفتنة  وجه  يف  ووقوفه 

للعنف، وللتق�شيم الطائفي، ف�شاًل عن 

ُقبيل  الدولة،  عن  الدين  لف�شل  دعوته 

ودفاعه  »العلمانية«،  م�شطلح  رواج 

رحلة  عناوين طبعت  املراأة.  الدائم عن 

خليفة،  ي�شفه  كما  احل��داث��ة«،  »اأب 

اللبناين  »امل��ه��رج��ان  على  وخ��ّي��م��ت 

قيًما  جديد  من  لتحّرك  للكتاب«، 

اللبناين  املجتمع  لها  يتعط�س  ثقافية، 

راف�س  جامع  وطني  وخل��ط��اٍب  ال��ي��وم، 

النه�شة  »زعيم  رائده  كان  للتق�شيم، 

�شت له ندوة  العربية احلديثة«، الذي ُخ�شّ

واأنطوان  بختي  �شليمان  فيها  �شارك 

كما  خليفة.  الدكتور  واأداره��ا  �شيف، 

كّرمت احلركة وجوًها واأعالًما رافقت 

اإىل  حداد  غريغوار  من  الثقايف،  املعر�س 

اأبو  ومنري  الرحباين  ومن�شور  ال�شايف  وديع 

دب�س...

برنامج املهرجان كان منّوًعا وحافاًل: 

لعناوين  م�شتديرة  ط��اولت  نقا�شات، 

�شيا�شية وتربوية و�شحية وبيئية وفل�شفية 

و�شعرية، واإىل جمموعة من الأن�شطة التي 

داأب عليها �شنوًيا، وبخا�شٍة يف منا�شبَتي 

كما  العاملي.  امل��راأة  وي��وم  املعلم،  عيد 

ُوّجهت حتية اإىل ال�شاعر الراحل موري�س 

�شارك  ندوة  �شمن   ،)2018  -1934( عواد 

فيها ك��ل م��ن ج���ورج زك��ي احل��اج، 

�شبلي،  وجورج  �شا�شني،  قزحيا  وال�شاعر 

واأدارها اإيلي احلجل.

يَُعدُّ املهرجان اللبناين للكتاب الذي 

انطليا�س   – الثقافية  احلركة  تقيمه 

للتالقي  �سنوًيا، منا�سبة ثقافية وطنية 

�سناعة  ميادين  يف  اخلرات  وتبادل 

الكتاب ون�سره وتوزيعه، ولتعزيز احلوار 

بن الثقافات املختلفة، وجت�سيد الدور 

يوؤّديه  الذي  والدميقراطي  النه�سوي 

لبنان يف اإطار الثقافة العربية املعا�سرة.

من افتتاح املعر�س

من�سورات اجلي�س



املهرجان  يف  ح�شور  ا  اأي�شً للم�شرح 

الثقايف. يف هذا الإطار، ُعقدت ندوة حول 

للم�شرحي  ال�شتارة«  »ُرف��ع��ت  كتاب 

مارون  الأب  فيها  �شارك  طربيه،  رفعت 

عطالله، وال�شاعر طالل حيدر، واملمثلة 

اليا�س  اجلل�شة  واأدار  ق�����ش��ار،  جوليا 

ك�شاب.

كما �شهد املهرجان تواقيع لإ�شداراٍت 

كتاب  �شمنها،  من  اخلم�شني،  فاقت 

لل�شفري  وامل�شلحة«،  القيم  »اأم��ريك��ا 

مع  و»جت��رب��ت��ي  حبيب،  ب��و  عبدالله 

للكاتب  ب�شا�شة«،  اأو  ه�شا�شة  ال�شا�شة: 

ع�شام  الباحث  وّقع  كما  جنار.  مروان 

مواجهة  يف  »لبنان  كتابه  خليفة 

فيه  ي��رز  )ال��ذي  الت�شوية«،  مفاو�شات 

لبنان  بني  الدولية  احلدود  ووثائق  خرائط 

وفل�شطني املحتلة(، ووّقع ال�شاعر حبيب 

يبقى  كي   – »فلي�شفاء  كتابه  يون�س 

لبنان الكبري كبرًيا«.

جناح اجلي�س

يف  اللبناين  اجلي�س  م�شاركة  تاأتي 

اإط��ار  يف  للكتاب  اللبناين  املهرجان 

�شّقي  ب��ني  اجل�����ش��ور  متتني  اإىل  �شعيه 

وت�شهيل  والع�شكري،  امل��دين  املجتمع 

مهمة  بينهما.  ما  يف  التوا�شل  �شبل 

اجل��ن��اح  اأم���ر  امل��وجل��ني  الع�شكريني 

ال��زائ��ري��ن  ا�شتقبال  على  تقت�شر  مل 

تعّدتها  بل  حمتوياته،  على  واإطالعهم 

واإعطاء  املواطنني  اأ�شئلة  على  ال��رّد  اإىل 

باجلي�س  يتعّلق  مبا  الالزمة  ال�شروحات 

واملهمات املناطة به.

يت�شّفح  وهو  الزائرين  اأحد  من  نقرب 

املن�شورات والكتب الع�شكرية، ون�شاأله: 

اجلناح؟  انتباهك يف هذا  لفت  الذي  ما 

هو  انتباهي  لفت  م��ا  اأول  فيجيب: 

اأّنني  اأ�شعر  فاأنا  الع�شكرية،  البّزة  وجود 

نتابع  الع�شكرية...  املوؤ�ش�شة  اإىل  اأنتمي 

زياد  الدكتور  اأّنه  فنعرف  معه  احلديث 

جرداق اأ�شتاذ حما�شر ومدّرب لعدٍد كبري 

درا�شتهم  يتابعون  الذين  ال�شباط  من 

الك�شليك.  القد�س-  الروح  جامعة  يف 

وعن م�شاركة اجلي�س يف املعر�س يقول: 

معار�س  يف  اجلي�س  م�شاركة  اأهمية 

الكتب تكمن يف اإطار توطيد العالقة 

واإب���راز  امل���دين،  واملجتمع  اجلي�س  ب��ني 

الوجه الآخر له، وهو وجه ما زال جمهوًل 

الإ�شاءة عليه.  ويجب  الكثريين،  عند 

ال�شورة التقليدية للجي�س هي اأّنه »حّج 

يعرف  ح��ّد  اأي  اإىل  لكن  اخل��ال���س«، 

اللبنانيون دوره يف تنمية املناطق مثاًل؟

د  لتفقُّ ونعود  ج��رداق  الدكتور  ن��وّدع 

اأق�شام اجلناح: كتّيبات ملديرية التعاون 

وفيلم   ،CIMIC امل��دين  الع�شكري- 

عر�س  وبن�شاطاتها.  بها  يعّرف  فيديو 

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

اخلا�س  الإر���ش��ادات  كتّيب  ب��الأل��غ��ام 

عن  ف�شاًل  الألغام  خطر  من  بالوقاية 

ومعرو�شات  نف�شه،  ال�شياق  يف  فيديو 

اأو�شح  �شورة  تكوين  للمواطنني  تتيح 

مع  النّقاب  املركز)لبا�س  عمل  عن 

مات  وجم�شّ التنقيب،  عتاد  متمماته، 

القنابل العنقودية والألغام(.

��ا  م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه ع��ر���ش��ت اأي�����شً

ف��ي��دي��وه��ات واأف���الًم���ا وث��ائ��ق��ي��ة عن 

املديرية  اإ���ش��دارات  عن  ف�شاًل  اجلي�س، 

جملة  الع�شكري،  ال��ت��اري��خ  )ك��ت��اب 

�شدى  اجلي�س،  جملة  الوطني،  الدفاع 

الثكنات...(.
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جانب من جناح اجلي�س

كتب قدمية يف املعر�س



رعت عقيلة قائد اجلي�س العماد جوزاف عون ال�شيدة نعمت 

عون، احتفاًل تكرميًيا لل�شباط الإناث يف اجلي�س، يف منا�شبة 

عيد الأم ويوم املراأة العاملي وذلك يف نادي ال�شباط - الريزة.

واألقت ال�شيدة عون كلمة عايدت فيها ال�شباط وعائالتهن، 

وكفاءتها،  جدارتها  اأثبتت  اجلي�س  يف  امل��راأة  اأّن  اإىل  م�شرية 

عاك�شة �شورة املراأة اللبنانية املثالية يف ت�شحياتها وجناحاتها، 

الوطن،  حب  حتملن  »بقلوبكن  بالقول:  اإليهن  وتوّجهت 

وعلى اأكتافكن حتملن م�شوؤوليته والدفاع عنه«.

 

... هي العيد باأفراحه ومعانيه

والتاأهيل«  لالإ�شالح  اخلريية  اللبنانية  »اجلمعية  كّرمت 

ال�شمال  ملنطقة  التابعني  اللبناين  اجلي�س  �شهداء  اأمهات 

وال�شناعة  التجارة  غرفة  مقر  يف  اأقامته  باحتفاٍل  وزوجاتهم، 

والزراعة – طرابل�س، وح�شره العميد الركن وليد ال�شيد ممثاًل 

وزير الدفاع الوطني اليا�س بو �شعب وقائد اجلي�س العماد جوزاف 

عون، و�شخ�شيات ع�شكرية وق�شائية وروحية وتربوية واأمهات 

�شهداء اجلي�س وزوجاتهم...

اجلي�س،  ل�شهداء  �شور  وعر�س  اللبناين  الوطني  الن�شيد  بعد 

األقى العميد الركن ال�شيد كلمة با�شم العماد قائد اجلي�س 

نّظمت  التي  اجلمعية  اإىل  والمتنان  بال�شكر  فيها  توّجه 

الحتفال.

كذلك، تناوب على الكالم كّل من رئي�س غرفة التجارة 

الربوية يف  املنطقة  ورئي�شة  دبو�شي،  توفيق  والزراعة  وال�شناعة 

ال�شمال نهلة حاماتي، واملحامية غالدي�س زّخور زوجة املعاون 

ال�شهيد نزيه من�شور.

وقراأت رئي�شة اجلمعية فاطمة بدرا ن�س الر�شالة التي ت�شّلمتها 

اجلمهورية  رئا�شة  يف  العامة  والعالقات  املرا�شم  مديرية  من 

مي�شال  العماد  اجلمهورية  رئي�س  فخامة  »تلّقى  فيها:  وجاء 

عون دعوتكم اإىل امل�شاركة يف حفل عيد الأم الذي تقيمونه 

الكرمية  املنا�شبة  هذه  يف  اللبناين.  اجلي�س  �شهداء  لأمهات 

على  مثنًيا  الرئي�س،  فخامة  �شكر  اإليكم  ننقل  اأن  ي�شرنا 

وبخا�شٍة  عيدهن،  يف  الأمهات  مهنًئا  اخل��رية،  اأعمالكم 

اأمهات �شهداء اجلي�س اللبناين... يف عيد الأم يرى املرء يف نف�شه 

�شيًئا من الفخر اإذا ما كان مر�شًيا لأمه باًرا بها، فهي لي�شت 

يف حاجة اإىل عيد، بل هي العيد بكل اأفراحه ومعانيه«...

ت�شّمن الحتفال فقرات فنية قّدمتها فرق مدر�شية.

حتية اإىل كل اأم...

ا  اأقامت »جمعية اإدي« قدا�شً

�شيدة  كني�شة  يف  احتفالًيا 

الوردية - غادير، ملنا�شبة عيد 

�شهداء  لذكرى  وتخليًدا  الأم 

ح�شور  يف  اللبناين،  اجلي�س 

ممثاًل  اأيوب  �شبحي  العميد 

جوزاف  العماد  اجلي�س  قائد 

ال�شخ�شيات  من  وعدد  عون، 

الر�شمية.

منا�سبة
اإعداد: نينا عقل خليل
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عيد االأم م�سّمًخا بذكرى ال�سهداء

احتفلت  الع�سكرية  واملوؤ�س�سة  اآذار.  �سهر  منا�سبات  االأم  عيد  يتّوج 

بالتحية  ًحا  ومو�سّ ال�سهداء،  بذكرى  م�سّمًخا  بالعيد  لها  اأ�سدقاء  مع  به 

الأمهاتهن...

االحتفال التكرميي لل�سباط االإناث يف اجلي�س

ال�سيدة عون تلقي كلمتها



ح�شر الحتفال العقيد الركن البحري 

مازن ب�شبو�س ممثاًل قائد اجلي�س العماد 

الأجهزة  مل��دراء  وممثلون  عون،  ج��وزاف 

حياة  الراحل  زوجة  جانب  اإىل  الأمنية 

واأورنيال  باميال  املنتجات  وبناته  جرا، 

ال�شخ�شيات  م��ن  وع���دد  وب��ري�����ش��ي��ال، 

ال�شيا�شية والجتماعية والنقابية والفنية 

والإعالمية.

التي  اللوحة  عن  ال�شتار  اإزاح���ة  تلى 

معر�س  افتتاح  امل��ك��ّرم،  ا�شم  حتمل 

و�شوًرا  كاريكاتورية  ر�شومات  ي�شم 

وعد�شته،  �شتافرو  بري�شة  فوتوغرافية 

وذلك يف فيال لين�دا �شر�ش�ق يف الأ�شرفي�ة.

الكلمات

بعد الن�شيد الوطني اللبناين، كان لبنة 

الراحل باميال جرا، كلمة ا�شتذكرت 

ر�شمت  »بري�شتك  وقالت:  �شتافرو،  فيها 

ا  الفرح واملاأ�شاة والنت�شارات، ور�شمت اأي�شً

اأعمالك  �شُتبقي  وفنية  �شيا�شية  وجوًها 

باأّن  والدها  جرا  ووعدت  لالأبد«.  خالدة 

وهذا  ا�شمه،  حمل  ال��ذي  ال�شارع  ه��ذا 

ور�شوماته هما  لوحاته  �شم  الذي  املعر�س 

خطوة اأوىل لتخليد ذكراه.

اجلمهورية  رئي�س  ج��را  �شكرت  ثم 

بريوت  وحمافظ  ع��ون،  مي�شال  العماد 

بلدية  وجمل�س  �شبيب،  زي��اد  القا�شي 

ال�شرورية  املعامالت  اإجناز  على  بريوت، 

ب�شرعٍة.

م��ق��ّدم ال��رام��ج 

ط������وين ب��������ارود، 

العائلة،  �شديق 

كلمته:  يف  ق��ال 

»ك��ن��ت اأع����رف 

مثلما  ���ش��ت��اف��رو 

ك������ان ي��ع��رف��ه 

ك���ل ال��ن��ا���س... 

ك������ان م��ل��ي��ًئ��ا 

�شيء  وبكل  والإميان،  والوطنية  باحلب 

جميل«... 

»احل�س  بارود  زياد  ال�شابق  الوزير  وتناول 

واإملامه  الإن�شاين الكبري جًدا لدى جرا، 

اأّن  اإىل  م�شرًيا  ال�شيا�شية«،  بالثقافة 

»بع�س ر�شوماته القدمية ما زالت ت�شلح 

يف اأيامنا هذه لأّن ما من �شيء تغرّي«.

اإىل  كلمته  يف  �شبيب  املحافظ  واأ�شار 

مبدعي  م��ن  مبدع  ج��را  �شتافرو  اأّن 

لبنان، طبع باأعماله الكثرية واملتنوعة 

والعميقة حقبة من تاريخه احلديث. واإذ 

م�شركة  نقطة  بريوت  حب  »اإّن  قال: 

بيننا وبني �شتافرو جرا«... 

اأ�شاف: »ال�شورة والر�شم لدى �شتافرو جرا 

ويج�شدان  وفكرة،  مو�شوًعا  يخت�شران 

الإبداعية،  الأهمية  من  العايل  امل�شتوى 

وهذا ما اأو�شله اإىل العاملية«.

املعر�س

يف اخلتام، جال احل�شور يف اأرجاء املعر�س 

لوجوٍه  كاريكاتورية  ر�شوًما  ي�شم  الذي 

الأحب  املدينة  لبريوت،  و�شوًرا  �شيا�شية 

اإىل قلب الراحل الذي كان يجول فيها 

موؤرًخا يومياتها من خالل ال�شورة.

مل  اأع���م���اًل  امل��ع��ر���س  ت�شّمن  كما   

ي�شبق اأن ن�شرها �شتافرو، من بينها �شور 

�شلبية  وبقيت  التقطها،  فوتوغرافية 

كتبه  م��ن  وطبعات  م��ظ��ّه��رة(  )غ��ري 

يف  اليوم  موجودة  تعد  مل  والتي  الع�شرين 

املكتبات. 

تكرمي
اإعداد: جان دارك اأبي ياغي
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�سارع �ستافرو جرا

يف االأ�سرفية 

�سبيب،  زياد  القا�سي  بريوت  حمافظ  برعاية 

الكاريكاتور  ر�سام  لغياب  الثانية  الذكرى  ويف 

على  ا�سمه  اأُطلق  جتترا،  �ستافرو  اللبناين 

�سارع يف بريوت يقع مبوازاة �ساحة �سا�سن يف 

االأ�سرفية.



�إ�سد�ر�ت
اإعداد: جان دارك اأبي ياغي
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ح�سارات يف حمى 

الهوادير للنا�سر حّنا اأمن اإبراهيم

يوّثق كتاب »ح�شارات يف حمى الهوادير« للنا�شر حّنا اأمني 

اإبراهيم، خ�شائ�س احلياة القروية الجتماعية يف القرية، من 

د بح�شوره  زاوية �شخ�شية الكاتب، ال�شاب الطّيب، الذي يج�شّ

املحافظ  القروي  للبناين  منوذًجا  ومعرفته  وقامته  و�شكله 

املعنوي  الأجداد  واإرث  اجلبل  تراث  من  م�شيئة  جوانب  على 

والراثي.

يف  عما  وال�شنني  الأج��ي��ال  ع�شرات  غبار  نف�س  هنا،  من 

واإثباتات  وم��وج��ودات،  م�شتندات  من  وخزائنه  �شناديقه 

يقارب  ملا  بع�شها  يعود  وغريها  وتاريخية  تراثية  وحمفوظات 

املئتني واخلم�شني عاًما، حفظها الآباء عن الأجداد، والأبناء 

بالد  يف  عاي�شه  ال��ذي  اجليل  عن  جيل  وك��ل  الآب���اء،  عن 

الغراب، اأو يف لبنان. 

حنا اأمني اإبراهيم، ابن ح�شارات ال�شيعة اجلبيلية العريقة، 

التي اأعطت الدولة اللبنانية خرية الع�شكريني، والربية خرية 

الريا�شيني...  والريا�شة خرية  ال�شعراء،  وال�شعر خرية  الربويني، 

وهكذا �شارت الق�ش�س الغالية كتاًبا خالًدا لالأجيال.

»الكون قارب �سغري« 

ل�سمري فرحات

�شمري  والإع��الم��ي  للكاتب  ح��دي��ًث��ا  ���ش��در 

»الكون  بعنوان  جديد  �شعر  دي��وان  فرحات، 

قارب �شغري« بعد �شل�شلة اإ�شدارات له يف الرواية 

والق�ش�س وال�شعر والفكر الجتماعي والالهوت، 

واأبحاث حول الظواهر الغام�شة.

اأكرث من 40 ق�شيدة، موزعة  الديوان  يت�شمن 

الزمن،  وتاأملية حول:  الأول ق�شائد وجدانية  على ق�شمني، يف 

الإن�شاين  الرابط  الإن�شان،  فرح  ت�شنع  التي  اللحظات  الأمل، 

الوجود،  فهم  وا�شتع�شاء  والأح��الم،  الذاكرة  ي�شّكل  ما  مع 

احلياة  يف  والن��ح��دار  النفو�س  واق��ع  على  اإطاللة  اإىل  اإ�شافة 

الوطنية.

وُت�شهر بهجة  تغّني م�شاعر احلب،  ق�شائد  الثاين  الق�شم  ويف 

العا�شق يف ح�شن احلبيبة... 

وّقع الكاتب كتابه يف بلدية احلدث - �شبنيه، حارة البطم، 

العماد  اجلي�س  قائد  ممثاًل  العاكوم  ربيع  العقيد  ح�شور  يف 

جوزاف عون، و�شخ�شيات �شيا�شية واأدبية وثقافية واإعالمية.



ما�سر يف العلوم االإدارية 

واملالية للمالزم اأول 

االإداري جالل جابر

نال املالزم اأول الإداري جالل 

املا�شر  �شهادة  جابر  عدنان 

واملالية-  الإداري���ة  العلوم  يف 

حما�شبة وتدقيق، من كّلية 

يف  وامل��ال��ي��ة  الإداري����ة  العلوم 

جامعة احلكمة.

ما�سر مهني يف ال�سيدلة 

ال�سريرية للمالزم اأول 

مي�سال اخلوري

حاز املالزم اأول مي�شال مارون 

املهني  املا�شر  �شهادة  اخلوري 

من  ال�شريرية،  ال�شيدلة  يف 

اجلامعة  يف  ال�شيدلة  كّلية 

اللبنانية.

دبلوم يف علم االجتماع للرائد عامر احلجار

حاز الرائد عامر زياد احلجار من ال�شرطة الع�شكرية دبلوم يف علم الجتماع 

)اخت�شا�س التنمية الجتماعية - القت�شادية(، من معهد العلوم الجتماعية 

يف اجلامعة اللبنانية.
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جي�ض �لعلم و�لثقافة
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 مباراة كلمةالفرنك�ف�نية الذهبية - 2019:

رقيب يف اجلي�س من بن الفائزين االأربعة واآخر يف الت�سفيات النهائية

التي  الذهبية«  الفرنكوفونية  »كلمة  م��ب��اراة  تهدف 

تنظمها الوكالة اجلامعية للفرنكوفونية يف ال�شرق الأو�شط 

با�شل  ومعهد  لبنان،  يف  الفرن�شي  املعهد  مع  بالتعاون   AUF
قطاع  يف  الفرن�شية  اللغة  ا�شتخدام  ن�شر  اإىل  املايل،  فليحان 

الأعمال �شمن فئتني من الأ�شخا�س: الطالب ما دون ال�شابعة 

اأُطلقت  وقد  الأربعني.  دون  ما  ال�شباب  واملهنيني  والع�شرين، 

املباراة لأول مرة يف العام 1988، من قبل جمعية »العمل لن�شر 

الوكالة  وُتعتر   ،APFA بالأعمال«  الفرن�شية اخلا�شة  اللغة 

الفعالية  هذه  يف  اأ�شا�شًيا  �شريًكا  للفرنكوفونية  اجلامعية 

التي ُتالقي رواًجا متنامًيا لدى ال�شباب اللبناين.

على  املن�شرم  اآذار  �شهر  خالل  احل��ايل  العام  مباراة  جرت 

مرحلتني: الختبار اخلطي، يليه الختبار ال�شفهي اأمام جلنة 

الثانية  املرحلة  يخو�شون  من  اأّن  علًما  خراء،  ت�شّم  حكم 

هم الذين يح�شلون على العالمة الأعلى يف املرحلة الأوىل. 

اجلامعة  ه��ي:  جامعات  ثماين  امل��ب��اراة  ه��ذه  يف  �شاركت 

القد�س  ال��روح  جامعة  يو�شف،  القدي�س  جامعة  اللبنانية، 

اجلنان،  جامعة  لبنان،  يف  الإ�شالمية  اجلامعة  الك�شليك، 

وجامعة  اللويزة،  �شيدة  جامعة  بريوت،  يف  العربية  اجلامعة 

البلمند. 

عن  )�شبعة  الفائزون  قّدم  النهائية،  الت�شفيات  احتفال  يف 

فئة الطالب و�شبعة عن فئة املهنيني( �شركاتهم الوهمية، 

جلنة  اأمام  م�شروعه  لعر�س  دقائق  ثالث  منهم  كلٌّ  واأُعطي 

احلكم.

عن  حرب  جاكلني  هما:  لفائزتني  اللجنة  �شّوتت  وقد 

اأ�شنان( عن »فئة  الطالب«، وكري�شتيا عون )طبيبة  »فئة 

باري�س  اإىل  برحلٍة  منهما  كل  وف��ازت  ال�شباب«.  املهنيني 

اأما جائزة   .2020 اآذار  الفرنكوفونية يف  اأ�شبوع  للم�شاركة يف 

من  قاموح  رينيه  م��اري  من  كل  اإىل  فُمنحت  اجلمهور 

اللبناين،  اجلي�س  من  �شايف  واإبراهيم  اللبنانية،  اجلامعة 

عقب ت�شويت متقارب.

مطعم واآلية لتدوير النفايات

ما�شر  طالب  اخلام�س-  امل�شاة  )ل��واء  �شايف  الرقيب  ف��رح 

بفوزه  الفرن�شي(  الفرع   - اللبنانية  اجلامعة  احلقوق-  يف 

�شغري  مطعم  م�شروعه:  يعر�س  وهو  حلما�شته  موازًيا  كان 

�شغري  براأ�شماٍل  م�شروع  املختلفة.  باأنواعها  الأجبان  لتذّوق 

اأن  بعد  يحققه  اأن  ياأمل  وهو  كبرية،  جناحه  واإمكانات 

ُيحال على التقاعد.

ال�شوؤون اجلغرافية( فكان  �شادي حلود )مديرية  الرقيب  اأما 

الت�شفيات  اإىل  و�شلوا  ال��ذي��ن  ال�شبعة  الفائزين  ب��ني  م��ن 

النهائية، وهذه نتيجة مهمة بحّد ذاتها.

تدوير  لإع��ادة  اآلية  عن  كناية  هو  به  تقّدم  الذي  امل�شروع 

النفايات. وقد متنى اأن تتبنى املوؤ�ش�شة الع�شكرية الآلية التي 

اقرحها، وتبداأ بفرز النفايات يف الثكنات.

خالل احتفال نُظم يف قاعة فرن�سوا با�سيل - جامعة القدي�س يو�سف، 

اأُعلنت اأ�سماء الفائزين يف مباراة »كلمة الفرنكوفونية الذهبية ل�سنة 

2019«، وبينهم الرقيب يف اجلي�س اللبناين اإبراهيم �سايف.





جديد  من  تاأتينا  املوجعة  احلرب  �صور 

والأربعني  الرابعة  اندلعها  ذك��رى  يف 

عرب معر�ض »ذكرى وعربة« الذي نّظمته 

لبنان،  يف  ال�صحفيني  امل�صّورين  نقابة 

والهدف اأن ل تتكرر هذه ال�صور جمدًدا.

ع�صرات ال�صور بالأبي�ض والأ�صود التقطها 

القتتال،  زم��ن  يف  �صحفيون  م�صّورون 

اأن  اأرادوا  حلقيقة  �صهداء  باتوا  وبع�صهم 

يوثقوها بكامرياتهم، را�صدين يوميات 

ال�صاهد  ب��ريوت«  »بيت  القذرة.  احلرب 

بالأبي�ض والأ�سود
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�صور احلرب املوجعة يف »بيت بريوت«

قد متّر عقود كثرية من دون اأن تغادر ماآ�صي احلرب التي اندلعت يف 13 ني�صان 1975 وجداننا اجلماعي، اأو تخبو االآالم التي خّلفتها. ففي كل بيت 

ق�صة عن اأحباب باتوا �صوًرا على اجلدران، واآخرين تفرقوا يف اأرجاء االأر�ض، وعن اأرزاق واأحالم واآمال اأكلها الدمار...

وامل�صاركون امل�صرفون 

�صّمت جلنة الإ�صراف على املعر�ض كًل من: ح�صني فقيه، 

حاطوم.  وعلي  احلاج  كرمي  عمرو،  اأنور  �صاهر،  الله  لطف 

عن  �صواهد  عد�صاتهم  التقطت  الذين  امل�صّورون  فيه  و�صارك 

ويلت وماآ�صي احلرب وهم: روجيه مكرزل، جمال ال�صعيدي، 

�صيف  علي  ناجي،  عدنان  عّطار،  ماهر  �صلمان،  عبا�ض 

حممود  عزاقري،  حممد  عا�صي،  م�صباح  فرح،  جورج  الدين، 

مي�صال  برجي،  عدنان  الدين،  جم��ال  م�صطف��ى  الطويل، 

بّراك  جوزي��ف  الطوي��ل،  اإبراهي��م  عزاقي��ر،  اأحمد  �صايغ، 

وعزي��ز طاه��ر.

�صمرجيان،  جورج  ال�صهداء  للم�صّورين  �صور  عر�صت  كما 

خليل دهيني، مي�صال برزغل وعلي ح�صن �صلمان.



بدوره على جراح احلرب، وعلى مئة عام 

ال�صور  هذه  ا�صت�صاف  بريوت،  تاريخ  من 

�صعد  احلكومة  رئي�ض  رعاه  معر�ض  يف 

جمال  الإع��لم  بوزير  ممثًل  احلريري 

من  عدد  املعر�ض  افتتاح  ح�صر  اجلراح. 

الركن  العقيد  بينهم  ال�صخ�صيات من 

العماد  اجلي�ض  قائد  ممثًل  جريج  نزيه 

الإعلميني  اإىل  بالإ�صافة  جوزاف عون، 

وامل�صّورين.

وقفة اأمام الذات

عريفة الحتفال الزميلة رونيت �صاهر 

اعتربت يف كلمة الفتتاح اأّن املنا�صبة 

ل��ربه��ة م��ن الزمن  »ه��ي جم��رد وق��ف��ة 

م�صوؤولياتنا  اأمام  الإن�صانية،  ذاتنا  اأمام 

اقرتفته  مم��ا  ال��ع��رب  اأخ���ذ  يف  جميًعا 

اأيدينا بحق اإخوتنا يف املواطنية ويف حق 

وطننا«. واأ�صافت: »هي جمرد نظرة نحو 

تاريخ  هي  وبوطننا.  بنا  يليق  م�صتقبل 

يف �صور ملواطنني لبنانيني، ُوِجدوا حينها 

اجلبهات،  و�صط  يف  املعارك،  ميدان  يف 

�صلحهم الوحيد هو اآلة الت�صوير، �صلح 

احلقيقة، �صلح التاريخ«.

عزيز  امل�صورين  نقيب  حتدث  بعدها 

احلرب  جيل  »نحن  ق��ال:  ال��ذي  طاهر 

من  وعد�صاتنا  عيوننا  تعبت  ال��ذي��ن 

والقتل  وال��دم��ار  الت�صرذم  �صور  التقاط 

معر�صنا  خلل  من  نهدف  والنق�صام، 

لنقول  اجليل،  لهذا  ر�صالة  توجيه  اإىل 

و�صياع  ودمار  موت  هي  احلرب  »اإّن  له 

وطن«.

اإىل  �صبيب  زياد  بريوت  حمافظ  واأ�صار 

اأّنه مّت اختيار ذكرى 13 ني�صان لفتتاح 

ع��ربة،  ال��ذك��رى  يف  لأّن  املعر�ض  ه��ذا 

لبنان،  يف  ال�صاعد  احلايل  اجليل  ولأّن 

وويلتها،  احلرب  ماآ�صي  يعرف  مل  الذي 

عد�صات  وّثقته  ما  على  الطلع  عليه 

امل�صّورين يف تلك املرحلة«.

ندفع اليوم ثمن احلرب

اأم���ا وزي���ر الإع����لم ج��م��ال اجل���راح، 

لبنان  �صقط  اليوم  هذا  مثل  »يف  فقال: 

وال��ل��ب��ن��ان��ي��ون يف ف��خ م���وؤام���رة احل��رب 

واإلغاء  لبنان،  تدمري  وموؤامرة  الأهلية، 

والريادي..«.  والثقايف  احل�صاري  لبنان  دور 

من  يعلمون  ل  »للذي��ن  واأ���ص��������اف: 

اأّنه يف العام 1975 ك��ان  اجليل اجلديد، 

املنطق��ة،  يف  البل�دان  اأرق�ى  م�ن  لبن��ان 

ال�ص�رق...  �صوي�صرا  ي�صمى  كان  ب�ل  ل 

وويلته��ا  احل��رب  ثمن  ندفع  وال��ي��وم 

واأزماته��ا...«.
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العميد  التوجيه  مدير  حتّدث  اللبناين،  الوطني  الن�صيد  بعد 

علي قان�صو ممثًل العماد قائد اجلي�ض، فرّحب باحل�صور الذي 

�صّم ح�صًدا من �صباط اجلي�ض من خمتلف القطع والوحدات، 

اإىل �صخ�صيات ريا�صية واإعلمية وعائلة الرائد عقل واأ�صدقائه، 

وقال: اأرحب بكم يف هذا املوؤمتر ال�صحايف الذي تنّظمه قيادة 

العامل يف  بطولة  اجلي�ض يف  م�صاركة  اإطلق  بهدف  اجلي�ض، 

ُيقام كل �صنتني،  الذي   Red Bull X-Alps �صباق مغامرات 

وينطلق �صمن ن�صخته التا�صعة يف 16 حزيران 2019، مب�صاركة 

الرائد رودولف عقل من فوج املغاوير، الذي مّت اختياره من قبل 

جلنة ريا�صية متخ�ص�صة. وقد رّحبت قيادة اجلي�ض بامل�صاركة 

وبداأت التح�صريات باإ�صراف العماد جوزاف عون الذي قّدم كل 

الدعم والت�صجيع للرائد عقل. 

 

تفا�صيل

 و�صرح العميد قان�صو بع�ض التفا�صيل املتعلقة بالبطولة، قال: 

جتري مباراة Red Bull X-Alps يف جبال الألب، خلل مدة 

تراوح بني 10 و15 يوًما. وهذه املنطقة �صّكلت عرب التاريخ حاجًزا 

جغرافًيا �صعًبا ب�صبب ت�صاري�صها الوعرة ومرتفعاتها ال�صاهقة 

الكثريون من  فيه  ُهزم  مّثلت حتدًيا  وقد  القا�صي.  ومناخها 

ذلك،  يف  جنحوا  القادة  بع�ض  لكّن  اجتيازها،  حاولوا  الذين 

ومن بينهم القائد هنيبعل.

تبلغ م�صافة امل�صلك طوبوغرافًيا 1200 كلم، لكّنها تبلغ 

عملًيا 2300 كلم. ينطلق امل�صاركون الذين ميّثلون 20 دولة 

عرب  النم�صا  يف  �صالزبرغ  مدينة  من  م�صارًكا،   32 وعددهم 

وبوا�صطة  �صرًيا  طريقهم  ي�صّقون  حيث  الألب،  جبال  �صل�صلة 

وفرن�صا،  و�صوي�صرا  واإيطاليا  باأملانيا  م��روًرا  ال�صراعي،  الطريان 

الوقت  ط��وال  منهم  كل  يحمل  فيما  موناكو،  اإىل  و�صوًل 

معدات اإلزامية تزن نحو 10 كلغ.

 

اأبعد من اأفر�صت...

يف  نقطة  اأعلى  اأم��ا  430م،  النطلق  نقطة  ارتفاع  يبلغ   

يجتاز  4810م.  ارتفاع  على   Mont Blanc يف  فتقع  ال�صباق 

املت�صابقون كل 24 �صاعة م�صافة تفوق �صعف م�صافة املاراثون، 

وعند انتهاء البطولة يكون كل منهم قد ت�صّلق ما جمموعه 

44600 مرت من املرتفعات، اأي ما يعادل خم�صة اأ�صعاف ارتفاع 

 Red قمة اأفر�صت. ويختلف م�صلك كل �صباق من �صباقات

Bull X-Alps عن الآخر، ما يجعله �صباًقا فريًدا من نوعه.
 

املعايري

 وتابع العميد قان�صو: يعتمد التاأهل اإىل ال�صباق على معايري 

موؤلفة  متخ�ص�صة  جلنة  ت�صعها  �صارمة  وفكرية  ج�صدية 

مّمن  املتبارين  اختيار  فيتّم  العامل،  يف  الريا�صيني  اأهم  من 

وال�صري  اجلبال  ت�صّلق  جم��الت  يف  عالية  ق��درات  ميلكون 

الراغبني  من  كل  ويقّدم  ال�صراعي.  والطريان  اجلليد  على 

وال�صهادات  ومهاراته  قدراته  يحدد  مف�صًل  ملًفا  بامل�صاركة 

اإىل  بالإ�صافة  ال�صراعي،  والطريان  ت�صلق اجلبال  نالها يف  التي 

ذلك،  بعد  بطولت مماثلة.  ال�صابقة يف  وم�صاركاته  خرباته 

وحُتّدد  موعدها،  من  �صنة  قبل  امللفات  ال�صباق  جلنة  َتدُر�ض 

اأ�صماء امل�صاركني.

مع  املهارات  دمج  الريا�صيني  على  يتوجب  قائًل:  واأو�صح   

مغامرات
اإعداد: روجينا خليل ال�صختورة
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اأول م�صرتك عربي يف اأ�صعب ال�صباقات يف العاملية

الرائد رودولف عقل 

من فوج املغاوير:

 Red بطولة  يف  للم�صاركة  اختيارهم  مّت  بلًدا،   20 من  ريا�صًيا   32

Bull X-Alps 2019، اأحد اأ�صعب ال�صباقات يف العامل واأكرثها تطلًبا 
للقدرات الفكرية واجل�صدية والنف�صية العالية، يف جمال ت�صّلق اجلبال، 

والطريان املظّلي، وامل�صي على اجلليد يف ظروف مناخية قا�صية...

وللمرة االأوىل، �صيخو�ض م�صرتك عربي هذا ال�صباق القا�صي، اإّنه الرائد 

رودولف عقل من فوج املغاوير يف اجلي�ض اللبناين.

النادي  يف  �صحافًيا  موؤمتًرا  عقدت  التوجيه  مديرية   – اجلي�ض  قيادة 

و�صائل  ودعوة  احلدث  عن  لالإعالن  بريوت،   – املركزي  الع�صكري 

االإعالم اإىل متابعته باعتباره حدًثا وطنًيا.



ا�صرتاتيجية ال�صباق، وتخطي العوائق مثل الإ�صابات والإرهاق، 

وتقييم الظروف املناخية املتغرية با�صتمراٍر، واتخاذ القرار ب�صاأن 

النطلق اإىل املرحلة التالية، ما يجعل ال�صباق م�صّوًقا، وبالتايل 

ي�صعب توّقع نتائجه. ويتّم ا�صتبعاد املت�صابق الذي يحتل املركز 

الأخري كل 48 �صاعة، اأي اأّن املتبارين ل يتناف�صون من اأجل 

ا. الفوز فقط بل من اأجل البقاء يف ال�صباق اأي�صً

املن�صطات.  تعاطي  لك�صف  ا  فحو�صً ال�صباق  جلنة  جُت��ري 

متباٍر  اأول  و�صول  توقيت  من  �صاعة   24 بعد  املباراة  وتنتهي 

امل�صاركني  من  فقط   %12 اأّن  نذكر  وهنا،  النهاية.  خط  اإىل 

املحددة  املهلة  �صمن  النهاية  خط  بلوغ  من  يتمكنون 

لل�صباق.

 

امل�صاركة بحّد ذاتها حدث تاريخي

البناء  مّت  قان�صو:  العميد  الرائد عقل، فقال  اختيار  اأما عن 

اإذ  وج�صدية،  وريا�صية  قتالية  قدرات  من  به  يتمتع  ما  على 

خ�صع على مدى ال�صنوات املا�صية لدوراٍت مكّثفة منها دورات 

مظّلي، مغاوير، مارينز وقتال جبلي، 

كما �صارك يف عّدة بطولت عاملية 

الع�صكرية  العامل  بطولة  اأب��رزه��ا: 

الألعاب  وبطولة  �صوي�صرا،  يف  للتزلج 

من  وغ��ريه��ا  فرن�صا،  يف  ال�صتوية 

البطولت التي اأّهلته ليكون �صمن 

مّت  العامل  من  مغامًرا   32 من  فريق 

اختيارهم بعد درا�صة ملفاتهم على 

مدى عام كامل.

حدًثا  ُتعترب  ذاتها  بحّد  امل�صاركة 

اإىل  بالن�صبة  باهًرا  وجناًحا  تاريخًيا 

لبنان واجلي�ض، لأّنها واحدة من اأهم 

التي  ال�صارمة  املعايري  اإىل  نظًرا  العاملية،  الريا�صية  البطولت 

ومن  اللبناين،  اجلي�ض  من  �صابط  ا�صرتاك  ويدل  ذكرناها. 

القوات اخلا�صة حتديًدا، على القدرات واملهارات الريا�صية التي 

يتمتع بها عنا�صره، اإ�صافًة اإىل كفاءتهم القتالية. اإّن لبنان 

الذي �صّدر احلرف عرب �صواطئه اإىل العامل اأجمع، وحقق اأبناوؤه 

اإجنازات على ال�صعد الطبية والثقافية والعلمية والأدبية لي�ض 

بعيًدا عن ت�صجيل اإجناز ريا�صي.

وطنًيا،  عمًل  تعّد  ودعمه  عقل  الرائد  مواكبة  فاإّن  لذلك، 

�صيحمله خلل  الذي  اللبناين  العلم  اللبنانيني خلف  ووقوف 

ال�صباق هو واجب علينا، فالرائد عقل هو اأول م�صرتك من بلد 

عربي يف تاريخ البطولة، الأمر الذي يعزز مكانة وطننا وجي�صه 

الريا�صية  اخلارطة  على  لبنان  موقع  يدعم  كما  و�صمعته، 

العاملية، وي�صعه يف م�صاف الدول التي حتتل مراكز متقدمة يف 

ال�صاأن الريا�صي.

اأّن  قان�صو  العميد  اأكد  الإعلمية،  بالتغطية  يتعّلق  ما  يف 

املباريات  ل�صري  اليومية  املواكبة  �صتوؤّمن  التوجيه  مديرية 

م�صورة  مواد  من  يردها  ما  كل  الإعلم  و�صائل  تزّود  اأن  على 

على  ن��ع��ّول  بالقول:  الإع��لم��ي��ني  اإىل  وت��وّج��ه  ومعلومات، 

وت�صجيًعا  للبنان  دعًما  الإعلمية  املتابعة  يف  م�صاهمتكم 

للرائد رودولف عقل.

عون  ج��وزاف  العماد  اجلي�ض  قائد  با�صم  �صكر  اخلتام  يف 

التوفيق  عقل  للرائد  متمنًيا  الداعمة،  واملوؤ�ص�صات  اجلهات 

لبنان  اأخرى من  مل�صاركاٍت  واأن ميّهد هذا احلدث  والنجاح، 

يف �صباق Red Bull X-Alps ومثيلته من املباريات العاملية.

 

االأمور ممتازة فاأنا مغوار...

بدوره، اأكد الرائد عقل تطّلعه لتحقيق اإجناز كبري للبنان 

يف هذه البطولة، قائًل: اختياري من �صمن 32 ريا�صًيا يف العامل 

كبرًيا  معنوًيا  دافًعا  منحني  البطولة،  هذه  يف  للم�صاركة 

وحافًزا لتقدمي كل ما لدي من اأجل حتقيق اإجناز ميّثل كل 

البطولة،  يف  امل�صارك  الوحيد  العربي  املت�صابق  وكوين  لبنان. 

اإيّل على  اأمر مهم بالن�صبة  الرائد عقل، هو بالتاأكيد  اأ�صاف 

على  قادر  لبنان  اأّن  للعامل  اأثبت  اأن  هديف  املعنوي،  ال�صعيد 

حتقيق اإجنازات يف بطولت كبرية كهذه.

التح�صريات اجل�صدية  الرائد عقل:  تابع  التح�صريات،  وعن   

فريقي  �صيتاألف  و�صاق،  قدٍم  ت�صري على  املغامرة  لهذه  والبدنية 

من الطبيب جورج �صرفان املتخ�ص�ض يف العلجات الفيزيائية، 

ومن مدربني فرن�صيني، واأعمل من الآن على التح�صري البدين، 

طبيعي  اأمر  وهذا  ممتازة،  فالأمور  النف�صي  ال�صعيد  على  اأما 

وبديهي، فاأنا �صابط مغوار...
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برعاية قائد اجلي�ض العماد جوزاف 

العايل  امل��رك��ز  بقائد  ممثًل  ع��ون 

جورج  العميد  الع�صكرية  للريا�صة 

قادة  عن  ممثلني  ح�صور  ويف  الهد، 

اللجنة  واأمني عام  الأمنية،  الأجهزة 

الأوملبية اللبنانية العميد املتقاعد ح�صان ر�صتم و�صباط الريا�صة 

والرمي وروؤ�صاء الحتادات الريا�صية اللبنانية، اأُقيمت يف جممع 

مباريات  عدة  الع�صكري  الريا�صي  حلود  اإميل  العماد  الرئي�ض 

للريا�صة  الدويل  املجل�ض  لتاأ�صي�ض  ال�صنوية  بالذكرى  احتفاًء 

الع�صكرية.

امل�صارعة،  التايكواندو،  يف  مباريات  الن�صاطات  ت�صّمنت 

لعبون  فيها  �صارك  احلبل،  و�صد  املبارزة  امللكمة،  اجل��ودو، 

من املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، املديرية العامة للأمن 

الَعرين  اأندية  من  واآخرون  الدولة،  لأمن  العامة  املديرية  العام، 

وبو�صيدو ومن جامعة بريوت العربية.

وقد حّقق الع�صكريون نتائج جيدة واحتلوا املراكز الأوىل يف 

الألعاب القتالية، وذلك وفق الآتي:

• اجلودو:
- وزن 60 كلغ: العريف طلل العري�صي يف املركز الأول.

- وزن 66 كلغ: العريف ر�صاد العيناتي يف املركز الأول.

- وزن 73 كلغ: الرقيب ر�صا �صعد يف املركز الأول، واجلندي 

و�صيم املوا�ض يف املركز الثالث.

- وزن 81 كلغ: اجلندي ح�صني دقو يف املركز الأول.

- وزن 90 كلغ: اجلندي حممد �صعد يف املركز الأول.

الأول،  املركز  يف  احل��لين  حممد  الرقيب  كلغ:   100 وزن   -

والعريف خالد دقو يف املركز الثاين.

- وزن فوق 100 كلغ: املجند املمددة خدماته علي رم�صان يف 

املركز الأول.

 • �صيف املبارزة:

حممد  اجلندي  الأول،  املركز  يف  اإ�صرب  رودي  العريف  رجال:   -

حمزة يف املركز الثاين، والعريف طانو�ض عطاالل�ه والرقيب اأول 

ربيع وهبة يف املركز الثالث.

- �صيدات: الرقيب اإليز من�صور يف املركز الأول.

 • التايكواندو:

الأول،  املركز  يف  حبيقة  غاييل  الرقيب  كلغ:   49 وزن   -

واجلندي جي�صيكا احلجل يف املركز الثاين.

- وزن حتت 87 كلغ: اجلندي ح�صن عيد يف املركز الأول.

اجلندي  كلغ:   87 ف��وق  وزن   -

حممد الربجي يف املركز الثاين.

 • املالكمة:

املمددة  املجند  كلغ:   60 وزن   -

املركز  يف  م�صطفى  علي  خدماته 

الأول، واملجند املمددة خدماته عمر 

النجار يف املركز الثاين.

ح�صن  الرقيب  كلغ:   69 وزن   -

واملجند  الأول،  املركز  يف  طحان 

يف  املقداد  قا�صم  خدماته  املمددة 

املركز الثاين.

اليا�ض  الرقيب  كلغ:   81 وزن   -

ريا�سة
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فرح يف املركز الأول.

- وزن 91 كلغ: العريف اأدهم ح�صن يف املركز الأول.

 • امل�صارعة:

- وزن 65 كلغ حرة: العريف اليا�ض احلوراين يف املركز الأول، 

املجند املمددة خدماته حمزة الع�صي يف املركز الثاين.

- وزن 65 كلغ حرة: العريف عبا�ض الأحمر يف املركز الأول، 

العريف جهاد عثمان يف املركز الثاين.

جهاد  العريف  ح��رة:  كلغ   70 وزن   -

عثمان يف املركز الأول.

عبا�ض  العريف  ح��رة:  كلغ   71 وزن   -

الأحمر يف املركز الأول.

املمددة  املجند  ح��رة:  كلغ   74 وزن   -

خدماته وائل زيتون يف املركز الأول.

املمددة  املجند  ح��رة:  كلغ   85 وزن   -

املركز  يف  فتيلة  الرحمن  عبد  خدماته 

الأول.

املمددة  املجند  ح��رة:  كلغ   96 وزن   -

خدماته حممد طبيلي يف املركز الأول.

- وزن 100 كلغ حرة: العريف ح�صن حمية يف املركز الأول.

املركز  احل��وراين يف  اليا�ض  العريف  روم��اين:  وزن 65 كلغ   -

الأول، املجند املمددة خدماته حمزة الع�صي يف املركز الثاين.

- وزن 74 كلغ روماين: املجند املمددة خدماته وائل زيتون يف 

املركز الأول.

- وزن 85 كلغ روماين: املجند املمددة 

املركز  يف  فتيلة  الرحمن  عبد  خدماته 

الأول.

املمددة  املجند  روماين:  وزن 96 كلغ   -

خدماته حممد طبيلي يف املركز الأول.

 • �صد احلبل:

 595 يتجاوز  )ل  اخلفيف  ال��وزن  فئة   -

كلغ (: املركز الأول للجي�ض اللبناين، 

واملركز الثاين للأمن الداخلي.

 630 يتجاوز  )ل  الثقيل  ال���وزن  فئة   -

الداخلي،  للأمن  الأول  املركز  كلغ(: 

واملركز الثاين للجي�ض اللبناين.

الأول  امل��رك��ز  امل��ف��ت��وح:  ال���وزن  فئة   -

للأمن الداخلي، واملركز الثاين للجي�ض 

اللبناين.

كذلك، خا�ض فريقا الكرة الطائرة يف 

الأندوني�صية  والكتيبة  اللبناين  اجلي�ض 

العاملة �صمن قوات الأمم املتحدة املوؤقتة 

الفريق  مل�صلحة  انتهت  مباراة،  لبنان  يف 

العامة  املديرية  فريق  ولعب  اللبناين. 

للأمن العام �صد الكتيبة نف�صها مباراة 

الفريق  مل�صلحة  انتهت  ال�صلة  كرة  يف 

ا. اللبناين اأي�صً
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بطولة اجلي�ض 

ل�صباق الطرق 

لل�صباط

يف  اجلي�ض  بطولة  اأُقيمت 

مل�صافة  لل�صباط  الطرق  �صباق 

ال�صباق  انطلق  وقد  كلم،   4

ال��ن��داف  م��ي��لد  ثكنة  م��ن 

باجتاه  البحرية(  )الطريق  عم�صيت   –
وج��اءت  ال��ربب��ارة.  اإىل  و���ص��وًل  املن�صف، 

النتائج على النحو الآتي:

طوين  النقيب  حل  �صنة:   34-18 فئة   •
اجلمهوري  احل��ر���ض  ل���واء  م��ن  قحو�ض 

هاين  النقيب  ت��له  الأول،  امل��رك��ز  يف 

امل�صاة احلادي ع�صر يف  لواء  عي�صائي من 

املركز الثاين، وامللزم اأول رامي احلويك 

من فوج املغاوير يف املركز الثالث.

جوزيف  الرائد  حل  �صنة:   39-35 فئة   •
املركز  يف  احلربية  الكلية  من  اليا�ض 

قطاع  من  اللدن  �صعد  وال��رائ��د  الأول، 

ال��ث��اين،  امل��رك��ز  يف  الليطاين  ج��ن��وب 

والرائد �صبيب اأبي خر�ض من لواء احلر�ض 

اجلمهوري يف املركز الثالث.

• فئة 40-44 �صنة: حل امللزم اأول عبا�ض 
ن�صرالله من لواء امل�صاة ال�صاد�ض يف املركز 

الأول، وامللزم علء �صرحال من الكلية 

اأول  وامل��لزم  الثاين،  املركز  يف  احلربية 

يف  البحر  مغاوير  فوج  من  مهنا  رئيف 

املركز الثالث.

الركن  العقيد  فوق:  وما  �صنة   45 فئة   •
البحري اليا�ض القزي من القوات البحرية 

طارق  البحري  والعقيد  الأول،  املركز  يف 

املركز  يف  البحرية  ال��ق��وات  م��ن  ف��رج 

الثاين، والعقيد الإداري روبري الفداوي من 

منطقة ال�صمال يف املركز الثالث.

... واخرتاق ال�صاحية 

للع�صكريني

ال�صاحية  لخرتاق  اجلي�ض  بطولة  يف  الأول  املركز  يف  اجلمهوري  احلر�ض  لواء  حل 

يف  الثالث  التدخل  وفوج  الثاين،  املركز  يف  البحر  مغاوير  فوج  تله  كلم،   4 مل�صافة 

املركز الثالث.

الإف���رادي  ال�صعيد  على  اأّم���ا 

للرجال، فقد حل املعاون ح�صن 

املدفعية  ف��وج  م��ن  كركلي 

الثاين يف املركز الأول، والرقيب 

احلر�ض  ل��واء  من  ق��دوح  حممد 

الثاين،  املركز  يف  اجلمهوري 

والعريف عمر اأبو حمد من فوج 

مغاوير البحر يف املركز الثالث. 

حّققت  ال�صيدات،  فئة  وعن 

اجل��ن��دي ج��وزي��ت م��رع��ي من 

فوج مغاوير البحر املركز الأول، 

من  فار�ض  اإليز  الرقيب  تبعتها 

لواء احلر�ض اجلمهوري يف املركز 

من�صور  اإليز  والرقيب  ال��ث��اين، 

للريا�صة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز  م��ن 

الع�صكرية يف املركز الثالث.



الدين  زين  عبا�ض  اأول  الرقيب  �صارك   •
من لواء امل�صاة العا�صر )مف�صول اإىل املركز 

واجلندي  الع�صكرية(،  للريا�صة  العايل 

�صامح جلل من املركز العايل للريا�صة الع�صكرية يف بطولة 

الذي و�صل  اللبناين  ال�صاطئية 2019، مع املنتخب  اآ�صيا للكرة 

اأم��ام  خ�صارته  بعد  النهائي  الربع  اإىل 

املنتخب الفل�صطيني.

• �صارك فريق اجلي�ض يف م�صابقة كاأ�ض 
اأنطوان ال�صويري لكرة ال�صلة التي اأُقيمت يف جممع نهاد نوفل، 

وو�صل اإىل الربع النهائي بعد خ�صارته اأمام فريق الهومنتمن.
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... ومدر�صة التزلج 

تت�صّدر ميدانها

بطولة  الكهربائي،  امل�صعد   – الأرز  منطقة  يف  اأُقيمت 

الطويل  التعّرج  �صباَقي  ت�صّمنت  التي  للتزلج  اجلي�ض 

والق�صري و�صباق العمق، و�صارك فيها �صباط وع�صكريون 

من خمتلف القطع والوحدات. اأما النتائج، فجاءت على 

النحو الآتي:

اأول مارون اخلوري حنا يف املركز  الرقيب  العمق:  �صباق   •
الأول، اجلندي بول كريوز يف املركز الثاين، والعريف يورغو 

احلكيم يف املركز الثالث، وجميعهم من مدر�صة التزلج 

– الأرز.
املركز  يف  طوق  حبيب  اجلندي  الطويل:  التعّرج  �صباق   •
الثاين،  املركز  يف  جعجع  املهنا  دج��وين  اجلندي  الأول، 

من  وجميعهم  الثالث،  املركز  يف  طوق  �صربل  واجلندي 

مدر�صة التزلج – الأرز.

• �صباق التعّرج الق�صري: اجلندي �صربل طوق يف املركز الأول، 
دجوين  واجلندي  الثاين،  املركز  يف  طوق  حبيب  اجلندي 

مدر�صة  من  وجميعهم  الثالث،  املركز  يف  جعجع  املهنا 

التزلج – الأرز. 

متفرقات



اأحمد  اأول  اجلندي  �صارك   •
العايل  امل��رك��ز  اأون��دا���ض م��ن 

للريا�صة الع�صكرية يف بطولة 

تاي  املواي  لعبة  اآ�صيا يف  غرب 

ال��ت��ي ج��رت يف ن���ادي ب���ودا – 

اأدم���ا، وق��د ف��از اأون��دا���ض على 

�صامل  ح�صني  العراقي  البطل 

وت�صّلم  كلغ   67 وزن  ع��ن 

حزام البطولة.

الإداري���ة  الهيئة  اأف���ادت   •
لريا�صات  اللبناين  للحتاد 

ب��اأّن  بوك�صينغ  الكيك 

املعاون اأول ع�صام فايز ح�صون 

م��ن م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه، قد 

اجتاز اختبارات اأ�ص�ض وقواعد 

والقتالية  الفنية  امل��ه��ارات 

بوك�صينغ  الكيك  لريا�صة 

ونال درجة مدرب جنمة واحدة 

اأخ�صر. كما تابع دورة قّدمها 

رئي�ض الحتاد العاملي للكيك 

بوك�صينغ والكاراتيه ال�صيد 

 Klaus Nonnemacher
اللبناين  الحت���اد  ونّظمها 

للعبة يف مقره.

اللبناين  الحت���اد  ن��ّظ��م   •  

للإناث  لبنان  بطولة  للجودو 

مب�صاركة  ل���ص��ال،  امل��ون  يف 

الأندية  لعبات من خمتلف 

بينهن  وم���ن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

يف  تدريبهن  يتلقني  لعبات 

املركزي  الع�صكري  النادي 

ع��ل��ى ي��د امل����درب واحل��ك��م 

فيا�ض،  زه��ري  املعاون  ال��دويل 

الأوىل  الثلثة  املراكز  اأحرزن 

على النحو الآتي:

رىل  الأول:  امل��رك��ز  يف   -  

م��ك��ه، ون���ور ف��خ��ران، وري��ن 

اأحمد،  �صوفيا  واآي���ة  غيث، 

امليدالية  نلن  وقد  ف��واز،  ولرا 

الذهبية.

- يف املركز الثاين: دمييرتيا 

ولني  ال��ع��اق��ل،  ودلل  اأف����رام، 

�صعادة، وكيندا  وتينا  اأحمد، 

�صعادة، ونايا �صقلوي، وملك 

امليدالية  نلن  وقد  ال�صربتجي، 

الف�صية.

جويا  الثالث:  املركز  يف   -

ال��ع��رم، وح��ل م��و���ص��ى، وي��ارا 

ولني  ك�صرواين،  ولني  �صكر، 

وتيا  نوت�صي،  وب��ريل  العاقل، 

قبلن، وماريا وهبه، وقد نلن 

امليدالية الربونزية.
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عادات وتقاليد
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املوت والقيامة يف تقاليد الف�صح وعاداته

بعيد  االح��ت��ف��االت  ت��راف��ق 

�صعبية  وتقاليد  ع��ادات  الف�صح 

قبل  ما  اإىل  بع�صها  جذور  تعود 

عادة  ومنها  امل�صيحية،  ظهور 

اإىل  تعود  التي  البي�ض  �صلق 

كانوا  فقد  الفينيقيني،  اأيام 

الربيع كما  يحتفلون بقدوم 

اخلريف )ميالد الطبيعة وموتها( 

بتقدمي 100 بي�صة كقربان.

مهرجان  يف  الرئي�ض  املو�صوع  هي  ال�صر  �صد  اخلري  معركة 

البع�ض  يتنّكر  ح��ي��ث  ال�����ص��ل��ف��ادور،  يف   Talciguines
بالأمر  يرّحبون  الذين  املارة  بال�صياط  ويجلدون  كال�صياطني، 

معتربين اأّن كل �صربة تكّفر عن خطيئة ارتكبوها. 

اأنف�صهم،  الفيليبينيون  امل�صّلون  يجلد  نف�صه،  الإط��ار  ويف 

بع�صهم  ت�صمري  اإىل  و�صوًل  امل�صيح  اآلم  م�صرية  دون  ويج�صّ

ب�صل�صل  املتطوعون  ُيربط  املك�صيك  يف  ال�صليب.  على 

جون بال�صوك... ويف نيكاراغوا يوؤدي متطّوعون دور يهوذا  ويتوَّ

الإ�صخريوطي، فيلّفون اأنف�صهم بال�صل�صل الثقيلة وي�صريون يف 

ال�صوارع، حيث ُيقب�ض عليهم...

ميار�صه  تقليد  الف�صح«،  عيد  ب�»�صعلة  ُيعرف  ما  هناك 

الأهايل يف  يجتمع  قرب�ض، حيث  اأملانيا كما يف  يف  املوؤمنون 

عيد الف�صح للقيام باإحراق فروع الأ�صجار. ويعود هذا التقليد 

تطردان  والنور  احل��رارة  ب��اأّن  الإمي��ان  من  وينبثق  الوثنية  اإىل 

ب الرتبة.  ال�صتاء، والنريان امل�صتعلة تخ�صّ

البي�ض واالأرنب

 4500 من  اأكرث  من  عملقة  عّجة  ُت�صنع  فرن�صا  جنوب  يف 



زمن  اإىل  التقليد  هذا  ويعود  املدينة.  �صاحة  يف  م  وُتقدَّ بي�صة 

املدينة  اأه��ل  فاأَمَر  جنوده،  مع  العّجة  ت��ذّوق  حني  نابوليون، 

اأن  ا  اأي�صً العادة  وجرت  عملقة.  عّجة  واإعداد  البي�ض  بجمع 

اأّن  العيد  يوم  �صباح  اأولده��م  ويخربون  الهدايا،  الأهل  ُيخفي 

»الأرنب جاء ليًل و�صرقها« فتبداأ مغامرة البحث.

الرتا�صق باملاء والعطور والفّخار

الف�صح  عيد  يف  البولنديون  مُيار�صه  تقليٌد  باملاء  الرتا�صق 

وُي�صمى Smingus - Dyngus ؛ وتقول الأ�صطورة اإّن العازبات 

عادات  ومن  نف�صها.  ال�صنة  يف  يتزّوجن  باملاء  ُير�صقَن  اللواتي 

واقت�صام  فقط،  الزبدة  من  خلروٍف  م  جم�صّ �صنع  ا  اأي�صً الف�صح 

بي�صة م�صلوقة مع كل غريب يدخل منازلهم بهدف توثيق 

العلقة مع ال�صيف!

ويف هنغاريا مُيار�ض ال�صكان تقليًدا �صعبًيا يف اإثنني الف�صح، 

ُيعرف بال�Ducking Monday ويق�صي باأن ير�ّض الرجال املياه 

روؤو�صهّن  على  املياه  ي�صّبوا  اأو  الن�صاء،  على  العطور  اأو  املعّطرة 

طالبني منهّن الُقبل.

ُيعرف  مميًزا  تقليًدا  كورفو  جزيرة  يف  اليونانيون  مُيار�ض 

واخلزف  واملقايل  الأواين  النا�ض  يرمي  اإذ   ،Pot Throwing�بال

التي  وباملحا�صيل  به  والرتحيب  الربيع  ل�صتقبال  النوافذ،  عرب 

ع يف ال�صحون اجلديدة. �صتو�صَ

�صرب احلبيب... خ�صوبة وحيوية

خا�صًة  نكهة  العيد  يكت�صب  و�صلوفاكيا  ت�صيكيا  يف 

الرجال  ي�صرب  حيث  »ب��وم��لزك��ا«،  تقليد  النا�ض  ويّتبع 

للت�صلية.  بال�صرائط  املزّينة  ال�صف�صاف  ِبعيدان  ن�صاءهم 

وبح�صب الأ�صطورة، فاإّن �صجرة ال�صف�صاف هي اأول �صجرة تتفّتح 

اإىل  واحليوية  اخل�صوبة  اأغ�صانها  تنقل  وبالتايل  الربيع،  يف 

الن�صاء. 

ها�صلة بربارة

الأطفال  فريتدي  الرببارة،  عيد  الف�صح  ي�صبه  الدامنارك  يف 

جلمع  اآخر  اإىل  بيت  من  ويتنّقلون  وخميفة  غريبة  ملب�ض 

مباركة  بهدف  ال�صف�صاف  من  اأغ�صان  ولتقدمي  احللوى، 

يف  ال�صكندينافية  البلدان  اأط��ف��ال  يت�صّول  فيما  امل��ن��زل، 

ال�صوارع، وا�صعني اأقنعة غريبة على وجوههم واأو�صحة كبرية 

ال�صف�صاف.  وباقات  الكبرية  الِع�صّي  حاملني  روؤو�صهم،  على 

به  والهتمام  الع�صب  زرع  عرب  للعيد  الأهايل  ر  يتح�صّ كما 

حتى ينمو يف يوم الف�صح للدللة على اخلري واخل�صوبة. 

رق�صة  الإ�صبانيون  ي��وؤدي  حيث  اإ�صبانيا  اإىل  التنّكر  وي�صل 

مبلب�َض  ال�صوارع  فيجوبون  املوت«  »رق�صة  ت�صمى  تقليدية 

تنّكرية، غالًبا ما تكون عبارة عن هياكل عظمية خميفة 

ليل  منت�صف  يف  بالرق�ض  ويبداأون  الرماد،  من  �صناديق  حتمل 

اخلمي�ض املقّد�ض.
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املوؤهل با�صم وفيق اخلطيب

 

نعت قيادة اجلي�ض املعاون اأول ح�صن علي 

اإبراهيم الذي تويّف بتاريخ 2019/3/11.

- من مواليد 1981/9/20 يف خربة �صار – 

حمافظة عكار.

اع��ت��ب��اًرا من  اجل��ي�����ض  ت��ط��ّوع يف   -

.2001/6/20

موقع   – ال�صمال  منطقة  عداد  من   -

عندقت – م�صتو�صف عندقت.

- حائز:

• و�صام التقدير الع�صكري.
• و�صام مكافحة الإرهاب.

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ض 6 مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ض 6 مّرات.
• تهنئة قائد اللواء.
- متاأهل وله ولدان.

يف �سجل اخللود
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العميد الركن املتقاعد فايز كالك�ض

الركن  العميد  اجلي�ض  قيادة  نعت 

ت��ويّف  ال���ذي  كلك�ض  ف��اي��ز  املتقاعد 

بتاريخ 2019/2/28.

 - ب��لط  يف   1939/7/1 مواليد  م��ن   -

مرجعيون - ق�صاء مرجعيون.

- تطّوع يف اجلي�ض ب�صفة تلميذ �صابط 

بتاريخ 1962/10/1.

بتاريخ 1965/9/3،  لرتبة ملزم  ُرّقي   -

عميد  رتبة  حتى  الرتقية  يف  ت��دّرج  ث��ّم 

ركن اعتباًرا من 1993/1/1.

- حائز:

• و�صام 1961/12/31 التذكاري.
ي  الف�صّ اللبناين  ال�صتحقاق  و�صام   •

مّرتني.

من  اللبناين  ال�صتحقاق  و���ص��ام   •
الدرجتني الأوىل والثانية.

�صابط  رتبَتي  من  الوطني  الأرز  و�صام   •
وفار�ض.

• و�صام احلرب.
• و�صام الوحدة الوطنية.

• و�صام فجر اجلنوب.
الدرجة  الع�صكري من  التقدير  • و�صام 

ية. الف�صّ

ثلث  اجلي�ض  قائد  العماد  تنويه   •
مّرات.

ع�صر  اجلي�ض  قائد  العماد  تهنئة   •

مّرات.

• تهنئة قائد قطعة ثلث مّرات.
- تابع عّدة دورات درا�صية يف الداخل ويف 

اخلارج.

- متاأهل وله اأربعة اأولد.

وفيق  با�صم  املوؤهل  اجلي�ض  قيادة  نعت 

اخلطيب الذي تويّف بتاريخ 2019/2/25.

 – برجا  يف   1971/10/16 مواليد  من   -

ق�صاء ال�صوف – حمافظة جبل لبنان.

اع��ت��ب��اًرا من  اجل��ي�����ض  ت��ط��ّوع يف   -

.1990/5/15

- من عداد ال�صرطة الع�صكرية.

- حائز:

• و�صام الوحدة الوطنية.
• و�صام فجر اجلنوب.

• و�صام التقدير الع�صكري.

• و�صام مكافحة الإرهاب.
• و�صام ال�صتحقاق اللبناين من الدرجة 

الرابعة الربونزي.

• و�صام ال�صتحقاق اللبناين من الدرجة 
ي. الثالثة الف�صّ

• امليدالية الع�صكرية.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.

• تنويه العماد قائد اجلي�ض 7 مّرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ض 22 مّرات.

• تهنئة مدير املخابرات 3 مّرات.
- متاأهل وله 4 اأولد.

املعاون اأول ح�صن علي اإبراهيم



اأول  امل���ع���اول  اجل��ي�����ض  ق���ي���ادة  ن��ع��ت 

بتاريخ  ت��ويّف  ال��ذي  الكك  علي  اأحمد 

.2019/3/22

- من مواليد 1973/12/17 يف فنيدق –

حمافظة عكار.

اع��ت��ب��اًرا من  اجل��ي�����ض  ت��ط��ّوع يف   -

.1992/4/9

- من عداد فوج التدخل الأول.

- حائز:

• و�صام احلرب.
• و�صام اجلرحى.

• و�صام التقدير الع�صكري.
• و�صام مكافحة الإرهاب.

• و�صام ال�صتحقاق اللبناين من الدرجة 
الرابعة الربونزي.

• و�صام ال�صتحقاق اللبناين من الدرجة 
ي. الثالثة الف�صّ

• امليدالية الع�صكرية.
• ميدالية املوؤمترات للعام 2002.

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ض 28 مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ض 22 مّرات.
• تهنئة مدير املخابرات.

• تهنئة قائد الفوج.
- متاأهل وله �صتة اأولد.
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العميد الركن املتقاعد اأنطونيو�ض �صوان

الركن  العميد  اجلي�ض  قيادة  نعت 

تويّف  ال��ذي  �صوان  اأنطونيو�ض  املتقاعد 

بتاريخ 2019/3/19.

- من مواليد 1938/2/5 يف طرابل�ض.

- تطّوع يف اجلي�ض ب�صفة تلميذ �صابط 

الرتقية  يف  ت��دّرج  ثّم   ،1959/1/1 بتاريخ 

من  اع��ت��ب��اًرا  رك��ن  عميد  رتبة  حتى 

.1988/7/1

- حائز:

• و�صام 1961/12/31 التذكاري.
ي  الف�صّ اللبناين  ال�صتحقاق  و�صام   •

مّرتني.

من  اللبناين  ال�صتحقاق  و���ص��ام   •
الدرجات الأوىل والثانية والثالثة.

�صابط  رتبَتي  من  الوطني  الأرز  و�صام   •
وفار�ض.

• و�صام احلرب.
• و�صام الوحدة الوطنية.

• و�صام فجر اجلنوب.
الدرجة  الع�صكري من  التقدير  • و�صام 

ية. الف�صّ

• تنويه العماد قائد اجلي�ض اأربع مّرات.
�صت  اجلي�ض  قائد  العماد  تهنئة   •

مّرات.

• تهنئة قائد قطعة مّرتني.
- تابع عّدة دورات درا�صية يف الداخل ويف 

اخلارج.

- متاأهل وله ثلثة اأولد.

املعاول اأول 

اأحمد علي الكك

اجلندي �صامر اأنطوان الفرن

�صامر  اجلندي  اجلي�ض  قيادة  نعت 

بتاريخ  ت��ويّف  ال��ذي  ال��ف��رن  اأن��ط��وان 

.2019/2/28

1999/9/16 يف  مواليد  - من 

زحلة – ق�صاء زحلة – 

حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�ض اعتباًرا 

من 2018/11/14.

عام  مقّر  ع��داد  من   -

اجلي�ض.

- عازب.





جندي الغدجندي الغد

يــــوم؟ ســألــت  ــرأ كـــّل  ــق ن ملــــاذا عــلــيــنــا أن 

ــان والــدتــهــا مـــتـــذّمـــرة. أنـــا ال أحـــّب  ــاريـ مـ

القراءة، وال أجد لها أي فائدة!

ــي، أجــابــت  ــت ــن ــا اب ــرة ي ــث ــد ك ــوائ ــراءة ف ــق ــل ل

لــلــدمــاغ،  مــمــتــاز  متــريــن  أواًل  فــهــي  ــدة.  ــوالـ الـ

ــا  ــه ألّن الـــركـــيـــز،  ــى  عـ الـــقـــدرة  ــّور  ــطـ تـ إذ 

ــزه يف  ــي ــرك ت كـــّل  ــضــع  ي أن  الـــقـــارىء  ــجــر  ت

مضمونه.  الســتــيــعــاب  ــرأه  ــق ي ــذي  ــ اّل الــكــتــاب 

اللغوي  املـــخـــزون  تــحــّســن  ــا  ــًض أي والـــقـــراءة 

الكتابة  يف  فتساعدنا  ــة،  ــلــغــوّي ال ــارات  ــهـ واملـ

ــعــّر عن  ــن ــقــة ل ــث ــل ومتــنــحــنــا ال ــض بـــصـــورة أف

ــراءة  ــق ال ُتــعــرّفــنــا  ــك،  ــاإلضــافــة إىل ذلـ ــا. ب ــن رأي

ــادات  ــ ــى ع ــ ــط بـــنـــا، وع ــي ــح ــامل امل ــعـ ــى الـ عـ

الشعوب األخرى وطريقة عيشهم.

نستطيع  ــا  ــن ــّن ــك »ول ــة:  ــل ــائ ق ــا  ــه ــدت وال مـــاريـــان  قــاطــعــت 

ــال  ــن خ ــى عـــــادات الــشــعــوب األخـــــرى مـ الـــتـــعـــرّف عـ

التلفاز أيًضا«.

ــكــّن الــقــراءة أفــضــل ألّنها  الـــوالـــدة، »ل ــت  »صــحــيــح« أجــاب

ــى رســـم صـــورة لــأحــداث يف  ــال إذ تــجــرنــا ع ــخــي ــّور ال ــط ت

واإلبــــداع،  الــخــلــق  ــارة  ــه م ــّزز  ــع ت فــهــي  ــايل  ــت ــال وب مخّيلتنا، 

وهذا ما ال يتيحه التلفاز«.

الكتاب  أّن  ــا،  ــًض أي تنيس  »ال  بــدورهــا:  ــان  ــاري م ــدت  ــ واّك

لنستمتع  ــان،  ــكـ مـ أّي  إىل  ــا  ــن ــع م نــحــمــلــه  أن  ــن  ــك مي

سأفعله  ــا  م ــذا  ــ وه األصـــدقـــاء،  ــع  م ومــنــاقــشــتــه  ــه  ــراءت ــق ب

اليوم حني أذهب لزيارة صديقتي حنان«.

إعداد: رميا سليم ضوميط

رسومات: غدير صبح

 نيسان

بكم  خاصة  زاويــة  الغد«،  »جندي   

الــتــامــذة،  أنــتــم  املستقبل،  جــنــود 

املفيدة،  املعلومات  إليكم  تنقل 

وما  أفــكــاركــم  مشاركة  لكم  وتتيح 

صنعته أياديكم الرشيقة...

حقوق وواجبات

2019

ملاذا نقرأ؟
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جندي الغدجندي الغد

فم  يف  نــشــطــة  تــكــون  ــا  ــري ــكــت ــب ال أن   -

ـــذا من  ــل؛ ل ــي ــل ــال ســـاعـــات ال ــان خـ ــسـ اإلنـ

النهوض  بــعــد  ــعــجــون  وامل بــالــفــرشــاة  واألســـنـــان  ــفــم  ال تنظيف  الــواجــب 

من النوم يف الصباح؟

التي  ــور  ــ األم ــن  م بـــاكـــرًا  ــاظ  ــق ــي واالســت مــبــكــرة  ــٍة  ــاع س يف  ــوم  ــن ال أن   -

ــد طــوال  ــّي ــاب بــشــكــٍل ج ــع ــي ــت ــز عــى الـــــدروس واالس ــي ــرك تــســهــم يف ال

اليوم؟

تستخدمها  ــخــاطــب،  ت لــغــة  الــنــحــل  ــوس  ــام ق يف  ــص  ــرق ال

رحــيــق  ــود  ــ وجـ مـــكـــان  إىل  ــا  ــه ــات ــق ــي رف ــدّل  ــتـ لـ ــة  ــل ــح ــن ال

الــهــدف.  لبلوغ  اجــتــيــازهــا  يجب  الــتــي  واملــســافــة  األزهــــار، 

اكتشاف  بــعــد  الــخــلــّيــة  إىل  الــعــامــلــة  النحلة  ــعــود  ت فــحــني 

ــّددة،  ــح ــق أمنــــاٍط م ــص وفـ ــرّق ــال ــوم ب ــق ــق، ت ــي ــرح ــان ال ــك م

ــا مـــع رفــيــقــاتــهــا  ــه ــشــارك ــات الــتــي ت ــوم ــل ــع ــلــف امل وتــخــت

لنوع  تــبــًعــا  ــه،  ــوع ون ــه  ــدت وج ــذي  الـ الــطــعــام  مــوقــع  لجهة 

ــة،  ــري ــدائ ــرقــصــة ال ــمــدت ال ــا. فـــإذا اعــت ــه ــاع ــق ــرقــصــة وإي ال

أن  يــعــنــي  ــك  ــذل ف مـــحـــّددة،  ـــــرة  دائ ــن  الـــرقـــص ضــم أي 

اعتمدت  إذا  أّمـــا  ــة،  ــّي ــخــل ال ــن  م ــٌب  ــري ق الـــغـــذاء  ــصــدر  م

ــذاء  ــغ ال ــع  ــوق يــعــنــي أن م ــك  ــذل ــة، ف ــزازَيـ ــتـ ــة االهـ ــص ــرق ال

ــاء أن  ــل ــع ــٍة بــعــيــدة مــن الــخــلــيــة. ويـــؤّكـــد ال ــســاف عــى م

الرقصة  ــجــاه  ات إىل  بــاإلضــافــة  ــددهــا،  وع ــزازات  ــتـ االهـ ــّدة  شـ

عى  قـــادرة  ــارات  ــ إش هــي  النحلة،  ــصــدره  ت الـــذي  ــوت  ــص وال

ــود الــطــعــام  ــ ــان وج ــك ــقــة عـــن م ــي ــومــات دق إيـــصـــال مــعــل

ومصدره.

ملاذا ترقص النحلة؟أتعرّف إىل عاملي

2

هل تعلم؟
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رسائل وصور

3

أنجليكا أيب نادرمابيل نادرأسيل عباس

خليل امليدعلويجي ضو

جان بول نادر

مهدي شقر يوسف وسيلني خليل

مابيل امليدع

كريستال نادر

أصدقاء 
جندي الغد

جايسن امليدع

3

نرّحب بصوركم ورسائلكم عى العنوان اإللكروين 

jundilghad@lebarmy.gov.lb

قزحيا وألني شقر
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مسابقة العدد 

فّكر واربح

اإلسم الثايث:

رقم الهاتف:

مسابقة  ــح«  ــ ــ وارب »فـــّكـــر 

الجيش  مجلة  تقّدمها  شهرّية 

الفائز  ويحصل  الصغار،  للقّراء 

 150 بقيمة  جــائــزة  عــى  فيها 

ألف لرة لبنانية.

حل العدد املايض 

4

املسابقة:

1- أطول نهر يف آسيا هو اليانجستي، صح أم خطأ؟ ---------.

2- الهند هي أكرث دول العامل إنتاًجا للفول السوداين، صح أم خطأ؟ ---------.

3- ما هي الدولة العربية التي مير بها خط االستواء؟ أ- املغرب، ب- الصومال. 

.--------------

الــحــديــد،  أ-  ؟  ــل  ــام ك الــحــلــيــب   غـــذاء  ــح  ألصــب الــحــلــيــب  يف  وجـــد  ــو  ل الـــذي  الــعــنــر  ــاهــو  م  -4

الكالسيوم. --------------.

5- قامت أول بطوله لكأس العامل يف كرة القدم يف العام 1930، صح أم خطأ؟

.--------------

6- ما أسم املجره التي يقع فيها كوكب االرض؟ --------------.

7- ما اإلسم الذي ُيطلق عى أنثى الحار؟ --------------.

8- ما كان اسم عاصمة الدولة العّباسّية؟ --------------.

9- اسراليا هي املوطن األصيل لحيوان الكونغورو، صح أم خطأ؟ ---------.

10- ما هو الرقم التايل يف املجموعة: 27-36-45-؟ ---------.

1- ب

2- برمودا

3- أ

4- العقدة

5- كأن، لكن، 

ليت لعل

6- ب

7- نصب الشهداء

8- الريايض

9- كا

35 -10

• تستبعد كل مسابقة غر مقتطعة من املجلة، ويكتب الحل بخط واضح. 

 - الجيش  قــيــادة  الــتــايل:  العنوان  اىل  األصلية(  )النسخة  الحلول  ترسل   •

الرزة - مديرية التوجيه - مجلة »الجيش« - »مسابقة جندي الغد«.

جميع  يف  الجيش  ثكنات  يف  باليد  املسابقة  تسليم  املــشــرك  باستطاعة   •

املناطق.

• آخر موعد لقبول الحلول 20 أيار 2019.

• يتم سحب الفائز بالقرعة، وتعلن النتائج يف العدد املقبل.

الفائز يف العدد السابق:

ليا إييل عبدالله
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تقطيع  مـــن  رزقـــــه  ــي  ــن ــج ي فـــقـــًرا  رجـــــًا  ــك  ــالـ مـ كــــان 

كعادته  مــالــك  خـــرج  ــام،  ــ األّيـ أحـــد  ــاح  صــب يف  وبــيــعــه.  الــحــطــب 

ــدىّل  ــت ت ــٍة  ــس ــاب ي يــقــطــع أغـــصـــان شـــجـــرٍة  ــل، وكــــان  ــق ــح ال إىل 

راح  واخــتــفــت.  ــاء  املـ يف  فــأســه  سقطت  حــني  الــّنــهــر  ضــّفــة  فــوق 

ــهــي،  ــا إل ــًا: »يـ ــائـ ــره إىل اّلــلــه قـ ــ ــوح ويــشــكــو أم ــن املــســكــني ي

لتأمني  ــدة  ــي ــوح ال الــوســيــلــة  ــي  ه ــأس  ــف ال هـــذه  إن  ــعــمــل،  ال ــا  م

من  ــن  ــّك أمت مل  إذا  املسكينة  بعائلتي  ســيــحــّل  ــاذا  ــ م رزقــــي، 

ــت مـــن املـــاء  ــرج ــدب حـــّظـــه، خ ــن ــا هـــو ي ــي اســرجــاعــهــا؟! وف

وســوف  ّبـــك،  حــل  مــا  سمعت  »لــقــد  ــه:  ل وقــالــت  جميلة  ــة  ــورّي ح

ــة كــامــهــا  ــورَيـ ــحـ أســـاعـــدك يك تـــســـرد فـــأســـك«. أنـــهـــت الـ

من  مــصــنــوعــٍة  ــٍة  ــع الم ــأٍس  ــف ب ــت  ــرج وخ املـــاء  يف  غطست  ــم  ث

ــذه هــي فــأســك؟«  ــاب:«هــل ه ــحــّط ــب الــخــالــص، وســألــت ال ــّذه ال

ــا  ــن، أّم ــم ــّث ــة ال ــي ــة وغــال ــٌب ــذّه ــأس م ــف ــّا، هـــذه ال ــ فــأجــابــهــا: »ك

ــّدًدا وخــرجــت بــفــأٍس  ــجـ ــٌة. حــيــنــئــٍذ، غــطــســت مـ ــدمي ــق ــأيس ف فـ

ــي فــأســك؟«  ــل هـــذه ه ــاب:«ه ــّط ــح ــت ال ــأل ــٍة مــســّنــنــٍة، وس ــّي ــّض ف

ــٌة، أمــا  ــول ــق ــص ــذه الــفــأس جـــديـــدٌة وم ــه ــا، ف ــ ــًا: »ك ــائـ ــرّد قـ ــ ف

الــحــورّيــة  غـــرًضـــا«. غطست  تــقــي  ــكــاد  ــال وب فــمــشــّقــقــٌة،  فـــأيس 

ــٍة، مــشــّقــقــٍة، وقــبــل أن  ــدمي ــأٍس ق ــف ــت ب ــرج لــلــمــرّة الــثــالــثــة، وخ

هي  مـــهـــّلـــًا:«هـــذه  الــحــّطــاب  ــٍة، رصخ  ــم ــل ــك ب ــا  ــاه ف تــفــتــح 

كيف  أدري  ال  حــًقــا!  أنــقــذتــنــي  لــقــد  جـــزيـــًا،  شــكــرًا  ــأيس،  ــ ف

لــلــحــّطــاب:«ال  ــت  ــال وق ــة  ــورّي ــح ال ابتسمت  الــجــمــيــل!«  ــك  ل أرد 

أعدتها  ــم  ث املـــاء  يف  ــأســك  ف أخــفــيــت  ــا  ــأن ف تــشــكــرين،  ألن  داٍع 

مستغرًبا:  ــة  ــحــورّي ال ــأل  وسـ سمعه  مــّا  الــحــّطــاب  ذهــل  ــك«.  لـ

تعرفني  ال  ــت  ــه:«أن ــت ــاب ــأج ف ــك؟«  ــ ذلـ فــعــلــت  ــاذا  ــ مل »ولـــكـــن 

كــّل  وأراقــــب  أحــرســهــا  ــة،  ــاب ــغ ال ــرة  ــاح س ــا  أنـ أعــرفــك.  ولكنني 

وتعمل  هــنــا  إىل  ــأيت  تـ ــرارًا،  ــ ــ م ــك  شــاهــدت ــد  وقـ يــدخــلــهــا،  مــن 

أمتحنك  أن  فـــــأردت  الــيــابــس،  ــخــشــب  ال تــقــطــيــع  يف  ــدٍّ  ــج ب

ــان.  ــح ــت االم يف  نــجــحــت  وقـــد  ــا،  ــًح ــال ص ــًا  ــ رج كــنــت  إن  ألرى 

ــة  ــي ــب ــّذه ال ــأس  ــفـ الـ ــك  ــح ــن أم ــأن  ــ ب أكــافــئــك  ــوف  ــ س واآلن، 

ــك«.  ــت ــل ــائ ــاجــه ع ــت ــح ــا ت ــل مـ ــري بــثــمــنــهــا كـ ــشـ لــتــبــيــعــهــا وتـ

فباعها  ــة،  ــورّي ــح ال شكر  أن  بعد  ــأس  ــف ال ــذ  وأخـ الــحــّطــاب  فــرح 

مـــرورًا  بيته  إىل  عــاد  ــم  ث يحتاجونه،  ــا  م كــل  ألوالده  واشـــرى 

ومرتاح الّضمر.

قّصة وعرة الحّطاب الّصادق

5

محّطة ضاحكة

دخل البخيل إىل الّدّكان ومل يخرج منه، ملاذا؟

ألنه قرأ عى الباب من الداخل »إدفــع«.
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لعبة الفوارق تسلية

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

ما هو 
الرقم الناقص؟

فّكر 
واحزر

س: ما هو اليشء اّلذي يؤكل قبل أن يولد وبعد أن ميوت؟

ج: الدجاج.  

أيٌّ من األشياء ال تنتمي 
إىل املجموعة؟

6
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تسلية الظل الصحيح

أكمل الرسم ولّونه
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متفرّقات

8

مروك ملحّمد

يف  القعقور  زيـــدان  ــن  ــرك ال العقيد  ابــن  محّمد  فــاز 

الجودو  لعبة  يف  للّصغار  لبنان  لبطولة  األّول  املــركــز 

للعام 2019 )فئة 50 كلغ أ(.

مروك محمد، وإىل مزيٍد من النجاح!

مروك لجورج

عقًدا  ــشــارة  ب ســاســني  أّول  ــاون  ــع امل ــن  إب جـــورج  وّقـــع 

لبنان  ــة  بــطــول يف  لــلــمــشــاركــة  عمشيت  ــادي  ــ ن مــع 

يف كرة الّسلة للعام 2019.

مروك جورج، ثابر عى التقّدم والنجاح!



حكايته؟  عليكم  �أق�ّص  تر�ين  ملاذ�   

ذ�كرة  يف  حّية  وغريها  لتبقى  ها  �أق�صّ

حفرها  بعدما  �جلبل  هذ�  يف  �لأجيال 

�لأجد�د على �صّفة كّل جدول يجري يف 

و�ٍد، وحجارة كّل طريق تنحدر �إىل كرم 

وب�صتان، وجذع كل �صنديانة عتيقة ما 

�أما  �أنهم كانو� هنا.  ت�صهد على  ز�لت 

على  حكايته  فكتب  عبده  �صاحبنا 

باأمانة  �أنقلها  �أن��ا  وها  �ملقربة،  ج��در�ن 

على �لورق.

 لي�ص �لأبي�ص ��صم عائلته، لكن لقًبا 

له. وهذ� �للقب بقيُت �أجهل �صببه حتى 

قلُت  يومذ�ك  به.  يوًما  جّدتي  �أخربتني 

على  �أُعينها  بذر�عها  مم�صك  و�أنا  لها 

بيتي  ت�صّلق ب�صع درجات تف�صل مدخل 

بهّمتك.  �لله  »�أب��ق��اِك  �لطريق:  عن 

وليل  �لزيتون،  ك�صجرة  �صلبة  زل��ِت  ما 

من  �لقليل  ���ص��وى  ي�صيئه  ل  �صعرك 

�ل��ذي  ع��ب��دو،  فيما  �لبي�ص  �ل�����ص��ع��ر�ت 

كّله  ر�أ�صه  ��صتعل  قد  بكثري،  ي�صغرِك 

بال�صيب.

حكاية  ل��ه  �إّن  ق��ال��ت.  م�صكني،   -  

ُت�صحك �لثكلى فوق نع�ص وحيدها.

�لتعبري!!  هذ�  لِك  �أّن��ى  قلِت؟!  ماذ�   -  

�إذ�  لأ�صتخدمه  با�صتعارته  يل  �أت�صمحني 

�حتاجه قلمي؟

 - �أجّماًنا تريده؟! �صاألْت و�صحكت.

 - ما تريدين ثمًنا له؟

 - �أن تق�ّص علّي �آخر حكاية كتبَتها 

ل  فاأنت  حرًفا؛  وحرًفا  كلمة  كلمة 

ر. تخربين عّما تكتب �إل باملفيد �ملخت�صَ

ف�صار  �لزمن  تغرّي  هل  جّدتي!!  يا  �آه   -  

�أن  م��ن  ب���دًل  جل��ّدت��ه  يحكي  �حلفيد 

حتكي هي له؟!

لديهم  وق��ت  �جل��ي��ل ل  �أب��ن��اء ه��ذ�   -  

�لتكنولوجيا  جّد�تهم.  ق�ص�ص  ل�صماع 

من  �صرقتهم  ب��ل  م��ن��ه��ّن.  �صرقتهم 

�أنف�صهم؛ فاأ�صبحو� ُملًكا لها يخدمونها 

ويطيعونها.

و�لآن  �لأ���ص��ف...  م��ع  �صحيح  ه��ذ�   -  

�لتي  عبده  حكاية  علّي  ق�ص�صِت  هاّل 

ُت�صحك �لثكلى فوق نع�ص وحيدها.

قالت  ثمنها،  �أري���د  ��ا،  �أي�����صً وه���ذه،   -  

و�صحكت.

 - �أل تعطني �صيًئا جّماًنا!!

ي�صّيعونه  جّم��اًن��ا  �لنا�ص  ي��اأخ��ذه  ما   -  

�صريًعا لأنهم مل يتعبو� يف �حل�صول عليه.

 - ما تريدين كثمن هذه �ملّرة؟

�لذين  ليقر�أها  ة  �لق�صّ تكتب  �أن   -  

��صتغنو� عن خدمات جّد�تهم، ويحفظها 

�أننا، يف  �لنا�ص جياًل بعد جيل؛ فيعرفو� 

حكايات  تاركني  رحلنا  �جلبل،  هذ� 

هكذ�  �أبكتنا.  و...  �أ�صحكتنا  طاملا 

قالت وم�صحت دمعتني يف عينيها.

 - �إين �أعدِك بكتابتها.

 - �إًذ� �إليك �حلكاية: كان يا ما كان 

�لعقد  �أو�ئ��ل  يف  �صاّب  �لزمان،  قدمي  منذ 

طّيب  عبده،  ��صمه  �لعمر،  من  �لثالث 

يخاف  �لعقل،  خفيف  لكن  �لقلب، 

حتى ظّله، كما يقولون.

ق��ال:  ي��وًم��ا،  »�أ���ص��ع��د«   حّدثني ج��ارن��ا 

عندي  وك��ان  ليلة،  ذ�ت  عبده  ج��اءين 

يا  ر�م���ح:  ق��ال  توفيق.  ور�م���ح  �صمعان 

عبده، �لنا�ص تقول �إنك جبان؛ فهل �أنت 

ا؟ كذلك حقًّ

 - َمن يقول هذ�!! �صاأل ووقف: »�أما ز�لو� 

ل ي�صّدقون �أنني و�جهُت �لوح�َص �أعزَل يف 

طريق عودتي و�أبي من ب�صتان �لو�دي �إىل 

�ل�صيعة!!«.

 - َم��ن �ل���ذي ك��ان �أع���زل، �أ�أن���ت �أم 

و�جتهد يف كتم  �صمعان  �صاأل  �لوح�ص؟ 

�صحكه.

مل  بكّفه.  �صدره  �صارًبا  �أجاب  �أنا،   -  

�أتوّكاأ  �ل�صنديان  يكن معي �صوى ع�صا 

عليها.

 - �أنا مل �أ�صمع بهذه �حلكاية َقّط، قال 

ر�مح.

�لُدْغ�صة  �إًذ�: كانت ظلمة  ��صمعها   - 

�لطبيعة  م��ع��امل  حت��ج��ب  ب����د�أت  ق��د 

عندما لحْت لنا، على قيد ب�صع ع�صرة 

ت�صيئان  جامدتان  عينان  مّنا،  خطوة 

فينا  يحّدق  �لوح�ص  كان  ك�صر�َجني. 

فما كان مني  �لنق�صا�ص علينا.  يريد 

�إّل �أن �نتهرُته ب�صوت دّوى يف �أرجاء �لو�دي 

دوّي �لرعد، وهجمُت عليه �صاهًر� ع�صاي، 

و�إذ� به يويّل �لأدبار هارًبا.

قالت:  حكايتها،  ج��ّدت��ي  وتابعت   

�أمتاأّكد  عبده،  يا  �أ�صعد:  قال  �صاعتئٍذ 

�لأرجح  ا؟ على  وح�صً �أنه كان  �أنت من 

كان ثعلًبا �صغرًي�، ول�صّدة خوفك ِخْلَت 

�أنه وح�ص.

�أنني  �أوتعتقدون   - عيب هذ� �لكالم. 

برحمة  �لثعلب!!  من  �لوح�ص  �أمّيز  ل 

وعلى  ا،  وح�صً كان  زّخ��ور  ج��ّدي  عظام 

�لأرجح ذئًبا جائًعا.

يف  هل  �صمعان.  قال  عقلك،  كرّبْ   -  

و�دينا ذئاب بعد يا رُجل!!

 - لنفرت�ْص �أنه كان ذئًبا، فال تن�َص �أّن 

�أباك كان �إىل جانبك، قال ر�مح. و�لله 

لو كنَت وحدك، لأكلك.

 - على �أّي حال، هذه �حلكاية ل �صاهد 

تريد  كنت  �إذ�  �صمعان.  ق��ال  عليها، 

باجلبان،  و�صفك  �لنا�ص عن  �أن يكّف 

يثبت  م�صهود  بعمل  تقوم  �أن  فعليك 

�صجاعتك.

 - مثل ماذ�؟

 - ل �أعرف. هذ� �صاأنك.

 - �إ�صمْع، قال �أ�صعد. لدّي فكرة.

�صمعان.  �لأمر عليه، قال  ت�صّعب   - ل 

كّلنا  وعلينا  طفولتنا،  رفيق  عبدو 

م�صاعدته.
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يل  ق��ال  كّلما  و�ل��ل��ه  بالتاأكيد.   -  

حبة �جلبان  �أحدهم: »�نتبْه يا �أ�صعد، �صُ

يف  نزل  م�صموم  خنجر  كاأمنا  تعدي«، 

�صدري.

 - بالطبع تعدي، قال ر�مح. �أما �صمعَت 

قول �ل�صاعر:

ُيعدي �جلباُن �أخا �لب�صالِة مثلما    ُتعدي 

حبُة �جلرباِء. �ل�صحيحَة �صُ

عبده  يا  �أن��ت  �أم�صتعّد  �أ�صعد:  وتابع   

للقيام بعمل �صهل تربئ به نف�صك من 

تهمة �جلنب؟

 - م�صتعّد.

مل  و�ح��دة  �ملقابر  بني  ثّمة  ح�صًنا.   -  

�أرو�ح  ل  �أْن  يعني  بعد.  �أحد  فيها  ُيدفن 

موتى تقيم فيها.

كَمن  عبدو  متتم  م��وت��ى!!  �أرو�ح   -  

بني  قلبه  �أ�صبح  وق��د  نف�صه،  ي��ح��ّدث 

قدَميه.

 - تاأخذ هذ� �لوتد )ودّله عليه(، وعندما 

و�صط  يف  وتدّقه  تذهب  �لليل،  ينت�صف 

ل  �لو�صط،  يف  �أ�صمعت؟  �مل��ق��ربة.  �أر���ص 

عند �لباب. وعند �لفجر �أذهب و�صمعان 

ور�حًما ملعاينته، ثم ن�صيع بني �لنا�ص �أّن 

غري  من  وحده  لياًل  �ملقربة  دخل  عبده 

خوف، فهاّل كففتم عن نعته باجلنب.

 - لقد �صّهلَت �لأمر عليه كثرًي�، قال 

ر�مح.

طفولتنا،  رفيق  عبدو  �إّن  قلتما  �أما   -  

وو�جب علينا م�صاعدته!!

ت�صاعدونني  �أخ��رى  طريقة  من  �أم��ا   -  

. بها؟ �صاأل عبده ويف �صوته نغمة ترجٍّ

 - ممَّ �أنت خائف؟! �صاأل �أ�صعد. �ملقربة 

خالية.

قال  فيها،  ل  حولها  ت��دور  �لأرو�ح   -  

ر�مح، وملَك نف�صه عن �ل�صحك.

بها؟  �أ�صطدم  فال  �أجتّنبها  وكيف   -  

�صاأل عبده.

�أنك  لها  �أظهرَت  �إذ�  تتجّنبك  هي   -  

غري خائف.

يجّر  بيته  �إىل  وم�صى  �لوتد،  عبده  �أخذ   

حبل  �إىل  ي�صري  كمحكوم  ق��دَم��ي��ه 

»�أن��ا  نف�صه:  يكّلم  ر�ح  ثم  �مل�صنقة. 

جبان. هكذ� خلقني �لله. ليُقِل �لنا�ص 

»جبان«  كلمة  �ألي�صت  ���ص��اوؤو�.  ما  يفَّ 

�أف�صل من عبارة »رحمه �لله«!!

 عندما دنا من عني �ملاء و�صمع �خلرير، 

بني  وعرَب  �ملجاور،  �لب�صتان  جد�ر  ت�صّلق 

�لطويل  �لعربّي  �صرو�له  ر�فًعا  �لأ�صجار 

�ل�صوك.  �أغ�صان  به  تعلق  ل  كي  بيده 

وتابع  هبط  خلفه،  �لعني  �أ�صبحت  ومّلا 

طريقه.

يكون  �أن  غ��ري  م��ن  �لليل  �نت�صف   

�أن  لأجفانه  و�أّن��ى  جفن.  له  غم�ص  قد 

تكاد  باأ�صابع  �لوتد  فحمل  تغم�ص!! 

وي�صرة  مينة  يتلّفُت  وم�صى  تطاوعه،  ل 

�أ�صبح  �ق��رتب،  ومّل��ا  مذعورتني.  بعينني 

بني  قلبه  �صربات  ي�صمع  �أن  باإمكانه 

�أطفاأ  مكانه.  يف  وق��ف  �صدره.  �أ�صلع 

لكنه  �لأرو�ح.  تر�ه  �أن  خمافة  �صر�جه 

�صرعان ما ندم؛ فالأرو�ح ما عاد بو�صعها 

�أن تر�ه لتتجّنبه. �لتقط حجًر� و�صعه يف 

جيبه، ثم �آخَر �أبقاه جاهًز� يف يده. فّكر 

لله،  �أمره  �صّلم  �لعودة كثرًي�. لكنه  يف 

�لأربعاء،  وجل�ص  �ملفتوح،  �لباب  وول��ج 

و�صارع �إىل دّق �لوتد باحلجر �لكبري. و�إذ 

همَّ بالنهو�ص، �صعر بقّوة ت�صّد ب�صرو�له �إىل 

�أ�صفل؛ ف�صرخ ب�صوت مّزق �صكون �لليل: 

»�تركوين«. وجمع كّل قّوته، ونه�ص، 

ولذ بالفر�ر �إىل �لبيت ي�صابق �لريح.

باب  عبده  طرق  �لفجر  �نبلج  عندما   

�أ�صعد، و�أخربه باأنه فعَلها بالرغم من �أّن 

�ملقربة مل تكن خالية. ثّمة روح �صّد به 

�إىل حتت. لكنه متّل�ص منه ب�صجاعة.

�صاأل  هناك!!!  بك  حّل  ما  ولكن   -  

�أ�صعد وهو ينظر �إىل �صعر عبده بعجب.

 - ما بي �صيء. ملاذ� تنظر �إيّل هكذ�!!

 - �صعرك... لقد �بي�ّص ن�صفه يا رُجل. 

�لد�خل؛  �إىل  و�قتاد �صديقه  هكذ� قال، 

هاله  �مل���ر�آة،  قبالة  �لأخ��ري  وق��ف  فلّما 

لها  �أخًتا  �صود�ء  �صعرة  كّل  �إز�ء  يرى  �أن 

بي�صاء.

ت�صرق  �أن  قبل  تقول:  جّدتي  وتابعت   

و�صمعان،  ور�م��ح  �أ�صعد  ذه��ب  �ل�صم�ص 

ير�فقهم عبدو، ملعاينة �لوتد يف �ملقربة.

�صاأل  عبدو؟!  يا  ح��ذ�ءك  هذ�  �ألي�ص   -  

�أ�صعد.

و�لتقط  �أج���اب  نعم،  �حلقيقة  يف   -  

�إليه  �إبطه؛ فنظرو�  �حلذ�ء، وو�صعه حتت 

مرتابني.

دخلو� �لو�حد تلو �لآخر. وكم �صحكو� 

ما  عبدو  �صرو�ل  من  ا  بع�صً ر�أو�  عندما 

دّق  خوفه  من  بالوتد.  هناك  عالًقا  ز�ل 

ترتفع  ومل  �صرو�له.  يف  �لوتد  �صاحبهم 

�إل  �ل�صماء  كبد  يف  �لنهار  ذلك  �صم�ص 

و�ل�صيعة كّلها تتنّدر بحكاية عبده.

بيته  يخرج من  ل  وعبدو  �أّيام  �نق�صت   

لئاّل تلتقي عيناه عيني �أحد من �لنا�ص. 

�أبا عبدو  كذلك جتّنب �ل�صّبان �لثالثة 

�صادفهم.  �إذ�  قتلهم  على  �أق�صم  لأن��ه 

د�خل  يختنق  باأنه يكاد  �صعر عبدو  و�إذ 

وَمن  �أ�صعد.  وق�صد  خرج  �لبيت،  جدر�ن 

�لذي  �لوحيد  �ل�صديق  فهو  غريه!  يق�صد 

ر�م��ح  هناك  وك��ان  قتله.  ول��و  يحّبه 

يا  �أ�صعد:  قال  ا.  �أي�صً �ملّرة  هذه  و�صمعان 

عبده، عليك �أن تغ�صل �لعار �لذي حلق 

بك.

�أنهار  ذل��ك؟!  �إىل  �ل�صبيل  كيف   -  

لغ�صل  تكفي  تعد  مل  كّلها  �لأر����ص 

عاري.

 - لي�صت �لأنهار ما يغ�صل �لعار، لكن 

�لعمل �ل�صجاع، عّلق �أ�صعد.

 - علينا �أن نفّكر مًعا يف طريقة، قال 

�صمعان. �أنت �صديقنا ولن نتخّلى عنك 

يف حمنتك.

 - خطرْت فكرة ببايل، قال ر�مح.

 - �صحيح!! هتف �صديقاه مًعا، وفتحا 

�أعينهما جّيًد�.

»�لكالم  ع��ن  ج��ّدت��ي  توّقفت  وهنا   

�لباقي  لك  �أ�صرد  تعبت.  »لقد  �ملباح«: 

غًد�«.

يا »�صهرز�د« بعد.  �ل�صباح   - مل يطلع 

وح��دِك  تركتك  و�إل  �لآن،  �أكملي 

وذهبت.

 - ل ت�صتطيع.

 - ملاذ�!!

ة،  �لق�صّ نهاية  ملعرفة  �صوًقا  بَك  لأّن   -  
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قالت و�صحكت.

 - �أ�صبِت و�لله. �أكملي �أرجوِك.

ر�أي��ت،  كما  عبدو،  ك��ان  ح�صًنا.   -  

�لأرو�ح، �صاأنه يف ذلك �صاأن  يوؤمن بوجود 

�لأرو�ح  هذه  �أن  �إل  �ل�صيعة.  �أهل  كّل 

لذلك  موؤذية.  �صاحبنا،  �إميان  يف  هي، 

كان يخافها. و�أكرث ما كان يخافه، 

�صمع  لأنه  �ملياه  عيون  بقرب  لياًل  �ملرور 

�أن �جلّن يجتمعون حولها كّلما خّيم 

�لظالم... �أتوؤمن �أنت بوجود �جلّن؟

 - �أجل.

حياة  يف  يتدّخلون  �أن��ه��م  وتعتقد   -  

�لب�صر؟

 - ل. و�أنِت؟

مل�صه  عبدو  �إّن  تقول  �لنا�ص  �أدري.  ل   -  

ذهب  لذلك  �صغرًي�.  بعُد  كان  �إذ  جنّي 

تتكّلم  �لنا�ص  لكّن  عقله.  بع�ص 

له  �أ�صا�ص  ل  كالمها  و�أك��رث  كثرًي�. 

�صهيدة  مر�صْت  قدمًيا  �ل�صّحة...  من 

ا �أقعدها زمًنا. كانت  بنت فرحان مر�صً

و�إذ ر�حت تذبل  �لعا�صرة من عمرها.  يف 

�إّن  �لقرية  �أه��ل  قال  عط�صى،  كزهرة 

�لغجرية،  �أي  لأنها،  �صحرتها  غجرّية 

�صيًئا...  ُتعَط  يوًما ومل  �أبويها  دّقْت باب 

م�صكينة �أّمها. نذرت �ألف نذر، وجاءت 

مَبن رقى لبنتها �ألف ُرْقية. لكن كّل 

يد  على  �إل  ُت�صَف  مل  ينفعها.  مل  ذلك 

طبيب فرن�صاوي يف بريوت حملها �أبوها 

�إليه.

 - �أتعرفني يا جّدتي؟ لو كنِت حت�صنني 

�لقر�ءة و�لكتابة لكنِت �أعظم كاتبة 

ة يف �لأر�ص. ق�صّ

 - ملاذ�؟

�لُعَلب   - ملاذ�!! لأّن حكاياتِك ت�صبه 

وجدنا يف  فتحنا علبة  �ل�صينية: كّلما 

د�خلها �أخرى.

�ألي�صت هكذ� حكايات �ألف ليلة   - 

ناجًحا  ة  ق�صّ كاتب  لتكون  وليلة؟! 

عليك �أل تغفل عن�صر �لت�صويق.

 - حا�صر. �صاأعمل بن�صيحتك. لكن، 

خطر  �ل��ذي  ما  �أخربيني  عليِك،  بالله 

ببال �صاحبنا ر�مح مل�صاعدة عبده.

 - ح�صًنا، قالت و�صحكت. قال ر�مح: 

يف  �لوتد  غر�صَت  يوم  �صديقي.  يا  ��صمْع 

�أحد.  ي�صمعك  �أو  يرك  مل  �ملقربة  �أر���ص 

بع�صهم  بذلك.  �لنا�ص  �أخرب  َمن  نحن 

�صّدق وبع�صهم مل ي�صّدق. لذلك عليك 

�أن تقوم بعمل على مر�أى منهم وم�صمع.

 - كر�متي بني �أيديكم. �أرجوكم �أن 

تخّل�صوين من مذّلتي، قال عبده.

 - ك��ر�م��ت��ن��ا م��ن ك��ر�م��ت��ك لأن��ن��ا 

�أ�صدقاوؤك، قال �صمعان.

لأفعلّنه.  و�لله  تطلبونه  ما  ك��ّل   -  

قولو� �ذهْب �ئتنا بر�أ�ص �صبع من �لو�دي، 

ذهبت. لكن �أبعدوين عن �ثنني: �جلّن 

و�ملقابر.

 - �أين �ل�صباع!! حتى بنات �آوى تكاد 

�أن تنقر�ص، قال �أ�صعد.

تت�صّبث  ومل  �ملقربة  دخلَت  بالأم�ص   -  

لقد  ر�م����ح.  ق���ال  �مل��وت��ى،  �أرو�ح  ب��ك 

متحو  �أن  عليك  و�صيلة  باأّي  جتّنبتك. 

تخاف  �أن��ك  فكرة  �لنا�ص  �أذه��ان  من 

�لليل،  منت�صف  وعند  لذلك،  �ملقابر. 

تق�صد �ملقابر من جديد، وتقف عند باب 

ب�صوت  ثالًثا  وت�صرخ  �لعمومية،  �ملقربة 

�ملجاورة:  �لبيوت  �صّكان  ي�صمعه  عاٍل 

ل  بالتاأكيد  قومو�«.  موتى،  يا  »قومو� 

من  �صيقوم  َمن  �أنت  هو  �صيقوم.  ميت 

بالأم�ص  غط�صَت  �ل��ذي  �لعار  م�صتنقع 

فيه. عليك �أن تثبت �صجاعتك بعمل 

ي�صهد عليه �جلميع.

 - كما ترون يا �أ�صدقائي. �أنتم تعرفون 

�صاحلي �أكرث مني.

 غادر عبدو يتنازعه �صعور�ن: خوف من 

يف  و�أمل  فيقومو�،  ند�ءه  �ملوتى  يلّبي  �أن 

عن  �لعار  و�صمة  حمو  من  يتمّكن  �أن 

�ملقربة  باب  بلغ  عندما  لكنه  جبينه. 

حلقه.  يف  بجفاف  و�أح�ّص  قو�ه،  خانته 

�لقناديل عرب  ومي�ص  ر�أى  و�إذ  نظر حوله، 

ت�صّجع  �لقريبة،  �لبيوت  نو�فذ  زج��اج 

موتى،  يا  »قومو�  �صوته:  باأعلى  و�صرخ 

ثالثة  ظهر  �لثالث  �لند�ء  وبعد  قومو�«. 

»لقد  و�صرخو�:  بي�ص  باأكفان  �أ�صباح 

بعبدو  و�أح���اط���و�  ق��م��ن��ا«،  لقد  قمنا، 

م��ّن��ا«.  �أن���ت  معنا،  »ت��ع��ال  ي��ري��دون��ه: 

�صرخ  �أن  �إل  �صاحبنا  م��ن  ك��ان  فما 

ل�صت  �أنا  موتو�.  »موتو�،  عظيم:  ب�صوت 

�لثالثة  ك�صف  حلظتذ�ك  منكم«. 

تخف.  »ل  يقهقهون:  وجوههم  عن 

لكّن  ور�م���ح«.  و�صمعان  �أ�صعد  نحن 

ل�صّدة  ي�صمع  مل  ورمّبا  ي�صّدق،  مل  عبدو 

هلعه؛ فاأخذوه بيديه وهو ما ز�ل ي�صرخ: 

ور�ح��و�  ��ا،  �أر���صً و�أجل�صوه  »�ت��رك��وين«، 

مكروه  ي�صيبه  �أن  خائفني  يهّدئونه 

�إل  عقله.  من  �لباقي  �لن�صف  يفقد  �أو 

يفقد  مل  �للحظات،  تلك  يف  عبدو،  �أّن 

�صوى ما كان قد بقي له من �صعر �أ�صود. 

ومنذ ذلك �حلني غلب عليه لقب عبدو 

�لأبي�ص.

عبده.  م�صكني  تقول:  جّدتي  و�أردفت   

فدعا  �أ�صعد؛  �إىل  ج��اء  �لتايل  �ليوم  يف 

و�صحكو�  �لآخ��ري��ن؛  �صديقيه  �لأخ��ري 

معهم،  ي�صحك  عبده  وكان  كثرًي�، 

�لنو�در  ب�صبب  ول  له  جرى  ما  ب�صبب  ل 

�لتي كان يلقيها �صحبه، لكن لأنهم 

منذ  عبده،  �أّن  �إل  ي�صحكون.  كانو� 

تلك �حلادثة، تغرّي: مل يعد يخاف �ملقابر 

ل  �ملوتى  �أرو�ح  �أن  �كت�صف  لأنه  لياًل، 

حتر�صها. لكن بقي يخ�صى �ملرور بقرب 

غدر�ن �ملاء بعد مغيب �ل�صم�ص.

حتى  حكايتها  جّدتي  �أكملت  ما   

وجل�ص.  فعّرج  ناديناه  قادًما.  عبدو  لح 

وعندما �صاألُته �إن كان ما يقال يف �صبب 

من  �بت�صم  �صحيًحا،  �صعره  �بي�صا�ص 

خجل، وهّز ر�أ�صه �أْن نعم، وطاأطاأ. �أجل، 

لكنهم  يخافون،  ج  ذَّ �ل�صُ كان  رمبا 

قّلما يكذبون. 
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على  �ل�»تال�صيميا«  يون�ص  �لطبيب  �لر�ئد  ع��ّرف  ب��د�ي��ًة، 

�لهيموغلوبني  نق�ص  يف  يت�صّبب  �لدم  يف  ور�ث��ي  ��صطر�ٌب  �أّن��ه 

�ملعدل  عن  �جل�صم  يف  �حلمر�ء  �ل��دم  خاليا  ع��دد  و�نخفا�ص 

�لطبيعي )�لهيموغلوبني مادة موجودة يف خاليا �لدم �حلمر�ء، 

�إىل  يوؤدي  ما  �جل�صم(،  �أنحاء  �إىل  �لأوك�صيجني  بنقل  ت�صمح 

ب�»فقر  ا  �أي�صً �ل�»تال�صيميا«  مر�ص  وُيعرف  �لدم.  بفقر  �لإ�صابة 

يف  كبري  ب�صكٍل  لنت�صاره  نظًر�  �ملتو�صط«،  �لأبي�ص  �لبحر  دم 

هذه �ملنطقة.

�أنو�ع �ملر�ض وعالجه

وذلك  يون�ص،  �لطبيب  �لر�ئد  ي�صيف  نوعان،  �ل�»تال�صيميا« 

من  يتكّون  �ل��ذي  �لهيموغلوبني  جني  يف  �خللل  بح�صب 

�لربوتينات »�ألفا غلوبني« و»بيتا غلوبني«، فياأتي �ملر�ص على 

�ل�صكلني �لآتيني:

�أو �سمة �ملر�ض: �ل�سغرى  • �لـ»تال�سيميا« 
ل يعاين �مل�صاب بها يف �لغالب �أي �أعر��ص �أو تكون �لأعر��ص 

� )فقر �لدم �خلفيف مثاًل(. ويتّم ت�صخي�ص �حلالة  خفيفة جدًّ

 .MCV�ا يف معّدل �ل باإجر�ء فح�ص روتيني للدم ُيظهر �نخفا�صً

�لتي  �لفيتامينات  �أو  �حلديد  حبوب  بتناول  يكون  ل  �لعالج 

حتتوي على �حلديد لعالج فقر �لدم كما قد يتبادر �إىل �لذهن، 

بالتعب  �ل�صعور  عند  فوليك  �لأ�صيد  فيتامني  تناول  يجب  بل 

و�لإرهاق. ويف حالة �ملر�أة �حلامل �مل�صابة، يجب متابعتها طو�ل 

فرتة �حلمل بدقٍة من قبل طبيبها �لن�صائي.

• �لـ»تال�سيميا« �لكربى:
هي �ملر�ص بحّد ذ�ته، لكّنه ل يظهر فوًر� عند �لولدة. فمظهر 

حديثي  بقية  عن  يختلف  ل  بال�»تال�صيميا«  �مل�صاب  �لطفل 

�لولدة. ولكن مع مرور �لأ�صهر �لأوىل، يعاين �لطفل فقر �لدم، 

م�صتوى  وينخف�ص  وجهه،  يف  و��صفر�ر  ب�صحوٍب  ذلك  ويظهر 

و�لتاأّخر  �ل�صهية  �نخفا�ص  �إىل  بالإ�صافة  لديه،  �لهيموغلوبني 

�إىل  �لكربى  بال�»تال�صيميا«  �مل�صاب  �لطفل  يحتاج  �لنمو.  يف 

عالٍج ملدى �حلياة، هو عبارة عن عمليات نقل دم دورية )كّل 

3 �إىل 4 �أ�صابيع(، بالإ�صافة �إىل متابعة عالج بدو�ء طارد للحديد 

من �جل�صم.

ا على �صكل  و�أ�صاف �لر�ئد �لطبيب يون�ص، قد ياأتي �ملر�ص �أي�صً

»تال�صيميا« و�صطى، يحمل فيها �ملري�ص جيَنني خاطَئني من 

�لو�لدين، ولكن تكون �مل�صاعفات �أقّل من �لكربى.

كيف ينتقل؟

�جلينات،  عرب  �لأبناء  �إىل  �لآباء  من  �ل�»تال�صيميا«  ينتقل 

فزو�ج رجل و�مر�أة حامَلني �صمة �ل�»تال�صيميا«، ولو كانا غري 

م�صاَبني فيه، يجعل �حتمال �إ�صابة �أطفالهم بهذ� �ملر�ص بن�صبة 

25%، وهي ن�صبة مرتفعة جًد�. من هنا، فاإّن �ل�»تال�صيميا« هو 

من �أبرز �لأمر��ص �لور�ثية �لتي يجب �إجر�ء �لفحو�صات �خلا�صة 

بها قبل �لزو�ج.

�أخرًي�، ي�صري �لر�ئد �لطبيب يون�ص �إىل �أّن مري�ص �ل�»تال�صيميا« 

�لأ�صخا�ص  من  كغريه  �لطبيعية  حياته  ممار�صة  ي�صتطيع 

ا عند تلّقيه �لعالج �ل�صحيح، كما ميكنه  �لعاديني خ�صو�صً

�صريكه  يكون  �أن  )على  وينجب  ويتزّوج  ويعمل  يتعّلم  �أن 

ح��الت  �نح�صار  �إىل  ون���ّوه  للمر�ص(،  حامل  وغ��ري  �صليًما 

�ل�»تال�صيميا« �جلديدة بن�صبة 80% ما يعزز �لأمل باحلّد نهائًيا 

من �نت�صار هذ� �ملر�ص �لور�ثي، وذلك بف�صل حمالت �لتثقيف 

�ل�صحي و�لوقاية.

اإعداد: روجينا خليل �ل�سختورة
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�صحة ووقاية

�ل�»تال�صيميا« مر�ص ور�ثي

و�لفح�ض 

قبل �لزو�ج 

يعزز �لأمل 

باحلّد 

من �نت�ساره

م�ساب  �لولدة  حديث  مولوٍد  عن  ن�سمع  �أن 

يطرح  �أمٌر   ،Thalasemia بالـ»تال�سيميا« 

هذ�  ت�سّلل  كيفّية  حول  �لت�ساوؤلت  من  �لكثري 

�لعتالل �إىل حياة �لطفل، ومدى خطورته وما 

هي طرق عالجه؟

رئي�ض  �أجابنا  و�سو�ها،  �لت�ساوؤلت  هذه  عن 

يف  و�لخت�سا�سي  �مل�ستع�سية  �لأمر��ض  فرع 

�لع�سكري  �مل�ست�سفى  يف  و�لأور�م  �لدم  �أمر��ض 

�ملركزي، �لر�ئد �لطبيب �أحمد يون�ض.





هو وهي
اإعداد: رميا �سليم �سوميط
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مًعا ميكنكما 

�سنع �لفرح و�إن �ساقت �لظروف

�ل�سغوطات �ليومية و�قع تعي�سه خمتلف �لعائالت، وفيما تظهر �أحياًنا 

�أخرى  �أحياًنا  تبدو  فاإّنها  عليه،  و�لتغلب  مو�جهته  ميكن  حتٍد  ب�سورة 

ك�سبٍح يهيمن على �ملنزل لي�سرق منه �لفرح خمّلًفا �لهّم و�لبوؤ�ض.

و�لبهجة  �لفرح  �أجو�ء  وخلق  �ل�سغوطات  على  �ل�سيطرة  ميكن  كيف 

�لعيادي  �لنف�ض  علم  يف  �لخت�سا�سي  عنه  يجيب  �سوؤ�ل  �ملنزل؟  د�خل 

�ملوؤهل عمار حممد.

يف  منه  مفر  ل  �أمر  �ل�صغوطات  �أّن  �إىل  حمّمد  �ملوؤهل  ي�صري 

�لأ�صرة  تاأتي من عدة م�صادر من د�خل  �ليومية، وهي  حياتنا 

وخارجها. فهناك �أوًل �ل�صغوطات �ملتعلقة بتاأمني �حتياجات 

خمتلف �أفر�د �لعائلة، ت�صاف �إليها �صغوطات �خلارج كالو�صع 

�حلياة  يف  و�لرت�جع  �ملت�صارع  �حلياة  ومنط  �مل��رتدي  �ملعي�صي 

�لجتماعية، وكلها عو�مل توؤثر �صلًبا على �حلياة �لعائلية، 

وتزيد من ن�صبة �لتوتر و�لنز�ع بني �أفر�د �لعائلة. لكّنه يوؤكد 

و�لتحديات  �ل�صعوبات  من  �لرغم  على  �أّنه  �أخرى،  جهة  من 

و�ل�صتقر�ر  �لأمان  م�صدر  تبقى  فاإّنها  �لعائلة،  تو�جهها  �لتي 

�خلارجية  �لتحديات  خمتلف  جتاوز  ت�صتطيع  وهي  لأفر�دها، 

في�صتمتع �أفر�دها بالعي�ص �ملطمئن يف جو من �لفرح و�ل�صعادة 

ومعاجلتها.  �ل�صغوط  لإد�رة  �ملنا�صبة  �لطرق  �عتماد  مّت  ما  �إذ� 

م هذه �لعملية )�إد�رة �ل�صغوط( �إىل ثالثة حماور، �أولها  وهو يق�صّ

حمور �لتعامل مع �لذ�ت، يليه �لتعامل مع �ل�صغوط �لعائلية، 

ومن ثم �لتعامل مع �صغوطات �لعمل و�ملجتمع.

 

�لتعامل مع �لذ�ت

يو�صح �ملوؤهل حمّمد �أّن �ل�صعادة �صعور ينتقل بالعدوى، لذلك 

يفرت�ص  �لتي  �لفرح  لثمرة  �لنو�ة  هي  بالنف�ص  �لعناية  ف��اإّن 

�أّنه يف معظم  يو�صح  وهو  �لأ�صرة.  بالزوجني غر�صها يف حديقة 

�لأم( ي�صّحي بر�حته  �لعائالت، هناك فرد )غالًبا ما يكون 

تاأتي  ما  غالًبا  �لنتائج  �أّن  و�لو�قع  �لآخرين،  �إ�صعاد  �صبيل  يف 

�إىل  �لوقت  م��رور  مع  ي��وؤدي  �ل��ذ�ت  �إهمال  �إّن  �إذ  معاك�صة، 

�إ�صعاد من  يقدر على  �لكئيب ل  و�ل�صخ�ص  و�لكاآبة،  �حلزن 

�إ�صعاد  حوله. لذلك فهو ين�صح كل من �لزوجني بال�صعي �إىل 

نف�صه �أوًل قبل �إ�صعاد �لآخرين، لأن ذلك ينعك�ص من خالل 

عدوى  تنتقل  وبالتايل  �أ�صرته،  �أفر�د  جتاه  و�صلوكه  ت�صرفاته 

�لفرح و�لتفاوؤل �إليهم. ويقّدم يف �إطار �لعناية بالنف�ص �لن�صائح 

�لآتية:

�ل�صليم.  �جل�صم  يف  �ل�صليم  فالعقل  ب�صحتكم،  �عتنو�   •
بانتظام.  �لريا�صة  ومار�صو�  �صحًيا،  طعاًما  تناولو� 

ا على حتديد �صاعات كافية للنوم. �حر�صو� �أي�صً

�مل�صروف  من  �قتطعو�  �خل��ارج��ي،  مبظهركم  �هتّمو�   •
بال�صكل  تظهرو�  كي  حتتاجونه  ما  و��صرتو�  حمدًد�،  مبلًغا 

يد  �صاعة  �أو  عطر  بقارورة  �أنف�صكم  دّللو�  ير�صيكم.  �لذي 

جميلة من دون �أن ت�صعرو� بالذنب.

لأنف�صكم  و��صمحو�  �لجتماعية،  �حلياة  يف  �صاركو�   •
بع�صاٍء  و�ل�صتمتاع  و�لآخر  �حلني  بني  �لأ�صدقاء  مع  باخلروج 

�لتي  �ل�صعادة  �أّن  وت��اأك��دو�  �لقهوة،  من  بفنجاٍن  حتى  �أو 

باأنف�صكم �صتنعك�ص فرًحا و�صالًما  �صتنالونها حني تعتنون 

د�خل �ملنزل.



ما  فغالًبا  لأولدك���م،  »ل«  كلمة  ق��ول  من  تخ�صو�  ل   •
منطقية  غري  متطلبات  لهم  لتحققو�  �أنف�صكم  ترهقون 

وغري �صرورية. يف �ملقابل، ��صتخدمو� لغة �حلو�ر لتقريب وجهات 

�أّن �ل�صر�ع بني  �لنظر خالل جل�صات �لنقا�ص، وتذكرو� د�ئًما 

�لأجيال م�صاألة ل ميكن معاجلتها باملنطق، و�إمّنا ميكن 

�لتعاطي معها بلغة �ملحبة.

�أو  مدر�صي  )جناح  لالحتفال  �صبًبا  جتدو�  �أن  د�ئًما  حاولو�   •
و�لفرح  �لبهجة  لت�صيعو�  ب�صيًطا،  كان  ولو  ما(  م�صروع  �إجناز 

د�خل �ملنزل.

• حافظو� على �صعلة �حلب لأّنه عن�صر �أ�صا�صي يف �صعادة �أفر�د 
بفرٍح  وعي�صها  �حلياة  ل�صتقبال  بالقوة  ميّدهم  وهو  �لعائلة، 

د�ئم و�صعادة مّتقدة.

 

�لتعامل مع �سغوطات �لعمل و�ملجتمع

وفق  د�ئًما  ت�صري  ل  �لوظيفة  �أمور  �أّن  �إىل  �ملوؤهل حمّمد  ي�صري 

على  �حل�صول  �أمل  على  بجٍد  تعملون  قد  �ملر�صومة:  �خلطة 

ترقية، فتتّم مفاجاأتكم بطردكم من �لعمل. ل ت�صت�صلمو� 

د�خل  �لريقة  و�صع  د�ئًما  تذّكرو�  �لتغيري.  تخ�صو�  ول  للياأ�ص، 

يف  لكن  �لد�خل،  يف  م�صجونة  وكاأّنها  تبدو  فهي  �ل�صرنقة. 

وقادرة  قوية،  جميلة،  فر��صة  لتخرج  وتتطّور  تنمو  �إّنها  �لو�قع 

على �لتكال على نف�صها. 

�ملطلوب  �إجناز  ي�صاعدكم يف  ذلك  فاإّن  وقتكم،  نظمو�   •  

�صوء  �لناجتة عن  �ل�صغوطات  ويقيكم  �ملحددة،  �ملهلة  �صمن 

��صتخد�م �لوقت.

�لتي  �لكاذبة  �ملجتمع يف مظاهره  مل�صايرة  �أهمية  تولو�  ل   •
�صغط  م�صدر  وت�صّكل  و�لتبذير،  �لبذخ  من  كثري  �إىل  حتتاج 

مقّدمتها  ويف  �ملهمة  �لأمور  على  �هتمامكم  ركزو�  كبري. 

و�لأولد  ط��وي��اًل،  ي��دوم  ل  ق��د  �لأه���ل  ف��وج��ود  و�لأولد.  �لأه���ل 

كممار�صة  معهم،  جمياًل  وقًتا  �م�صو�  ويغادرون.  �صيكربون 

�لريا�صة، �أو م�صاهدة فيلٍم �أو �ل�صتماع �إىل �ملو�صيقى. ��صطحبو� 

�لأهل يف نزهات لطيفة، �أو زيار�ت عائلية، فاإّنهم يجدون ر�حة 

يف تعزيز �لرو�بط �لعائلية.

من  فكثري  و�لمتنان،  �ل�صكر  على  �أنف�صكم  ع��ّودو�   •
�لو�صع  من  �أو  �لعمل،  من  �إّما  بالتذمر،  يومه  يبد�أ  �لأ�صخا�ص 

ما  غالًبا  �أحو�له  عن  ا  �صخ�صً ت�صاأل  حني  �مل��ادي.  �أو  �ل�صحي 

�ل�صحي  و�صعه  و�أّن  عمله  يف  �صعيد  غري  �أّنه  متذمًر�  يجيبك 

نهاره  يبد�أ  من  وقّلة  باأف�صل.  لي�ص  �ملادي  و�لو�صع  �صليم  غري 

ب�صالة �صكر و�متنان للخالق على عطاياه �لكثرية، ل بل �أّن 

و�إمّنا  �خلالق،  �إياها  وهبها  �لتي  �لنعم  عّد  حُت�صن  ل  �لغالبية 

تكتفي بتعد�د �مل�صاكل و�لأزمات.
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�لتعامل مع �ل�سغوطات �لعائلية

يو�صح �ملوؤهل حمّمد �أّن �ل�صغوطات �لعائلية و�إن كانت جزًء� 

�أ�صا�صًيا من حياتنا �ليومية، �إّل �أّنها تتميز بعن�صٍر �إيجابي هو 

�لنمط �ملتكرر، فالروتني يعاد يومًيا �إن على �صعيد �لتح�صري�ت 

�ل�صباحية للذهاب �إىل �ملدر�صة �أو جلهة مذ�كرة �لدرو�ص خالل 

�لريا�صية  �لأولد  ن�صاطات  �صعيد  على  �أو  �لظهر،  بعد  ما  فرتة 

حتديد  �ل�صهل  من  فاإّنه  لذلك،  �ملنزل.  خارج  و�لجتماعية 

عامل �ل�صغط ومعاجلته. فاإذ� كانت �ل�صغوطات متاأتية مثاًل 

من عبء تعدد �ملهمات، ميكن طلب �مل�صاعدة من �ل�صريك. 

فيجب  و�ملتطلبات  �مل�صاريف  زيادة  عن  ناجتة  كانت  �إذ�  �أما 

ويف  �ل�صتغناء عنه.  �صروري ومبا ميكن  �لنظر مبا هو  �إعادة 

هذ� �لإطار، يقّدم �ملوؤهل عّمار بع�ص �لن�صائح للحد من �لتوتر 

د�خل �لعائلة و�إحالل �لفرح مكانه:





تربية وطفولة
اإعداد: ماري �لأ�سقر - اخت�صا�صية يف علم النف�س
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�خلطر ل ياأتي من �خلارج فقط

�لأطفال،  عن  �لأخطار  لدرء  يكفيان  ل  وحدهما  و�حلب  �حلنان 

�لتي تهّدد ن�ساأتهم  ا يف �ملر�حل �ملبكرة من حياتهم. و�لأخطار  خ�سو�سً

ما  كثرًي�  بل  فقط،  �خلارج  من  تاأتي  ل  و�لجتماعية  و�خللقية  �لنف�سية 

يكون م�سدرها �لأهل... 

بالأحاديث  يتعلق  فهو  جًد�،  ب�صيًطا  ظاهره  يف  �لأمر  يبدو 

�لتي يتبادلها �لأهل يف ح�صور �لأولد �لذين قد ير�قبون عن ُبعد 

باهتماٍم. على �صبيل �ملثال، قد يتناول �لأهل يف �أحاديثهم �صرية 

باأخالقياتهم  �أو جري�ن، مبا ينطوي على تنديد �صديد  �أقارب 

�أو ن�صاطاتهم �لجتماعية، وقد يتطور  �أو �صلوكهم يف �حلياة 

�لنا�ص  بع�ص  ق��در�ت  من  �حل��ّط  درج��ة  �إىل  لي�صل  �حلديث 

و�ل�صتخفاف باإجناز�تهم. 

�إذ  يف هذه �حلالة يكون �لأهل كمن يد�ّص �ل�صّم لأولدهم، 

على  ويحّر�صونهم  �صلوكهم،  يف  عدو�ين  نهج  بذور  يغر�صون 

يف  يرون  فال  بهم،  �ملحيط  �ملجتمع  لأف��ر�د  �أع��د�ء  يكونو�  �أن 

�لآخرين �إل كل ما هو �صّيئ.

تقدير ظروف �لآخرين

وعندما ي�صخر �لو�لد�ن من روؤ�صائهما يف �لعمل، فهما يحّولن 

ُنُظم �لطاعة و�لن�صباط يف �لعمل �إىل م�صاعر نفور، ل ميكن 

�لع�صيان  على  في�صّبون  بعد،  ما  يف  �لأولد  منها  يتخّل�ص  �أن 

و�لتمرد. 

عقالين  �إطار  يف  د�ئًما  �ملناق�صات  تكون  �أن  ينبغي  لذلك، 

�لتحليل  م��ن  كبري  ق��در  على  وتنطوي  وم��ه��ذب،  ه���ادىء 

بكل  �لعتبار  يف  و�لأخذ  �لآخرين،  ظروف  وتقدير  �ملو�صوعي، 

�أي  �أو �جتماعي تعي�صه  �أي موقف نف�صي  �لعو�مل �ملتد�خلة يف 

�صخ�صية تخالطها �لأ�صرة، بحكم �جلرية و�لقر�بة �أو �لعمل.

�لأولد  نفو�ص  على  ر�ئًعا  ا  �نعكا�صً �لأ�صلوب  هذ�  ينعك�ص 

فهم  على  �ل��ق��درة  لديهم  ينّمي  فهو  �صخ�صياتهم،  وعلى 

تكوين  على  و�ل��ق��درة  �مل��و�ق��ف،  تقدير  وُح�صن  �لآخ��ري��ن، 

عالقات �جتماعية �إيجابية وبّناءة.

�أثر فّعال يف  �لنهج ل ي�صهم فقط يف تن�صئة �صوية ذ�ت  وهذ� 

�إىل  �لنهاية  يف  يوؤدي  �إّنه  بل  لأولدنا،  و�لنجاح  �ل�صعادة  حتقيق 

�إيجاد جمتمع يقوم على قدر و�فر من �ملحبة و�لتفاهم. 

�لتي  و�ل�صفات  �لألفاظ  �ختيار  يف  �لتدقيق  من  بّد  ل  �إًذ�، 

�لتاأكيد  وجتّنب  و�لأ�صدقاء،  �جل��ري�ن  على  �لأه��ل  يطلقها 

كامل  �إن�صان  يوجد  فال  �لآخرين،  يف  �ل�صلبية  �لنو�حي  على 

منّزه عن �لأخطاء، ول بّد �أن تكون هناك جو�نب �إيجابية يف 

�صخ�صيات �لأقارب و�جلري�ن، وكذلك �لأغر�ب �لذين نتعاطى 

معهم مثل �صائق �لتاك�صي و�صاحب �ملتجر و�صو�هما.

��ستخد�م �لألفاظ �ملهذبة

و��صتخد�م  لالآخرين  �لإ�صارة  يف  �ملو�صوعي  �لتحليل  �ّتباع  �إّن 

�لألفاظ �ملهذبة يف و�صفهم لهم، ُي�صهم يف تن�صئة �لطفل تن�صئة 

�جتماعية �صليمة. فاخلطاأ �ل�صائع �لذي يقع فيه معظم �لآباء 

يف  يلجاأون  حيث  �لكالم،  عن  �ل�صلوك  ف�صل  هو  و�لأمهات 

تربية �صغارهم �إىل �لن�صائح و�لأو�مر �ل�صارمة من دون �لنظر �إىل 

د�ئًما  �لو�لدين  وعلى  ت�صّرفهم.  وطريقة  �ل�صخ�صي  �صلوكهم 

ولي�ص  و�ل�صلوك  بالأفعال  لأبنائهم  ح�صنة  قدوة  يكونو�  �أن 

بالكلمات و�لن�صائح �ملجّردة.

�أحياًنا، يتلّفظ �لأولد بكلماٍت بذيئة ت�صدم �لأهل، فكيف 

ميكن مو�جهة هذ� �لأمر؟

�ل�صوقية  بالعبار�ت  يتلفظو�  �أّل  �لأه��ل  على  بدء،  ذي  بادئ 

يكون  �أن  �لرتبية  �أ�صول  ومن  ب�صهولٍة.  يلتقطها  �لطفل  لأّن 

�لأهل جّديني و�صارمني يف بع�ص �لأحيان، في�صعون حًد� لكل 

كالم �أو �صلوك ُمناٍف لالأدب، وي�صرحون لأطفالهم �أّن �لألفاظ 

يتعلم  وهكذ�  عنهم.  وتبعدهم  �لأ�صخا�ص  تزعج  �لنابية 

�لطفل �لتعاطي بطريقٍة ف�صلى مع �أهله ورفاقه. يف �حلقيقة، 

مييل �لأطفال �إىل �لتفّوه بكلماٍت نابية وي�صتمّرون على هذه 

�أطفاًل بل  �أّنهم مل يعودو�  �ل�صاد�صة ليربهنو�  �حلال حتى عمر 

�أ�صبحو� كباًر�.



قواعد التغذية
اإعداد: ليال �سقر �لفحل
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�لنظام 

�لغذ�ئي 

�ملنا�سب

للوقاية 

من �ل�سكري 

)�لنوع �لثاين(

�أع���ر�����ص �ل�����ص��ك��ري ه��ي: 

�حلاجة  �مل�صتمر،  �لعط�ص 

متكرر،  ب�صكٍل  �لتبّول  �إىل 

عدم  �جل���وع،  عند  �لرجفة 

�لتئام  ع��دم  �ل��روؤي��ة،  و���ص��وح 

ب�صورٍة  �لوزن  خ�صارة  �جلروح، 

�لد�ئم  و�ل�صعور  م���رّبرة،  غري 

بالتعب و�لإرهاق.

من  �لخت�صا�صيون  ين�صح 

تتو�فر لديهم عو�مل �خلطورة 

�ل�صابق  �لأع��ر����ص  ويعانون 

كان  �إذ�  ا  خ�صو�صً ذكرها، 

عاًما   45 عن  يزيد  عمرهم 

�ملخت�ص،  طبيبهم  مبر�جعة 

ب�صكٍل  بالتحاليل  و�لقيام 

باكًر�  �ملر�ص  لت�صخي�ص  دوري 

ولتجّنب م�صاعفاته.

�لغذ�ئية  �ملمار�صات  تتيح 

�ل�صكري  جتّنب  و�ل�صحية 

من �لنوع �لثاين بن�صبٍة تفوق 

ين�صح  �ل�صياق  هذ�  ويف   .%60

�لخت�صا�صيون باعتماد نظام 

غذ�ئي ير�عي ما ياأتي:

�لن�سويات �ملعّقدة: • �عتماد 
م�صادر  �أهم  �لن�صويات  ُتعد 

�إليه  يحتاج  �ل���ذي  �ل�صكر 

على  ل��ل��ح�����ص��ول  �جل�����ص��م 

يريدون  من  وُين�صح  �لطاقة، 

لل�صكري  حمية  �ع��ت��م��اد 

ب��ا���ص��ت��ه��الك �ل��ن�����ص��وي��ات 

و�حلبوب  كاخل�صار  �ملعّقدة 

ه�صمها  لأّن  �ل��ك��ام��ل��ة، 

وبالتايل  طوياًل،  وقًتا  يتطّلب 

�ل�صعور  ع��ل��ى  تبعث  ف��ه��ي 

�ملقابل  �أطول. يف  ملدٍة  بال�صبع 

�مل�صتطاع  قدر  �لبتعاد  يجب 

�لب�صيطة  �ل��ن�����ص��وي��ات  ع��ن 

يف  �ل�صكر  ن�صبة  تزيد  �لتي 

�لعنب، ق�صب  و�أهمها:  �لدم، 

�ل�صكر، و�ل�صمندر. 

�لألياف:  • �لرتكيز على 

�إمت��ام  يف  �لأل��ي��اف  ت�صاعد 

ويف تخفي�ص  �له�صم،  عملية 

ف�صرر  �لدم،  يف  �ل�صكر  ن�صبة 

يكمن  �ل�صكريات  تناول 

يف �صهولة �مت�صا�صها، و�إحدى 

�لمت�صا�ص  هذ�  منع  و�صائل 

�ل�صكريات  مزج  هو  �ل�صريع 

فالفا�صوليا،  ب���الأل���ي���اف. 

�خل��وخ،  �مل�صم�ص،  �لعد�ص، 

�ل�������ص���وف���ان، �ل����ربوك����ويل، 

طليعة  يف  ت��اأت��ي  و�ل��ل��ف��ت، 

�لأطعمة �لتي ينبغي �لرتكيز 

عليها.

• جتنب �مللح و�لدهون:
ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى �مل��ع��ّر���ص��ني 

تفادي  بال�صكري  لالإ�صابة 

و�ل��زب��دة  �حليو�نية  �ل��ده��ون 

و�ل�����ص��م��ن��ة و�مل��ك�����ص��ر�ت 

للتحّكم  �ملقلية  و�لأطعمة 

ب�����ص��غ��ط �ل������دم وم�����ص��ت��وى 

�إتاحة  ولعدم  �لكولي�صرتول، 

�لدم  يف  �ل�صكر  �أمام  �لفر�صة 

بزيادة فر�ص �لإ�صابة باأمر��ٍص 

بالقلب،  م��رت��ب��ط��ة  �أخ����رى 

وين�صح  و�ل��ك��ل��ى.  و�ل��ع��ي��ون 

با�صتبد�ل  �لخت�صا�صيون 

بزيت  �حل��ي��و�ن��ي��ة  �ل��ده��ون 

�ل��زي��ت��ون، وزي���ت �ل��ك��ان��ول، 

و�لأفوكا.

�لتدخني  ــن  ع ــاد  ــع ــت �لب  •
و�لكحول:

يزيد �لتدخني من تعقيد�ت 

وي�صاعف  �ل��دم،  يف  �ل�صكر 

�ل�سكري  �أّن  ــروف  ــع �مل مــن 

�لأول مر�ض ور�ثي  �لنوع  نوعان: 

عند  �ملناعة  جهاز  ي�ستهدف 

بالغدد  وي�سّر  و�ل�سغار  �لكبار 

يف  �لأن�سولني  �إفر�ز  عن  �مل�سوؤولة 

على  قدرته  ي�سعف  ما  �جل�سم، 

يف  �ل�سكر  مب�ستويات  �لتحكم 

�لنوع  هذ�  عالج  ويقوم  �لــدم. 

على حقن �ملري�ض بالأن�سولني، يف 

مو�ز�ة �لتز�م نظام غذ�ئي حمدد. 

�لثاين، في�سيب بوجٍه  �لنوع  �أما 

 ،45 �لـ  �سن  تخّطو�  من  خا�ض 

ب�سبب �جتماع عدة عو�مل من بينها: زيادة �لوزن، قلة �لن�ساط �لبدين، 

�رتفاع �سغط �لدم و�لكولي�سرتول، �لعامل �لور�ثي )�إ�سابة �أحد �لو�لدين 

ل�سكري  �ل�سابق  و�لتعّر�ض  �لأوىل(،  �لدرجة  من  بال�سكري  �لإخوة  �أو 

�حلمل )عند �لن�ساء(.
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�لرئة  باأمر��ص  �لإ�صابة  خطر 

وتلف  �لقلبية  و�جل��ل��ط��ات 

وي��ذك��ر  �لع�صبي.  �جل��ه��از 

ه��ذ�  يف  �لخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ون 

�مل�صابني  �ملدخنني  �أّن  �لإط��ار 

معّر�صون  �ل��دم  يف  بال�صكر 

للموت  م��ر�ت  بثالث  �أك��رث 

ب��اأم��ر����ص �ل��ق��ل��ب م��ن غري 

�ملدخنني �مل�صابني بال�صكري. 

�لكحول،  يخ�ص  ما  يف  �أم��ا 

يف  �ل�صكر  ن�صبة  ترفع  فهي 

�صربها  حال  يف  ا  خ�صو�صً �لدم 

من دون تناول �لطعام.

�ل�سغط و�لتوّتر: • حذ�ِر 
و�لتوّتر،  �ل�صغط  مو�جهة  يف 

ي��ن��ت��ج �جل�����ص��م ه��رم��ون��ات 

عمل  ت��وق��ف  �أن  مي��ك��ن 

ين�صح  ل��ذل��ك،  �لأن�����ص��ول��ني. 

�ملعّر�صني  �لخت�صا�صيون 

�ل��دم  يف  بال�صكر  لالإ�صابة 

بالبتعاد  به،  �مل�صابني  وحتى 

عن �لإجهاد و�لتوتر و�لغ�صب.

�لز�ئد: �لوزن  • تخفي�ض 
�إّن تخفي�ص �لوزن �لإجمايل 

ب�صيطة،  بن�صبٍة  ولو  للج�صم 

خطر  يخف�ص  �أن  ميكن 

�لإ�صابة بال�صكر يف �لدم. لذ�، 

�لأمر،  هذ�  نر�عي  �أن  ينبغي 

�أي  �إهمال  لعدم  ه  �لتنبُّ مع 

وجبة طعام، فاجل�صم يرتبك 

وي�صبح  �جل��وع،  مو�جهة  يف 

غري  �لدم  يف  �لأن�صولني  �إنتاج 

ثابت.

و�لنوم  �لريا�سة  ممار�سة   •  

ب�سكٍل كاٍف:

نقل  يف  �ل��ري��ا���ص��ة  ت�صاعد 

�ل�صكر من �لدم �إىل �خلاليا، 

�جل�صم  م��ن حت��ّك��م  وت��زي��د 

�لطبيعي.  �لأن�صولني  مب��ادة 

د  ي�صدِّ �ملنطلق،  ه��ذ�  وم��ن 

�صرورة  على  �لخت�صا�صيون 

�لريا�صية  �لتمارين  ممار�صة 

�مل��ع��ت��دل��ة و�لب���ت���ع���اد عن 

للم�صي  وميكن  �لإج��ه��اد. 

�أن  يومًيا  �صاعة  ن�صف  مل��دة 

�لتمارين،  هذه  مكان  يحل 

�حل�صول  ذل��ك  يف  ي�صاعده 

�لنوم  من  كاٍف  ق�صط  على 

ثماين  ع��ن  يقل  ول  يزيد  ل 

�لنوم  فعدم  ا.  يوميًّ �صاعات 

يف  ي�صهم  ك���اٍف  ب�صكٍل 

يف  �ل�صكر  م��ع��دلت  زي���ادة 

وتلف  �جل�صم  و�إج��ه��اد  �ل��دم 

�لأع�صاب و�لع�صالت.
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تقّدمها  �ملتقاطعة  �لكلمات  م�سابقة 

�ض للفائزين فيها  »�جلي�ض« لقّر�ئها وتخ�سّ

جو�ئز مالية قيمتها �أربعماية �ألف لرية 

لبنانية، توزع بو��سطة �لقرعة على �أربعة 

فائزين.

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من �ملجلة، 
ويكتب �حلل بخٍط و��سح د�خل �ملربعات 

وتر�سل �ل�سفحة بكاملها مع �حلل.

�لتايل: قيادة �جلي�ض  �لعنو�ن  �إىل  • تر�سل �حللول 
- �لريزة - مديرية �لتوجيه - جملة »�جلي�ض« - 

»م�سابقة �لكلمات �ملتقاطعة«.

باليد يف  • با�ستطاعة �مل�سرتك ت�سليم �مل�سابقة 
ثكنات �جلي�ض يف �ملناطق جميعها.

• �آخر موعد لقبول �حللول  20 �أيار 2019.
�لعدد �ملقبل. �لنتائج يف  • تعلن 

ة
ق

اب
�س

مل
� 

ط
و

ر
ــ

�س

�جلائزة

400.000 لرية لبنانية

�ل�سم:......................................................................................................................................     �لهاتف:.....................................................................................

�لعنو�ن:..............................................................................................................................................................................................................................................
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���ص��ل�����ص��ل��ة   �1

جبال يف �أوروبا، 

لعبد  �أغنية  �مل��ن،  يف  بلدة 

�حلليم حافظ من كلمات 

�يليا �أبو ما�صي.

�ل�صجر،  على  يتعلق  نبت   �2

م��دّرع��ة،  قتالية  مركبات 

�صنوبر.

وملحن  م��ط��رب  ِم��ث��ل،   �3

ق�صاء  يف  بلدة  ر�ح��ل،  لبناين 

�لبرتون.

م�صلك  �أوروبية،  عا�صمة   �4

ط��وي��ل ���ص��ّي��ق، �أك���رب م��دن 

نيجرييا.

يف  ب��ل��دة  �ل�����ص��يء،  ناحية   �5

وكاتب  �صاعر  جبيل،  ق�صاء 

�أحد  ر�حل،  فرن�صي  م�صرحي 

�ل�صهور.

 ، ���ص��قَّ م�����ص��ري��ة،  ممثلة   �6

زخرَف وزّيَن.

7� ريح مثرية للغربة، �صعف، 

بلدة يف ق�صاء عاليه.

م�صهورة  �أوكر�نية  مدينة   �8

�لأب،  �صقيق  مب��وؤمت��ره��ا، 

يف  و��صح  طريق  �لأل��و�ن،  من 

�لتعليم.

�صبيان،  �أر���ص��ي،  مقيا�ص   �9

�أط����ول �حل��ي��و�ن��ات �ل��ربي��ة، 

مبَتّل.

يد  رتبة ع�صكرية، وقت،   �10

�لثوب، من �لأقم�صة.

بلجيكية،  م��دي��ن��ة   �11

ط��ل��َع �جل���م، ف���اَز، م��ن دول 

�لكومنولث.

ج،  مغنَّ ذرية،  �أوروبي،  نهر   �12

ز�َر �لأماكن �ملقد�صة.

ملمثل  �لثاين  �ل�صم  َمْهر،   �13

�أوروبية،  عا�صمة  �أمريكي، 

علو و�رتفاع.

�لغربي،  �لبقاع  يف  بلدة   �14

ي�����ص��رف��ون ع���ل���ى، ي�����ص��ارع 

ويعاجل.

نروجي،  وم�صرحي  �صاعر   �15

�لرمح،  ن�صل  م��ن،  �إق��رَتْب��ت 

ح����رف ع���ط���ف، �إخ���ت���الط 

�ل�صيء.

�صديدة،  خ�صومة  خا�صَم   �16

ْلنا عليه. من �لأقم�صة، ح�صَ

لت�صيلي،  تابعة  ج��زي��رة   �17

�صوت  كهربائية،  ���ص��ي��ارة 

ويبيع  ي�صرتي  م��ن  �جل���ر�د، 

للربح.

لعبة  وع���ادل،  م�صتقيم   �18

ريا�صية، منا�ص.

�لفريقية،  �للغات  من   �19

مدينة �أملانية، ُمر�صدهم.

�لباب،  ق��رَع  ل��نّي،  ط��رّي   �20

بلدة يف �ملن، من �لألو�ن.
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�أجهزة  من   �1

�جلي�ص،  قيادة 

�صياج �لوطن، �ل�صجاع.

عا�صمتنا  �لغايل،  وطننا   �2

�لرئا�صة،  ق�صر  مقّر  �حلبيبة، 

ُحّب.

ك�صبو�،  ل��ال���ص��ت��در�ك،   �3

ذَنب �لبعري، �آلة طرب.

لعبة  �أ�صر�فها،  �ليوم،  قبل   �4

د �صوته يف �صدره. ريا�صية، تردَّ

�أط���ر�ف  ف���رد،  ل��َث��م��وه��ا،   �5

ُتنِبت  ل  �لأر����ص  �لأ���ص��اب��ع، 

�صيئا.

وفنان  م��ط��رب  �أب���ن���اءُه،   �6

لبناين.

7� ف�صَل يف �لأمر، فيلم لفاتن 

حمامة 1951

8� يرجتفون وي�صطربون، ُدّر.

ك، منزل. 9� يخ�صّ

10� من �أ�صماء �ل�صّنور.

لبنانية، فيل�صوف  11� ممثلة 

ورجل دولة وكاتب �نكليزي 

ر�حل.

12� فَرحهم، وحدة وزن، نظَر.

ح��رف  مت�صل،  �صمري   �13

ن�صب، �صاعرة عر�قية توفيت 

2007

يف  يقع  �أملاين  كرة  فريق   �14

��صمه،  يتبع  ��صمها  مدينة 

�صكَت، نهر يف رو�صيا، قابَل.

�فريقية،  دول��ة  للنهي،   �15

ت�������دّرب، مم��ث��ل��ة وف��ن��ان��ة 

م�صرية.

مو�صيقي  دع��َم،  غّطى،   �16

�يطايل، �ل�صيف.

�لقرو�ص  �لربية،  �حلمامة   �17

�أر�صَد. �ملوؤجلة، 

18� �لأمر و�حلال، �صّوَت وطنَّ 

�لذباب، �صد حّرَم، �أكملها.

19� معالِج �جللود وم�صِلحها، 

ك��ات��ب �أم���ريك���ي ر�ح���ل، 

ول  حلو  ل  ومللها،  �صجرها 

مّر.

ممثلة  ع��ل��ى،  غ��ل��ب��و�   �20

لبنانية ر�حلة، بئر.

ِج�ّص،  ويو�فقه،  يالئمه   �21

�صاعر وكاتب لبناين ر�حل.

�أفقًيا:

عمودًيا:

ةة يي لل اا غغ لل اا مم اا لل اا مم اا لل اا دد يي عع

اا مم نن وو لل فف تت اا لل اا حح مم نن رر اا مم

هه مم اا يي صص سس اا حح نن زز تت يي لل رر تت سس وو اا

اا اا سس يي بب رر رر وو بب جج دد اا دد وو وو نن دد

نن هه رر دد وو دد حح رر بب صص لل لل اا كك اا دد
يي اا وو غغ اا رر اا بب خخ رر لل طط نن يي يي لل

دد سس رر سس بب يي دد رر اا وو

اا هه وو فف كك عع دد لل يي اا وو رر اا كك سس وو اا

اا ةة رر يي رر مم لل اا لل فف يي دد ء ء

عع وو بب ةة دد حح تت مم لل اا تت اا يي اا لل وو لل اا
نن اا رر يي اا اا نن اا يي دد ء جج ضض غغ مم عع

اا يي نن وو لل وو بب دد عع اا اا لل كك مم

بب دد رر طط اا مم صص لل اا نن اا يي

دد يي كك اا اا مم وو رر صص سس اا لل دد

نن يي زز وو سس يي حح اا رر مم مم لل اا رر بب
نن دد يي اا لل تت سس اا مم دد يي مم حح لل اا يي عع

تت رر ةة ةة عع اا فف ةة رر اا لل اا اا بب طط رر قق

قق وو فف يي لل يي لل سس وو هه رر لل اا يي فف كك يي

يي رر نن يي جج دد رر اا وو دد اا يي تت سس نن يي اا دد

هه يي وو اا دد اا يي دد بب اا مم كك نن تت اا فف مم
مم مم قق لل مم عع مم دد نن اا سس اا لل ةة وو فف
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�لهند

�يطاليا

�لعر�ق

�لأرجنتني

�أو�صلو

�خلرطوم

بوردو

بونابرت

برلني

بزق

بقدون�ص

تون�ص

جهود

جو�د

جزين

حيدر�آباد

ح�صرون

حاري�ص

ر�صوم

روترد�م

�صارتر

�صنديد

�صب

�صمان

�صرغام

طوكيو

طائرة

طرو�دة

عبد�لله

عز

عقد

عايدة

غذ�ء

غزلن

كولونيا

كاريوكا

كارولينا

ليفربول

م�صر

مادلني

نهاد

نقد

ناحية

هولند�

هجري

هيثم

هريو�صيما

هيرثو

ة
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باولو فريري:

 1921( بر�زيلي  تربية  عامل 

نظريات  �صاحب   .)1997  �

على  مبنية  �لأم��ي��ة  ملحو 

وع����ي �مل���ع���ّل���م ل��و���ص��ع��ه 

كتبه:  من  �لجتماعي. 

تربية �ملظلومني.

 

جريترود �ستاين:

�أمريكية  ون��اق��دة  �أدي��ب��ة 

�أملانية   .)1946  �  1874(

باري�ص.  �لأ�صل. عا�صت يف 

�لعميق  �لتاأثري  لها  كان 

�لأمريكية  �ل��رو�ي��ة  على 

�ملعا�صرة.

 

جول فرين:

رو�ئي و�صاعر فرن�صي )1828 

برو�ياته  ��صتهر   .)1905  �

فيها  و�صف  �لتي  �لعلمية 

�لخرت�عات  من  �لكثري 

�حلديثة قبل ظهورها.

قامو�ص �صغري

�حلل بني يديك

�صعبة �حلل�صهلة �حلل

1 4  9  7  5  3  2  8  6  
7  5  8  2  6  9  1  3  4  
6  2  3  1  8  4  5  7  9  
2  8  1  9  4  5  7  6  3  
4  6  7  3  1  2  9  5  8  
9  3  5  8  7  6  4  1  2  
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8 9 2 5 3 1 6  4 7  
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مم اا  غغ  رر  ضض  اا  مم  يي  شش  وو  رر  يي  هه  مم  لل   
دد سس  نن  وو  دد  قق  بب  اا  وو  دد  رر  وو  بب  اا  يي   
نن يي  لل  دد  اا  مم  يي  نن  وو  رر  صص  حح  سس  دد  فف   
مم هه  جج  يي  رر  طط  ةة  دد  اا  وو  رر  طط  اا  نن  رر   
صص عع  قق  دد  اا  عع  بب  دد  اا  لل  لل  هه  رر  لل  بب   
رر ضض  بب  لل  حح  يي  دد  رر  اا  بب  اا  دد  تت  وو  وو   
مم رر  يي  غغ  ذذ  اا  ء  وو  لل  سس  وو  اا  رر  هه  لل   
وو اا  حح  اا  رر  يي  صص  طط  اا  ء  رر  ةة  نن  رر  يي   
طط عع  كك  بب  رر  لل  يي  نن  دد  اا  وو  جج  اا  وو  نن   
رر اا  اا  اا  كك  اا  رر  وو  لل  يي  نن  اا  مم  تت  يي   
خخ يي  لل  طط  رر  كك  وو  لل  وو  نن  يي  اا  ضض  رر  تت   
لل دد  هه  تت  وو  يي  بب  وو  نن  اا  بب  رر  تت  دد  نن   
اا ةة  نن  قق  وو  كك  وو  قق  اا  رر  عع  لل  اا  اا  جج   
زز عع  دد  دد  زز  نن  يي  كك  ةة  يي  حح  اا  نن  مم  رر   
وو رر  ثث  يي  هه  بب  سس  وو  اا  نن  هه  يي  ثث  مم  اا   
دد اا  هه  نن  غغ  زز  لل  اا  نن  قق  نن  يي  زز  جج  لل   
صص نن  دد  يي  دد  دد  وو  هه  جج  دد  مم  وو  سس  رر  اا   
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ة
ثي
ال

 ث
د
ا
ع
�أب

هل تريد �أن 

تكت�صف ما 

هو خمّباأ يف 

د�خل �ل�صورة؟

ما عليك 

�إّل �أن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�صطها، على 

�أن تكون  

�مل�صافة قريبة 

جًد�، ثم حاول 

بعد ثو�ن �أن 

تبعد �ل�صورة 

تدريًجا، 

حماوًل �أن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�صل �إىل 

روؤية �لأ�صكال 

�لثالثية 

�لأبعاد �لتي 

�صتظهر 

�أمامك. 
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عبارة

�لعميد علي قان�سو

مدير التوجيه

�لألغام: �لقاتل �خلفي

�إذ� كان لبنان ينعم منذ عدة �صنو�ت بفرتة من �لهدوء و�ل�صتقر�ر، 

بخا�صة يف �ملناطق �حلدودية، فاإنه ما ز�ل يعاين خطَر قاتٍل خفّي يهّدد 

ويحرمهم من  �ليومية  وي�صل حركتهم  �للبنانيني،  حياة ق�صم من 

��صتثمار �أر��صيهم، ذلك هو خطر �لألغام و�لقنابل �لعنقودية و�لذخائر 

�لعد�ئية  و�لأعمال  �ملا�صية  �حل��روب  خّلفْتها  �لتي  �ملنفجرة،  غري 

قبل  �لإرهابية  �ملجموعات  وزرعْتها  �لإ�صر�ئيلي،  �لعدو  جانب  من 

�ندحارها.

وقد �أخذت قيادة �جلي�ص على عاتقها �مل�صاهمة �لفاعلة يف تطهري 

�إز�لة �لألغام جزء رئي�ص من مهمة  �أر�صنا من هذ� �ل�صر �ملميت، لأن 

�جلي�ص �ملتمثلة بحماية �أرو�ح �ملو�طنني.

�للبناين  �ملركز  �صيما  ل  �ملخت�صة،  �لوحد�ت  تقوم  �لإط��ار،  هذ�  يف 

�لهند�صة، بتنفيذ مهمات تنظيف  لالأعمال �ملتعلقة بالألغام وفوج 

�لدولية و�ملحلية،  �مللوثة بالتعاون مع �ملنظمات  �أو  �لأر��صي �مل�صبوهة 

�إىل جانب ن�صاطات �لتدريب و�لتوعية وم�صاعدة �ل�صحايا عرب �لتاأهيل 

�جل�صدي و�لنف�صي و�ملعنوي.

قدمها  �لتي  �لكربى  �لت�صحيات  عند  نتوقف  �أن  من  بد  ل  وهنا 

�لذين  �ل�صهد�ء  �أرو�ح  ون�صتذكر  �لعنقودية،  و�لقنابل  �لألغام  م�صابو 

�ملجال،  هذ�  يف  �لعاملني  و�لرجال  �لن�صاء  دور  ونثّمن  ب�صببها،  ق�صو� 

ا ثابًتا جتاه وطنهم؛ فهوؤلء جميًعا  مظهرين �صجاعة فائقة و�إخال�صً

ي�صتحقون منا كل عرفان وتقدير. و�إن �إمتام هذه �ملهمة و�لتو�صل �إىل 

تطهري كامل �أر�صنا، ل يكون �إل بتجاوب �للبنانيني مع ن�صاطات 

وحميطهم،  �أبنائهم  �إىل  مفاهيمها  ونقل  فعال،  ب�صكٍل  �لتوعية 

في�صاهمون بذلك يف �إنقاذ �لعديد من �لأبرياء.

عازم  �جلي�ص  و�إن  �آخر،  بوجٍه  �إمنا  م�صتمرة  �ملعركة  �ملح�صلة،  يف 

ووقى  �لعتد�ء  �أنو�ع  لكل  ت�صّدى  كما  �لألغام  خلطر  �لت�صدي  على 

�ملو�طنني من �صرورها.
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