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واثقون
من قدراتنا

2019
طبع من هذا العدد 80.000 :ن�سخة

10

زيارة ر�سمية

زار قائد اجلي�ش على ر�أ���س وفد ع�سكري جمهورية
قرب�ص ،تلبية لدعوة قائد احلر�س الوطني ،وعقد مع عدد
من امل�س�ؤولني لقاءات �أ�سفرت عن نتائج �إيجابية على
�صعيد تفعيل العالقة وتعزيز التعاون بني جي�شي البلدين،
و�أكدت الثقة ب�أداء اجلي�ش اللبناين وكفاءة ع�سكرييه.

32

مو�ضوع الغالف

اليوم ،يواجه املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام حتد ًيا
جديدً ا يتمثل بتطهري املناطق التي كان يحتلها الإرهابيون
كما
يف جرود عر�سال ور�أ�س بعلبك .فه�ؤالء تركوا خلفهم ً
هائلاً من القنابل والقذائف وال�شرائك اخلداعية والعبوات
النا�سفة املرجتلة.
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ا�ستقباالت وزير الدفاع الوطني
ق�ضية النازحني ال�سوريني
ودعم اجلي�ش اللبناين يف لقاءات الوزير بو �صعب

التقى وزير الدفاع الوطني اليا�س بو �صعب نظريه الإيرلندي
تطور عمل الوحدة الإيرلندية �ضمن
 ،Paul Kehoeوعر�ض معه ّ
قوات الأمم املتحدة العاملة يف لبنان .وتناول الوزير بو �صعب
شريا �إىل � ّأن لبنان مل يعد
�أزمة النازحني ال�سوريني يف لبنان ،م� ً
يتحمل هذا العبء...
ّ
ويف ما يتعلق بق�ضية مقتل اجلند َيني الإيرلند َيني يف بلدة
الطريي يف العام � ،1980أ�شار الوزير بو �صعب �إىل �أ ّنه يتابع الق�ضية
تفهمه للمطلب الإيرلندي
ؤكدا
�شخ�صيا عن كثب ،م� ً
ّ
ً
ومبد ًيا تعاطفه مع عائلتَي اجلند َيني.
وزار وزير الدولة ل�ش�ؤون اخلارجية الربيطانية ووزير الدولة ل�ش�ؤون
التنمية الدولية  Alister Berthيف ح�ضور ال�سفري Chris
 Ramplingوزارة الدفاع الوطني � ً
أي�ضا ،حيث كان لقاء
مع وزير الدفاع الوطني اليا�س بو �صعب .وبحث اجلانبان يف
أكد
العالقات الثنائية والأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة ،و� ّ
الوزير الربيطاين موا�صلة اململكة املتحدة دعمها للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية.
من جهته� ،أبدى الوزير بو �صعب ارتياحه ال�ستمرار هذا الدعم،
َ
اجلي�شني اللبناين
معر ًبا عن اهتمامه بتطوير العالقة بني

التمكن من مواجهة خطر تنظيم الدولة
والربيطاين ،بهدف
ّ
الإ�سالمية الإرهابي بعد الهزمية الع�سكرية التي ُمني بها.
وا�ستقبل وزير الدفاع الوطني اليا�س بو �صعب � ً
أي�ضا� ،سفرية
نية
االحت��اد الأوروب��ي  Christina Lassenالتي �أعربت عن ّ
االحتاد الأوروبي العمل على تعزيز التعاون مع اجلي�ش اللبناين
ووزارة الدفاع الوطني ،م�شيدة ب�إجنازات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف
الت�صدي للتهديدات الأمنية امل�ستمرة.
كما ا�ستقبل �سفرية الرنوج  Lene Lindوعر�ض معها �أو�ضاع
اجلنوب اللبناين وعلى احلدود ال�شرقية ،بالإ�ضافة �إىل م�س�ألة
ان�ضمام لبنان �إىل معاهدة حظر الألغام .والتقى � ً
أي�ضا �سفرية
ت�شيكيا .Michaela Fronkova
وا�ستقبل وزي��ر ال��دف��اع � ً
أي�ضا �سفرية �أ�سرتاليا Rebecca

وزير الدولة ل�ش�ؤون اخلارجية الربيطانية

�سفرية االحتاد الأوروبي

�سفرية الرنوج

�سفرية ت�شيكيا
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وزير الدفاع الإيرلندي

 Grendlayالتي �أثنت على النجاح الكبري ال��ذي حققه
اجلي�ش اللبناين يف �ضمان �أمن لبنان وا�ستقراره ،م�ؤكدة التزام
�أ�سرتاليا تقدمي الدعم له.
كذلك ،ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني �سفري جمهورية �أملانيا
االحتادية  Georg Birgelenوعر�ض معه ق�ضية النازحني
وتطرق البحث �إىل
ال�سوريني ،و�سفرية قرب�ص ،Christina Rafti
ّ
م�شروع مد �أنابيب غاز بايبالين بني �إ�سرائيل وقرب�ص واليونان
ثم �إيطاليا� ،إ�ضافة �إىل مو�ضوع مركز البحث والإنقاذ
ومن ّ
�سيتم �إن�شا�ؤه يف لبنان مب�ساعدة قرب�ص.
البحري الذي
ّ
ويف ال�سياق نف�سه ،التقى الوزير بو �صعب ال�سفري ال�صيني
نية ب�لاده موا�صلة دعم
 Wang Kajianال��ذي �أع��رب عن ّ
اجلي�ش ،والعمل على �إقرار هبات مل�صلحة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
ويف لقاء مع ال�سفري البولندي ،Niziolawzaki Prazmislav
تناول الوزير بو �صعب الزيارة املرتقبة لرئي�س مكتب الأمن

�سفرية �أ�سرتاليا

�سفري جمهورية �أملانيا االحتادية

�سفرية قرب�ص

ال�سفري ال�صيني

ال�سفري البولندي

القومي البولندي الوزير  ،Paul Lasoloschبهدف مناق�شة
مو�ضوع العودة املزمعة للوحدة البولندية �إىل قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان.
والتقى وزير الدفاع الوطني ال�سفري الإي��راين حممد فريوزنيا
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ا�ستقباالت وزير الدفاع الوطني

ال�سفري الإيراين

برفقة امللحق الع�سكري العقيد مريزاي ،وعر�ض معه الأو�ضاع
يف لبنان واملنطقة.
كما ا�ستعر�ض الوزير بو �صعب عالقات التعاون مع �سفراء:
�أرمينيا  ،Fahag Atabikianوالكويت عبد العال القناعي،
وقطر حممد ح�سن جابر اجلابر ،وم�صر نزيه النجاري ،وال�سويد
 ،Yorgen Lendestromوباك�ستان جنيب دوراين والأرجنتني
.Mauriceu Alice
والتقى الوزير بو �صعب املمثل اخلا�ص للأمني العام للأمم
ً
م�ستعر�ضا معه الأو�ضاع الأمنية
املتحدة ال�سيد ،Ján Kubiš

�سفري �أرمينيا

�سفري الكويت

�سفري قطر

�سفري م�صر

�سفري ال�سويد

�سفري باك�ستان
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�سفري الأرجنتني

املمثل اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة

يف املنطقة والتزام لبنان القرار  1701ال�صادر عن جمل�س الأمن،
�سيما القوات
وال�سعي �إىل تطوير قدرات اجلي�ش اللبناين ،ال ّ
للتمكن من تو�سيع �آفاق عملها.
البحرية
ّ
وزارت املمثلة املقيمة لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي Celine
 Moirodالوزير بو �صعب ،و�أطلعته على جمريات الأعمال
ّ
املتعلقة مب�شروع تعزيز ق��درات املركز اللبناين للأعمال
ً
ّ
التقدم الذي �أحرزه
معربة عن ارتياحها �إزاء
املتعلقة بالألغام،
ّ
يف عمله.
ٍ
وا�ستقبل يف وقت الحق ،وكيل الأمني العام للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون حفظ ال�سالم  Jean Pierre Lacroixيف ح�ضور قائد
ومن�سق الأمم املتحدة
الـ«يونيفيل» اللواء Stefano Del Col
ّ
يف لبنان  Khwan Kobedgeومديرة ق�سم ال�شرق الأو�سط يف
املنظمة .Susanne Rose
ومن ز ّواره � ً
أي�ضا ،ممثلة الـ«يوني�سف» ،Tania Chapoist

وامللحق الع�سكري الرو�سي يف لبنان العقيد Gabbasov
 ،Ratmirومدير مكتب منظمة الهجرة الدولية يف لبنان
ال�سيد فوزي زيود ،يرافقه رئي�س جلنة مراقبة احلدود العميد
الركن مار�سيل بالوقجي.

املمثلة املقيمة لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي

وكيل الأمني العام للأمم املتحدة ل�ش�ؤون حفظ ال�سالم

ممثلة الـ«يوني�سف»

امللحق الع�سكري الرو�سي

مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية يف لبنان
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م�ؤمتر �صحايف
وزير الدفاع الوطني :موازنة اجلي�ش تتنا�سب مع املهمات التي ّ
ينفذها ولي�ست �سبب العجز

نفى وزير الدفاع الوطني اليا�س بو �صعب �أن «تكون نفقات
�سببا يف العجز االقت�صادي»،
وزارة الدفاع وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ً
ؤكدا � ّأن «موازنة اجلي�ش مدرو�سة وتتنا�سب مع املهمات التي
م� ً
ّ
ينفّ ذها مبوجب قرار جمل�س الوزراء الذي كلفه حفظ الأمن
عند احلدود ويف الداخل».
وقال الوزير بو �صعب يف امل�ؤمتر ال�صحايف الذي عقده يف مكتبه
ّ
يتطلعون �إىل هذه امل�ؤ�س�سة
يف الريزةّ �« :إن جميع اللبنانيني
قدم �ضباطها وع�سكريوها الت�ضحيات الكربى يف �سبيل
التي ّ
الدفاع عن الوطن ،و� ّأن حفظ الأمن ي�ستلزم احلفاظ على
امل�س بحقوقهم الأ�سا�سية وال �سيما
معنويات الع�سكريني وعدم ّ
الرواتب».
ّ
أ�سا�سا مبوجب
و�إذ �أ�شار �إىل � ّأن
التق�شف يف اجلي�ش موجود � ً
ّ
بالتق�شف
تن�شئة الع�سكريني� ،أو�ضح � ّأن «قيادة اجلي�ش معنية
وبامل�صلحة االقت�صادية الوطنية ،وهي تعمل على تطبيق
تت�ضمن �إجراءات للحد من النفقات ،مبا
�إ�صالحات داخلية
ّ
يالئم ا�ستمرارية العمل يف اجلي�ش».
ويف ما خ�ص التدبري رقم  ،3لفت وزير الدفاع �إىل �أ ّنه «يمُ نح
للع�سكريني مبوجب مهمات حفظ الأم���ن ومكافحة
ؤكدا � ّأن «قيادة
الإره��اب
والت�صدي للعدو الإ�سرائيلي» ،م� ً
ّ
العدد 406
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اجلي�ش م�ستعدة لتعديل هذا التدبري وتخفي�ض اجلهوزية يف �ضوء
املهمات املطلوبة بقرا ٍر ُيتّ خذ يف جمل�س الوزراء».
«توجه
من جهة �أخرى ،ك�شف الوزير بو �صعب عن وجود
ّ
لعدم تطويع دفعة من التالمذة ال�ضباط هذا العام ،ولتخفي�ض
عديد اجلي�ش مبقدار ع�شرة �آالف عن�صر يف غ�ضون خم�س
اً
ٍ
و�صول
ب�شكل تدريجي
�سنوات ،ودرا�سة لتخفي�ض عديد العمداء
عميدا� ،ضمن خطة متكاملة �ستُبحث يف جمل�س
�إىل 120
ً
الوزراء ،وت�شمل زيادة حجم م�شاركة قوى الأمن الداخلي يف
م�شد ًدا على «�ضرورة احلد من الهدر
عمليات حفظ الأمن»،
ّ
املايل يف جميع م�ؤ�س�سات الدولة الأخرى».
و�أعلن «انتهاء العمل على املرا�سيم التطبيقية لقانون الدفاع
متهيدا لإقرارها يف
الوطني يف جميع م�ؤ�س�سات وزارة الدفاع،
ً
ّ
املتعلق بتحديد حجم املالك
ال�شق
جمل�س الوزراء ،ال �سيما
ّ
�سن التقاعد للع�سكريني»،
وتنظيم عملية الرتقية ورفع ّ
داعيا �إىل عدم تناول حقوق املتقاعدين يف الإع�لام و«ن�شر
ً
معلومات مغلوطة توحي � ّأن هذه احلقوق هي من الأ�سباب
شريا �إىل � ّأن «قيادة اجلي�ش هي
الأ�سا�سية للأزمة املالية» ،م� ً
اجلهة ال�صاحلة للتعاطي مع هذا املو�ضوع» ،و� ّأن «اجلي�ش جزء
ّ
التق�شف الذي يجب �أن يتم يف �أماكن �أخرى».
�صغري من

زيارة ر�سمية

�إعداد :نينا عقل خليل

قائد اجلي�ش يزور قرب�ص:
لقاءات مثمرة
و�أجواء �إيجابية
زار قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون على
ر�أ�س وفد ع�سكري جمهورية قرب�ص ،تلبية
لدعوة قائد احلر�س الوطني اجل�نرال �إيليا
ليونتاري�س ،وعقد مع عدد من امل�س�ؤولني
الع�سكريني لقاءات �أ�سفرت عن نتائج �إيجابية
على �صعيد تفعيل العالقة وتعزيز التعاون بني
جي�شي البلدين ،و�أكدت الثقة ب�أداء اجلي�ش
اللبناين وكفاءة ع�سكرييه.

مقر قيادة احلر�س الوطني يف نيقو�سيا
ّ

احلدود البحرية وتعزيز
العالقات

تناول البحث م�س�ألة احلدود
البحرية وتعزيز العالقات بني
اجلانبني مبا ي�شمل �إج��راء
تدريبات ع�سكرية ت�شرتك
فيها قوى بحرية وجوية من
اجلي�شني ،وم�شاركة وحدات
قرب�صية يف متارين ع�سكرية
مع وحدات لبنانية يف لبنان.

لقاء مع نظريه القرب�صي

املحطة الأوىل ل��ل��زي��ارة كانت
مقر
ّ
قيادة احلر�س الوطني يف نيقو�سيا ،حيث
�أُقيم للعماد عون ا�ستقبال ر�سمي يف
ح�ضور قائد احلر�س الوطني اجلرنال �إيليا
ليونتاري�س وعدد من ال�ضباط.
ب��ع��ده��ا ،التقى ال��ع��م��اد ع��ون نظريه
القرب�صي يف مكتبه ،ثم ُعقد اجتماع
مو�سع يف ح�ضور �ضباط من اجلانبني،
ّ
مف�صل عن الو�ضع
متَّ خالله عر�ض
ّ
اجليو�سيا�سي للدولة القرب�صية والتحديات
التي تواجهها على خمتلف ال�صعد،
�إ�ضافة �إىل �أزمة النازحني ال�سوريني التي
يعاين منها البلدان.
العدد 406
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ومع وزير الدفاع

�أم��ا املحطة الأخ�يرة يف اليوم
الأول للزيارة ،فكانت يف ثكنة
ال��ق��وات اخل��ا���ص��ة يف منطقة
���س��ت��اف��روف��وين ،حيث ا�ستمع
ال��ع��م��اد ع��ون �إىل �إي��ج��از عن
املهمات التي تقوم بها الوحدات
اخلا�صة ،قبل �أن يتابع مناورة
احلية نفّ ذتها هذه
بالذخرية
ّ
الوحدات.

عدة مرافق
جولة يف ّ

مناورة يف ثكنة القوات اخلا�صة

ويف اخلتامّ ،وقع العماد عون على ال�سجل
الذهبي ،وجرى تبادل للدروع التذكارية.

لقاء وزير الدفاع

والتقى العماد عون وزير الدفاع �سافا�س
�أجنيليد�س يف مقر وزراة الدفاع يف ح�ضور
�سفرية لبنان يف قرب�ص ال�سيدة كلود
احل��ج��ل وع���دد م��ن ال�����ض��ب��اط ،وت��ط� ّ�رق
البحث �إىل �سبل تعزيز العالقة القائمة

املركز امل�شرتك للتن�سيق والإنقاذ

ب�ين اجلي�شني ال��ل��ب��ن��اين وال��ق�بر���ص��ي،
وكيفية مواجهة التحديات امل�شرتكة
ال�سيما ق�ضية النزوح ال�سوري .وقد ّنوه
الوزير �أجنيليد�س بالعالقات التي تربط
ؤكدا �ضرورة متتينها
لبنان بقرب�ص ،م� ً
وتطويرها .وبعد تبادل الدروع التذكارية،
انتقل العماد عون �إىل مدافن ال�شهداء
برفقة نظريه اجلرنال ليونتاري�س حيث
و�ضع �إكليلاً من الزهر.

ا���س��ت��ه� ّ�ل ال��ع��م��اد ع���ون يومه
ال���ث���اين يف ق�بر���ص ب��ج��ول��ة يف
نيقو�سيا رافقه خاللها اجلرنال
فتوجهوا �إىل برج
ليونتاري�س،
ّ
املراقبة الذي ي�شرف على املدينة
قدمه �أحد ال�ضباط
حيث ا�ستمع �إىل ٍ
�شرح ّ
عن تاريخ املنطقة والو�ضع الأمني فيها.
وزار العماد عون والوفد املرافق قاعدة
القوات البحرية يف منطقة زيغيَّ ،
فاطلع
حية نفّ ذها
على مهماتها وح�ضر مناورة ّ
مغاوير البحر.
وك��ان��ت املحطة الأخ�ي�رة يف املركز
امل�شرتك للتن�سيق والإن��ق��اذ  JRCCيف
الرنكا ال��ذي يتولىّ عمليات الإنقاذ
والإخ��ل��اء يف خمتلف �أن��ح��اء
البالد ،و ُيعترب الأهم يف منطقة
ال�����ش��رق الأو���س��ط جلهة �إن��ق��اذ
يتعر�ضون
الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن
ّ
حل��وادث برية وبحرية وجوية،
وال�سرعة يف التنفيذ .وقد ا�ستمع
مف�صل
العماد عون �إىل �إيجا ٍز
ّ
عن دور املركز واملهمات التي
ي��ق��وم ب��ه��اُ ،م��ب��د ًي��ا اهتمامه
ب�إن�شاء مركز ُم�شابه يف لبنان،
م��ع اال���س��ت��ف��ادة م��ن اخل�برات
القرب�صية يف ه��ذا امل��ج��ال .ويف
اخلتامَّ ،وقع العماد عون ال�سجل
ال��ذه��ب��ي ومتَّ ت��ب��ادل ال����دروع
التذكارية.
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ا�ستقباالت قائد اجلي�ش
وزير اخلارجية الأمريكي يزور قائد اجلي�ش

ا�ستـقـبل قائد اجلـي�ش العـماد جوزاف عـون وزير اخلارجية
الأمريكي  Mike Pompeoترافقه زوجته وم�ساعده ل�ش�ؤون
ال�شرق الأو�سط  David Haleوم�ساعده بالوكالة David
 ،Saterfieldيف ح�ضور ال�سفرية  ،Elizabeth Richardوذلك
يف �إط��ار جولة قام بها  Pompeoعلى ع��د ٍد من امل�س�ؤولني
أكد الوزير  Pompeoللعماد عون ا�ستمرار الدعم
اللبنانيني .و� ّ

الأمريكي للجي�ش اللبناين ،ال�شريك اال�سرتاتيجي يف حماربة
الإرهاب .بدوره� ،شكر العماد عون اجلانب الأمريكي على
ثقته باجلي�ش ووقوفه �إىل جانبه يف مواجهة الإرهاب وتثبيت
اال�ستقرار.
كما عر�ض قائد اجلي�ش مع �سفـرية �سوي�سرا ال�سيدة Kirgöz
ّ
تتعلق بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�سبل
� Monika Schmutzش�ؤو ًنا
البلدين.
التعاون بني
َ

وزير اخلارجية الأمريكي

�سفـرية �سوي�سرا

كبري م�ست�شاري وزارة الدفاع الربيطانية ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط

�سفري جزر الكاريبي

رئي�س مكتب الأمن القومي يف بولونيا

مدير عام ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف الوحدة ال�سيا�سية والأمنية للـ«ناتو»
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والتقى كبري م�ست�شاري وزارة الدفاع الربيطانية ل�ش�ؤون ال�شرق
الأو�سط الفريق  John Lorimerيرافقه ال�سفري الربيطاين
 Chris Ramplingوامللحق الع�سكري الربيطاين املقدم Alex
.Hilton
وا�ستقبل العماد عون �سفري جزر الكاريبي حممد الزعبي،
ورئي�س مكتب الأمن القومي يف بولونيا  Pawel Solochيرافقه
يتقدمه ال�سفري  ،Przemyslaw Niesiolowskiومدير عام
وفد
ّ

ال�شرق الأو���س��ط و�شمال
�أف��ري��ق��ي��ا يف ال��وح��دة
ال�سيا�سية والأم��ن��ي��ة
للـ«ناتو» Nicolas De
.Santes
ك���ذل���ك ،ا�ستقبل
العماد قائد اجلي�ش املمثل اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة
 ،Ján Kubišووكيله لعمليات حفظ ال�سالم Jean Pierre
 Lacroixعلى ر�أ�س وفد مرافق ،يف ح�ضور قائد الـ«يونيفيل»
اللواء .Stefano Del Col
ومن ز ّوار العماد عون ،رئي�س بعثة اللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر يف لبنان  ،Christophe Martinووفد من امل�ؤ�س�سة
الدولية للإدارة وال�سيا�سة العامة  ،FilAPPيرافقه �أع�ضاء من
ال�سفارة الإ�سبانية ومن بعثة االحتاد الأوروبي يف لبنان ،وفريق
تدريب �أمريكي من جامعة الدفاع الوطني .NDU

املمثل اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة

ووكيله لعمليات حفظ ال�سالم

رئي�س بعثة اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف لبنان

وفد من امل�ؤ�س�سة الدولية للإدارة وال�سيا�سة العامة

فريق تدريب �أمريكي من جامعة الدفاع الوطني
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ن�شاطات القيادة
قائد اجلي�ش يرت�أ�س اجتماع جلنة الإ�شراف العليا
على برنامج امل�ساعدات الأمريكية والربيطانية حلماية احلدود الربية

ت��ر�أ���س ق��ائ��د اجلي�ش
ال��ع��م��اد ج����وزاف ع��ون
يف ال���ي��رزة ،اج��ت��م��اع
جل����ن����ة الإ�������ش������راف
العليا ع��ل��ى برنامج
امل�ساعدات الأمريكية
وال�بري��ط��ان��ي��ة حلماية
احلدود الربية ،يف ح�ضور
ال�سفرية الأم�يرك��ي��ة
Elizabeth Richard
وال�سفري الربيطاين  Chris Ramplingيرافقهما امللحقان
الع�سكريان� ،إىل جانب �أع�ضاء فريق العمل امل�شرتك.

الهدف من االجتماع تقييم اخلطوات التي متّ حتقيقها
على هذا ال�صعيد ،وتلك الالحقة ال�ستكمال تنفيذ الربنامج
يف �ضوء احتياجات اجلي�ش.
وقد �شكر قائد اجلي�ش ال�سلطات الأمريكية والربيطانية
على موا�صلة تنفيذ برنامج امل�ساعدات اخلا�صة بتجهيز �أفـواج
مثـمـنً ا حر�صها على دعم اجلي�ش يف خمتـلـف
احلدود الربية،
ّ
املجاالت.
ون� ّ�وه كل من ال�سفريين  Richard Ramplingبكفاءة
اجلي�ش اللبناين ،وب�إجنازاته املميزة يف �ضبط احلدود اللبنانية،
و�أعربا عن موا�صلة بلديهما تقدمي الدعم الالزم له لتنفيذ
ً
وحفاظا على �أمنه وا�ستقراره
دفاعا عن لبنان
مهماته،
ً
و�سالمة �أرا�ضيه.
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ن�شاطات القيادة
ً
مهبطا
 ...ويفتتح
للطوافات يف امل�ست�شفى
اللبناين اجلعيتاوي اجلامعي

افتتح قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون
ً
مهبطا لطوافات اجلي�ش يف امل�ست�شفى
ال��ل��ب��ن��اين اجل��ام��ع��ي (اجل��ع��ي��ت��اوي) يف
الأ�شرفية ،وذل��ك يف ختام امل�ؤمتر الطبي
اخلام�س الذي ّ
نظمه امل�ست�شفى.
ح�ضر حفل االفتتاح �شخ�صيات دينية
و�سيا�سية و�أمنية وطبية واجتماعية،
و�ألقى خالله قائد اجلي�ش كلمة �شكر
فيها �إدارة امل�ست�شفى على جهودها يف
متوجها �إىل
�سبيل �إن�شاء ه��ذا املهبط،
ً
احل�ضور ب��ال��ق��ول« :ي�شرفني �أن �أك��ون
ٍ
ل�سبب �أ�سا�سي وهو تقديري
معكم اليوم
وحم��ب��ت��ي ال�شخ�صية ،وت��ق��دي��ر وحمبة
امل�ؤ�س�سة لهذا ال�صرح الطبي العريق الذي
ً
مرادفا للأمان والراحة واالح�ترام
�أ�صبح
واخلدمات الطبية املميزة ،والأهم من ذلك
بالتطور الذي
الإن�سانية» .و�أ�شاد العماد عون
ّ
�شهده م�ست�شفى اجلعيتاوي من خمتلف
والقيمني
النواحي ،نتيجة جهود �إدارت��ه
ّ
منو ًها بالعالقة املتينة التي تربطه
عليهّ ،
بالطبابة الع�سكرية ،والتي ُت ّ ِوجت بافتتاح
و�شدد قائد اجلي�ش على
مهبط الطوافاتّ .
� ّأن خدمات طوافات اجلي�ش لن تكون
حم�صورة فقط بنقل امل�صابني واجلرحى
الع�سكريني ،بل �ستكون جاهزة لنقل �أي
مري�ض مدين ت�ستوجب حالته ذلك.
م��ن جهتها� ،شكرت امل��دي��رة العامة
للم�ست�شفى الأخت هاديا �أبي �شبلي قائد
اجلي�ش على رعايته امل�ؤمتر ،وقالتّ �« :إن
امل�ست�شفى �سيبقى �إىل جانبكم� ،إىل
جانب مدر�سة ال�شرف والت�ضحية والوفاء،
ف�أنتم من حمل �سالح ال�شرف للدفاع عن
لبنان» .كما �ألقى مدير امل�ست�شفى وعميد
ّ
كلية الطب يف اجلامعة اللبنانية الربوف�سور بيار يارد كلمة،
ً
م�ست�شفى
تطور امل�ست�شفى ال��ذي �أ�صبح
�شرح فيها مراحل
ّ
ً
عريقا.
جامعيا
ً
بعد ذلك ،نفّ ذت �إح��دى الطوافات التابعة للقوات اجلوية
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مناورة حتاكي عملية �إخالء ع�سكري جريح �إىل امل�ست�شفى.
قدمت �إدارة امل�ست�شفى �إىل قائد اجلي�ش �أيقونة
ويف اخلتامّ ،
القدي�س يو�سف ،عربون حمبة وتقدير.

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

افتتح العماد قائد اجلي�ش املبنى
اجلديد مل�ستو�صف �شكري غ��امن يف
قيادة منطقة جبل لبنان يف الفيا�ضية،
وذلك يف احتفال ح�ضره الوزير ال�سابق
جان لوي قرداحي وقائد املنطقة العميد

واملدعوين.
زخيا اخلوري وعدد من ال�ضباط
ّ
ّ
وبعد جولة قام بها يف �أق�سام املبنى اجلديد ،اطلع العماد
عون على �سري العمل الطبي فيه ،وعلى معداته وجتهيزاته،
ؤكدا � ّأن حر�ص
ون� ّ�وه باجلهود التي �أدت �إىل هذا الإجن��از ،م� ً

القيادة على جتهيز اجلي�ش بال�سالح والعتاد والآليات ،يوازيه
حر�صها على دعم الطبابة الع�سكرية وتعزيزها ،الفتً ا �إىل � ّأن
ً
أهمية ،والطبابة هي �أحد عنا�صرها
خدمة القتال توازي القتال �
الأ�سا�سية.
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ن�شاطات القيادة
ّ
ويتفقد الفوج امل�ضاد للدروع
...

ّ
تفقد العماد قائد اجلي�ش الفوج امل�ضاد
ل��ل��دروع يف ثكنة ���ش��ك��ري غ���امن -
الفيا�ضية ،فجال يف �أق�سامهّ ،
لعا
مط ً
على عمل غرفة العمليات ،والتقنيات
احلديثة امل�ستخدمة ملتابعة وحداته
عمالنيا ،ف�ضلاً عن كيفية
املنت�شرة
ً
وتوجه
م�شبهات الرمي.
العمل على
ّ
ّ
العماد عون �إىل الع�سكريني بكلمةٍ
جاء فيها« :منذ يومني ا�ست�شهد رفيق
لنا يف منطقة ال�شمال خ�لال قيامه
وان�ضم �إىل رفاقه ال�شهداء الذين
بواجبه،
ّ
ي�سقطون على مذبح الوطن ويروون �أر�ضه
بدمائهم».
و�أ�ضاف« :بف�ضل ت�ضحياتكم يعي�ش
اللبنانيون ب��أم��ان .ل��دي م��لء الثقة يف
ٍ
بحرفية عالية
مهمتكم
�أ ّنكم ت�ؤدون
ّ
من �أجل ق�ضية �سامية وهي الدفاع عن
وطننا .وقد �أثبتّ م أ� ّنكم على قد ٍر عالٍ
داعيا
من امل�س�ؤولية يف مهمات كثرية»،
ً
«�إىل االبتعاد عن الآف��ات التي ت�صيب
شريا �إىل أ� ّنه يجب مكافحتها
�سيما املخدرات ،م� ً
جمتمعنا ،ال ّ
بو�سائل �شتى».

العدد 406

18

ثم اجتمع بال�ضباط وا�ستمع �إىل �إيجاز عن املهمات التي
ّ
ينفّ ذها الفوج يف منطقة انت�شاره.

تعيينات وترقيات
اللواء الركن �أمني العرم
رئي�سا لأركان اجلي�ش
ً

ُع� نّّي� العميد الركن �أمني
رئي�سا ل�ل�أرك��ان يف
ال��ع��رم
ً
اجلي�ش (املر�سوم  4420تاريخ
ّ��ي �إىل رتبة
 ،)2019/3/22ورق َ
لواء ركن (املر�سوم الرقم  4522تاريخ .)2019/4/4
يف ما يلي نبذة عن �سريته الذاتية:
• ولد يف زقاق البالط  -بريوت بتاريخ .1963/12/24
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط بتاريخ .1983/5/19
• ّ
ّ
تخرج من الكلية احلربية برتبة م�لازم اعتبا ًرا من
•
ّ
 ،1985/5/6وتد ّرج يف الرتقية حتى رتبة لواء ركن اعتبا ًرا من
.2019/4/4
• حائز �إجازة جامعية يف العلوم الع�سكرية ،ويتقن اللغتني
الفرن�سية والإنكليزية.
عدة دورات درا�سية يف الداخل واخل��ارج ،منها دورة
• تابع ّ
ت�أ�سي�سية يف فرن�سا ،ودورة عمل حتليلي يف الأجهزة اال�ستخبارية
يف رو�سيا االحتادية ودورة احلرب العليا يف ال�سودان.
• ت��ولىّ وظائف قيادية خمتلفة منها� :آم��ر �سرية يف فوج
تدخل ،رئي�س فرعني يف كتيبة� ،ضابط يف مديرية املخابرات،
قائد فوج التدخل الثالث ،رئي�س فرع الأمن القومي يف مديرية
املخابرات ،م�ساعد قائد ال�شرطة الع�سكرية ومدير التعليم يف
�أركان اجلي�ش للعمليات.
• حائز الأو�سمة الآت��ي��ة :احل��رب ،فجر اجل��ن��وب ،الوحدة
الوطنية ،التقدير الع�سكري من الدرجة الف�ضية ،الأرز الوطني
من رتبتي فار�س و�ضابط ،اال�ستحقاق اللبناين من الدرجات
الأوىل والثانية والثالثة ،امليدالية التذكارية للم�ؤمترات للعام
 ،2002الفخر الع�سكري من الدرجة الف�ضية ،ومكافحة
الإرهاب.
عدة مرات.
• حائز تنويه العماد قائد اجلي�ش وتهنئته ّ
• مت�أهل من ال�سيدة كارولني اله�شي ،وله ثالثة �أوالد :جاد،
جنيب وندى.
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اللواء الركن حممود الأ�سمر
عاما
�أمي ًنا ً
للمجل�س الأعلى للدفاع

ُع نّي العميد الركن حممود
عاما للمجل�س
الأ�سمر �أمينً ا ً
الأعلى للدفاع (املر�سوم 4421
تاريخ  ،)2019/3/22و ُر ّقي �إىل رتبة لواء ركن (املر�سوم 4522
تاريخ .)2019/4/4
يف ما يلي نبذة عن �سريته الذاتية:
• ولد يف جمدال  -عكار بتاريخ .1963/2/20
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط بتاريخ .1984/1/9
• ّ
ّ
تخرج من الكلية احلربية برتبة مالزم اعتبا ًرا من
•
ّ
 ،1986/8/1وتد ّرج يف الرتقية حتى رتبة لواء ركن اعتبا ًرا من
.2019/4/4
• حائز �إجازة جامعية يف العلوم الع�سكرية ويف �إدارة الأعمال
ويف الدرا�سات اال�سرتاتيجية والديبلوما�سية ،و ُيتقن اللغة
الفرن�سية.
عدة دورات يف الداخل واخلارج ،منها دورة دفاع وطني
• تابع ّ
يف جمهورية م�صر العربية ،ودورة حتقيق يف الأجهزة الأمنية يف
جمهورية رو�سيا االحتادية.
• تولىّ وظائف قيادية خمتلفة منها� :ضابط يف فرع خمابرات
منطقة ال�شمال� ،ضابط يف الق�سم الرابع – لواء امل�شاة العا�شر،
قائد �سرية يف لواء امل�شاة احلادي ع�شر� ،ضابط يف فرع خمابرات
منطقة جبل لبنان ،رئي�س فرعني و�آمر �سرية القيادة واخلدمة
يف لواء امل�شاة الثاين ،رئي�س الق�سم الرابع يف لواء امل�شاة الثالث،
ورئي�س الق�سم الأول يف لواء امل�شاة احلادي ع�شر.
مرات) ،فجر اجلنوب،
• حائز الأو�سمة الآتية :احلرب (ثالث ّ
الوحدة الوطنية ،التقدير الع�سكري من الدرجة الف�ضية،
الأرز الوطني من رتبة فار�س ،الأرز الوطني من رتبة �ضابط،
اال�ستحقاق اللبناين من الدرجتني الثانية والثالثة ومكافحة
الإرهاب.
عدة مرات.
• حائز تنويه العماد قائد اجلي�ش وتهنئته ّ
• مت�أهل من ال�سيدة رانيه الأ�سمر وله ولدان :زياد ورمي.

اللواء الركن ميالد ا�سحق
عاما
مفت ًّ�شا ً
يف وزارة الدفاع الوطني

ُع نّي العميد الركن ميالد
عاما يف وزارة
ا�سحق مفتّ ً�شا
ً
الدفاع الوطني (املر�سوم الرقم
ّ��ي �إىل رتبة لواء ركن (املر�سوم
 4422تاريخ  ،)2019/3/22و ُرق َ
الرقم  4522تاريخ .)2019/4/4
يف ما يلي نبذة عن �سريته الذاتية:
• ولد يف النهرية  -عكار بتاريخ .1963/12/25
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط بتاريخ .1983/5/19
• ّ
ّ
تخرج من الكلية احلربية برتبة م�لازم اعتبا ًرا من
•
ّ
 ،1985/5/6وتد ّرج يف الرتقية حتى رتبة لواء ركن اعتبا ًرا من
.2019/4/4
• حائز ما�سرت يف الدرا�سات اال�سرتاتيجية والعلوم ال�سيا�سية
من جامعة ال�سوربون يف فرن�سا ،و�إج��ازة جامعية يف العلوم
ّ
كلية احل��رب يف فرن�سا ،و ُيتقن اللغات
الع�سكرية من
الفرن�سية والإنكليزية والإ�سبانية والإيطالية.
عدة دورات درا�سية يف الداخل واخل��ارج ،منها دورة
• تابع ّ
�أركان يف فرن�سا.
• تولىّ وظائف قيادية خمتلفة منها� :آمر ف�صيلة يف لواء امل�شاة
العا�شر� ،آمر �سرية يف فوج التدخل الثالث ،رئي�س فرعني يف لواء
احلر�س اجلمهوري ،قائد كتيبة يف لواء امل�شاة احلادي ع�شر،
رئي�س ق�سم الأمن والتوجيه يف قطاع جنوب الليطاين ،معاون
عمالين يف قطاع جنوب الليطاين ،رئي�س ق�سم التعليم
ّ
كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأرك��ان ،قائد لواء
والتدريب يف
امل�شاة الأول ،ونائب رئي�س الأركان للتجهيز.
اجلرحى(مرتني)،
احلرب(مرتني)،
• حائز الأو�سمة الآتية:
ّ
ّ
فجر اجلنوب ،الوحدة الوطنية ،التقدير الع�سكري من الدرجة
الف�ضية ،الأرز الوطني من رتبتي فار�س و�ضابط ،اال�ستحقاق
اللبناين من ال��درج��ات الأوىل والثانية والثالثة ،امليدالية
التذكارية للم�ؤمترات للعام  ،2002الفخر الع�سكري من
الدرجة الف�ضية ،مكافحة الإرهاب ،ميدالية الدفاع الوطني
الفرن�سي الذهبية ،وو�سام جوقة ال�شرف الفرن�سي من رتبة فار�س.
عدة مرات.
• حائز تنويه العماد قائد اجلي�ش وتهنئته ّ
• مت�أهل من ال�سيدة مري الراعي وله ثالثة �أوالد :توفيق،
كاميال ويا�سمينا.
• والده املعاون �أول ال�شهيد توفيق �إ�سحق و�شقيقه املالزم املغوار
ال�شهيد �إيليا �إ�سحق.

اللواء الركن اليا�س ال�شامية
ع�ض ًوا يف املجل�س الع�سكري
يف وزارة الدفاع الوطني

ُع نّي العميد الركن اليا�س
ال�شامية ع�ض ًوا يف املجل�س
الع�سكري يف وزارة الدفاع
الوطني (املر�سوم الرقم  4423تاريخ  ،)2019 /3 /22و ُر ّق َي �إىل رتبة
لواء ركن (املر�سوم  4522تاريخ .)2019/4/4
يف ما يلي نبذة عن �سريته الذاتية:
• ولد يف جمدليون� -صيدا بتاريخ .1962/6/25
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط بتاريخ .1983/5/19
• ّ
ّ
تخرج من الكلية احلربية برتبة م�لازم اعتبا ًرا من
•
ّ
 ،1985/5/6وتد ّرج يف الرتقية حتى رتبة لواء ركن اعتبا ًرا من
.2019/4/4
• حائز �إجازة جامعية يف العلوم الع�سكرية ،ويتقن اللغة
الفرن�سية.
ع��دة دورات يف الداخل واخل��ارج ،منها دورة قيادة
• تابع ّ
و�أركان يف �سلطنة ُعمان.
• تولىّ وظائف قيادية خمتلفة منها� :آمر ف�صيلة يف لواء
امل�شاة اخلام�س� ،ضابط �أمن يف لواء امل�شاة اخلام�س� ،آمر �سرية
يف لواء امل�شاة اخلام�س� ،آمر �سرية التدخل الرابعة يف ال�شرطة
الع�سكرية� ،ضابط يف فرع خمابرات منطقة جبل لبنان،
قائد كتيبة يف لواء امل�شاة احلادي ع�شر ،رئي�س الق�سم الرابع يف
لواء امل�شاة الأول ،رئي�س ق�سم الأمن والتوجيه يف قطاع جنوب
الليطاين ،معاون للعديد والتجهيز يف قطاع جنوب الليطاين،
م�ساعد قائد لواء امل�شاة الثامن ،قائد لواء امل�شاة الثاين ،ورئي�س
جهاز �إ�سكان الع�سكريني املتطوعني.
م��رات) ،اجلرحى،
• حائز الأو�سمة الآتية :احلرب (ثالث ّ
فجر اجلنوب ،الوحدة الوطنية ،التقدير الع�سكري من الدرجة
الف�ضية ،الأرز الوطني من رتبتي فار�س و�ضابط ،اال�ستحقاق
اللبناين من الدرجتني الثانية والثالثة ،الفخر الع�سكري من
الدرجة الف�ضية ومكافحة الإرهاب.
عدة مرات.
• حائز تنويه العماد قائد اجلي�ش وتهنئته ّ
• مت�أهل من ال�سيدة �أراك�سي كاوركيان وله ولدان :تاتيانا
وكاروال.
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م�ؤمتر

�إعداد :تريز من�صور

امل�ؤمتر التا�سع ملركز
البحوث والدرا�سات
اال�سرتاتيجية

نحو �أن�سنة الذكاء
اال�صطناعي
يف الأمن والدفاع

�إفتتاح امل�ؤمتر

بدءا من احلو�سبـة ال�سحابيــة
جزءا ال يتجز�أ من حياتنـا اليوميـةً ،
بات الذكاء اال�صطناعـي ً
اً
الـ  cloud computingوقاعدة البيانات  ،DataBaseو�صول �إىل حماية البيانات العامة
والذاتية ،ومرو ًرا بالأ�سلحة ذات التحكم الذاتي � ،Autonomousإ�ضافة �إىل �سريي Siri
(امل�ساعد ال�شخ�صي الرقمي على هواتف  Appleالنقالة) ،و Google HomeوAmazon
ت�سهل �أمور حياتنا اليومية �أكرث ف�أكرث ،لدرجة � ّأن
 ...Alexaفجميعها خوارزميات �أو برامج ّ
التكنولوجيا الذكية بد�أت تغيرّ وبخطى �سريعة طبيعة �ساحة القتال ،والتهديدات التي �سوف
تواجهها الدول يف وقت لي�س ببعيد.
ً
تقدم ،ومن �أجل احلفاظ
مما ّ
انطالقا ّ
على دور الإن�سان وروحه يف كل ما نفعله،
كان «م�ؤمتر الذكاء اال�صطناعي يف
الدفاع والأمن  »2019 AISDوهو امل�ؤمتر
الأول من نوعه يف العامل ،لأنّ��ه جمع
�ضمت :باحثني �أكادمييني،
ثالثية،
ّ
خ�ب�راء وحم�ترف�ين وم��ن��دوب��ي �شركات
حملية وعاملية (م�صنّ عني للتكنولوجيا
ً
و�ضباطا �أكدوا التعاون من
الذكية)،
�أجل �إلقاء ال�ضوء على خمتلف تقنيات
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ذك��ي��ة وكيفية
يَ
جمال الأمن
ا�ستخدامها وتطبيقها يف
والدفاع.
تقدم للم�شاركة يف هذا امل�ؤمتر �أكرث
ّ
من  106أ�ب��ح��اث علمية و�أكادميية
وردت من نحو  60دولة عرب املوقع العلمي
 ،Easychairوبعد عملية املراجعة
العلمية املزدوجة Double Blind Peer
( Reviewق���راءة وتقييم ك��ل بحث
من قبل �أ�ستاذين من �أع�ضاء اجلمعية
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العلمية لدرا�سة الأنظمة املعلوماتية
 ،)AISمتّ قبول ً 49
بحثا.

اال�ستقبال

افتُتح امل���ؤمت��ر باحتفال يف فندق لو
روي��ال � -ضبيه رعاه رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال عون ممثلاً بوزير الدفاع
الوطني اليا�س بو �صعب ،وح�ضره �إىل
�صاحب ال��دع��وة قائد اجلي�ش العماد
ج��وزاف ع��ون ،النائب حممد خواجة
مم��ث اً�ًل� رئي�س جمل�س ال��ن��واب نبيه
بري ،النائبة رىل الطب�ش ممثلة رئي�س
جمل�س الوزراء �سعد احلريري و�شخ�صيات
�سيا�سية وع�سكرية و�أمنية وديبلوما�سية
و�أك��ادمي��ي��ة و�إع�لام��ي��ة واجتماعية
ومتخ�صّ �صون.
ّ
نظم امل�ؤمتر مركز البحوث والدرا�سات
اال�سرتاتيجية يف اجلي�ش اللبناين،
ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمعية تكنولوجيا
املعلومات والتوا�صل يف امل�ؤ�س�سات يف

باري�س  ،ICTOوجمعية ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا للأنظمة املعلوماتية
 MENA-AISواجلمعية اللبنانية
للأنظمة املعلوماتية يف بريوت .LAIS

الوزير بو �صعب

�ألقى وزير الدفاع الوطني اليا�س بو �صعب
فرحب فيها
كلمة رئي�س اجلمهوريةّ ،
ريا �إىل
باحلا�ضرين وامل�شاركني ،م�ش ً
حجم امل�شاركة الدولية يف هذا امل�ؤمتر
ال�ضخم ،ما يعك�س �أهميته ومكانته
املرموقة كمن�صّ ة رائدة ملناق�شة موا�ضيع
متعلقة بالذكاء اال�صطناعي وت�أثريه
على ا�سرتاتيجيات معظم دول العامل.
وق��ال ال��وزي��ر ب��و �صعب« :ي��ه��دف هذا
امل�ؤمتر �إىل ت�سليط ال�ضوء على �أهمية
التكنولوجيا والبحث يف �سبل اال�ستفادة
م��ن ال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي لتعزيز
م�ستويات الدفاع والأم��ن وامل�ؤ�س�سات
واملجتمع ،ف�ضلاً عن الأط��ر القانونية
والأخالقية للتكنولوجيا».
و�أ�ضاف« :ينعقد هذا امل�ؤمتر ،يف وقت
ي�شهد فيه العامل تغريات جذرية ناجتة
م��ن الطفرة التكنولوجية الرقمية
املتّ �سمة بالتطور واالبتكار امل�ستمرين،
وهو يندرج �ضمن �سياق اجلهود الكبرية
التي تبذلها الدولة ملواكبة هذا التطور
م��ن خ�ل�ال ت��ب��نّ��ي تقنيات ال��ذك��اء

ممثل رئي�س اجلمهورية الوزير اليا�س بو �صعب يلقي كلمته

اال�صطناعي واال�ستفادة منها ب�أف�ضل
ال�سبل املمكنة لدعم اال�ستقرار وال�سالم
يف لبنان.
فم�ؤ�ســ�سة اجلي�ش اللبناين هي العمود
الفقري للوطن ،وه��ي ت�أتي يف طليعة
امل�ؤ�سـ�سات ال�ضامنة للأمن واال�ستقرار
وامل��داف��ع��ة ع��ن وح��دة لبنان و�سيادته
وا�ستقالله و�سالمة �أرا�ضيه ومياهه ،وهي
�أثبتت جدارتها وكفاءتها العاليتني يف
الت�صدي للإرهاب واالنت�صار عليه ،على
ّ
الرغم من �إمكاناتها املحدودة».
وق��ال« :من هنا ،وبالتعاون مع قائد
اجلي�ش العماد ج���وزاف ع��ون وقيادة
اجلي�ش ،و�ضعنا يف �سلم �أولوياتنا �إعالء
ا�سم اجلي�ش اللبناين يف لبنان والعامل،
والعمل على �إع��ادة هيكلته وال�سعي
�إىل تطويره وحتديثه بكل ما �أوتينا
م��ن ط��اق��ات و�إم��ك��ان��ات م��ن خالل
حتقيق اال�ستفادة املثلى من التطور
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي وت��ف��ع��ي��ل االب��ت��ك��ار،
وجعله جز ًءا من ا�سرتاتيجيتنا و�أهدافنا
وعملنا اليومي ،لكي نتمكن من
حماية لبنان من كل �أنواع الأخطار
املحتملة».
وتابع« :اليوم ،فر�ض التطور الرقمي
والذكاء اال�صطناعي على جميع دول
ال��ع��امل ،منظومة ج��دي��دة م��ن العمل
التحديات الأمنية
جديدا من
ونهجا
ً
ً
ّ
والع�سكرية التي مل تكن م�ألوفة،
وذلك ب�سبب ما و�صلت �إليه التقنيات

 ...والعماد عون

احلديثة من قدرة على تطوير الأ�سلحة
وفتكا .ف� ّإن �شكل
وجعلها �أكرث دقة
ً
احل��رب �سيتغري يف امل�ستقبل ومل تعد
املدر�سة التقليدية يف الدفاع ت�ستطيع
�أن ت��واك��ب��ه .ل��ق��د �أ���ص��ب��ح ال��ذك��اء
اال�صطناعي االجت��اه العام املتبع لدى
معظم الدول ،والركيزة الأ�سا�سية التي
تعتمد عليها لر�سم خريطة م�ستقبلها،
ال �سيما و�أن الهجمات مل تعد ت�ستهدف
�أف���را ًدا كما يف ال�سابق ،بل �أ�صبحت
تطال م�ؤ�س�سات ال��دول��ة ،الأم���ر ال��ذي
يحتّ م علينا زيادة اال�ستثمار يف تقنيات
الذكاء اال�صطناعي حلماية بالدنا،
ب�شكل �أكرث كفاءة وت�سخري تقنيات
الثورة ال�صناعية الرابعة يف الدفاع عن
الوطن».

العماد عون

ثم حتدث قائد اجلي�ش العماد جوزاف
ّ
فا�ستهل كلمته بالقول« :لقد
ع��ون
�شكل ال��ذك��اء اال�صطناعي نقطة
ّ
حتول مهمة يف ع�صرنا احلايل ،م�سجلاً
ّ
انقال ًبا جذر ًيا يف خمتلف امليادين التي
كم�سهل
باتت ت�ستخدم التكنولوجيا
ّ
ل�ش�ؤونها ،ومن �ضمنها امل�ؤ�س�سات الأمنية
والع�سكرية ،التي تعتمد اليوم ب�شكل
رئي�سي على تقنيات التكنولوجيا
الذكية لتطوير قدراتها الع�سكرية يف
الأم��ن والدفاع .ويف وقت ي�سعى لبنان
�إىل مواكبة هذا التطور وحجز مكانة

له يف هذا العامل الرقمي ،يحقق اجلي�ش
اللبناين خطوات متقدمة نحو احلداثة
وا�ستخدام تطبيقات التكنولوجيا
الذكية يف خمتلف �أعماله الع�سكرية،
�إ�ضافة �إىل تدريب عنا�صره على ح�سن
ا�ستخدامها ،وهذا ما � ّأهله لنيل الثقة
املحلية والدولية».
و�أ���ض��افّ �« :إن اال�ستثمار يف الأم��ن
هو الركيزة الأ�سا�سية لال�ستثمار يف
االقت�صاد وت��ع��زي��ز اال���س��ت��ق��رار ،يف ّ
ظل
التحديات الأمنية التي تعي�شها املنطقة
ّ
ب�شكل ع��ام ،وال��ت��ي تطال �شظاياها
الو�ضع يف لبنان ،وال يغيب عن بالنا،
يهدد ا�ستقرارنا و�سيادتنا من قبل
ما
ّ
عد ّوين يرتب�صان بنا �ش ًرا ،هما العدو
الإ�سرائيلي ال���ذي ال يخفي مطامعه
دوما �إىل احتكار
جتاه ثرواتنا ،وي�سعى ً
ال��ت��ط��ور التكنولوجي واملعلوماتي،
يطل ب��� ٍ
ّ
أوج��ه متعددة.
والإره���اب ال��ذي
وبالتايل ،ف� ّإن ا�ستخدام اجلي�ش اللبناين
وباقي امل�ؤ�س�سات الأمنية التكنولوجيا
احلديثة يف جمال اخت�صا�صهاُ ،ي�سهم
يف مواجهة هذه التحديات ،اخلارجي
منها وال��داخ��ل��ي � ً
أي�����ض��ا ،م��ا ي����ؤدي �إىل
حت�سني �أدائها الع�سكري وتعزيز �إدارتها
اللوج�ستية والقيادية ،وح�سن اتخاذ
القرارات يف خمتلف الظروف».
ً
«انطالقا من هذا الواقع ،ف� ّإن
وتابع:
اجلميع مدعو �إىل و�ضع ر�ؤية م�ستقبلية
ملواكبة ثورة «الذكاء اال�صطناعي»،
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م�ؤمتر
وك��ي��ف��ي��ة ا���س��ت��ث��م��اره وتطبيقه مبا
يتالءم مع حاجاتنا وقدراتنا يف جمايل
التكنولوجيا واملعلوماتية».
مرح ًبا بامل�شاركني
وختم العماد عون ّ
يف لبنان الذي يفخر باحت�ضانهم يف هذا
امل�ؤمتر� ،آم�ًل اً اال�ستفادة من خرباتهم
و�أفكارهم.

العميد الركن قزح

ب����دوره �أل��ق��ى م�����س�ّي رّ �أع��م��ال مركز
البحوث وال��درا���س��ات اال�سرتاتيجية يف
اجلي�ش العميد الركن �سعيد القزح
(رئي�س اللجنة التنظيمية للم�ؤمتر
 )Conference Chairكلمة قال
فيها« :ي��ن��درج ه��ذا امل���ؤمت��ر يف �سياق
امل���ؤمت��رات التي ثابر مركز البحوث
والدرا�سات اال�سرتاتيجية على �إقامتها
وتنظيمها ،والتي متحورت حول �أو�ضاع

ال�شرق الأو�سط والأحداث التي ي�شهدها،
و�ضمت جمموعة كبرية من الباحثني
ّ
والأكادمييني واخلرباء ،وذلك ب�شكل
�سنوي منذ العام � .2011أما يف هذا العام،
ومتا�شيا مع ما ي�شهده العامل �أجمع
ً
من تقدم على جميع ال�صعد ،بحيث
ب��ات ال��ذك��اء اال�صطناعي واحلو�سبة
ال�سحابية وان�ترن��ت الأ���ش��ي��اء والتحول
الرقمي م��ن �أه���م ال��ع��وام��ل امل���ؤث��رة يف
القطاعني العام
ع�صرنا احل��ايل �ضمن
َ
تقرر خو�ض غمار جديد
واخلا�ص ،فقد ّ
م��ن البحث العلمي والتكنولوجي.
فالتكنولوجيا الذكية �أحدثت تغريات
جذرية يف ال�سيا�سات املعتمدة يف الأمن
والدفاع على ال�صعيدين اال�سرتاتيجي
�سيما احلروب ال�سيربانية
والعمالين ،ال ّ
الوقائية والهجمات الإلكرتونية».
و�أ���ض��اف� :إمي��ا ًن��ا م��ن ق��ي��ادة اجلي�ش

ب�أهمية التعاون الع�سكري  -املدين
وان��ف��ت��اح م��رك��ز البحوث وال��درا���س��ات
اال�سرتاتيجية على مراكز الأبحاث يف
ً
وانطالقا من
اجليو�ش والدول ال�صديقة،
رغبته يف التعاون مع اجلامعات يف لبنان
واخل��ارج ،ق ّ��رر املركز ،وبتوجيه خا�ص
و�إ�شراف مبا�شر من ح�ضرة قائد اجلي�ش
العماد ج���وزاف ع���ون� ،إق��ام��ة امل���ؤمت��ر
التا�سع بعنوان «الذكاء اال�صطناعي يف
الأمن والدفاع»...
التحديات
وتابع« :ال يخفى على �أحد
ّ
الكثرية واملفاعيل ال�سلبية الناجتة
ع��ن ال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي� ،أول��ه��ا
مقارعة العقل الب�شري ال��ذي يبقى هو
الأ�سا�س ،فعلى الرغم من الت�سهيالت
التكنولوجية التي ّوفرها هذا الذكاء،
ً
بع�ضا من
� اّإل �أنّ��ه يف املقابل قد يختزل
الطاقة الب�شرية ،ما �سي�ؤدي �إىل نوع من

ممثل رئي�س اجلمهورية الوزير اليا�س بو �صعب وجانب من احل�ضور

الدكتور حرفو�ش:
جدا على الب�شرية
امل�ؤمتر ناق�ش ق�ضية خطرة ً
إ�ل��ت��ق��ت جملة «اجل��ي�����ش» على هام�ش امل���ؤمت��ر مديره
الأكادميي  Manager Chairالربوف�سور �أنطوان حرفو�ش
(اخت�صا�صي يف الأنظمة الذكية وحتليل البيانات يف جامعة
نانتري -باري�س  ،Paris Nanterreورئي�س اجلمعية اللبنانية
للأنظمة املعلوماتية يف بريوت  ،)LAISالذي قال« :ميزة هذا
امل�ؤمتر �أنه ناق�ش جميـع �أوجه الذكاء اال�صطناعي ،لال�ستفادة
وتقنيا ،ففـي املح�صّ لــة ،الذكــاء
وعمالنيا
ا�سرتاتيجيا
منها
ً
ً
ً
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اال�صطناعــي هــو لتطويــر �إمكانيــات الإن�ســان».
ثمة تغيري جذري يف مفهوم احلروب وتقنياتها،
و�أكد �أ ّنه ّ
بحيث � ّإن عديد اجلي�ش مل يعد العن�صر امل�ؤثر يف عامل قوته،
بل �أ�صبح الذكاء اال�صطناعي ،وكيفية ا�ستخدام املعلومة،
بطريقة ف��عّ��ال��ة ،وح�سن اختيار ال��زم��ان وامل��ك��ان ،هما
العن�صران الأقوى والأهم يف ع�صرنا.
ج��دا على
و�أ���ض��اف« :لقد ناق�ش امل���ؤمت��رون ق�ضية خطرة
ً
الب�شرية وهي ت�سارع الدول على تطوير الأ�سلحة الفتاكة
ذات التحكم ال��ذات��ي  ،Swarm Weaponsوكذلك
�أنظمة Swaponوهي عبارة عن �أجهزة تُ�سهم يف حتديد

ر�سائل �شكر ودروع تقديرية للجهات الراعية للم�ؤمتر

�شكرت قيادة اجلي�ش اجلهات الراعية للم�ؤمتر واجلمعيات
التكنولوجية العاملية الثالث جمعية تكنولوجيا املعلومات
والتوا�صل يف امل�ؤ�س�سات يف باري�س  ،ICTOوجمعية ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا للأنظمة املعلوماتية  MENA-AISواجلمعية
اللبنانية للأنظمة املعلوماتية يف بريوت  ،LAISيف اجلل�سة
قدم
اخلتامية للم�ؤمتر من خالل ر�سائل �شكر وتقدير .وبدوره ّ
مركز البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية ملمثلي هذه اجلهات
الدروع التقديرية والهدايا التذكارية با�سم امل�ؤمتر التا�سع.
واجلهات الراعية هي� :أوراكل  ،Oracleهواوي ،HUAWEI
تالي�س � ،TALESأهيد  ،aheadجمعية م�صارف لبنان،
فندق لو روي��ال � ،LE ROYALألفا  ،ALFAفرن�سا بنك
ً
الحقا يف بع�ض املجاالت .و� ّإن
البطالة
التحدي الأكرب الذي يواجه امل�ؤ�سـ�سات
ّ
الأمنية والع�سكرية يف تطبيقه هو
اعتماد املعايري الدولية يف احلق الإن�ساين،
ي�شدد عليه اجلي�ش اللبناين
وهو �أم��ر
ّ
أ�سا�سا يف خمتلف عملياته
ويعتربه � ً
الع�سكرية ،وق��د �أن�ش�أ لذلك مديرية
القانون الدويل والإن�ساين»...

اجلل�سة االفتتاحية العامة

بد�أ امل�ؤمتر �أعماله يف ال�سابع والع�شرين
من �آذار الفائت وا�ستمر لغاية التا�سع
والع�شرين م��ن��ه .حت��دث يف اجلل�سة

 ،FRANSABANKمنتدى احل���وار الوطني – خمزومي
Forum for National Dialogue a MAkHZOUMI
� ,INITIATIVEسوديتيل لالنرتنت  ،SODETELفيزيا
� ،VIZIYAسوفت فلو  SOFT FLOWوطريان ال�شرق الأو�سط
.MEA

االفتتاحية العامة ،وزير الدفاع الوطني
اليا�س بو �صعب الذي �أ�شار �إىل � ّأن «الذكاء
اال�صطناعي �أ�صبح املحرك الأ�سا�سي
والتقدم وللنهو�ض
النمو
جلميع عمليات
ّ
ّ
ب��احل��ك��وم��ات والأن���ظ���م���ة ال�ترب��وي��ة
وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص .لذلك ،ال
بد من حت�سني البنى التحتية ملواكبة
ّ
التطور التقني واالنتقال �إىل احلكومة
الرقمية ،م�ستفيدين منه لبناء املجتمع
واحلكومة والإن�����س��ان ،حري�صني على
حماية بياناتناُ ،م�ستبقني احلدث قبل
فنهيئ �أنف�سنا بوعي كامل
وقوعه،
ّ
ملواجهته .فاالنت�صار ال يتحقق يف �ساحة

ٍ
ب�سرعة فائقة
وال��رد عليها
دقيق ملكان انطالق القذيفة
ّ
ّ
تدخل �إن�ساين .واق�ترح��وا فكرة الذكاء
وم��ن دون �أم��ر �أو
املعزز � ،Augmented Intelligenceأي �إعادة القرار �إىل يد
ّ
الإن�سان ،من خالل ا�ستخدام الآلة الذكية لتعزيز قدراته يف
�سرعة حتليل البيانات وحتديــد اخليــارات واتخــاذ القــرار
املنا�ســب.
وتابع« :فاجليو�ش الذكية هي وحدها القادرة على �صنع
القرار يف �أر�ض املعركة .وبالتايل تدريب الإن�سان يبقى الق�ضية
الأهم يف احلروب ،ويف مواجهة خماطر التطور التكنولوجي،
وكيفية التعاطي مع ح�سناتها.

املعركة فح�سب ،بل من م�س�ؤوليتنا
� ً
أي�ضا �أن ننت�صر يف الف�ضاء ال�سيرباين لدرء
الأخطار .فمن الناحية الأمنية ،بات
ممُ كنً ا للمقر�صنني الذين يعملون
منفردين �أو مل�صلحة جهات م�شغلة،
احل�صول على معلومات ح�سا�سة وحيوية
م��ث��ل خ��رائ��ط ل��ل��م��واق��ع الع�سكرية
يتم ا�ستخدامها لأهداف
وال�سيادية لكي ّ
�إرهابية»...
وختم الوزير ب�ضرورة ت�سليط ال�ضوء على
�إيجابيات الذكاء اال�صطناعي و�سلبياته
يَ
جمال الأمن والدفاع.
يف
كما حت��دث العميد الركن �سعيد

فاجليـ�ش اللبناين �أثبت قدراتـه الذاتيــة وحقـق االنت�صـارات
�ضـد الإره���اب ،من خ�لال ا�ستخدامه
النوعية يف حربـه
ّ
الأ�سلحة الذكية .ويف الوقت عينه كـان �صاحــب ر�ؤية
جت�سد انفتـاحه على
ذكية ملواجهة التحديات الآن��ي��ة،
ّ
املجتمع املدين لال�ستفادة من اخلبـرات العلميـة والثقافيـة
مد جـ�سر عبور بينه وبني اجلامعـات
لديـه ،وذلـك من خالل ّ
ومراكـز الأبحـاث ،كي ي�ستفيد من �أبحاثهم ،فيكون
ال�سباق يف حتقيق االبتكارات التكنولوجية املبدعة،
ّ
والتي من �ش�أنها رفع الب�شرية وخدمة الإن�سان على جميع
امل�ستويات.
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م�ؤمتر
ه���ذه ال��ق��وان�ين
حت����ت ���س��ق��ف
الدميوقراطية،
وه��������ذا ل��ي�����س
ٍ
ب�سهل .من هنا
ت��ب��دو احل��اج��ة
ملحة للطوارىء
ال�سيربانية التي
����مّ���ن ال��ق��درة
ت ؤ
ع���ل���ى �إدارة
ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن ّنواف اجل ّباوي ي�س ّلم ر�سالة �شكر �إىل ال�سيد دو �سانتو�س
الأزمات».
و�أ���ش��ار �إىل «تركيز الناتو على هذا
م�����ش��د ًدا ع��ل��ى �أه��م��ي��ة تعزيز
ال��ق��زح
ّ
االبتكار يف جمال الذكاء اال�صطناعي املو�ضوع لي�س يف الدول الأع�ضاء ،بل � ً
أي�ضا
وحم��اول��ة الك�شف ع��ن التحديات مع ال�شركاء يف دول اخلليج وغريها،
والفر�ص املتوافرة يف لبنان ورفع م�ستوى لبناء ت��ع��اون وو���ض��ع اتفاقيات وتعزيز
التعددية كو�سيلة جدية للتعامل
الوعي املجتمعي حول �أهمية البيانات مبد�أ
ّ
وحيا
ال�ضخمة وا���س��ت��ث��م��اره��ا يف خمتلف مع التحديات الأمنية املتعددة»،
ّ
اجلي�ش اللبناين لأنّ��ه «ي��واك��ب هذه
القطاعات ومواجهة �أخطائها.
ور�أى � ّأن جت��رب��ة ل��ب��ن��ان يف جم��ال التحديات»...
الذكاء اال�صطناعي ما زالت متوا�ضعة
على الرغم من �إدخالها يف الربامج
ريا
الأكادميية لبع�ض اجلامعات ،م�ش ً
�إىل � ّأن الأج��ي��ال ال�صاعدة مبدعة وال
تفتقر �إىل املهارات والفكر اخليرّ بل �إىل
املتابعة والربامج املتطورة.

ال�سيد بيرت فوز

ال�سيد جان مارك �شابرو

دو �سانتو�س

امل�س�ؤول عن ال�شرق الأو���س��ط و�شمال
�أفريقيا يف حلف ال��ن��ات��و نيكوال دو
أكد � ّأن «التحديات �أ�صبحت
�سانتو�سّ � ،
خ�صو�صا
يف هذه املرحلة عابرة للحدود،
ً
ّ
تخطى الأ�سلحة
مع وجود الإرهاب الذي
التقليدية وتهريبها من منطقة �إىل
التحدي
�أخ��رى يف ال��ع��امل ،لذلك ف��� ّإن
ّ
يحتاج �إىل الكثري من الفهم والتن�سيق
بني دول العامل ،فالذكاء اال�صطناعي
بات ُي�ستعمل يف احلروب».
ودع��ا دو �سانتو�س �إىل «و���ض��ع قوانني
وت�����ش��ري��ع��ات ج��دي��دة ق��اب��ل��ة للتطور،
تتطور ،على �أن تكون
ل ّأن الأخطار
ّ
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ال�سيد ندمي عبد الرحيم

ممثلو اجلهات الراعية

حتدث فيها
�أعقب ذلك انعقاد جل�سة ّ
ممثلون عن اجلهات الراعية للم�ؤمتر،
فتطرق املدير الإقليمي ل�شركة �أوراكل
ّ
 ORACLEال�سيد بيرت فوز PETER
� ،FUZESإىل �أهمية قاعدة البيانات
و�ضرورة حمايتها وحتديثها.
وت��ن��اول ال�سيد ج���ان م���ارك �شابرو

الدكتور �أنطوان حرفو�ش

THALES - JEAN MARC
 CHABROUXمن �شركة تالي�س
�أهمية ال��ذك��اء اال�صطناعي مقابل
متطر ًقا �إىل �ضرورة
الذكاء التجاري،
ّ
حتديث وتطوير اخلوارزميات �أو �أنظمة
الأمن والدفاع املختلفة ،يف ّ
التحول
ظل ّ
ربا � ّأن الأم��ن يحتاج �إىل
الرقمي ،معت ً
البيانات املختلفة عن البيانات الهائلة

ع�بر ال�بري��د االل��ك�تروين وال�شبكات
يتم حتليلها ،واتخاذ
االجتماعية ،كي ّ
القرار املنا�سب يف ّ
ظل الذكاء الآمن.
�أما ممثل �شركة هواوي HUAWEI
ال�سيد ندمي عبد الرحيم فعر�ض خ�صائ�ص
ال�شركة يف جم��ال االت�صاالت ،وتناول
ا�ستخدام ال�سحابات التكنولوجية
اخلا�صة ،والرقائق ال�صناعية يف الذكاء
اال�صطناعي ،وال �سيما يف جمال حتليل
البيانات يف ال�صور وال��ف��ي��دي��و .و�أك��د
� ّأن ال��ذك��اء اال�صطناعي موجود منذ
زمن� ،أما اجلديد فهو قاعدة البيانات
وحتليلها وفق برامج حو�سبة الذكاء
اال�صطناعية وعرب �شبكات  4Gو.5G
مدير الربنامج الأك��ادمي��ي للم�ؤمتر
 Manager Chairورئي�س اجلمعية
اللبنانية للأنظمة املعلوماتية يف بريوت
 LAISالدكتور �أنطوان حرفو�ش� ،أو�ضح
تفا�صيل عملية التح�ضري للم�ؤمتر
من خالل التعاون الذي متّ بني عنا�صر
من اجلي�ش اللبناين وب�ين باحثني يف
خمتلف اجلامعات م��ن نحو  60دول��ة
يف العامل� ،أدرج��وا �أبحاثهم ال��ـ 106عرب
املوقع العلمي العاملي  Easy Chairحول
موا�ضيع BLOCK CHAIN - BIG
 ،DATAواحلو�سبة يف جم يَ
��ال الدفاع
والأمن و�شبكات التوا�صل االجتماعي
وال�شائعات وت�أثريها على الأمن ،حماية
البيانات وحتليلها ...وبعد مراجعتها
متّ اختيار  49ورقة بحثية.

�ضيوف امل�ؤمتر

حت��دث �ضيوف امل�ؤمتر يف جل�سة بعد
ّ
الظهر ،وهم ثالثة من كبار الباحثني
يف العامل يف جمال الذكاء اال�صطناعي:
الربوف�سور فرانتز رو FRANTZ ROWE
من جامعة نانت فرن�سا ،والربوف�سور براين
فيتزغريالد BRAIN FITZEGRALD
م��ن ج��ام��ع��ة ل��ي��م�يري��ك – �إي��رل��ن��دا،
وال�بروف�����س��ور نان�سي بولوديNANCY

اجتماعيات امل�ؤمتر

الربوف�سور فرانتز رو

ّ
تخلل امل�ؤمتر جانب اجتماعي
م���ه���م� ،أت������اح ل��ل��م�����ش��ارك�ين
التعرف �إىل ج��زء من
الأج��ان��ب
ّ
املناطق ال�سياحية اللبنانية،
فزاروا متحف اجلامعة الي�سوعية
(ميم) ،و�سيدة لبنان يف حري�صا،
ومغارة جعيتا ،وتناولوا الع�شاء
يف النادي الع�سكري املركزي.
كما أُ�قيم على �شرفهم حفل
ع�شاء �ساهر GALA DINNER
املجمع الع�سكري يف جونيه.
يف
ّ
عرب الهاتف الذكي ،ال�سلوكيات التي
ت�ؤثر على العالقات االجتماعية� ،إ�ضافة
�إىل ق�ضية احلرية الذاتية والإنتاجية،
وخطر التكنولوجيا على املراهقني...

الربوف�سور براين فيتزغريالد

الربوف�سور نان�سي بولودي

 POULOUDIمن جامعة ِ -AUEB
ال��ي��ون��ان .وق��د مت��ح��ورت مداخالتهم
حول :عن امل�صادر املفتوحة ،الأفكار
املبدعة حلل امل�شاكل ،حاالت �أو برامج
ذكية متاحة �أمام املربجمني يف حقل
املعلوماتية ،كيفية ا�ستعمال �إنرتنت
ّ
التعلم عرب
الأ�شياء والف�ضاء االفرتا�ضي،
التكنولوجيا ،كيفية �إدارة العملية

جل�سات العمل

ان��ط��ل��ق��ت ج��ل�����س��ات ع��م��ل امل���ؤمت��ر
ال��ذي ا�ست�ضاف م�س�ؤولني حكوميني
وع�سكريني ورج���ال �أع��م��ال حمليني
ودول��ي�ين ،وخ�ب�راء ومهند�سني وفنيني
من �أف�ضل امل�ؤ�س�سات التكنولوجية
العاملية ،وباحثني و�أك��ادمي��ي�ين من
خمتلف اجلامعات يف لبنان والعامل
فاق عددهم الـ � 200شخ�ص ،وقد �أُتيحت
لهم فر�صة امل�شاركة واملناق�شة والتفاعل
على مدى ثالثة �أيام ومن خالل �أربعة
ركزت على
حماور �أو م�سارات متوازية ّ
�أبحاث وتقنيات الذكاء اال�صطناعي
ّ
يتعلق
والثورة ال�صناعية الرابعة يف ما
بالأمن والدفاع .كما تناولت الأبحاث
خطورة �سوء ا�ستخدام �شبكات التوا�صل
االجتماعي على الأم��ن ،ا�ستخدامات
التحليالت التنب�ؤية لداتا املعلومات
امل��ت��واف��رة للعموم يف ال��دف��اع الوطني،
التطوير والإب��داع ،وكذلك الت�شريعات
القانونية حلماية ال��دات��ا واملعلومات
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الوزير عادل �أفيوين

م�ؤمتر
الكبرية ،ودور ال��ذك��اء اال�صطناعي
يف اتخاذ ال��ق��رارات املنا�سبة وبال�سرعة
امل��ط��ل��وب��ة ،وال �سيما ع��ل��ى الأ���ص��ع��د
تطرق امل���ؤمت��رون
االجتماعية .كما
ّ
حت��دد دور الآل��ة
�إىل و�ضع ا�سرتاتيجية
ّ
وتخ�صي�ص ف��ري��ق عمل ل��ه��ا ،وتعزيز
دور الإن�����س��ان ال���ذي �سيتخذ ال��ق��رارات
النهائية...
وج���اءت ع��ن��اوي��ن حم���اور اجلل�سات
على ال�شكل الآت���ي :التكنولوجيا
والدفاع تر�أ�سها الربوف�سور �شربل �شدراوي
( ICTOواجلامعة الي�سوعية يف بريوت)،
التكنولوجيا والأمن تر�أ�سها الربوف�سور
�إيلي ن�صر(اجلامعة الأمريكية للعلوم
والتكنولوجيا  ،)AUSTالتكنولوجيا
وامل�ؤ�سـ�سات واملجتمع تر�أ�سها الدكتور
ع��ب��ا���س ت��رح��ي��ن��ي (MENA-AIS
واجل��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة الأم�يرك��ي��ة
 ،)LAUوالتكنولوجيا والأطر القانونية
والأخالقية تر�أ�سها عميد كلية احلقوق
والعلوم ال�سيا�سية والإداري��ة – اجلامعة
اللبنانية الربوف�سور كميل حبيب.
جدير بالذكر � ّأن الق�سم الرابع من
اجلل�سات� ،أي الإط��ار القانوين للذكاء
ريا
اال�صطناعي ،ا�ست�ضاف ع��د ًدا كب ً
من الوزراء والباحثني مل تُدرج �أبحاثهم
عرب موقع  ،Easy Chairولقد �أدارت
اجلل�سات الدكتورة جنان اخلوري من
اجلامعة اللبنانية ،الدكتور والقا�ضي

الربوف�سور كميل حبيب
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حممد الألفي
م����ن م�����ص��ر،
الدكتور علي
ط���اب���وق من
عمان ،ومديرة
ال����وك����ال����ة
ال���وط���ن���ي���ة
ل�ل�إع�لام ل��ور
���س��ل��ي��م��ان.
ومن �أبرز �ضيوف هذا الق�سم كان وزير
العدل الفل�سطيني ال�سابق الدكتور علي
خ�شان ،وزير العدل العراقي ال�سابق ح�سن
ال���رزو ،ووزي���رة العدل الأردن��ي��ة ال�سابقة
ال��دك��ت��ورة رمي��ا �أب��و ح�سان ،العميد
�أنطوان خواجه ومدير عام وزارة ال�صناعة
ال�سيد فادي جدعون...

الوزير �أفيوين

قدم وزير الدولة اللبناين ل�ش�ؤون اال�ستثمار
ّ
والتكنولوجيا ع��ادل �أفيوين مداخلة
�أ�شار فيها �إىل بطء يف منو اقت�صاد املعرفة
ؤكـدا � ّأن مـن �أولوياتـه
يف لبنـان ،م� ً
التحـول الرقمـي العمل
اليــوم يف ع�صـر
ّ
علـى حتقيـق احلكومـة الإلكرتونيـة،
وذلـك من خـالل ت�أليـف جلنة ت�ضـم
باحثني اخت�صـا�صيني ت�ضـع خطـة
عمـل ت�أخـذ بعني االعتبـار الربامـج
اخلوارزميـة التـي تتما�شـى وخ�صو�صيـة
املجتمـع اللبنانـي.

اجلل�سة اخلتامية

اختتم امل�ؤمتر �أعماله ب�إ�صدار التو�صيات
يف جل�سة ح�ضرها العميد الركن خليل
يحيى ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جوزاف
عون وعدد من ال�شخ�صيات.
حت��دث يف اجلل�سة العميد الركن
�سعيد القزح ،الدكتور �شربل �شدراوي،
الدكتور �إيلي ن�صر ،الدكتور عبا�س
وقدم
ترحيني ،والدكتورة جنان اخلوريّ ،
كل منهم اال�ستنتاج اخلا�ص ب�أحد
حماور امل�ؤمتر.
ث��م ت�لا الربوف�سور �أن��ط��وان حرفو�ش
التو�صيات التي ر�سمت م�ستقبل اجلي�ش
اللبناين(اجلي�ش الذكي):
���ش��ددت على �أن
 التو�صية الأوىل:ّ
يكون دور الكائن الب�شري يف املرتبة
الأوىل يف ال��ع��م��ل��ي��ات الع�سكرية
يتم االنتقال من الذكاء
والدفاعية ،و�أن ّ
اال�صطناعي ذات��ي الت�شغيل ،للم�ضي
دما بنح ٍو ت�صاعدي باجتاه الذكاء
ُق ً
ا ُملعزَّ ز  ،Augmented Intelligenceوال
�سيما يف �أنظمة الذكاء اال�صطناعي
ّ
ُ
البحتة مثل ُنظم الأ�سلحة الفتاكة
ذاتية الت�شغيل  LAWSوالتي تُعترب
جدا.
خطرة ً
 التو�صية ال��ث��ان��ي��ة :ركّ���زت علىت�����س��ري��ع يف اع��ت��م��اد ال���ذك���اء ا ُمل��ع��زَّ ز
 Augmented Intelligenceعرب
اعتماد ر�ؤي��ة ا�سرتاتيجية لال�ستثمار
والت�شجيع وال��ت��ط��وي��ر خ�لال مرحلة
اعتماد الذكاء اال�صطناعي ،وبالتايل

�إحدى جل�سات النقا�ش

تراعي هذه املقاربة حقوق الإن�سان الذي
وخ�صو�صا يف اجلي�ش ،من
�سيتمكن
ً
تغيري وجه الأر�ض ،ويكون م�صد ًرا للقوة
باالبتكارات.
 التو�صية الثالثة :ق�ضت هذه التو�صيةبتحفيز اجلي�ش اللبناين على مواءمة
م��ه��ارات��ه ومقارباته ُبغية اال�ستفادة
من الطبيعة التحويلية للذكاء ا ُملعزَّ ز
 ،Augmented Intelligenceوذلك
من خالل �إن�شاء وحدة تُعنى بتطبيق
م��ب��د�أ «ق��وة تتما�شى وع�صرنا» داخ��ل
�صفوفه ،تلتزم هذه الوحدة حتديد الفر�ص
لتطبيق الذكاء ا ُملعزَّ ز Augmented
 Intelligenceيف اجلي�ش اللبناين
وجعله من �أولوياتها.
 -التو�صية الرابعة :تعزيز دمج املهارات

ال�شخ�صية يف عملية بناء القدرات ،من
خ�لال «التطبيقات الذكية ا ُمل��ع��زَّ زة
بالذكاء اال�صطناعي» باعتبار ذلك
ً
ٍ
ٍ
متوا�صل لتدريب
ب�شكل
ن�شاطا ينفّ ذ
القادة و�صانعي القرار يف امل�ستقبل .وقد
ُّ
التعلم عن طريق املحاكاة
اتَّ �ضح � َّأن
للحد من الفجوة
ُيتيح ق��درات واع��دة
ّ
التي تف�صل بني النظري والتطبيق يف
املنظمات.
 التو�صية اخل��ام�����س��ة :ت��دع��و ه��ذهالتو�صية اجلي�ش اللبناين �إىل �إذك��اء
ال��وع��ي بخ�صو�ص امل�����س��ائ��ل املت�صلة
بال�سالمة العامة وبتوفري ال�سيا�سات
ٍ
ب�شكل
وال�بروت��وك��والت لتنفيذها
قدما يف تطوير النظام
فعال ،وامل�ضي
ً
يَ
الإيكولوجي يف جمال الأمن والدفاع،

من �أجل ُّ
ترقب وجتنُّب اخللل يف الدقة
و�/أو الأخبار/الأحداث/الن�شاطات التي
ٍ
متعمد والتي قد
ب�شكل
تثري الفتنة
ّ
تخلق الع�صيان املدين.
 التو�صية ال�ساد�سة :تو�صي بخلق بنية�أ�سا�سية ومتينة لتكنولوجيا املعلومات،
ّ
يتمثل الهدف الرئي�سي منها يف جمع
جميع البيانات والداتا يف احلكومة
اللبنانية ،من خالل �إدماج معلومات
امل�ؤ�سـ�سات الأمنية التي تعمل على
ال�صعيد الوطني يف مكان واحد.
 التو�صية ال�سابعة :تق�ضي بتطوير���ش��راك��ات م�����س��ت��دام��ة م��ع الأو���س��اط
الأك���ادمي���ي���ة ،م���ن خ��ل�ال �إن�����ش��اء
جمل�س للم�شاركة يف تطوير الذكاء
املعزز.
اال�صطناعي والذكاء ّ
 التو�صية الثامنة :تنظيم جمل�سمل�سابقة �سنوية تناف�سية على ال�صعيد
املعزز يف الأم��ن
الوطني ح��ول الذكاء
ّ
والدفاع ،بالتعاون مع اجلي�ش اللبناين
واجلمعيات العلمية.
 التو�صية التا�سعة� :ضرورة تعزيز حمايةالبيانات واخل�صو�صيات ل��دى اجلي�ش
اللبناين ،والتي حتتاج �إىل توجيهات
وا�ضحة.

ت�صنيف الأبحاث والعار�ضني
• البحث يف امل�سار ال��ث��اين «ث��ورة
�أعلن الربوف�سور �أنطوان حرفو�ش
أع��ده كل
عن الأبحاث التي حازت على جائزة
الهجمات ال�سيربانية» � ّ
معديها ،وكذلك �أ�سماء من الباحثني جوانا مبارك ،ومارون �شمعون من جامعة
�ضمن امل�سارات الثالثة و�أ�سماء
ّ
أعدت القدي�س يو�سف –لبنان� ,أما �أف�ضل عر�ض فكان للربوف�سور
متيزوا يف عر�ض �أبحاثهم ،وجميعها � ّ
الباحثني الذين ّ
�أدريانا بورليا �شيوبيو من جامعة كرايوفا  -رومانيا ،عن
باللغة الإنكليزية ،وجاءت النتيجة على ال�شكل الآتي:
«التحول الرقمي يف بحثها الأخالق والأمن يف انت�شار املعلومات».
• البحث يف امل�سار الأول ك��ان:
ّ
• البحث يف امل�سار الثالث كان «امل�شكلة الناجتة عن
املنظمات :ت���أث�ير التكنولوجيا اجل��دي��دة على �آلية
أعده
اال�ستخدام و�سري العمل»� ،أعدته الباحثة ا�سينزيا دال زوتو �شبكة توزيع امل�ساعدات الإن�سانية -درا�سة حالة»ّ � ،
كل من الباحثني �شاهني جيالريه ( إ�ي��ران) ،قا�سم دن�ش
(جامعة نيوخيل � -سوي�سرا).
أ�م��ا �أف�ضل عر�ض فكان للربوف�سور �أ�سلي �سين�سر من (لبنان) ،رحيمة مونيمي ،بريان�س ناجح (فرن�سا).
�أما �أف�ضل عر�ض فكان للربف�سور الدكتور كارل �آدم
جامعة بوغازي�سي – تركيا.عن بحثه «حاالت يف قطاع
الدفاع».
(بريطانيا) ،عن بحثه «التحديات يف التحويل الذاتي».
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م�ؤمتر

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

«ورقة بريوت»

خريطة طريق
لتجديد
التزام لبنان
املعايري الدولية

ّ
نظم مكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة «مهارات» ،ندوة حول التزامات لبنان املعايري الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان ،وذلك يف
�إطار جتديد التزام املعايري الدولية املرتبطة باحلق يف حرية الر�أي والتعبري وال�صحافة.
�أُقيمت الندوة يف فندق «النكا�سرت
بالزا» – الرو�شة ،و�شارك فيها برملانيون
و�أكادمييون و�إعالميون وممثلون عن
منظمات املجتمع امل���دين ،وركّ��زت
امل��داخ�لات على حتديد الفجوات يف
ال��ق��وان�ين املحلية اللبنانية ال��ت��ي ال
تتما�شى مع املعايري الدولية اخلا�صة
بحرية الر�أي والتعبري وال�صحافة.
حتدثت يف االفتتاح املمثلة الإقليمية
ّ
ملكتب الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان
ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
روي��دا احل��اج ،فعر�ضت «الإط��ار الدويل
حلقوق الإن�سان ال��ذي ّ
ينظم احل��ق يف
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حرية الر�أي والتعبري وتفاعل لبنان مع
�آليات حقوق الإن�سان».
من ناحيته ،تناول رئي�س جلنة الإدارة
والعدل النائب جورج ع��دوان« ،الإط��ار
اللبناين وعلى وج��ه اخل�صو�ص ر�ؤي��ة
ّ
يتعلق بقانون ال�صحافة
الربملان يف ما
مبا يتوافق مع معايري حقوق الإن�سان
ّ
�سن هذا القانون يف
الدولية».
وتوقع ّ
العام .2019
ون��اق�����ش ال��ن��ائ��ب ال�����س��اب��ق غ�سان
خم��ي�بر «الإ����ص�ل�اح���ات الت�شريعية
الالزمة للتمكن من بيئة متطورة
ل�ل�إع�لام» ،بينما �أث���ار وزي��ر الإع�لام

ال�سابق ملحم ريا�شي «التحديات التي
تواجه الوزارة علــى امل�ستويني القانونــي
وامل�ؤ�س�ســاتي».
من جانبها ،تناولت رئي�سة جمعية
«مهارات» وم�ؤ�س�ستها روال ميخائيل،
«املخاوف الرئي�سة من جهة منظمات
املجتمع امل��دين يف م��ا يتعلق بحرية
ال�صحافة».
بدورها ،تناولت رئي�سة ق�سم الأخبار يف
الب�سام،
تلفزيون اجلديد ال�سيدة مرمي
ّ
«دور و�إ�شراك و�سائل الإعالم وال�صحافيني
يف تعزيز احلق يف حرية ال�صحافة».
اختُتمت املناق�شة ب���إ���ص��دار «ورق��ة
�شكلت
بريوت» التي ت�ضمنت تو�صيات ّ
خريطة طريق لتجديد ال��ت��زام لبنان
املعايري الدولية املتعلقة باحلق يف حرية
الر�أي والتعبري واحلريات العامة.

مو�ضوع الغالف

معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ

تنظيف اجلرود
ال�شرقية ال�شمالية:
ال�صعوبات كثرية
لكن العمل بد�أ...
تط ّلب تنظيف نحو  70يف املئة من الأرا�ضي
اللبنانية امللوثة بالألغام والقنابل و�سواها من
خملفات احل��روب� ،سنوات طويلة وجهو ًدا
ج ّبارة ف�ضلاً عن �سقوط �شهداء وجرحى.

اليوم ،يواجه املركز اللبناين للأعمال
جديدا يتمثل
املتعلقة بالألغام حتد ًيا
ً
بتطهري املناطق التي ك��ان يحتلها
الإره��اب��ي��ون يف ج���رود ع��ر���س��ال ور�أ����س
كما
بعلبك .فه�ؤالء تركوا خلفهم
ً
هائلاً من القنابل والقذائف وال�شرائك
اخلداعية والعبوات النا�سفة املرجتلة.
رئ��ي�����س امل��رك��ز ال��ل��ب��ن��اين ل�ل�أع��م��ال
املتعلقة بالألغام العميد الركن جهاد
الب�شعالين يتحدث عن هذا املو�ضوع...
• بداية� ،أين �أ�صبحنا اليوم من عملية
تنظيف الأرا���ض��ي اللبنانية من الألغام
و�سواها من خملفات احلرب ،وما هو حجم
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ت�صنيع العبوات املرجتلة وت�شغيلها
يحدها �سوى خم ّيلة
عملية ال ّ
الإرهابي الذي ي�ضعها!
امل�ساحات التي ما زالت بحاجة �إىل املعاجلة
لت�صبح �آمنة؟
 لقد قطعت امل�ؤ�س�سة الع�سكريةً
هاما على �صعيد تنظيف الأرا�ضي
�شوطا ً
امللوثة بالألغام و�سواها من خملفات
احل����روب ،فاجلي�ش ال��ل��ب��ن��اين خا�ض
ً
�سباقا مع اخلطر والوقت ملكافحة هذه
ّ
حتقق على الأر�ض
الآفة ،لن�صل �إىل ما

ح��ت��ى ال���ي���وم .فبف�ضل
ج��ه��ود ف���وج الهند�سة
يف اجلي�ش ،واملنظمات
غ�ير احل��ك��وم��ي��ة التي
تعمل ب���إ���ش��راف املركز
ال���ل���ب���ن���اين ل�ل��أع���م���ال
املتعلقة ب��الأل��غ��ام ،مت
ت��ن��ظ��ي��ف ح�����واىل 108
م��ل��ي��ون م�تر م��رب��ع من
جمموع الأرا���ض��ي امللوثة
يف لبنان� ،أي ما يعادل 70
يف املئة منها .وقد جرى
تنظيف الأرا�ضي الأقرب
�إىل املناطق الآهلة والتي
ت�شكل الأف�ضلية الأوىل
ّ
يف العمل بالن�سبة �إلينا،
اليوم ما زلنا نواجه حتدي
تنظيف ما ّ
تبقى.
• ما هي ال�صعوبات التي
تواجهها عملية تنظيف
اجل��رود التي ك��ان يحتلها

الإرهابيون؟
 ك��ان��ت م�شكلة التفخيخاتوالأل��غ��ام التي زرعها الإره��اب��ي��ون من
�أه��م ال�صعوبات التي واجهها اجلي�ش
خ�صو�صا خالل
يف معاركه �ضدهم،
ً
عملية «ف��ج��ر اجل������رود» ،وتكمن
ال�صعوبة بالن�سبة للأعمال الإن�سانية
يف تنظيف الأرا����ض���ي ال��ت��ي كانت

حتت �سيطرتهم بامل�ساحات ال�شا�سعة
وع���دم وج���ود معلومات موثوقة حول
ّ
املفخخة و�أنواع التفخيخات.
الأماكن
ّ
ف��روا من اجل��رود خملفني
فالإرهابيون ّ
لاً
كما هائ من العبوات غري
وراءه��م
ً
النظامية ال��ت��ي تفنّ نوا بت�صميمها
وتنفيذها مبختلف الأنواع والأحجام،
ٍ
ب�شكل كبري يف اجل��رود
واملنت�شرة
ال�شمالية ال�شرقية.
ٍ
ب�شكل �أ�سا�سي يف جمع
لقد ارتكزنا
املعلومات على عمل وحدات الهند�سة
يف �أثناء عملية «فجر اجلرود» وما بعدها.
ً
والحقا عملنا على جمع املعلومات من
ال�سكان املحليني الذين �ساعدونا على
قدر ا�ستطاعتهم� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ثمة
�صعوبات ب�سبب املناخ القا�سي يف تلك
املنطقة ،ما �أوق��ف �أعمال نزع الألغام
خالل �أ�شهر ال�شتاء القار�س ،ف�ضلاً عن
� ّأن امل�سافة للو�صول �إىل �أقرب م�ست�شفى
ت�شكل حتد ًيا بحد ذاته لناحية الإخالء
ّ
ال�صحي عند ح�صول �أي ح���ادث مع
العاملني املخت�صني.
• هل يتطلب التعامل مع هذه املخلفات
تقنيات وو�سائل خمتلفة عن تلك التي
ا�ستُخدمت يف اجلنوب مثلاً لتنظيف الأرا�ضي
من خملفات العدو الإ�سرائيلي؟
 � ّإن وجود خطر العبوات غري النظاميةتعقيدا،
يجعل عملية التنظيف �أكرث
ً
ّ
يتطلب تقنيات
فالتفتي�ش عن العبوات
ومبادئ خمتلفة عن تلك امل�ستعملة
يف الك�شف عن باقي الأج�سام اخلطرة
املتفجرة كالألغام �ضد الأ�شخا�ص �أو
الآل��ي��ات؛ ناهيك ع��ن � ّأن ال �شكل
تقليد ًيا حمد ًدا للعبوات املرجتلة ،بل � ّإن
يحدها
عملية ت�صنيعها وت�شغيلها ال
ّ
خميلة الإره��اب��ي ال��ذي و�ضعها.
�سوى
ّ
ولهذه الغاية ا�ستخدمنا وللمرة الأوىل
يف هذا املجال الطائرة امل�سيرّ ة Drone
مب�سح غري تقني للأرا�ضي.
للقيام
ٍ
وقد و�ضع املركز معايري وطنية لهذه

املهمة قبل البدء بها ،ومت
التخطيط لها بالتن�سيق
والتعاون مع املنظمات
غري احلكومية العاملة
يف لبنان لال�ستفادة من
خربتها يف هذا املجال يف
بلدان �أخ��رى .بالإ�ضافة
�إىل ذلك مت تنظيم دورات
تدريبية للعاملني يف هذه
امل��ن��ظ��م��ات يف امل��در���س��ة
الإقليمية لنزع الألغام
ٍ
أه������داف �إن�����س��ان��ي��ة يف
ل
حمانا� ،شملت عمليات
وتقنيات الإزالة اخلا�صة.
• هل قام املركز ب�أي �أعمال
تنظيف اجلرود عملية معقدة
توعية يف املنطقة؟
تتطلب تقنيات
 ن��ع��م ب��ال��ط��ب��ع ،منذوتدريبات خا�صة...
اللحظات الأوىل النتهاء
معركة «فجر اجل��رود»،
قام املركز ب�إدارة حملة توعية �شملت حتديد امل�ساحة امللوثة بـ 1,3مليون مرت
تقريبا ،قد تكون هذه امل�ساحة
خمتلف القرى املحيطة بالبقعة امللوثة ،مربع
ً
واحلملة م��ا زال��ت قائمة حتى اليوم �أكرب� ،إذ ثمة مناطق حتتاج �إىل ّ
تدخل
بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية يدوي لتحديد اخلطر فيها.
املرحلة الثانية هي مرحلة التنظيف،
الدولية منها واملحلية.
• حال ًيا ،ما هو الو�ضع بالن�سبة �إىل تنظيف وقد بد�أت مبا�شرة بعد املرحلة الأوىل يف
لكن وعورة هذه
اجلرود؟ حجم امل�ساحات الواجب معاجلتها ،ت�شرين الأول ال�سابق،
ّ
طبيعتها ،نوعية الأل��غ��ام والتفخيخات املنطقة والأحوال اجلوية ال�سيئة �أدت �إىل
وكميتها ...وهل ثمة خطة حمددة يف هذا توقف العمليات يف ف�صل ال�شتاء ،ومع
جم��ددا .من
بداية �شهر �آذار ،انطلقت
املجال وما هي �أبرز خطوطها؟
ً
 مت تق�سيم م�شروع تنظيف اجلرود املخطط ،بح�سب الإمكانات املتوافرةحاليا� ،أن تنتهي هذه املرحلة خالل
ال�شمالية ال�شرقية �إىل ث�لاث مراحل
ً
عاما �سنتني �أو ثالث ،وذلك مرهون بالنتائج
م�سحا
�أ�سا�سية :الأوىل ت�شمل
ً
ً
ّ
تتحقق على الأر����ض وبا�ستمرار
للمنطقة وم�ساحتها الإجمالية تزيد التي
عن  300مليون مرت مربع ،الهدف منها الدعم املادي.
�أما املرحلة الثالثة فت�أتي بعد انتهاء
حتديد �أماكن اخلطر ونوعه �إن �أمكن؛
وع��ل��ى �أ���س��ا���س ن��ت��ائ��ج ه���ذه امل��رح��ل��ة ،التنظيف ،حيث م��ن املتوقع ظهور
يتم حتديد الأف�ضليات يف التنظيف� ،أج�����س��ام غ�ير منفجرة يف �أم��اك��ن ال
ميكن الو�صول �إليها يف الوقت احلايل،
والإمكانات املطلوبة والوقت الالزم.
انتهت ه��ذه املرحلة مبعظمها يف وحينها �سيتم تدريب فريق ّ
تدخل التخاذ
ت�شرين الأول م��ن ال��ع��ام املا�ضي ،ومت ما يلزم من �إجراءات.
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منا�سبة

معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ

�إطالق احلملة
التذكريية للتوعية
من خماطر الألغام
تعزيز الأمان والتنمية
برعاية قائد اجلي�ش اللبناين العماد جوزاف
عون� ،أطلق املركز اللبناين للأعمال املتعلقة
بالألغام يف اجلي�ش اللبناين احلملة الوطنية
التذكريية للتوعية من خماطر الألغام والقنابل
العنقودية والذخائر غري املنفجرة ،بال�شراكة
مع «بنك لبنان واملهجر» وبالتعاون مع
«اللجنة الوطنية للتوعية من خماطر الألغام».
�إط�ل�اق احلملة ال��ت��ي حملت هذا
العام عنوان «تعزيز الأم��ان والتنمية»
تزامن مع اليوم العاملي للتوعية من
خماطر الأل��غ��ام والقنابل العنقودية،
وح�ضر االحتفال الذي أُ�قيم يف «املدر�سة
الإق��ل��ي��م��ي��ة ل��ن��زع الأل���غ���ام لأه���داف
�إن�سانية» يف ثكنة �سعيد اخلطيب
يف حمانا ،اللواء الركن ج��ورج �شرمي
اً
ممثل وزي��ر الدفاع الوطني اليا�س بو
�صعب وق��ائ��د اجلي�ش العماد ج��وزاف
عون ،رئي�س املركز اللبناين للأعمال
املتعلقة بالألغام العميد الركن جهاد
ب�شعالين ،ممثلون عن برنامج الأمم
املتحدة وال�سفارات امل�شاركة يف امل�شروع،
رئي�س جمل�س �إدارة ومدير عام «بنك
لبنان واملهجر» �سعد �أزه���ري ،رئي�سة
اللجنة الوطنية لنزع الألغام الدكتورة
حبوبة عون ،بالإ�ضافة �إىل �ضباط كبار
و�شخ�صيات ر�سمية.

اللواء الركن �شرمي

ذك��ر ال��ل��واء �شرمي يف كلمته ب �� ّأن
ّ
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اللواء الركن جورج �شرمي

«لبنان ما زال يعاين تبعات احل��روب
التي �شهدها خالل حقبات خمتلفة،
أل��غ��ام��ا وقنابل
وخ� ّ�ل��ف��ت يف �أر���ض��ن��ا �
ً
عنقودية»...
ً
و�أ�ضاف :انطالقا من م�س�ؤولية حماية
�شعبه والدفاع عن �أر�ضه ،كان للجي�ش
�شرف الوفاء لر�سالته والت�ضحية يف �سبيل
�إجناز مهمة ال تقل �أهمية عن خو�ض
املعارك واحلروب� ،أال وهي مواجهة عدو
م�سترت «ا�ستوطن» م�ساحات وا�سعة من
�أرا�ضينا ،م�صطا ًدا ال�ضحايا والأبرياء من
عزل.
�أطفال ومزارعني ،ومواطنني ّ
و�أك���د � ّأن املهمة �صعبة وحمفوفة
ب��امل��خ��اط��ر وحت��ت��اج �إىل مت��وي��ل يفوق
ق��درات ال��دول��ة اللبنانية مب�ؤ�س�ساتها
م�صرون على �إكمالها،
كافة� ،إال �أ ّننا
ّ
جلعل ترابنا املجبول بدماء �شهدائنا
خاليا من �أي ج�سم م�شبوه ،وال�ستعادة
ً
ك��ل �شرب م��ن �أر���ض��ن��ا م��ا زال حمتلاً
بالألغام والذخائر غري املنفجرة ،فيعود
املزارعون �إىل حقولهم ب� ٍ
أمان ،ويلعب
الأطفال يف ال�ساحات ،وتنطلق بذلك
الدورة االقت�صادية والتنموية والعمرانية
وال�سياحية.
وتابع اً
قائل :هدفنا يف املرحلة املقبلة،

بالتعاون مع الدول ال�صديقة واجلهات
معا من �إجناز
املانحة ،هو �أن
ّ
نتمكن ً
حترير �أكرث من  46مليون مرت مربع
ٍ
بحاجة �إىل
من الأرا�ضي التي ما زالت
تنظيف .قرار يتطلب تنفيذه �سنوات
طويلة لعدة �أ�سباب �أهمها تقني يتعلق
بطبيعة الأر���ض ،وم��ايل يتعلق بتوفري
التمويل الالزم لزيادة عدد الفرق يف �إزالة
خملفات احلروب.
و�أعلن �إجناز مهمة م�سح الأرا�ضي التي
كانت حتتلها املنظمات الإرهابية
يف ج��رود عر�سال ور�أ����س بعلبك ،بعد
حتريرها يف معركة «ف��ج��ر اجل���رود»
بدعم �أم�يرك��ي و�أوروب���ي،
وحتديدها،
ٍ
تقدر امل�ساحة امللوثة فيها ب�أكرث
حيث ّ
من مليون مرت مربع ،على �أن تبد أ�
�أعمال تنظيفها يف الأ�سابيع املقبلة،
و�إذا توافرت كل الإمكانات الالزمة،
عامني،
قد تُنجز هذه الأعمال يف غ�ضون َ
في�ستعيد �أهايل املنطقة �أرا�ضيهم التي
ليلونوها
ُحرموا منها على مر �أع��وام،
ّ
جمد ًدا ب�أخ�ضر احلياة.
وختم« :با�سم وزي��ر ال��دف��اع الوطني
الأ�ستاذ اليا�س بو �صعب وقائد اجلي�ش
العماد ج��وزاف ع��ون� ،أ�شكر املركز
اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام
على �إط�لاق ه��ذه احلملة ،بالتعاون
م��ع اللجنة ال��وط��ن��ي��ة للتوعية من
خماطر الألغام ،وبال�شراكة مع «بنك
لبنان وامل��ه��ج��ر» .كما �أ�شكر كل
ال��دول ال�صديقة ممثلة بحكوماتها
ومنظماتها غري احلكومية ،وق��وات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،على
تعاونها امل�ستمر وال��دائ��م مع اجلي�ش
اللبناين للعمل على تنظيف الأرا�ضي
امللوثة ،وامل�ساهمة يف حمالت التوعية
يف خمتلف املناطق اللبنانية ،كما
�أنحني �إج� اً
واملعوقني
لال �أم��ام اجلرحى
ّ
أثمن جهود �أولئك
و�أرواح ال�شهداء ،و� ّ
ٍ
ب�صمت جنو ًدا جمهولني ،يف
العاملني

معركة حترير جديدة للأرا�ضي من
اً
حقول
رج�س عدو غادر ،ليزهر الأحمر
خ�ضراء حان وقت قطافها».

كلمات امل�شاركني

كلمة «اللجنة الوطنية للتوعية
من خماطر الألغام»� ،ألقتها الدكتورة
حبوبة عون التي �أعلنت � ّأن �شعار «اليوم
العاملي للتوعية من خماطر الألغام»
لهذا العام ،هو الأمم املتّ حدة تعمل من
�أجل «حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
والأر�ض الآمنة والبيت الآمن».
و�أ���ض��اف��ت« :منذ العام  1990و�إع�لان
ان��ت��ه��اء احل���رب يف ل��ب��ن��ان ،واجلي�ش
اللبناين ج��اد يف ت�أمني الأر���ض الآمنة
والبيت الآمن لكل �أبناء الوطن من دون
ي�ضحي بنف�سه على اجلبهات
متييز،
ّ
كما يف العمليات الإن�سانية لنزع
الألغام وتطهري الأماكن اخلطرية...
ٍ
مبهنية
ويعمل تعزي ًزا للتنمية والأمان
عالية ،وبهذا �أ�ضحى املركز اللبناين
للأعمال املتعلقة بالألغام يف اجلي�ش
اللبناين يف طليعة املراكز على امل�ستوى
ال��ع��امل��ي ،ومت� ّ�ي��ز ببنائه ال�شراكات
الناجحة مع اجلمعيات العاملية ذات

الدكتورة حبوبة عون

العميد الركن جهاد الب�شعالين

االخت�صا�ص ،واجلهات املانحة العاملية
ّ
ومنظمات الأمم املتحدة،
واملحلية
والقطاع امل��دين املحلي كما القطاع
اخلا�ص».
ومتنّ ت على املعنيني كافة «اال�ستمرار
يف دعم لبنان يف معاجلة هذه امل�شكلة،
ل ّأن ال تنمية وال �أمان بوجود م�شكلة
الألغام».

العميد الركن الب�شعالين

بعد عر�ض فيلم وثائقي عن خماطر
الألغام� ،ألقى العميد الركن الب�شعالين
كلمة �أ���ش��ار فيها �إىل � ّأن «التوعية
من خماطر الألغام والقنابل العنقودية
وخم��ل��ف��ات احل���روب ُت��ع��د �إح���دى �أه��م
الن�شاطات املتعلقة بالألغام� ،إىل جانب
عمليات التنظيف وم�ساعدة ال�ضحايا.
وقد �شملت �أعمال التوعية التي قام بها
املركز بالتعاون مع اللجان وامل�ؤ�س�سات
املعنية ،نحو مليون ومئة �ألف مواطن
ال�صعيدين املبا�شر وغري املبا�شر ،يف
على
َ
خمتلف املناطق اللبنانية».
و�أعلن � ّأن �إط�لاق هذه احلملة ي�أتي
بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتوعية
وبدعم من اجلهات
من خماطر الألغام،
ٍ

املانحة بهدف تعزيز الوعي لدى املواطنني
املتم�سكني ب��أر���ض��ه��م رغ��م املحن،
وذلك بالتكامل مع برنامج م�ساعدة
ال�ضحايا وعمليات التنظيف...
و�أ�شار �إىل «� ّأن املركز اللبناين للأعمال
املتعلقة ب��الأل��غ��ام ،ومب�شاركة فوج
الهند�سة يف اجلي�ش اللبناين واملنظمات
واجلمعيات املحلية والأجنبية العاملة
ٍ
أهداف �إن�سانية،
يف جمال نزع الألغام ل
قد نظف حتى نهاية العام  2018نحو
 108ماليني م�تر م��رب��ع� ،أي م��ا يعادل
�سبعني يف املئة من الأرا�ضي امل�شبوهة
امللوثة بالألغام والقنابل العنقودية»،
�أو ّ
و�أكد «� ّأن تعاوننا املميز والراقي يجعل
طموحاتنا كبرية ،وم��ع الطموحات
تظهر التحديات ،و�أهمها ت�أمني الدعم
الالزم ملتابعة ما بد�أناه ...فالتعاون بني
اجلمعيات الأهلية املحلية والدولية
وامل�ؤ�س�سات الر�سمية هو مفتاح جناح
عملنا امل�شرتك للو�صول �إىل �أف�ضل
النتائج».

�أزهري

من جهته� ،أعلن مدير عام «بنك
لبنان وامل��ه��ج��ر»ّ � ،أن «امل�صرف يفخر

ال�سيد �سعد �أزهري
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منا�سبة
ب�أن يكون الالعب الأول من القطاع
اخلا�ص يف تبنّ ي هذه الق�ضية الوطنية
ويف �إط��ل�اق ح��م�لات ال��ت��وع��ي��ة ح��ول
خماطر الأل��غ��ام والقنابل العنقودية،
وينبع ذلك من الأهمية العالية التي
يعطيها البنك لن�شاطاته يف امل�س�ؤولية
االجتماعية ،وم��ن دوره العملي عرب
�إط�لاق��ه برنامج «ب��ل��وم ع��ط��اء» ال��ذي
بد أ� يف العام  ،2010والذي قام حتى الآن
بالتعاون مع املركز اللبناين للأعمال
املتعلقة بالألغام بنزع الألغام والقنابل
العنقودية من � 230ألف مرت مربع من
الأرا���ض��ي اللبنانية ،وب ��إع��ادة ت�أهيل

الرائد علي ّ
مكي

عطاء

تبنّ ى بنك لبنان واملهجر ق�ضية نزع الألغام يف العام ،2010
وذل��ك من خ�لال بطاقة «بلوم ما�سرتكارد عطاء» التي
ت�سمح حلامليها بدعم نزع الألغام .ي�أتي الدعم من خالل
ثمنها ومع كل ا�ستعمال لهذه البطاقة.
تعد بطاقة «بلوم ما�سرتكارد عطاء» الأوىل من نوعها يف
ّ
العامل ،وقد اختارت �شركة «ما�سرتكارد» برنامج «عطاء»
لدعمه يف ال��ع��ام  ،2014وذل��ك ع�بر �إدراج���ه حت��ت برنامج
 Purchase with Purposeالعاملي.
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�أرا�ضي املنطقة من خالل زرع الأ�شجار
وم�ساعدة �أه��ايل ال�ضحايا وب��ث الأم��ل
ؤك��دا «� ّأن
واحل��ي��اة يف رب��وع��ه��ا» ،م���
ً
جاهدا لتحقيق الهدف
البنك �سي�سعى
ً
الإن�ساين والتنموي النبيل ،وه��و �إزال��ة
الألغام والقنابل العنقودية جميعها من
الأرا�ضي اللبنانية و�إعادة احلياة الآمنة
واملتطورة �إليها».
ّ
�شرحا
مكي
قدم الرائد علي ّ
ً
رياّ ،
و�أخ ً
عن �أعمال املركز حتت �شعار «تعزيز
ريا �إىل ن�شاطاته
الأمان والتنمية» ،م�ش ً
وم�شاريعه امل�ستقبلية ،كما مت عر�ض
برنامج احلملة وحمطاتها.

كما ق��ام امل�صرف برت�شيح امل��رك��ز اللبناين للأعمال
املتعلقة بالألغام جلائزة «�سفري ال�سالم» ( )2015يف اليوم
العاملي لل�سالم ،ومتّ تكرميه تقدي ًرا جلهوده احلثيثة يف
حترير الأرا�ضي من عبء الألغام وخطرها.
ّ
ت�سلم امل�����ص��رف م��ن الرئي�س الإقليمي
يف ال��ع��ام 2018
ملا�سرتكارد يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،جائزة
«�أف�ضل بطاقة مرتبطة بامل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات
يف امل�شرق للعام  »2018وذلك عن بطاقة «بلوم ما�سرتكارد
عطاء».

درا�سة

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

اجلدوى االقت�صادية -
االجتماعية للأعمال
املتع ّلقة بالألغام يف لبنان:

مردود قيمته  4.15دوالر
مقابل كل دوالر يُنفق
برعاية وزير الدفاع الوطني اليا�س بو �صعب،
ويف �إطار ت�سليط ال�ضوء على اجلهود التي يقوم
بها املركز اللبناين للأعمال املتع ّلقة بالألغام يف
جمال العمليات الإن�سانيةّ ،
نظم برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي  UNDPبالتعاون مع املركز
اً
احتفال �أُطلقت خالله درا�سة بعنوان
املذكور،
«اجلدوى االقت�صادية – االجتماعية للأعمال
املتع ّلقة بالألغام يف لبنان» ،وذلك يف اجلامعة
الأمريكية يف بريوت .AUB
ح�ضر االحتفال ،رئي�س املركز اللبناين
ل�ل�أع��م��ال املتعلقة ب��الأل��غ��ام العميد
اً
ممثل قائد اجلي�ش
الركن زي��اد ن�صر
العماد جوزاف عون� ،سفراء وملحقون
ع�����س��ك��ري��ون م���ن ال�����دول ال��داع��م��ة
واجلهات املانحة ،ممثلون عن برنامج
الأمم املتحدة الإمنائي  UNDPواالحتاد
الأوروب��ي ،وفد من اجلامعة الأمريكية
يف ب�يروت ،امل�ست�شار الفرن�سي التقني
للمدر�سة الإقليمية ل��ن��زع الأل��غ��ام
لأه� ٍ
�داف �إن�سانية يف لبنان ،املنظمات
واجل��م��ع��ي��ات العاملة يف جم��ال نزع
الأل��غ��ام ،و�أع�ضاء اللجنتني الوطنيتني
للتوعية من خماطر الألغام وم�ساعدة
�ضحايا الألغام العاملني حتت �إ�شراف
اً
ف�ضل عن �ضباطه.
املركز املذكور،
حتدث الرائد علي مكي
يف البداية،
ّ
ق�سمي الإع�ل�ام والتوعية من
رئي�س
َ
خماطر الأل��غ��ام والت�أليل يف املركز،
العدد 406
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م��ع��ت�برً ا � ّأن ه��ذا الن�شاط ه��و خطوة
�إ�ضافية يف طريق طويل ،ب��د�أه املركز
ّ
املتعلقة بالألغام
اللبناين للأعمال
منذ نحو ع�شرين �سنة �ضمن توجيهات
قيادة اجلي�ش ،وبالتعاون مع اجلهات
وامل�ؤ�س�سات املحلية والدولية للو�صول �إىل
حترير كامل الأرا���ض��ي اللبنانية من
خطر الألغام وخملفات احلروب.
و�أ���ش��ارت ال�سيدة دينا حركة املديرة
التنفيذية لل�شبكة الوطنية مليثاق
الأمم املتحدة � ،UNGCإىل الت�أثري
الإيجابي لنزع الألغام يف لبنان على
حتقيق خطة التنمية امل�ستدامة للعام
 ،٢٠٣٠التي و�ضعتها الأمم املتحدة يف
العام .2015
و�أ�ضافت ال�سيدة حركة � ّأن الدرا�سة

قدمها املركز اللبناين للأعمال
التي ّ
ّ
املتعلقة ب��الأل��غ��ام  ،LMACت�صب
يف خانة �أه���داف التنمية امل�ستدامة،
ّ
يتعلق برت�سيخ الأم��ن
خ�صو�صً ا م��ا
وحماية �أرواح املدنيني و�إعطائهم احلق
يف العي�ش ب ��أم� ٍ
�ان ،ه��ذا م��ن الناحية
الإن�سانية .ومن ناحية �أخرى ،ال يجب
� ّأن نغفل � ّأن م�شروع نزع الألغام ُيعد
مربحا.
م�شروعا اقت�صاد ًيا
ً
ً
و�أع��ل��ن��ت ال�سيدة ح��رك��ة �أ ّن���ه بعد
أكد من اجل��دوى االقت�صادية لهذه
الت� ّ
الدرا�سة� ،أطلقت ال�شبكة الوطنية نداء
�إىل القطاع اخلا�ص دعته �إىل اال�ستثمار
يف ه��ذه امل�شاريع وامل�شاركة يف �إع��ادة
ٍ
مل�ستقبل
بناء هذا الوطن ،والتخطيط
التقدم لأهداف التنمية
�أف�ضل ،و�إحراز
ّ
امل�ستدامة.
يف اخل��ت��ام �أك���دت � ّأن م�شروع نزع
الأل��غ��ام ���س��وف ي�سهم يف زي���ادة م��ردود
أ�سا�سيا يف
��وردا �
ال�سياحة التي تُعد م� ً
ً
يتم
لبنان ،ومتنّ ت على املعنيني �أن ّ
ّ
املنظفة يف بلد يتمتع
ت�شجري امل�ساحات
مبناخ خالب ،وقد حان الوقت للعمل
ٍ
وحتقيق التزام لبنان ب�أجندة .٢٠٣٠

هدفنا� :صفر �ضحايا

ال�سيدة دينا حركة

و�ألقى ال�سيد  Rein Nielandكلمة
ريا �إىل دعم االحتاد
االحتاد الأوروبي ،م�ش ً

للبنان منذ ال��ع��ام  2002للو�صول �إىل
الهدف «ال �ضحايا» .وق��ال � ّإن �إطالق
ه��ذه ال��درا���س��ة ال��ي��وم يف لبنان يحث
والتقدم يف هذا
املعنيني على العمل
ّ
ريا �إىل �أ ّنها ُعر�ضت منذ
املجال ،م�ش ً
بينت
ب�ضعة �أ�سابيع يف جنيف ،وق��د ّ
اً
مثال ُيحتذى به
� ّأن لبنان �سيكون
ل��ل��دول جميعها .و�أو���ض��ح � ّأن االحت��اد
الأوروبي ا�ستثمر منذ العام  ،2006حواىل
 38مليون ي��ورو يف الأعمال الإن�سانية
ّ
املتعلقة بالألغام يف لبنان.
يف ختام كلمته� ،أ�شار ال�سيد نيالند
�إىل � ّأن هذه الدرا�سة هي نتيجة التعاون
بني االحت��اد الأوروب���ي واملركز اللبناين
ّ
املتعلقة بالألغام وبرنامج
للأعمال
الأمم املتحدة الإمنائي.

ال�سيد Rein Nieland

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

بعد ذل���ك� ،أل��ق��ت ال�سيدة Celine
 Moyroudاملمثلة املقيمة لربنامج
الأمم املتحدة الإمنائي  UNDPكلمة،
قالت فيها � ّإن برنامج الأمم املتحدة
الإمن��ائ��ي ه��و �شريك ط��وي��ل الأم���د يف
عمليات نزع الألغام يف لبنان بالتعاون
مع منظمات �أخرى ،و� ّإن لبنان �أ�صبح
اً
مثال ُيحتذى به يف �إدارة هذه العمليات
بف�ضل الإدارة احلكيمة للمركز
ّ
املتعلقة بالألغام،
اللبناين للأعمال
���ددت بع�ض الأم��ث��ل��ة على ذل��ك،
وع� ّ
منها :تطوير املعايري الوطنية للأعمال
املتعلقة بالألغام ،تطوير ال�شراكة مع
دول العامل من خ�لال �إن�شاء املدر�سة
ٍ
أهداف �إن�سانية
الإقليمية لنزع الألغام ل
يف لبنان ،بالإ�ضافة �إىل � ّأن لبنان كان
من الأع�ضاء الأُ َول يف اتفاقية �أو�سلو
حلظر ا�ستخدام القنابل العنقودية.
و�أو�ضحت � ّأن برنامج  UNDPجاهز
معا
مل�ساندة لبنان ،وي� ّ
ؤكد على العمل ً
من �أج��ل الو�صول �إىل �أه��داف التنمية
امل�ستدامة .2030

ال�سيدة Celine Moyroud

تنظيف نحو %70
امللوثة
من امل�ساحات ّ

ت��ن��اول ممثل ق��ائ��د اجلي�ش العميد
ال��رك��ن زي��اد ن�صر ،يف كلمته عمل
املركز وملحة تاريخية عن مراحل التلوث
بالألغام والقنابل العنقودية والذخائر غري
املنفجرة يف لبنان ،وت�أثريها على حياة

الدكتور كنج حماده

العميد الركن زياد ن�صر

املواطنني والإجنازات التي ّ
حققها اجلي�ش
اللبناين حتى نهاية العام  ،2018بالتعاون
مع املنظمات العاملة �ضمن هذا املجال.
و�أو�ضح � ّأن ما متّ �إجنازه ي�شمل نحو �سبعني
امللوثة امل�سجلة،
يف املئة من امل�ساحات ّ
الأم����ر ال���ذي انعك�س �إي��ج��ا ًب��ا على
حياة املواطنني ،و�سمح لهم با�ستثمار
�أرا�ضيهم ،مما �أ�سهم يف تطوير امل�ستوى
االجتماعي واالقت�صادي للمجتمعات
املت�ضررة ،اً
ف�ضل عن خف�ض عدد امل�صابني.

�أبرز نتائج الدرا�سة

يف اخلتام� ،ألقى الدكتور كنج حماده
(م��ن اجلامعة الأم�يرك��ي��ة) حما�ضرة
أعدها حول اجلدوى
عن الدرا�سة التي � ّ
االقت�صادية – االجتماعية للأعمال
ّ
ّ
ف�سلط
املتعلقة ب��الأل��غ��ام يف لبنان،
ال�ضوء على اجلوانب التنموية للأعمال
ّ
املتعلقة بالألغام عرب احت�ساب القيمة
ّ
املتعلقة
املالية لتكاليف الإج���راءات
بالألغام واملتفجرات والفوائد الناجتة عن
هذه الإج��راءات ،مبا يف ذلك التكلفة
ّ
وخملفات
الب�شرية حل���وادث الأل��غ��ام
احلروب وتكلفة احلرمان من الو�صول
امللوثة وقدراتها الإنتاجية.
�إىل الأرا�ضي ّ
ومن �أب��رز نتائج الدرا�سة � ّأن كل دوالر
ّ
املتعلقة بالألغام
واحد ُي�صرف يف الأعمال
ي�سهم يف �إنتاج ما يعادل  4.15دوالر .جدير
بالذكر � ّأن نتائج هذه الدرا�سة تُ�سهم
يف و�ضع ال�سيا�سات وحتديد الأولويات يف
ّ
املتعلقة ب�إزالة الألغام.
الإجراءات
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ور�شة عمل

معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ

املر�أة
يف اجليو�ش العربية
الواقع والآفاق
ّ
نظم مركز  Carnegie Middle Eastور�شة عمل بعنوان «»In the Men’s House
متحورت حول دمج النوع االجتماعي يف امل�ؤ�س�سات الأمنية واجلي�ش ،بهدف تفعيل هذا الدور
وتعزيزه وجمع معلومات من قبل املركز عن دور املر�أة يف جيو�ش عدد من البلدان العربية� ،شارك
اجلن�سني
فيها عدد من ال�ضباط والباحثني وامل�ست�شارين والنا�شطني يف جمال ت�أمني امل�ساواة بني
َ
يف قطاعات املجتمع املدين والإدارات العامة ،يف عدة بلدان( :اجلزائر ،املغرب ،تون�س ،العراق،
الأردن ،م�صر ،النم�سا ،هولندا ،ال�سويد ،و�إ�سبانيا) .وم ّثل اجلانب اللبناين العميد طبيب الأ�سنان
راغدة �أبو حيدر التي تناولت يف مداخلتها دور املر�أة يف اجلي�ش اللبناين ،جلهة الإطار القانوين الذي
يرعى تطويعها يف اجلي�ش وحقوقها وواجباتها ،اً
ف�ضل عن االخت�صا�صات التي تعمل فيها داخل
املتطوعات يف اجلي�ش
حتدث النقيب ح�سني مظلوم عن الن�سب املحددة لتعيني
امل�ؤ�س�سة .كما ّ
ّ
واخت�صا�صاتهن.
ٍ
ا�ست ّ
بكلمة ترحيبية
ُهلت الور�شة
من م�س�ؤولة املركز ال�سيدة داليا غامن
يزبك التي �أوردت �أ�سباب انعقاد الور�شة
القطاعني
و�أهدافها ،ومنها اجلمع بني
َ
امل��دين والع�سكري ،وت��ب��ادل اخل�برات
بهدف جمع املعلومات و�إ�صدار معجم
�أو �أطل�س للع�سكريني ح��ول العامل.
بعدها تناوب على الكالم عدد من
فركزت ال�سيدة
امل�شاركني يف الور�شة.
ّ
 Ann Blombergع��ل��ى امل��ع��وق��ات
ّ
الكلي للمر�أة يف
التي متنع االندماج
حا�ضة على تفعيل
اجليو�ش العربية،
ّ
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دورها ،توجيهها ،ت�أهيلها ،و�إدماجها
يف الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة ،ف��ي��م��ا ّ
�سلط
ال��دك��ت��وران منت�صر عجيلي وجميد
حميد ال�ضوء على التناق�ض بني نظرة
ّ
املجتمع ال��ع��راق��ي ل��ل��م��ر�أة على �أ ّنها
�ضعيفة ال ت�ستطيع �أن حتمي الوطن،
ّ
امل�سلحة فيه.
وب�ين دخولها ال��ق��وات
�أم��ا الدكتور �أك��رم خليفة امل�ست�شار
الإقليمي يف م�شاكل الدمج النوعي
وامل�ساواة ومتكني املر�أة يف الـ،ESCWA
فقد لفت �إىل �ضرورة متكني املر�أة وتعزيز
�شددت
دوره��ا يف القوى الأمنية .فيما ّ

الدكتورة منال زعيرت من املعهد العربي
للدرا�سات الن�سائية يف اجلامعة اللبنانية
الأمريكية يف بريوت ،على �ضرورة �إدخال
املناهج التدريبية يف حقوق الإن�سان يف
القطع والوحدات لت�صبح جز ًءا من نهج
وروحيتها.
امل�ؤ�س�سة
ّ
حتدثت العقيد
يف اجلل�سة الثانية،
ّ
جنال جال�سي من وزارة الدفاع التون�سية
ف�شرحت النقاط التي تناولتها خطة
العمل على �صعيد وزارة الدفاع ،والتي
دعت �إىل الدمج النوعي الكامل وامل�ساواة
بني الرجل واملر�أة ،ولفتت الدكتورة �أمل
الغرامي من جامعة منوبا  -تون�س �إىل
وجود مواقف مت�ضاربة من �إدماج املر�أة
وم�ساواتها بالرجل يف القوى الأمنية على
�صعيد الدولة التون�سية� .أما الدكتورة
�إمي�����ان رج���ب م���ن م��رك��ز الأه�����رام
للدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية،
يتم اال�ستفادة من
فقد �أ�شارت �إىل �أ ّنه ّ
طاقة املر�أة وخرباتها يف عدة حقول �أ�سو ًة
بزمالئها الذكور يف م�صر.
قدمت العميد املتقاعد
يف اليوم الثاينّ ،
�سناء ال�سرحان والرائد رجاء الفوري من
ال��ق��وات امل�سلحة الأردن��ي��ة ،مداخلة
وحتدثتا
عر�ضتا فيها التجربة يف الأردن،
ّ
عن املعاهد وامل��دار���س امل��ع� ّ�دة لت�أهيل
الع�سكريات يف ال�شرطة واجلي�ش ،ولفتتا
�إىل وج��ود مديرية ل�ش�ؤون امل���ر�أة تُعنى
بتوجيه الإناث وت�أهيلهن وتطويعهن
يف اجلي�ش.
أعدته
اختُتمت الور�شة بفيلم فيديو � ّ
مديرية التوجيه املعنوي يف اجلي�ش
الأردين.

ور�شة عمل
الإعالم الع�سكري
ور�شة عمل يف �إطار
امل�ساعدات الربيطانية للجي�ش
«الإعالم الع�سكري» هو عنوان الور�شة التدريبية التي ّ
نظمتها �سفارة
اململكة املتحدة بالتن�سيق مع ك ّلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان لعدد
تقدمها
من �ضباط اجلي�ش� ،ضمن �إطار برنامج امل�ساعدات التدريبية التي ّ
ال�سلطات الربيطانية للجي�ش اللبناين.
ا�ستمرت ع�شرة �أيام� ،سل�سلة حما�ضرات
�شملت الور�شة التي
ّ
ّ
قدمها
عن العمليات الإعالمية تخللتها متارين تطبيقيةّ ،
املتخ�ص�ص يف هذا املجال ،بالتعاون
فريق التدريب الربيطاين
ّ
مع املتدربني.
ت�ضمنتها الور�شة :تنظيم البيانات
ومن �أبرز العناوين التي
ّ
والر�سائل والإعالم احلربي وتقنيات �إجراء املقابلة وتنظيم

امل�ؤمتر ال�صحفي� ،إ�ضافة �إىل كيفية حت�ضري ناطق ر�سمي
ع�سكري.
ُ
ويف ختام الور�شة ،أ�قيم حفل ت�سليم ال�شهادات يف مبنى
اً
ممثل
الكلية بح�ضور مدير التوجيه العميد علي قان�صو
قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف عون و�سفري اململكة املتحدة
يف لبنان ال�سيد  Chris Ramplingوامللحق الع�سكري
املقدم .Chris Gunning
الربيطاين
ّ
واعترب ّ � Ramplingأن التفاعل مع الإعالم م�س�ألة �أ�سا�سية
ميكن اال�ستفادة منها لإي�صال الر�سائل الإيجابية �إىل
املواطنني ،م�شد ًدا على ا�ستمرار الدعم الربيطاين للجي�ش
اللبناين.
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مديريات

معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ

مديرية التعاون
الع�سكري  -املدين:

م�شاريع الإمناء
تتمدد �إىل مزيد من القرى
ّ
ك� ّ�رم��ت مديرية التعاون الع�سكري – امل��دين CIMIC
امل�ساهمني برتميم �إح��دى قاعاتها وجتهيزها (الكتيبة
الكورية العاملة �ضمن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
ومنظمة  .)Spirit of Americaح�ضر االحتفال العميد
اً
ممثل العماد قائد
الركن �إيلي �أبي را�شد م�سيرّ �أعمال املديرية
اجلي�ش ،وامللحقان الع�سكريان الأمريكي والكوري و�ضباط.
وزار وفد من املديرية ووحدة التعاون الع�سكري  -املدين لدى
ال�سفارة الأمريكية يف لبنان  CMSEعدة بلدات يف جبل
لبنان (كرتمايا  -ال�شوف) ،وال�شمال (الفوار ،املنية ،طرابل�س،
زغرتا ،الهي�شة ،حنيدر ،خربة داوود ،حدث اجلبة ،العاقورة،
عندقت) ،واجلنوب (زفتا – النبطية� ،إب��ل ال�سقي ،عيتا
اجلبل) ،حيث التقى ر�ؤ�ساء املجال�س البلدية فيها و�أع�ضاءها،
بهدف التن�سيق والتخطيط مل�شاريع م�ستقبلية �ضمن �إطار
التعاون الع�سكري – املدين.
كذلك ،قامت املديرية بالتعاون مع جمعية التحريج
يف لبنان  ،LRIووح��دة من الكتيبة الإيطالية العاملة
دراجا من جمعية Harley
�ضمن الـ«اليونيفيل» ،و�سبعني
ً
 ،Davidsonوم��ت��ط� ّ�وع�ين م��ن بلدة
قانا ،بحملة حتريج يف بلدة الرمادية،
حيث متّ غر�س  2500ن�صبة من ال�صنوبر
والأ�شجار احلرجية.
يف �إطار �آخرّ ،
نظمت املديرية بالتعاون
مع ق�سم التعاون الع�سكري – املدين
يف ق��ي��ادة ال��ق��ط��اع ال�����ش��رق��ي ال��ت��اب��ع
لـ«اليونيفيل» وامل�ست�شفى ال�صيني يف
ال��ق��ط��اع ،جل�ستَني تدريبيتَني حول
«الإ�سعافات الأولية» يف متو�سطة جديدة
مرجعيون وثانوية اخليام الر�سميتَني،
ُو ّزعت يف نهايتها علب �إ�سعافات �أولية
على امل�شاركني.
و���ش��ارك ج��ن��ود �إن����اث م��ن خمتلف
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زيارات ا�ستطالع

حملة حتريج يف بلدة الرمادية

تدريب على اال�سعافات الأولية

قطع اجلي�ش ووح��دات��ه يف
لقاء توجيهيّ ،
نظمته وحدة
التعاون الع�سكري – املدين
يف القطاع ال�شرقي التابع
ل��ـ«ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل» ب��ع��ن��وان
«حفظ ال�سالم م��ن وجهة
نظر الن�ساء» ،وذلك يف بلدة
�سوق اخل��ان .كما ّ
نظمت
جل�سات تدريبية يف عدد

ن�شاط مع اليونيفيل

الن�شيد الوطني اللبناين يف املدار�س

من املدار�س لتعليم التالمذة
كيفية �إن�شاد الن�شيد الوطني
اللبناين على وق��ع مو�سيقى
ٍ
ب�شكل �صحيح.
اجلي�ش
ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د ال��ري��ا���ض��ي،
���ش��ارك��ت ع��ن��ا���ص��ر م��ن ل��واء
امل�شاة اخلام�س يف دورة Mini
ّ
نظمتها وح��دة
Football
التعاون الع�سكري – املدين يف
الكتيبة الفرن�سية العاملة
���ض��م��ن ال��ـ«ي��ون��ي��ف��ي��ل» على
ملعب بلدية علما ال�شعب –
اجلنوب.

دورة ريا�ضية
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جي�شنا

�إعداد :نينا عقل خليل

ملحقون ع�سكريون يف �ضيافة مدر�سة التزلج
قام عميد رابطة امللحقني الع�سكريني
العرب والأجانب املعتمدين يف لبنان،
امللحق الع�سكري النم�ساوي العقيد
 Heinz Assmannيرافقه امللحقون

الع�سكريون بزيارة �إىل مدر�سة التزلج يف
منطقة الأرز.
قائد املدر�سة العميد الركن حممد
وعرفهم �إىل
الفوال ا�ستقبل الزائرين
ّ
ّ

مهماتها وتدريباتها ،والبطوالت التي
تُقام فيها ،قبل �أن ينطلقوا يف جولة
وختاما
وي�ستمتعوا مبمار�سة التز ّلج.
ً
�أُقيم على �شرف الوفد حفل غ��داء يف
ن��ادي ال�ضباط  -الأرز ح�ضره عدد من
ال�ضباط.

طالب مدار�س البلدة والقرى والبلدات
طالب يت�سابقون «من �أجل لبنان خالٍ من الألغام»
امل��ج��اورة ،يف ح�ضور رئي�سة اجلمعية
ّ
املعوقني ال�سيدة رن��دة ب� ّ�ري وفعاليات
نظمت مديرية التوجيه يف اجلي�ش اللبناين ،بالتعاون مع اللبنانية لرعاية
ّ
ّ
وتخللته �سل�سلة
بلدية كفركال واللجنة الوطنية للتوعية من خماطر �سيا�سية وحزبية ودينية واجتماعية،
ً
�سباقا يف احلديقة العامة للبلدة حتت عنوان �أن�شطة وحمالت توعية من خماطر الألغام والقنابل
الألغام،
«من �أجل لبنان خالٍ من الألغام»� .شارك يف ال�سباق العنقودية والأج�سام غري املنفجرة.
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تخريج ع�سكريني يف مدر�سة القوات اخلا�صة
ممددة
متمرنني وجم ّندين ّ
ورقباء وجنود ّ
خدماتهم يف مع�سكر عرمان للتدريب
ي�ستمر �صقل امل��ه��ارات ورف��ع م�ستوى
الكفاءات يف خمتلف قطع اجلي�ش.
ويف ه��ذا ال�سياق ،ع��اد الع�شرات من
الع�سكريني �إىل قطعهم م��ز ّودي��ن
وتقدم �آخرون �إىل
مهارات قتالية عالية،
ّ
العلم بعد متابعتهم التدريبات الالزمة.
يف ح�ضور قائد مدر�سة القوات اخلا�صة
 حامات العميد الركن فادي ّخمول
ّ
ممـث اًل قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف
واملدعوين،
ع��ون ،وع��دد من ال�ضباط
ّ
بالإ�ضافة �إىل فريق تدريب �أمريكي
وذوي امل��ت��خ� ّ�رج�ين ،احتفلت املدر�سة
بتخريج ع�سكريني من خمتلف قطع
اجلي�ش ووحداته ،بعدما تابعوا بنجاح
عدة دورات قتالية (مد ّرب مغوار ،مد ّرب
ّ
ّ
تدخل والتكامل بني العمليات اجلوية
والأر�ضية).
ّ
تخلل االحتفال كلمة للعميد الركن
ّ
املتخرجني
خمول �أثنى فيها على كفاءة
ّ
ؤك ًدا �أهمية الدورات
وجهود املد ّربني ،م� ّ
يف تعزيز املهارات القتالية لدى عنا�صر

النخبة.
ويف اخلتام ،جرى
ت�سليم ال�شهادات
ل��ل��م��ت��خ��رج�ين
ّ
ال����ذي����ن ن���فّ ���ذوا
تكتيا
مت��ري��نً ��ا
ً
ت��خ� َّ�ل��ل��ه تنفيذ
رمايات بالذخرية
احلية.
ّ
ك��������ذل��������ك،
احتفل مع�سكر
ع��رم��ان بتقدمي
ممددة
متمرنني وجمنّ دين
رقباء وجنود
ّ
ّ
خدماتهم �إىل العلم ،بعد متابعتهم
املقررة لهم .تر�أ�س االحتفال
فرتة التدريب ّ
ممثلاً
ّ
العميد ال��رك��ن رينه حب�شي
العماد قائد اجلي�ش ،وح�ضره عدد من
املتخرجني.
ال�ضباط وذوو الع�سكريني
ّ
بعد ع��زف الن�شيد الوطني اللبناين،
و�أداء ق�سم اليمني� ،ألقى العميد الركن
املتخرجني �أن
حب�شي كلمة �أو�صى فيها
ّ

يعطوا املثال بني رفاقهم ،يف التزام قواعد
االن�ضباط الع�سكري ،كما يف االندفاع
لتلبية ن��داء ال��واج��ب ،واالب��ت��ع��اد عن
ال�سيا�سة والفئوية مبختلف �أ�شكالها.
وقال« :امل�ؤ�س�سة الع�سكرية هي من ّ
كل
جميعا
الوطن ،وتعمل يف �سبيل �أبنائه
ً
بالعدالة وامل�ساواة ،ووالء الع�سكريني لهذه
اً
كامل ثابتً ا
امل�ؤ�س�سة ،يجب �أن يكون
ّ
كل زمان ومكان».
يف
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جي�شنا
�شهيدان للجي�ش
مهمات �أمنية
يف ّ

ا�ست�شهد الرقيب �أول بركات علي خ�شفه ( )2019/3/26يف حملة وادي خالد  -عكار ،يف �أثناء قيامه
بواجبه الع�سكري.
ُ
ّ
املمددة خدماته حممد عقل الأ�شقر ( )2019/3/10مت�أث ًرا بجروح �أ�صيب بها
كما ا�ست�شهد املجنّد ال�شهيد ّ
بينما كان ّ
ينفذ مهمة حفظ �أمن يف مدينة بعلبك (.)2018/11/30

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش  -م��دي��ري��ة
التوجيه ،الرقيب �أول ال�شهيد بركات
علي خ�شفه الذي ُ�ش ّيع يف القليعات
– عكار ،بعد �أن � ّأدت له ّ
ثلة من
ال�شرطة الع�سكرية ومو�سيقى اجلي�ش
التحية وم��را���س��م ال��ت��ك��رمي �أم���ام
م�ست�شفى �سيدة ال�سالم – القبيات.
كذلك ،نعت القيادة املجنّ د ال�شهيد
وكرمته يف احتفال
حممد الأ�شقر
ّ
مماثل �أم��ام امل�ست�شفى الع�سكري
املركزي قبل ت�شييعه يف بلدته.

الرقيب �أول ال�شهيد خ�شفه

أمت
�شيعت القيادة والأهايل الرقيب �أول ال�شهيد خ�شفه مب� ٍ
ّ
ّ
مهيب يف بلدته ،حيث ّودعه الأهل والأحبة يف �أجواء م�ؤثرة،
وك��ان يف ا�ستقباله �شخ�صيات �سيا�سية وع�سكرية ور�ؤ�ساء
بلديات وفعاليات البلدة واجلوار .مع و�صوله �إىل �ساحة البلدة،
�أُنزل النع�ش الذي ُل ّف بالعلم اللبناين ،و ُرفع على �أكتاف رفاق
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ال�سالح والأه��ايل الذين �ساروا به �إىل
منزله يف زيارة �أخرية.
وبعد ال�صالة على جثمانه الطاهر
وتقليده �أو���س��م��ة احل���رب واجل��رح��ى
وال��ت��ق��دي��ر الع�سكري م��ن ال��درج��ة
الربونزية� ،ألقى العميد الركن علي
اً
ممثل وزي��ر ال��دف��اع الوطني
غ��ز ّي��ل
اليا�س بو �صعب وقائد اجلي�ش العماد
ن���وه فيها
ج����وزاف ع���ون ،كلمة ّ
مبناقبية ال�شهيد وتفانيه يف �أداء
ومما جاء فيها:
واجبه الع�سكري.
ّ
«� َّإن اجلي�ش وكعادته ،لن يخ�ضع
ل ّأي تهديد ي�أتي من هنا �أو هناك� ،أو
�أي عمل �إرهابي �أو �إجرامي جبان ،يطاول الع�سكريني يف �أثناء
لكن �إرادة
قيامهم بالواجب �أو تنقالتهم .امل�صاعب كبرية
ّ
ال�صمود �أكرب ،ولن تزيدنا دماء ال�شهداء التي �أهرقت يف �سبيل
لبنان� ،إال قوة ومناعة ،و�إ�صرا ًرا على ا�ستكمال م�سرية الإنقاذ،
كائنة ما كانت الأخطار والتحديات».

والرقيب �أول ال�شهيد خ�شفه هو:
 من مواليد  1982/7/7يف جمدال  -عكار.تطوع يف اجلي�ش اعتبا ًرا من .2005/5/5
 ّ حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام التقدير الع�سكري.

املجنّد ال�شهيد
املمددة خدماته الأ�شقر
ّ

�شيعت
يف بلدة عني الذهب – عكارّ ،
املمددة
القيادة والأهايل املجنّ د ال�شهيد
ّ
خدماته حممد عقل الأ�شقر ،يف ح�ضور
ّ
ممث اًل
العميد الركن يو�سف تكريتي
وزي��ر ال��دف��اع الوطني اليا�س بو �صعب
وقائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،و�أهل
ال�شهيد ورفاقه وعدد من ال�شخ�صيات
والأهايل.
وبعد تقليده �أو�سمة احلرب واجلرحى
والتقدير الع�سكري من الدرجة الربونزية،
و�إقامة ال�صالة عن روحه الطاهرة� ،ألقى
العميد الركن تكريتي كلمة ّنوه
فيها مبناقبية ال�شهيد وت�ضحياته.

• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست ّ
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش خم�س ّ
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

ومما قاله« :لقد افتدى �شهيدنا حممد
ّ
بدمائه الطاهرة ا�ستقرار الوطن و�سالمة
وان�ضم �إىل قافلة ال�شهداء
املجتمع،
ّ
الذين ر�سموا لنا طريق املجد ،وج��ادوا
منيعا .لذا
ب�أنف�سهم ليبقى بلدنا قو ًيا
ً
وجندد الأمل
ؤكد اعتزازنا ب�شهادتهم،
ن� ّ
ّ
واليقني ب� ّأن وطننا خالد بخلود �أبطاله،
وعزمية �أبنائه».
واملجنّ د ال�شهيد الأ�شقر هو:
• م��ن مواليد  1993/6/21يف حكر
ال�شيخ طابا  -عكار.
��ددت خدماته يف اجلي�ش بتاريخ
• ُم ّ
.2015/2/22
• من عداد لواء امل�شاة ال�ساد�س.
• حائز تنويه العماد قائد اجلي�ش

مرات.
وتهنئته ّ
عدة ّ
 -عازب.
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�إعداد :ندين البلعة خريالله  -ت�صوير :العريف مارون بدر

مديرية التوجيه

عريقة بجذورها حديثة بتقنياتها وتط ّلعاتها

اً
و�صول �إىل �إن�شاء
من مديرية الدعاية والن�شر خالل �أربعينيات القرن املا�ضي ،فال�شعبة اخلام�سة مطلع �سبعينياته ،ومديرية الإعالم يف �أواخرها،
تطور امل�ؤ�س�سة ومتطلبات الع�صر.
تطور الإعالم يف اجلي�ش مواك ًبا ّ
مديرية التوجيه يف العام ّ ،1981
ّ
وت�شعبت مهماتها و�أق�سامها ،وحققت يف ال�سنوات الأخرية نقلة نوعية على م�ستو َيي التقنيات والأداء.
املديرية نف�سها ،كربت ومنت
ّ
كانت جملة «اجلندي اللبناين» الو�سيلة الإعالمية الأوىل يف
جي�شنا ،وقد �سبق �صدورها اال�ستقالل� ،إذ �صدر العدد الأول منها
يف �أيار  1942عن «دار املك�شوف» التي جمعت يف تلك الفرتة
كبار الأدب��اء وال�شعراء والكتّ اب ،وه ��ؤالء �أ�سهموا يف حترير
املجلة �إىل جانب عدد من ال�ضباط الذين �أغنوا �صفحاتها
القيمة.
بالأبحاث واملقاالت الع�سكرية ّ
ا�ستمر �صدور «اجلندي اللبناين» �إىل حني �صدور «اجلي�ش» يف
العام  1984عن مديرية التوجيه.
يف العام  ،1947متّ تد�شني «�إذاعة اجلندي» التي عملت مع
املجلة على تعزيز الروابط الع�سكرية ودعم ال��روح املعنوية
اً
ف�ضل عن تثقيف الع�سكريني والإ�ضاءة على
يف امل�ؤ�س�سة،
�أو�ضاعهم والرتفيه عنهم.

عراقة اجلذور وحداثة الأداء

يف البدء كانت الكلمة عرب املجلة� ،أعقبها ال�صوت عرب
اً
و�صول �إىل ما هي عليه مديرية التوجيه اليوم :م�ؤ�س�سة
الإذاعة،
ّ
�إعالمية عريقة بجذورها ،حديثة بتقنياتها وتطلعاتها،
توجهاتها ،متفاعلة مع جمتمعها وع�صرها...
وطنية يف ّ
مديرية التوجيه اليوم يف هذا التحقيق ال��ذي كانت �أوىل
حمطاته لقا ًء مع مدير التوجيه العميد علي قان�صو و�إ�ضاءة
على مهمات املديرية وواقعها اليوم.
تت�شعب مهمات املديرية وتتو ّزع بني
ّ
مواكبة �ش�ؤون امل�ؤ�س�سة وع�سكرييها
من جهة ،والتوا�صل مع املواطنني من
جهة �أخ��رى .فمديرية التوجيه ،هي
اجلهاز الذي ُيناط به العمل الإعالمي
ّ
املتعلق بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وهي
«ح�سا�سات
وفق العميد قان�صو مبنزلة
ّ
القيادة» وامل��ر�آة التي تعك�س �صورة
اجلي�ش �أمام الر�أي العام.
على ال�صعيد الع�سكري ،ت�سهم
مديرية التوجيه م��ن خ�لال دوره��ا
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الإعالمي يف تعزيز الروح املعنوية لدى الع�سكريني ،وت�ؤدي دو ًرا
مهما يف تن�شئتهم الع�سكرية والوطنية ،و�إغناء معارفهم
ً
وثقافتهم .ومن خالل تفاعلها مع و�سائل الإعالم واملجتمع
ٍ
ب�شكل عام ،ت�ضطلع بدو ٍر مهم على �صعيد تنمية ال�شعور
الوطني وتعزيز اللحمة بني املواطنني ،عرب ما ّ
تبثه من مواد،
يج�سد هذه اللحمة.
وتظهريها ل�صورة اجلي�ش الذي
ّ
من جهة �أخرى ،ونظ ًرا لكونها م�صدر املعلومات الع�سكرية،
فهي ت�ؤدي وظيفة مهمة على �صعيد اال�ستقرار واحلفاظ على
معنويات املواطنني ،خ�صو�صً ا يف الأوق��ات التي ت�شهد توترات
تف�ضي �إىل انت�شار �إ�شاعات و�أخبار كاذبة .يف حاالت كهذه،
تكون بيانات قيادة اجلي�ش -مديرية التوجيه املرجع املوثوق
الذي ي�ضع احلقائق يف ن�صابها.
متار�س مديرية التوجيه وظائفها املتعددة بوا�سطة جهاز ب�شري
متنوع االخت�صا�صات والكفاءات ،ي�ضم مدنيني وع�سكريني
ّ
يتوزعون يف �أق�سامها� .أما على �صعيد التجهيزات والعتاد ،فقد
ّ
حققت املديرية نقلة نوعية خالل ال�سنوات الأخرية ،ما �أتاح
لها االرتقاء �إىل م�ستوى �أداء امل�ؤ�س�سات الإعالمية احلديثة،
بحيث باتت ت�ستخدم خمتلف الو�سائل والو�سائط التقنية
بو�ضوح خالل معركة «فجر
ج�سده �أدا�ؤها
ٍ
املتطورة .وهذا ما ّ
اجلرود» ويف حمطات �أخرى.
بالإ�ضافة �إىل البيانات التي كانت املديرية ت�صدرها ،اعتمدت

يف �أر�شيف اجلي�ش �صور نادرة
تعود �إىل ع�شرينيات القرن املا�ضي
وت� ّؤرخ �أحدا ًثا مف�صلية يف تاريخ لبنان.

املن�صات الإلكرتونية .كذلك ،نعمل على تطوير القدرات
الب�شرية واالعتماد على �أ�صحاب االخت�صا�ص ،و�إخ�ضاع العنا�صر
ٍ
م�سموحا �أن نبقى يف
لدورات تدريبية تواكب التقنيات .لي�س
ً
ً
مكاننا� ،أو �أن ّ
وكلفة من دون �أن
تطو ًرا
نحقق �أكرث العتاد ّ
منتلك مهارات ت� ّؤهلنا ال�ستخدامه.

العالقة مع و�سائل الإعالم

�صيغة امل ��ؤمت��رات ال�صحافية والإط�ل�االت املبا�شرة للناطق
الر�سمي با�سم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،والذي كان يواكب مع
الإعالم املدين� ،سري العمليات الع�سكرية على مدار ال�ساعة،
اً
امل�صورة من
ف�ضل عن املتابعة اليومية والنقل املبا�شر للمادة
ّ
�سهل ح�صول و�سائل الإعالم
اجلبهة و�ساحة املعارك ،الأمر الذي ّ
على املعلومات والأخبار من امل�صدر ،وخفّ ف من ن�سبة الأخطاء
يف نقلها.

تطوير القدرات واملعدات

كذلك ،مل تعد �إطالالت اجلي�ش الإعالمية مقت�صرة على
مواكبة التطورات والأحداث الع�سكرية والأمنية وما يت�صل
بها ،بل باتت ت�شمل العديد من املنا�سبات االجتماعية (يوم
املر�أة العاملي ،يوم املياه ،عيد الأم.)...
يف هذا ال�سياق ،يو�ضح مدير التوجيه � ّأن عملية تطوير �أداء
املديرية� ،شملت بح�سب توجيهات القائد ،القدرات واملعدات
حد �سواء .ويقول :نحن نواكب التكنولوجيا من خالل
على ّ
املعدات لكي تكون مبتناول فريق العمل،
حتقيق �أحدث
ّ
من �أجهزة نقل مبا�شر وكامريات وبرجميات وغريها...
وبذلك باتت نوعية ال�صور والأفالم والكليبات وكل الأعمال
التقنية تُنفَّ ذ باحرتاف .وعلى م�ستوى التوا�صل االجتماعي
ٍ
بفعالية على
الذي ُخ ِّ�ص�ص له فرع يف املديرية ،بتنا موجودين

على �صعيد �آخر ،ي�شري مدير التوجيه �إىل � ّأن لو�سائل الإعالم
أ�سا�سيا يف دعم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،خ�صو�صً ا �أ ّنها تعترب
دو ًرا �
ً
الوقوف �إىل جانب اجلي�ش جز ًءا من واجبها الوطني ،وقد بات
التعاطي معها �أ�سهل يف وجود التقنيات احلديثة ،مما خفّ ف
اعتمادها على امل�صادر غري الدقيقة للمعلومات.
ّ
جتلت يف �أك�ثر من منا�سبة� ،أبرزها �إحياء
هذه العالقة
ٍ
«ذك��رى اال�ستقالل  ،»75ال��ذي ب��د أ� بفكرة مت تطويرها
فتحولت �إىل م�شروع �ضخم �أجنزته املديرية يف وقت قيا�سي ال
ّ
يتعدى ال�شه َرين ،وكانت الن�شاطات بالتعاون مع و�سائل
ّ
الإعالم والبلديات واجلمعيات الك�شفية والهيئات الأهلية
على م�ستوى لبنان ،وال�صدى الذي تركته مل ّ
يقل �أهمية عن
�أ�صداء املتابعة امليدانية لـ«فجر اجلرود».
جميعا يف هذه
كان هدفنا الأ�سا�سي �إ�شراك اللبنانيني
ً
ا�ستمرت
املنا�سبة ،وهذا ما ح�صل ،خ�صو صً� ا � ّأن االحتفاالت
ّ
يوما و�شملت خمتلف املناطق اللبنانية.
�أكرث من ً 15
يوم املر�أة العاملي كان �أي�ضً ا منا�سبة واكبتها املديرية بحرفيةٍ
عالية� ،إذ �أ�ضاءت على دور املر�أة يف اجلي�ش (قوات جوية� ،ألغام،
أعدتها و�سائل
مو�سيقى ،)...وقد جذبت الكليبات التي � ّ
الإع�لام العربية والأجنبية ،ف�سارعت �إىل التغطية و�إج��راء
املقابالت مع «�سيدات اجلي�ش اللبناين».
كذلكّ ،
توظف املديرية �إمكاناتها لدعم �أي �إجناز على
�صعيد اجلي�ش ،ومن هذا املنطلق �أعلنت م�شاركة الرائد
رودولف عقل يف �أ�صعب ال�سباقات يف العامل (بطولة Red Bull
 ،)X- Alps 2019و�ستوا�صل دعم هذا احلدث من خالل �ضخ
املادة الإعالمية يف كل حمطة ي�صل �إليها ال�ضابط امل�شارك،
وقد مت و�ضع خارطة للتوا�صل مع و�سائل الإعالم يف كل ما
ّ
يتعلق بهذا املو�ضوع .كما ا�ستخدمت تقنياتها للإ�ضاءة على
ذكر على �سبيل
�إجنازات الوحدات وامل�ؤ�س�سات الع�سكريةُ ،ي َ
املثال وثائقي عن امل�ست�شفى الع�سكري املركزي.
اً
قائل :دور املديرية هو بث التوجيهات
ويختم مدير التوجيه
الوطنية والإ�ضاءة على مهمات اجلي�ش ون�شاطاته ،وم�سرية
تطوره والعمل يف فروعه وم�ؤ�س�ساته ...وهي ت ��ؤدي هذا الدور
ّ
ٍ
باحرتاف وم�س�ؤولية.
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�أق�سام املديرية

تت�أ ّلف مديرية التوجيه من �ستة
ٍ
ب�شكل متكامل
�أق�سام ،تعمل
يتيح �أداء املديرية لدورها.

ق�سم الإدارة:
اللوج�ستية والت�سويق

ُي ِع ّد ق�سم الإدارة املوازنة ال�سنوية
ملديرية التوجيه ،ويدير �أموالها
وم�شرتياتها وعتادها و�آلياتها،
ي�سوق املطبوعات التي ت�صدرها وي� ّؤمن لها الإعالنات
كما ّ
ويدير اال�شرتاكات فيها ،ويقوم بتوزيعها على الألوية والأفواج
وامل�شرتكني املدنيني ،بالإ�ضافة �إىل توزيع املن�شورات يف خمتلف
املنا�سبات .هذه املهمات تقت�ضي حركة ال تهد أ� على مدار
ال�سنة ،وتقول رئي�سة الق�سم العقيد الإداري فاديا �صقر يف هذا
مير يوم على الق�سم من دون �ضجيج الآليات
الإطار :يكاد ال ّ
ّ
وزحمة الع�سكريني وهم يت�سلمون املن�شورات من املخازن التي
نعمل على تطوير موا�صفاتها با�ستمرار.
يتبع لهذا الق�سم املتحف الع�سكري ،وبالتايل فهو م�س�ؤول
تعهد مقتنياته و�صيانتها وعر�ضها يف معار�ض خمتلفة،
عن ّ
اً
ف�ضل عن ا�ستقبال الوفود التي تزوره.
خمزن �أر�شيف املجالت واملطبوعات هو �أي�ضً ا يف عهدة ق�سم
الإدارة� ،أم��ا املفكرة ال�سنوية التي يقوم الق�سم بتدقيقها
وحت�ضريها ومتابعة طبعها وتوزيعها ،فينتظرها ال�ضباط
والع�سكريون مطلع كل �سنة ،لتكون رفيقة �أيامهم وهدية
يقدمونها باعتزا ٍز للأقارب والأ�صحاب.
ّ

ق�سم الربامج والت�صوير:
ال�صوت وال�صورة والتقنيات احلديثة

امل�صورون يف ق�سم الربامج
ّ
والت�صوير هم على ا�ستعداد
دائم لأي مهمة تطر�أ ،فهذا
املحرك الأ�سا�سي
الق�سم هو
ّ
لعمل مديرية التوجيه ،وفق
م��ا ي��و���ض��ح رئي�سه العقيد
ال��رك��ن ن��زي��ه ج��ري��ج .فهو
ي��ن��ق��ل ب��ال�����ص��ورة وال�����ص��وت
خمتلف ن�شاطات امل�ؤ�س�سة،
اً
و�صول �إىل
ب��د ًءا بر�أ�س الهرم
�أ�سفل القاعدة ،ومن �أق�صى
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بزة اللواء ف�ؤاد �شهاب

تغطية احتفاالت ع�سكرية

النقل املبا�شر

 ...ونقل وقائع املناورات

اجلنوب �إىل �أق�صى ال�شمال...
اً
التطور التقني والتكنولوجي ،و�صول �إىل
واك��ب الق�سم
ّ
ٍ
ب�شكل
ا�ستحداث فرع «النقل املبا�شر» الذي ظهرت �أهميته
م�صوروه
�أ�سا�سي يف �أثناء معركة «فجر اجلرود» ،حيث كان
ّ
موجودين مع الوحدات القتالية يف اخلطوط الأمامية .عمل
ه��ذا الفرع بالتعاون مع ال��ق��وات اجلوية وغرفة عمليات
ٍ
بلحظة،
ميدانيا حلظة
القيادة ،على نقل جمريات املعركة
ً
طوال فرتة العملية ومن دون ّ
توقف .فكان القائد و�أركانه

 ...ومنا�سبات �أخرى

مواكبني املعركة وك�أنهم موجودون يف امليدان،
ما �أتاح لهم اتخاذ القرارات املنا�سبة ب�سرعة.
وبالإ�ضافة �إىل متابعة �سري املعركة على الأر�ض،
عمل الق�سم على حت�ضري الأفالم املنا�سبة ون�شرها
يوميا ل��ل��ر�أي العام اللبناين واخل��ارج��ي ،فكان
ً
آنية بكل التحديات
بينة دقيقة و� ّ
املواطنون على ّ
التي يواجهها الع�سكريون يف �ساحة املعركة.
هذا يف احلرب� ،أما يف �أيام ال�سلم فق�سم الربامج
والت�صوير هو رفيق الع�سكري الدائم ينقل ن�شاطاته
أفالما تظهر اجلهود
املتنوعة
وي�صورها ،وينتج � ً
ّ
اجلبارة لع�سكريينا يف خمتلف املجاالت.
وي�ضيف العقيد جريج« :برنامج اجلندي» الأ�سبوعي
الذي ينتجه الق�سم وتنقله املحطات الإذاعية ،هو
�صلة و�صل قوية بني جنودنا ومواطنينا ،من خالل
يت�ضمنها.
الأخبار واملقابالت والتقارير التي
ّ
ٍ
و�إذ ي�شري �إىل �أ ّنه ميكن ل�صورة واحدة �أن تقلب
يتعدى الع�شر
لفيلم ق�صري ال
املقايي�س جميعها� ،أو
ٍ
ّ
ٍ
ثوان �أن يرتك �أث� ًرا فور ًيا يف اجلمهور امل�ستهدف،
يعر�ض باخت�صا ٍر مهمات الق�سم:
ّ
 تنفيذ مهمات الت�صوير املكلف بها بالتن�سيقمع �أق�سام املديرية.
 ت�أمني النقل املبا�شر لبقع العمليات وغريها عند احلاجة،بالتن�سيق مع القوات اجلوية وعمليات قيادة اجلي�ش.
 ت�أمني ال�صور الفوتوغرافية لل�صحف واملجالت املدنيةوللإ�صدارات الع�سكرية يف اجلي�ش.
 �أر�شفة ال�صور الفوتوغرافية والأفالم التلفزيونية.وتعهده وت�أمني م�ستلزماته بالتن�سيق
 �صيانة عتاد الت�صويرّ
مع ق�سم الإدارة.
 افتتاح دورات تدريبية للعاملني يف الق�سم ،و�أق�سام التوجيهوفروعه يف وحدات اجلي�ش.
 �إنتاج الربامج التلفزيونيةوالإذاع�����ي�����ة وال��وث��ائ��ق��ي��ة،
والأنا�شيد والأغاين الوطنية،
وت��ع��م��ي��م��ه��ا ع��ل��ى و���س��ائ��ل
الإعالم.
 ت�أمني التوا�صل والتن�سيقمع و�سائل الإع�ل�ام املرئية
وامل�سموعة.
كما يتبع للق�سم خمزن
امل�صور (�صور
�أر�شيف اجلي�ش
ّ
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فوتوغرافية و�أفالم فيديو) ،وي�ضم نيغاتيف ل�صو ٍر يعود بع�ضها
وت�شكل بحد ذاتها ثروة وطنية،
�إىل ع�شرينيات القرن املا�ضي،
ّ
ً
جت�سد �أحداثا وحمطات مف�صلية يف
نظ ًرا �إىل ندرتها ولكونها ّ
حاليا ،يعمل فريق عمل متكامل على ت�أليل
تاريخ لبنان.
ً
هذه ال�صور والأفالم وتنظيمها للأر�شفة.
يتطلب العمل يف ق�سم الت�صوير والربامج معرفة بالتقنيات
طوعت املديرية تقنيني متخ�ص�صني
وامتالك مهارات ،لذلك ّ
ّ
يف جم��االت الإخ��راج والت�صوير والعلوم التقنية التي تتعلق
ٍ
لدورات وجل�سات
بالنقل املبا�شر ،و�أخ�ضعت ع�سكريي الق�سم
تعليمية لتطوير مهاراتهم.
وعلى �صعيد امل��ع��دات ،يتم حتقيق �أح��دث الكامريات،
اً
ف�ضل عن � ّآليتَي  SNJللنقل املبا�شر ،وكامريات  Droneهي
الأحدث (مدى  12كلم) وقد ا�ستُخ ِد َمت يف نقل �أحداث «فجر
اجلرود» على مدار ال�ساعة.

خمزن الأر�شيف امل�ص َّور

ق�سم ال�صحافة والعالقات العامة :رادار القيادة

ق�سم ال�صحافة والعالقات العامة هو عني املديرية ورادار
القيادة ،الذي يتولىّ متابعة الأخبار اليومية من خالل و�سائل
الإعالم ومواقع التوا�صل االجتماعي.
يتحدث رئي�س الق�سم العقيد الركن ف��ادي �أب��و عيد عن
ّ
ين�سق مع اجلهات املعنية وباقي
مهمات ق�سمه ،ال��ذي
ّ
�أق�سام املديرية لتغطية ن�شاطات القيادة والوحدات .وهو يقوم
من خالل فرع العالقات العامة ،بتن�سيق العالقات و�إجراء
االت�صاالت مع م�ؤ�س�سات مدنية وحكومية ،وحت�ضري تراخي�ص
ّ
املحليني والأجانب
الت�صوير والتحقيقات املختلفة لل�صحافيني
ووك��االت الأنباء وخمتلف و�سائل الإع�لام و�شركات �إنتاج
الأف�لام .بالإ�ضافة �إىل تنظيم عالقة ر�ؤ�ساء حترير ال�صحف
وحمرري ال�صحافة الأجنبية بقيادة اجلي�ش،
واملجالت املحلية
ّ
والتوا�صل مع الق�سم اال�سرتاتيجي يف مديرية املخابرات لت�أمني
التبادل الإعالمي بني لبنان واخلارج ،عرب امللحقني الع�سكريني
الأجانب يف لبنان وامللحقني الع�سكريني اللبنانيني يف اخلارج.
يف م��وازاة ذل��ك ،ي� ّؤمن الق�سم من خ�لال ف��رع الرتجمة،
ح��اج��ات امل��دي��ري��ة م��ن الرتجمة باللغتَني الإنكليزية،
والفرن�سية ،والتعريب.
وبهدف املحافظة على التوا�صل مع ال��ر�أي العام املحلي
والدويل ،يقوم فرع ال�صحافة بالعديد من املهمات ،فهو ُي ِع ّد
الأخبار والبيانات والتعاميم والن�شرات ...بالإ�ضافة �إىل ر�صد
ّ
ملخ�صات �أخبار ال�صحف
ال�صحافة املحلية والعاملية ،وتنظيم
والتحليالت واملجالت ،و�إعداد ّ
ملخ�ص «�إعالم اليوم» والتقارير
ال�صحافية ،والأر�شفة اليومية للمقاالت والأخبار والأح��داث
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فرع مواقع التوا�صل االجتماعي

إلكرتونيا.
ورقيا و�
ً
والدرا�سات املهمة وتوثيقها ً
َي َ
ٍ
ب�شكل خا�ص يف املنا�سبات والأعياد الوطنية،
ن�شط الق�سم
ويف �أثناء املعارك الع�سكرية والأحداث واملهمات الأمنية� ،أو يف

حال انت�شار �شائعات �أو �أخبار مغلوطة...
و ُيعنى فرع مواقع التوا�صل االجتماعي التابع للق�سم ،ب�إدارة
ح�سابات اجلي�ش على هذه املواقع وهي:
في�سبوك.Lebanese Armed Forces Official :
تويرت.Leb Army Official :
�إن�ستغرام.Lebanese Army Official :
ويقول العقيد الركن �أب��و عيد� :إ ّن��ن��ا فاعلون على هذه
احل�سابات ونن�شر عربها ن�شاطات يومية للجي�ش ،كما ننقل
ٍ
ب�شكل مبا�شر.
االحتفاالت الر�سمية

ق�سم التخطيط والر�صد :التوجيه املعنوي

�إعداد اخلطة التوجيهية ال�سنوية والت�أكد من تطبيقها يف
الوحدات هو عمل ق�سم التخطيط والر�صد ،الذي يتوىل �أي�ضً ا:
تنظيم جداول �شهرية ون�صف �شهرية باملواقع املر�صودة ،تنظيم
خطة عمل العديد والعتاد الالزم بالتن�سيق مع باقي الأق�سام،
ّ
يتعلق
ر�صد ال��ر�أي العام والن�شاط ال�سيا�سي والأخ��ب��ار يف ما
بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ورفع التقارير اليومية بذلك ،وجتميع
الرتاث والتاريخ الع�سكري وت�صنيفه وحفظه.
ترو أ� ّنه بعد �إعداد
ي�شرح رئي�س الق�سم العميد الركن �إبراهيم ّ
اخلطة ال�سنوية ،بالتن�سيق مع باقي الأق�سام و�إقرارها ،يتم
تعميم هذه اخلطة على الوحدات التي بدورها ترفع ال�صعوبات
واالقرتاحات.

م�سك �سجالت الوقائع العمالنية والعمليات الع�سكرية يف
الوحدات وجمعها ب�صور ٍة دورية.
ُي َّ
كلف الق�سم �أي�ضً ا تقييم الوحدات على �صعيد التوجيه
ُ�شكل �سنو ًيا وجتول على 50
املعنوي ،وتُنفّ ذ هذا التقييم جلنة ت َّ
عينة
قطعة ع�سكرية لتقييمها على م�ستو َيني :من خالل ّ
ع�سكرية ( 20ع�سكر ًيا من كل قطعة يخ�ضعون الختبا ٍر
ّ
املعممة-
خطي بالن�شرات التوجيهية والأنا�شيد واملطبوعات
ّ
ُ�شكل  %60من العالمة) ،ومن خالل التفتي�ش على
وهي ت ّ
ال�سجالت والت�أكد من م�سكها وفق التعليمات ( %40من
العالمة) .تجُ َمع العالمات وعلى �أ�سا�سها يتم تكرمي القطع
التي ّ
حلت يف املراكز الأوىل يف احتفال �سنوي.
يف ال�سياق نف�سه ،يقوم الق�سم بتقييم اللوحات الإعالمية
الف�صلية للقطع.
ن�سق الق�سم مع �أق�سام التوجيه وفروعه يف القطع
�إىل ذلكُ ،ي ّ
ُ
ُ
َّ
والوحدات ،لرتقيم عتاد التوجيه امل�سلم لها �أو امل َّ
حقق لديها
ومطابقته مع ترقيم املديرية ،بالإ�ضافة �إىل تنظيم حلقتَي
تدريب لرتباء التوجيه يف القطع� .أما فرع التوثيق يف الق�سم
فتُحفَ ظ فيه كل البحوث الع�سكرية وت َّ
إلكرتونيا.
ُوثق �
ً

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

م�صورو التوجيه جنود ال�صورة الذين ير�صدون احلدث
�إذا كان
ّ
حمرري ق�سم املطبوعات هم جنود الكلمة
بكامرياتهم ،ف� ّإن ّ
وتوجهاتها عرب �أقالمهم.
ال�ساعون �إىل جت�سيد روحية امل�ؤ�س�سة ّ
وللمفارقة ،ف� ّإن جنود الكلمة هم يف الواقع جمموعة �سيدات
احرتفن التجوال يف كل موقع جلي�شنا ،ويف كل بقعة
و�صبايا
َ
اً
ٍ
بتحقيق مي�سح قليل من التعب
ليعدن
ي�ؤدي فيها مهمةُ ،
ويقدم التحية جلهودهم وت�ضحياتهم
عن جبني اجلنود،
ّ
الغالية.
�إىل جانب ه�ؤالء «اجلنديات» جمموعة من الكتّ اب الذين
قيمة ،وفريق فنّ ي
يرفدون مطبوعات اجلي�ش ب�أبحاث ومقاالت ّ
ي�سهر على �إخراج هذه املطبوعات وتنظيم م�ضمونها و�صولاً
�إىل �إ�صدارها ّ
بحل ٍة �أنيقة راقية.
يحدثنا عن مهمات
رئي�س الق�سم العقيد الركن طارق مراد ّ
الق�سم ،وعلى ر�أ�سها �إعداد املطبوعات التي ت�صدر عن مديرية
حاليا يف مديرية
التوجيه ،ومتابعة عملية طباعتها (تتم
ً
ال�ش�ؤون اجلغرافية) ،وهذه املطبوعات هي:
فرع الر�صد
 «اجلي�ش» جملة �شهرية ت�ضم موا�ضيع متنوعة ع�سكريةكذلكُ ،ي ِع ّد الق�سم تقرير املعنويات لدرا�سة الو�ضع النف�سي وثقافية و�صحية وتربوية واجتماعية وترفيهية ،بالإ�ضافة �إىل
�شهدت هذه املجلة
واالجتماعي على نطاق الفرد واملجموعة داخ��ل اجلي�ش ،ق�سم خم�ص�ص للأوالد (جندي الغد) .وقد
َ
ف�صليا من قبل الوحدات ،ويتابع مراحل ت��ط� ّ�ورت خاللها بال�شكل وامل�ضمون ،لكنّ ها يف
باال�ستناد �إىل التقارير املرفوعة
ً
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املراحل جميعها كانت وتبقى ابنة امل�ؤ�س�سة و�صورتها ،ورفيقة
�سالحها ،بل و�أي�ضً ا �أحد �أ�سلحتها احل�ضارية .فمن خالل
�أبوابها وحتقيقاتها ،واكبت �أجهزة القيادة والقطع ،ورافقت
حتركاتها ومهماتها م�ستطلعة �أحوالها .كما � ّأدت بجدار ٍة
ّ
دورها يف تر�سيخ القيم والف�ضائل الع�سكرية ،و�سهرت على
تراث امل�ؤ�س�سة العريق ،وعملت على ّ
بث القيم الأخالقية
والوطنية والإن�سانية ،وحر�صت على التفاعل مع املواطنني يف
خمتلف الق�ضايا.
ي�ضم فريق «اجلي�ش» جمموعة من املتخ�ص�صني يف جماالت
خمتلفة ويعمل ب�إ�شراف رئي�س الق�سم ،وبالتن�سيق مع �أق�سام
املديرية.
 «الدفاع الوطني» ،جملة ف�صلية تُعنى بالأبحاث والدرا�ساتالفكرية والع�سكرية ذات الطابع اال�سرتاتيجي ،تحُ ال
لتقرر
املقدمة �إليها� ،إىل جلنة من ذوي االخت�صا�ص
الأعمال
ّ
ّ
مرجعا للباحثني
ُعد الدفاع الوطني
مدى �صالحيتها للن�شر .ت ّ
ً
واملخت�صني ي�ستندون �إليه يف �أبحاثهم.
ّ
تخت�ص بالن�شاطات
 «�صدى الثكنات» ،ن�شرة �شهريةّ
الع�سكرية يف القطع والوحدات واملديريات والألوية والأفواج،
وتُلقي ال�ضوء على جهود الع�سكريني ون�شاطاتهم يف مراكز
خدمتهم.
 «ا�سرتاحة اجلندي» ،مطبوعة ترفيهية تثقيفية ت�صدر كل�شه َرين ،وهي م�ؤلفة من �أربع �صفحات ت َّ
ُعلق على اللوحات
الإعالمية يف القطع.

ق�سم احلرب النف�سية :املواجهة امل�ستمرة

ٍ
ب�شكل
هو ق�سم حديث وقيد التطوير ،تتمحور مهماته
�أ�سا�سي حول جما َلني :الإرهاب ومكافحته ،والعدو الإ�سرائيلي،
وفق ما ي�شرح لنا رئي�سه العميد الركن من�صور زغيب.
ّ
تتعلق بالعقيدة الع�سكرية
يتوىل هذا الق�سم �إعداد درا�سات
جلي�ش العدو الإ�سرائيلي ونظام قتاله� ،أ�ساليب احلرب النف�سية
والدعاية الإ�سرائيلية ،البنية االجتماعية والدميوغرافية
اً
ف�ضل
واالقت�صادية والنظام ال�سيا�سي للكيان الإ�سرائيلي،
عن الأهداف ال�سيا�سية لل�صهيونية العاملية و�أخطارها على
لبنان واملحيط العربي ،وبنية املنظمات الإرهابية والأ�صولية
وانت�شارها و�أ�ساليب قتالها وانتماءاتها ال�سيا�سية والعقائدية.
وهو يعتمد يف جمع معطياته على عدة م�صادر ،منها :مديرية
املخابرات ،و�سائل �إع�لام العدو ،وو�سائل الإع�لام والكتب
واملجالت والدرا�سات الوطنية والعربية والأجنبية.
ُيعنى الق�سم �أي�ضً ا مبمار�سة احلرب النف�سية امل�ضادة يف �إطار
ال�صراع �ضد العدو الإ�سرائيلي والإرهاب ،وبدرا�سة الو�ضع النف�سي
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واالجتماعي على النطاق الفردي واجلماعي داخل اجلي�ش.
وي�ؤكد العميد الركن زغيب �أهمية هذا الق�سم يف العمل
خ�صما �أو عد ًوا
على العوامل النف�سية للجمهور �سواء كان
ً
ً
إعالميا
�صديقا .فالتح�ضري للمهمة يتم بالدرجة الأوىل �
�أو
ً
وبالعمل على العقول والأذه��ان «فمن ي�سيطر على العقول
يربح املعركة».

مركز الت�أليل :الع�صب الرقمي

�إىل الأق�سام التي تت�ألف منها مديرية التوجيهُ ،ي�ضاف مركز
املكون احليوي الأ�سا�سي لعمل كل الأق�سام.
الت�أليل وهو
ّ
عنا�صره املتخ�ص�صة باملعلوماتية والربجمة جتول يف خمتلف
املكاتب ،تتابع كل معدات الت�أليل ،ت�صلح الأعطال فيها
وتطور املهمات املنفّ ذة.
وتحُ ّدث براجمها ،مبا يتنا�سب
ّ
ال تقت�صر مهمات املركز على ذلك ،وتو�ضح رئي�سته الرائد
ماري �صعب عمله يف �إدارة املوقع الر�سمي للجي�ش اللبناين على
الإنرتنت وحتديثه ،وت�أمني �سهولة ولوجه من قبل امل�ستخدمني،

املوقع االلكرتوين للجي�ش اللبناين

ع�بر خمتلف ال��و���س��ائ��ل (smart phones- tablets-
� .)...Laptopsإذ ميكن للم�ستخدم ،متابعة البث املبا�شر
للجي�ش من خالل هذا املوقع و�صفحة الفي�سبوك ،واحل�صول
على الفيديوهات والأخبار جميعها ،وحتميلها مبا�شرة،
بالإ�ضافة �إىل ّ
االطالع على خمتلف الن�شاطات واملن�شورات
الإعالمية والع�سكرية ،وما يحتاجه من معلومات �أخرى
حول اجلي�ش (ال�صور والأفالم والأنا�شيد الع�سكرية ،وتنظيم
اجلي�ش وهيكليته ،و�شروط التطوع فيه) .كما يتيح هذا
املوقع مل�ستخدميه معرفة املعامالت الإداري���ة التي تخ�ص
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية واملواطنني ،وكيفية تقدميها ودورتها
الإدارية (تراخي�ص الت�صوير ،احل�صول على خريطة).
يقوم املركز بتَيومي م�ضمون موقع اجلي�ش على الإنرتنت على
مدار ال�ساعة ،باللغات العربية والفرن�سية والإنكليزية وحتديث
ت�صميمه ولغة برجمته ،بالإ�ضافة �إىل �إدارة القناة اخلا�صة
باجلي�ش اللبناين على موقع يوتيوب TheLebaneseArmy
ّ
(لتلقي
 ،Youtube channelوا�ستثمار تطبيق LAF Shield
يتعر�ض له �أي
الأخبار فور تعميمها والإبالغ عن �أي حادث قد
ّ
ً
مرتبطا مبهمات اجلي�ش� ،أو �أي انتهاكات
مواطن ويكون
�أمنية) .ميكن حتميل هذا التطبيق من خالل ح�سابات
اجلي�ش على  Google Playو App StoreوWindows
.Store
ويف �إطار العمل على تطوير الربامج و�أ�ساليب ت�أليل �أعمال
مديرية التوجيه� ،أن�ش�أ املركز �شبكة م�ستقلة م�ؤلفة من نقاط
تربط املديرية ب�أق�سامها يف الكرنتينا ،وبع�ض �أق�سام التوجيه
يف القطع والوحدات ،بهدف اال�ستثمار الفوري لل�صور والأ�شرطة
امل�صورة .ويدير املركز ع��دة �شبكات (خ��ادم وكمبيوتر)
مل�صلحة الأق�سام.

يعمل املركز على �إعداد منظومة ر�صد حديثة لقنوات التلفزة
التطورات الفنية والتقنية يف جمال
والراديو ،تتما�شى مع �أحدث
ّ
حاليا قيد التجربة والتح�سني
الإعالم املرئي وامل�سموع ،وهي
ً
ٍ
ب�شكل نهائي.
حلني اعتمادها
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يوميات �أمنية

�إعداد :نيناعقل خليل

موقوفون باجلملة

يف ق�ضايا خمدرات

ومزوري
و�إحالة �إرهابيني ّ

�شهادات �إىل الق�ضاء

ب��امل��خ��درات وترويجها .وقد
���ض��ب��ط��ت يف م��ن��زل امل��دع��و
متنوعة من
عبا�س كميات
ّ
املخدرات (ح�شي�شة الكيف
 حبوب خمدرة) ،بالإ�ضافة�إىل �أ�سلحة وذخ��ائ��ر حربية
ومبلغ مايل (.)2019/3/13
 املدعو نادر ال�شيخ ال�شيخ،وذلك على �أثر تداول مقطع
ف��ي��دي��و ع�ب�ر �أح����د م��واق��ع
التوا�صل االجتماعي ،يظهر
فيه ي��ت��ن��اول امل��دع��و حممد
�سرور ،ويطلق ادع��اءات حول
قيامه ب�إجناز رخ�ص �أ�سلحة
بالتعاون مع �ضابط عام يف
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وتبينّ
نتيجة التحقيقات الأولية
� ّأن لديه خالفات عائلية مع
املذكور �سرور ،كما اعرتف
باالفرتاءات التي �ساقها بحق
ال�ضابط العامُ ،
و�ضبط بحوزته
�سالح حربي دون ترخي�ص
(.)2019/3/17
 ال�سوري جالل عبد الرحمن بكور يف حملة البداوي  -املنيه،ومركبة .وقد
لإقدامه على ت�صنيع وبيع �أدوات تنظيف مز ّورة
ّ
متّ �ضبط املعدات والغالفات والأكيا�س ل�صنع هذه الأدوية،
بالإ�ضافة �إىل عبوات مواد تنظيف (.)2109/3/27
 ال�سوري م��روان حممد مر�سي بعد �أن دهمت منزله يفحملة العمرو�سية ،لإقدامه على الإجتار باملخدرات وترويجها
متنوعة منها
وتعاطيها ،وق��د �ضبطت يف امل��ن��زل كمية
ّ
مبلغ مايل (.)2019/3/11
بالإ�ضافة �إىل
ٍ
• �أحالت مديرية املخابرات على الق�ضاء املخت�ص:
ّ
امللقب بــ«�أبو علي الدرعاوي»
 -ال�سوري �أحمد علي بطحة

• �أوقفت مديرية املخابرات:
املدعوين :حممد يا�سر �أدي��ب البزري،
ّ
ب�شار علي بغدادي وال�سوري ك�سار حممد
ّ
حملتي الدكوانة وكفرحباب،
حميدي يف
لإقدامهم على تعاطي املخدرات وترويجها
ّ
املحلتني املذكورتني ،و�ضبطت بحوزتهم
يف
متنوعة من املادة املذكورة بالإ�ضافة
كمية
ّ
�إىل مبالغ مالية (.)2019/3/5
 امل��دع��و �إي��ل��ي وج��ي��ه احل���اج يف حملةال�ضبية ،لإقدامه على ترويج املخدرات يف
املحلة املذكورة ،و�ضبطت بحوزته كميات
متنوعة من امل��واد املخدرة ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
مبلغ مايل(.)2019/3/7
ٍ
املدعوين حممد �أحمد الأحمد وعبد اللـه خالد احل�سن
ّ
وال�سوري جا�سم عواد العلي يف حملة نهر �إبراهيم حليازتهم
كمية من املخدرات (.)2019/3/7
املدعوين ب�شري ج ،.ب�سام غ .و�أماين ز .يف منطقة قنابة
ّ
 بعبدات ،لإقدامهم على الإجت���ار باملخدرات وترويجهاوتعاطيها ،كما �ضبطت بحوزتهم كمية خمتلفة من املواد
املخدرة ،بالإ�ضافة �إىل �سالح حربي (.)2019/3/10
�ضيا يف حملة احلدث – بعبدا ،بجرم
 املدعو ح�سن حممد ّترويج املخدرات يف املحلة املذكورة ،و�ضبطت بحوزته كمية
متنوعة من امل��واد املخدرة .واملوقوف كان مطلو ًبا لإقدامه
ّ
بتاريخ �سابق على �إط�لاق النار من
�إطالق �سراح
���س�لاح ح��رب��ي ب��اجت��اه �أح���د املواطنني
ال�سوري املخطوف
و�إ�صابته
ح�سني العلي
(.)2019/3/11
 املدعو عي�سى عبد الرحمن عبا�سّ
ال�سلم ،واملطلوب حممد
يف حملة حي
�أ�سعد �شيخو ،لإقدامهما على الإجتار
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يف �إطار جهود مديرية املخابرات لإطالق �سراح ال�سوري
ّ
م�سلحون على �أوتو�سرتاد
ح�سني العلي الذي اختطفه
امل�صنع – البقاع ،متّ الإفراج عن ال�سوري املخطوف وهو
بحالة �صحية جيدة ،وتقوم املديرية مبتابعة التحقيقات
لتوقيف املتو ّرطني يف العملية (.)2019/3/17

�أو «�أب����������و ع��ل��ي
ال����ك����ي����م����اوي»،
الن����ت����م����ائ����ه �إىل
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ات
الإره����اب����ي����ة ال��ت��ي
ك���ان���ت م���وج���ودة
يف ب���ل���دة ع��ر���س��ال
وجرودها ،ومل�شاركته
�إىل جانبها باالعتداء
على وحدات اجلي�ش
ال��ل��ب��ن��اين يف ال��ع��ام
.2014
و ُيعد املدعو بطحة
�أح���د �أخ��ط��ر خ�براء
امل����ت����ف����ج����رات يف
جمموعة الإره��اب��ي
فواز
الفا ّر ال�سوري فرا�س ّ
القا�سم ّ
امللقب بـــ«�أبو
جعفر الق�سطالين»،
امل�س�ؤولة عن تفخيخ
العديد من ال�سيارات
التي متّ �إدخالها �إىل لبنان ،ما � ّأدى �إىل ا�ست�شهاد وجرح عدد
ّ
مكل ًفا من قبل
من املواطنني والع�سكريني .وبطحة كان
«الق�سطالين» با�ستهداف �أحد الأ�شخا�ص يف بلدة عر�سال بعبوة
نا�سفة ،وقد متَّ �ضبط مواد وقطع �إلكرتونية ت�ستخدم يف �صناعة
العبوات املتفجرة (.)2019/3/1
 ع�شرة موقوفني يف �إطار ملف ال�شهادات اجلامعية املز ّورة،لإقدام بع�ضهم على تنظيم �شهادات جامعية وا�ست�صدارها من
�إحدى اجلامعات ومنحها للبع�ض الآخر بطريقة غري قانونية
( .)2019/3/15وما زالت التحقيقات م�ستمرة ب�إ�شراف الق�ضاء
املخت�ص.

تروج املخدرات
تفكيك �شبكة ّ

بعد �سل�سلة توقيفات بتواريخ خمتلفة لعد ٍد من املر ّوجني
من بينهم :م.امليقاتي ،ب.جربايل ،ب .غ�صوب وم .التالوي،
متكنت مديرية املخابرات من تفكيك �إحدى �شبكات
ّ
املدبر لها يف حملة عم�شيت ،وهو
ترويج املخدرات وتوقيف الر�أ�س ّ
ال�سوري مرتي الزين ّ
املدعوة �سولنج
امللقب بـ «هتلر» ،وبرفقته
ّ
زعيرت .وقد ُ�ضبطت بحوزته كمية كبرية من املخدرات،
بالإ�ضافة �إىل �أ�سلحة حربية وعملة نقدية مز ّورة (.)2109/3/15

�أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإ�سرائيلي ()2109/3/3
و�أخرى مماثلة قوامها �أربعة عنا�صر ( )2019/3/6على
خرق اخلط الأزرق مقابل بلدة كفركال مل�سافة حواىل
 45مرتًا وعر�ض حواىل  1.8مرت داخل الأرا�ضي اللبنانية،
ثم غادرتا بعد �ساعتني �إىل داخل
الأرا���ض��ي املحتلة .كما �أق��دم
خرق �إ�سرائيلي
عمال تابعون للعدو الإ�سرائيلي
بتاريخ  2019/3/4على خرق اخلط الأزرق مقابل البلدة
نف�سها ،وغادروا بعد �ساعتني باجتاه الأرا�ضي املحتلة.
وق��د اتخذت وح��دات اجلي�ش املنت�شرة يف املنطقة
الإجراءات املنا�سبةّ ،
ومتت متابعة اخلروقات بالتن�سيق
مع قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.

توقيفات
وم�ضبوطات

ن����ت����ي����ج����ة
ال�����ت�����داب��ي��ر
الأم�����ن�����ي�����ة
ال��ت��ي نفّ ذتها
ال������وح������دات
يف خم��ت��ل��ف
امل�����ن�����اط�����ق
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة
خ��ل�ال �شهر
�شباط املا�ضي،
�أوق���ف���ت ه��ذه
الوحدات وفق
بيان �أ�صدرته
مديرية التوجيه ( ،)2019/3/12نحو � 1198شخ�صً ا من جن�سيات
متنوعة ،لتو ّرطهم يف جرائم خمتلفة ،منها الإجتار باملخدرات
ّ
والقيام ب�أعمال �سرقة وتهريب وحيازة �أ�سلحة وممنوعات،
والتجول داخل الأرا�ضي اللبنانية من دون �إقامات �شرعية،
ّ
وقيادة �سيارات ود ّراجات نارية من دون �أوراق قانونية.
وقد �شملت امل�ضبوطات �أ�سلحة حربية من �أن��واع خمتلفة
وكميات من الذخائر اخلفيفة واملتو�سطة (2883
(،)48
ّ
طلقة) ،و�آليات ودراجات نارية ومراكب �صيد ( ،)147بالإ�ضافة
املهرب وعدد من �أجهزة
�إىل كمية من املخدرات والدخان
ّ
االت�صاالت.
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وجهة نظر

بقلم :جورج علم

يغي جلده!
العامل رّ

النظام الدويل ما بني الكر
الفو�ضوي والزر النووي
تنفث الطبيعة حرائق خميفة متتد لأ�سابيع،
ّ
وتتنف�س زالزل
وت�أتي على م�ساحات وا�سعة.
مدمرة ،وفي�ضانات ت�أخذ يف طريقها الب�شر
ّ
ّ
واحلجر وال�شجر ،فيما ترتنح اتفاقية املناخ،
نتيجة رهانات خاطئة� ،أو م�صالح �ض ّيقة.
وي�ستن�شق ال��ع��امل كميات خانقة من
ثاين �أوك�سيد الكربون نتيجة التلوث البيئي
وال�صناعي ،ويفقد املزيد من ا ّتزانه وتوازنه
بف�ضل مركبات النق�ص امل�شبعة بالفو�ضى،
والتظاهرات ،واالنتفا�ضات ،وال��ث��ورات
حتركها الأزمات االجتماعية،
املطلبية ،التي ّ
واالقت�صادية املتنا�سلة ،والف�ساد العابر للقارات.
انهار ال�سد الكبري من القيم والقوانني ،حتت �ضغط ال�سيول
والتمرد على
اجلارفة املندفعة من مغاور احلقد والكراهية،
ّ
االنتظام العام .العامل يغيرّ جلده ،والعوملة يف م�أزق ،والعمليات
الإرهابية ،والأزمات االقت�صادية واملالية وال�سيا�سية تتكاثر.
حتول �إىل مواجهة متعددة الوجوه والأغرا�ض.
جدار املك�سيك ّ
والعالقة بني الكونغر�س والبيت الأبي�ض تنتج املزيد من
التباينات العميقة ح��ول الكثري من امللفات الداخلية
واخلارجية ،فيما يخاطب الرئي�س دونالد ترامب العامل بنرب ٍة
وا�ضعا املجتمع الدويل �أمام خيا َرين� :إما خروج
�صادمة متعالية،
ً
من االتفاقيات وااللتزامات الدولية الناظمة للم�سار العام �أو
فر�ض العقوبات غري امل�سبوقة ،ويوزعها «جوائز تر�ضية» مينة
وي�سرة ،على هذه الدولة �أو تلك ،مع دفاتر من ال�شروط الرادعة!

حافة الهاويةُ ،
وقرعت طبول احلرب النووية بني الواليات املتحدة
الأمريكية واالحتاد ال�سوفياتي يف �ستينيات القرن املا�ضي ،لقد
ّ
الت�سلطي التو�سعي .الدول العظمى
كانت من تدبري العقل
تر�سم دوائ��ر م�صاحلها بحرب القوة .فاحلا�سوب الأمريكي ال
ينظر �إىل الوجود الرو�سي– ال�صيني املتعاظم يف فنزويال من
املنظار التجاري فح�سب ،بل من منظار ا�سرتاتيجي .وتنطبق
حترك
هذه املقاربات بالقدر نف�سه على ر�ؤية مو�سكو ،فعندما ّ
حلف «الناتو» مقرت ًبا من احلدود الرو�سية ،قام الكرملني
ب�ضم جزيرة القرم من اجلغرافيا الأوكرانية،
تردد
من دون ّ
ّ
واندفع بكل قواه �إىل �سوريا يف �أكرب حت ٍّد تخو�ضه رو�سيا بعد
انهيار االحت��اد ال�سوفياتي .فهل تكون فنزويال هي �سوريا
الأمريكية؟!

الن�سور ..وال�ضحية

عالمات هذا الزمان

�سريعا �إىل
افتعل �أزم���ة اجل���دار م��ع املك�سيك ،وانتقل
ً
اً
ف�ضل عن املوقع
فنزويال حيث النفط والغاز والزيت الثقيل،
ّ
حتتله بني جمموعة الدول الالتينية .مواقفه
اال�سرتاتيجي الذي
ٍ
حولت ال�ساحة �إىل م�سرح مهي�أ ال�شتباك دويل� ،سارع الرو�س �إىل
ّ
من�صة ،كذلك فعل ال�صينيون ،وحيث تكون ال�ضحية
حجز ّ
حتوم الن�سور .و�ضعت ال�صواريخ ال�سوفياتية يف كوبا العامل على

من عالمات هذا الزمان :الفقر واجلوع والبطالة والتهمي�ش
والعنف والإرهاب .وما زاد من من�سوب الكراهية والتحري�ض
هو انحالل القيم ،وانفالت الغرائز عرب و�سائل التوا�صل.
فقد باتت من�صات «في�سبوك» ،و«تويرت» ،و«�إن�ستغرام»...
املربي البديل للمدر�سة ،والعائلة .على من تقع امل�س�ؤولية،
وق��د تبعرثت امل�����س��ؤول��ي��ات ب�ين امل ��ؤل��ف وال��ن��اق��ل ،واملر�سل
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واملتلقي ،وال�سلطة القانونية
وال�سيا�سية؟
رمبا تكون هذه الظواهر
جمرد تنبيه لطبول
املقلقة
ّ
احلرب التي تُقرع يف �أكرث
م���ن ق������ار ٍة .ف��ال��ت��ط��ورات
ال�����س��اخ��ن��ة ب�ين اجل��ب��ا َري��ن
تتفاعل .لقد �صار ال�صدام
ا�سرتاتيجيا بعد �أن �أعلنت
ً
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة �إي��ق��اف
احل��د من
العمل باتفاقية
ّ
الأ�سلحة ال�صاروخية الق�صرية
واملتو�سطة امل��دى ،التي ّ
وقع
عليها الرئي�سان ميخائيل غوربات�شيف ورونالد ريغان يف
العام  .1989وكان رد الرئي�س فالدميري بوتني ن�صف �إعالن
هدد �أمام الربملان الرو�سي علنً ا ،بحرب نووية �ضد
حرب ،فقد ّ
تف�صيليا للقدرات الت�سليحية الرو�سية.
وقدم عر�ضً ا
�أمريكاّ ،
ً
� ّإن املواجهة بني بوتني وترامب ،تُعيد �إىل الأذهان �أزمة خليج
اخلنازير بني خروت�شيف وكنيـدي يف �ستينيـات القـرن
املا�ضـي.

�أوروبا وال�صني

�أوروبا ،حليفة الواليات املتحدة ،مل تبتعد عن �أجواء الت�أزمي
بني اجلبا َرين ،و�أر�سلت �إ�شارات ت�ؤكد قوة التحالف ،رغم ما
ي�شهده من توترات!

ٍ
كالعب جديد ،ويتماهى موقفها مع التوجهات
ال�صني تربز
الرو�سية يف كل من �سوريا وفنزويال .وفيما يبني حلف «الناتو»
ً
انطالقا من رومانيا و�أوكرانيا
�صاروخيا حول رو�سيا
قو�سا
ً
ً
وبولندا ،ت�سعى مو�سكو للقيام بعملية �إنزال �سيا�سي وجتاري
خلف اخلطوط يف �أمريكا الالتينية ،وتقرتب من املجال
الأمني احليوي للواليات املتحدة ،ما يجعل العامل �أمام �أزمة
ال�صواريخ الرو�سية يف كوبا � ،اّإل �أ ّنها هذه املرة يف فنزويال.
ويف نظرة �إىل �أوروبا ،يظهر املزيد من ال�شحوب .فمحاولة خروج
بريطانيا من االحتاد الأوروبي ظاهرة مقلقة ،والأزمة ال�صامتة
بني فرن�سا و�إيطاليا ال ّ
تب�شر باخلري ،وات�ساع احلراك ال�شعبي
يف �أوروبا لي�س دليل عافية ،وتعاظم دور اليمني املتطرف ُينذرِ
بعواقب وخيمة ،واملناكفات بني دول متتلك الزر النووي لي�س
م�ؤ�شر اطمئنان يف ظل قيادات من �صنف جديد!

العوملة ..والتحديات
االقت�صادية

ي��ب��دو م�����س��ت��ق��ب��ل ال��ع��ومل��ة
��ب اً
�ًل� ب�����س�لا���س��ل من
م���ك� ّ
التحديات امل�صريية املطروحة
ل��ل��ن��ق��ا���ش .ف��االت�����ص��االت
��ول���ت ال��ع��امل
احل��دي��ث��ة ح� ّ
لكن
�إىل ق��ري��ة ك��ون��ي��ة،
ّ
املجتمعات ���ص��ارت �أك�ثر
جتز�ؤًا من ذي قبل ،والتوترات
ّ
ب�ين ال��ب��ل��دان وداخ���ل البالد
�أكرث ّ
تف�ش ًيا وانت�شا ًرا ،و«هي
ت�سافر م��ن دون ت��أ���ش�يرة»،
كما �سبق و�أ�شار الأمني العام
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الأ�سبق للأمم املتحدة كويف �أنان� .إ ّنها تتكاثر مثل «�إنفلونزا
الطيور لتن�شر اال�ضطرابات واال�شتباكات يف كل مكان،
ٍ
مزيد من الهجرة والنزوح ،الأمر الذي يخلق �صدمات
وتُ�س ِفر عن
ثقافية وح�ضارية تغذيها يف نهاية املطاف احلركات اليمينية
املتطرفة ،والنزعات ال�شعبوية الراديكالية».
ويقول الرئي�س ال�صيني �شي جينبينغ يف املنتدى االقت�صادي
العاملي يف دافو�س�« :صحيح � ّأن العوملة االقت�صادية قد خلقت
كافيا ل�شطبها
امل�شكالت اجلديدة � ،اّإل �أ ّنها لي�ست مرب ًرا
ً
بالكلية من الأجندة الدولية للأمم .عو�ضً ا عن ذلك ،ينبغي
ّ
التكيف واملواءمة لقيادة ركب العوملة ،وتفادي �آثارها
علينا
ّ
اجلمة لكل البلدان والأمم.
ال�سلبية ،واال�ستفادة من فوائدها
ّ
كما ينبغي التزام موا�صلة تنمية االقت�صاد العاملي املفتوح».
بدورها� ،أكدت ال�سيدة كري�ستني الغ��ارد ،املديرة الإداري��ة
ل�صندوق النقد الدويل ،على «�ضرورة تقا�سم فوائد العوملة بقد ٍر
�أكرب من الإن�صاف �إن �أُري��د لها البقاء واال�ستمرار» .وقالت:
«هناك ما يقرب  3.6مليار ن�سمة حول العامل يتطلعون �إىل
يوميا ،ورمبا مرة
دخل �أف�ضل ،و�إىل وجبة غذائية مرتني فقط
ً
متاما عن العوملة ،مع تراجع عن
واحدة يف اليوم ،والتخلي
ً
�شكل مقاربة �سلمية .والإع�لان عن
م�ساندة التنمية ،ال ُي ّ
ً
تدمر فر�ص العمل لي�س � اّإل طريقا خمت�ص ًرا
�سيئات العوملة لأ ّنها ّ
للغاية ،الأمر يحتاج �إىل �إعمال العقل ،والتحليل املنطقي،
واملزيد من الفهم والإدراك .و�إذا كانت الفجوة بني البلدان
الغنية والفقرية قد ّ
تقل�صت بع�ض ال�شيء ،ف� ّإن الفجوة عينها
بني الأثرياء والفقراء داخل البلد الواحد يف ات�ساع م�ضطرد ،وهذا
ما يدعو �إىل �ضمان تكاف�ؤ الفر�ص بينهما� .إ ّنها م�شكلة ال

بد من تناولها ومعاجلة �آثارها ،ف�إن تُركت بال حل معقول
ف�سيكون �صنّ اع القرار من امل�ساهمني يف زوال العوملة ،ويق�ضون
على �آمال الفئة الأقل ً
حظا من ال�شعوب يف التنمية ،واالزدهار
اللذين ت�ستحقهما».
ويف هذا ال�سياق ،يقول وزير املالية الإيطايل بيري كارلو بادون،
«ال �أعتقد أ� ّننا نغادر العوملة ،بل �أ ّننا دخلنا مرحلة جديدة من
العالقات الدولية العاملية� ،إذ تعمل ال�سيا�سات الوطنية على
تطور وتنمية العوملة يف نهاية املطاف».
�صياغة كيفية ّ

�صنّاع القرار ..و�سيا�سة نب�ش القبور!

ّ
لكن االقت�صاد
واملنظرون كرث،
بالطبع ،النظريات كثرية
ّ
العاملي ما زال يرت ّنح ،فن�سبة اجلياع ما زالت �أعلى بكث ٍ
ري
من ن�سبة الذين يح�صلون على وجبتني من الطعام يف اليوم.
والتناف�س بني القوى الكربى على اال�ستئثار بالطاقة واملواد
الأولية ،يتّ خذ منحى خط ًرا يف �أكرث من قارة ومن منطقة.
اخلرباء الرو�س ير�سمون �سيناريوهات احلرب املحتملة ،وي�ؤكد
نائب مدير معهد دول «رابطة ال��دول امل�ستقلة» فالدميري
يف�سييف يف مقابلة مع «مو�سكوف�سكي كوم�سومول»،
� ّأن �أحد ال�سناريوهات املحتملة لبدء احلرب العاملية الثالثة
هو العدوان �ضد رو�سيا يف دول البلطيق ،ففي هذه املنطقة تقع
حوادث كثرية بني الطائرات وال�سفن التابعة لـ«الناتو».
ويعتقد اخلبري الع�سكري �أليك�سي ليونك�سوف � ّأن «�سبب
�صراعا بني الواليات املتحدة وكوريا
اندالع احلرب قد يكون
ً
�شدد على
الدميوقراطية يف �شبه اجلزيرة الكورية ،ومع ذلك ّ
� ّأن اندالع احلرب العاملية الثالثة �سيكون ب�سبب العدوان �ضد
رو�سيا التي تُعترب قوة نووية».
ويعترب فالدميري يف�سييف
� ّأن «احلرب العاملية ميكن
�أن ت��ب��د أ� يف ���س��وري��ا حيث
الو�ضع بني مو�سكو والواليات
املتحدة قد يتفاقم وي�ؤدي �إىل
ت�صعيد ال�صراع».

...وقارىء الفنجان
الأمريكي

ي��ق��ول ال��ك��ات��ب وامل������ؤرخ
الأم�يرك��ي ديفيد مونتني:
«علينا �أن نن�سى م�شاكل
ال��ـ«ب��ري��ك�����س��ت» و�أزم����ات
املهاجرين وح���روب �سوريا،
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واليمن ،وليبيا ،فاحلرب العاملية الثالثة على و�شك الن�شوب،
ولن تُبقي ولن تذر!».
وقد ن�شرت جملة «م�ترو» الربيطانية تقري ًرا حول مزاعم
جديدة ملونتني باال�ستناد �إىل نظريتني :االحتكاكات التي
بد�أت بني القوى النووية ،الهند – باك�ستان ،والواليات املتحدة
اً
ف�ضل عن ال�صفيح ال�ساخن يف �سوريا حيث يوجد
– ال�صني،
وجها لوجه مع الن�سر الأمريكي ،والأر�صاد اجلوية
الدب الرو�سي ً
احلديثة التي تُظهر � ّأن عمر كوكب
الأر�ض قارب على النهاية ،و� ّأن �أحدا ًثا
عمالقة يف طريقها للحدوث .ومع ظهور
الربجميات الفلكية احلديثة ميكننا
ٍ
ب�سهولة � ّأن العام � 2019سيكون
�أن جند
مف�صليا يف تاريخ كوكب الأر�ض،
عاما
ً
ً
خ�صو�صً ا بعد درا�سة موقعه يف الأج��رام
ال�سماوية الأخرى!

التوازن ،وهو املتمثل يف �إيران ،مع الت�أكيد ب� ّأن رو�سيا وال�صني
منهد الطريق لقوتنا ،خ�صو�صً ا
لن تقفا موقف
املتفرج ،ونحن ّ
ّ
قوة
بعد �أن
ّ
ت�شن �إ�سرائيل حر ًبا جديدة بكل ما �أوتيت من ّ
لقتل �أكرب عدد ممكن من العرب ،وهنا �سي�ستيقظ الدب
الرو�سي والتنني ال�صيني ،وقتها �سيكون ن�صف ال�شرق الأو�سط
إ�سرائيليا ،و�ست�صبح املهمة ملقاة على
على الأقل قد �أ�صبح �
ً
عاتق جنودنا ،و�أق�صد هنا الأمريكيني والغربيني ب�صفة عامة،

...وتوقعات كي�سنجر

يرى هرني كي�سنجر � ّأن «نذر احلرب
العاملية الثالثة بدت يف الأفق ،وطرفاها
ال��والي��ات املتحدة م��ن جهة ،وال�صني
ورو�سيا و�إيران من جهة �أخرى» .ويقول:
«� ّإن م��ا يجري الآن ه��و متهيد لهذه
احل��رب التي �ستكون �شديدة الق�سوة
�إذ ال يخرج منها �سوى منت�صر واحد هو
الواليات املتحدة – من وجهة نظره –
تعزز قدراتها الع�سكرية ،كما
و� ّإن وا�شنطن تركت ال�صني ّ
تركت رو�سيا تتعافى من �إرث االحت��اد ال�سوفياتي ال�سابق،
لكن هذه الهيبة هي التي
القوتني،
ّ
ما �أعاد الهيبة لهاتني ّ
�ستكون ال�سبب يف �سرعة زوال كل منهما ،ومعهما �إيران التي
ً
هدفا ذا �أولوية لإ�سرائيل .ثم � ّإن �إدراك االحتاد
ُيعترب �سقوطها
الأوروبي حلقيقة املواجهة الع�سكرية املحتومة بني �أمريكا
وكل من رو�سيا وال�صني املتباهيتَني بقوتهما دفعه �إىل امل�سارعة
بالتوحد يف كيان واحد متما�سك قوي ،و� ّإن الدوائر ال�سيا�سية
ّ
واال�سرتاتيجية الأمريكية طلبت من الع�سكريني احتالل
�سبع دول �شرق �أو�سطية من �أجل ا�ستغالل مواردها الطبيعية
خ�صو�صً ا النفط والغاز� ،إذ تبدو ال�سيطرة على البرتول هي الطريق
لل�سيطرة على الدول� .أما ال�سيطرة على الغذاء فهي ال�سبيل
لل�سيطرة على ال�شعوب .والع�سكريون الأمريكيون قد حققوا
تقريبا� ،أو هم يف �سبيلهم �إىل حتقيقه ا�ستجابة
هذا الهدف
ً
لطلباتنا .بقي حجر واحد علينا �إ�سقاطه من �أجل �إحداث
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جيدا ،وامل�ستعدين يف �أي وقت لدخول حرب عاملية ثالثة
املد ّربني
ً
يواجهون فيها الرو�س وال�صينيني .ومن ركام احلرب �سيتم
بناء قوة عظمى وحيدة ،قوية� ،صلبة ،منت�صرة ،هي احلكومة
العاملية التي ت�سيطر على العامل ،وال ين�سى �أحد � ّأن الواليات
املتحدة متتلك �أكرب تر�سانة �سالح يف العامل ،ال يعرف عنها
الآخ��رون �شيئً ا ،و�سوف نقوم بعر�ضها �أم��ام العامل يف الوقت
املنا�سب!».

حبل النجاة يتدلىّ  ..احلكمة تنت�صر!

ومفكريه،
عينات من ثقافة هذا الع�صر ،من قادته،
ّ
� ...إ ّنها ّ
وفال�سفته ،و�صنّ اع ق��راره ،لكن قبل ال�سقوط نحو املنحدر،
دائما حبل جناة يتدلىّ من معني
هناك حافة الهاوية� ،إذ يوجد ً
ٍ
إمعان �إىل الن�صف امللآن
والتب�صر ،والنظر ب�
احلكمة ،والرو ّية،
ّ
من الوعاء الأر�ضي الذي يتّ �سع للجميع ...وطوبى ل�صانعي
ال�سالم ،فلهم امللكوت!

درا�سات و�أبحاث

�إعداد :د�.أحمد ع ّلو  -عميد متقاعد

فنزويال...
�صراع على ال�سلطة
�أم على املوارد؟

ت�شهد فنزويال منذ مطلع
و�صراعا على
العام �أزمة رئا�سية
ً
ال�سلطة .ال�تردي االقت�صادي
والف�ساد وه��روب اال�ستثمارات
و�سواها من �أ�سباب ...غطاء
لل�صراع واملنازلة التي ي�شهدها
ال��ع��امل ب�ين ال��ق��وى العظمى.
ففنزويال التي تختزن �أك�بر
احتياطي نفطي يف العامل ،هي
احلديقة اخللفية للواليات
املتحدة الأمريكية التي لن ت�سمح
للآخرين ب�إي�صال نفوذهم �إليها...

يف اجلغرافيا والتاريخ

تقع فنزويال على ال�ساحل ال�شمايل
لأمريكا اجلنوبية ،وهي ت�شاطئ البحر
الكاريبي والق�سم ال�شمايل من املحيط
الأطل�سي.
��ده���ا م��ن ال�ب�ر ث�ل�اث دول ه��ي:
وحت� ّ
كولومبيا من ال��غ��رب ،وال�برازي��ل من
اجلنوب ،وغوايانا من ال�شرق .وتقابلها
يف البحر من اجلهة ال�شمالية ال�شرقية
دول جزر �صغرية هي :ترينيداد وتوباغو،

غرينادا� ،آروبا وكورا�ساو ،تتنازع معها
حول بحرها الإقليمي.
رغم مقاومة ال�شعوب الأ�صلية� ،سقطت
فنزويال يف العام  1522حتت االحتالل
الإ�سباين ،الذي ا�ستمر �أكرث من ثالثة
وق�سمها �إىل مقاطعات .ولإحكام
قرونّ ،
اقت�صادا
قب�ضته عليها� ،أ�س�س االحتالل
ً
ا�ستعمار ًيا يقوم على ا�ستخراج املعادن
و�إنتاج املحا�صيل مل�صلحة التاج الإ�سباين.

وك��ان ال��ذه��ب م��ع املعادن
النفي�سة الأخ���رى م��ن �أه��م
الدعامات التي عملت على
تر�سيخ دورة ر�أ�س املال التجاري
يف تلك املرحلة من التاريخ
الفنزويلي.
قامت يف البالد عدة ثورات
�أن��ه��ت ح��ق��ب��ة اال�ستعمار
الإ���س��ب��اين ،وك���ان �أهمها
ث���ورة �سيمون بوليفار التي
� ّأدت �إىل حترير كولومبيا
الكربى املكونة من فنزويال
وك��ول��وم��ب��ي��ا والإك������وادور.
�أع��ل��ن��ت ف��ن��زوي�لا قيامها
ً
م�ستقلة يف العام 1830
دول� ً�ة
على م�ساحة م��ن الأر����ض
تبلغ حواىل املليون كلم،2
تقع على ال�ساحل ال�شمايل
لأم�يرك��ا اجلنوبية ،حيث
تلتقي ال��ق��ارة الأم�يرك��ي��ة
بالبحر الكاريبي.
خالل القرن التا�سع ع�شر
عانت فنزويال اال�ضطراب
ال�سيا�سي وال��دك��ت��ات��وري��ة،
�إذ ���س��ي��ط��رت عليها جم��م��وع��ة من
«الكوديللو» الإقليميني (هم زعماء
ع�سكريون �أقوياء مطلقون) ،و�شهدت
كما معظم بلدان �أمريكا الالتينية
ع��دة ان��ق�لاب��ات� ،إىل �أن و�صلت �إىل
احلكم حكومات دميقراطية اعتبا ًرا
من العام .1958
�أدت ال�صدمات االقت�صادية يف فنزويال
خالل الثمانينيات والت�سعينيات من
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ال��ق��رن الع�شرين �إىل �أزم���ات �سيا�سية
ت�سببت مب��ق��ت��ل م��ئ��ات الأ���ش��خ��ا���ص
يف �أع���م���ال ال�����ش��غ��ب ال���ت���ي ُع��رف��ت
بالـ«كاراكازو» �أو �ضربة كراكا�س
يف العام  ،1989ومبحاولتني لالنقالب
يف العام � ،1992أعقب ذلك عزل الرئي�س
ك��ارل��و���س �أن��دري�����س برييز
بتهمة اخ��ت�لا���س الأم����وال
ال��ع��ام��ة يف ال���ع���ام .1993
وبنتيجة انهيار الثقة بني
الأحزاب املوجودة متّ انتخاب
امل�س�ؤول احلكومي ال�سابق
ه��ي��وغ��و ���ش��اف��ي��ز كرئي�س
لفنزويال يف انتخابات العام
� .1998أطلق �شافيز ما عرف
بالثورة البوليفارية التي بد�أت
بتكوين جمعية ت�أ�سي�سية
يف العام  1999لكتابة د�ستور
ج��دي��د ل��ف��ن��زوي�لا ،ف�أ�صبح
ا�سمها الر�سمي «جمهورية
ً
فنزويال البوليفارية» اع�تراف��ا بف�ضل
املحرر بوليفار.
ّ

ال�سكان

يبلغ عدد �سكان فنزويال وفق �إح�صاء
�شهر متوز ( 2018كتاب حقائق العامل
ال�صادر عن وكالة املخابرات املركزية
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الأمريكية) نحو  31مليو ًنا و� 690ألف
ن�سمة .تعي�ش الغالبية العظمى منهم
ٍ
وبخا�صة يف العا�صمة
يف مدن ال�شمال،
كراكا�س� ،أكرب مدن البالد.

املوارد الطبيعية

فنزويال ع�ضو فاعل يف منظمة الدول

امل�صدرة للنفط (�أوب��ك) ،وهي متتلك
ّ
�أك�بر احتياطي من النفط يف العامل
قدر بنحو  302.3مليار برميل (تقديرات
ُي ّ
كتاب حقائق ال��ع��امل للعام .)2018
يوميا
تنتج فنزويال نحو  2مليون برميل
ً
(تقديرات امل�صدر نف�سه للعام ,)2017
علما �أ ّنه ثمة �إح�صاءات تفيد ب� ّأن هذا
ً
الإنتاج كان يفوق الـ 3ماليني برميل
يوميا يف �أواخر القرن املا�ضي (.)2000-1996
ً
وتفيد تقارير ب �� ّأن فنزويال واح��دة من
ال��دول ال�ست القادرة على تزويد العامل
ن�صف احتياجاته من البرتول بحلول
ال��ع��ام  .2020ك��ذل��ك ،حتتل فنزويال
عامليا باحتياطها امل�ؤكد
املركز ال�سابع
ً
من الغاز الطبيعي واملقدر بنحو 5.739
تريليون م�تر مكعب وف��ق تقديرات
مطلع العام  .2018ولعل مواردها من
ال��ب�ترول وال��غ��از �أح���د �أ���س��ب��اب �أزمتها
ال�سيا�سية واالقت�صادية.
�أما مواردها الزراعية فهي :الذرة ،ق�صب

ال�سكر ،الأرز ،املوز ،القهوة،
اخل�ضار ،الأب��ق��ار ،اخلنازير،
احلليب ،البي�ض وال�سمك.
وقد جنحت يف تنويع م�صادر
الدخل بحيث مل تعد متثل
ع��ائ��دات ال��ب�ترول �سوى %43
بني  1998و 2000مقابل  %75يف
ال�سعودية.

االقت�صاد والأزمة

يعتمد االقت�صاد الفنزويلي على �صادرات
ٍ
ب�شكل �أ�سا�سي وت َُع ّد الواليات
النفط
املتحدة الأمريكية وجهة الت�صدير الأوىل
(نحو  ،)%41تليها ال�صني ( )%25والهند
( )%12وفق تقديرات .2017
ا�ستطاع الرئي�س هيوغو �شافيز من
خالل عائدات النفط تنفيذ خمططه
ال��ه��ادف �إىل رف���ع امل�����س��ت��وى املعي�شي
لل�شعب الفنزويلي ،وتقدمي اخلدمات
االجتماعية وال�صحية ،وحت�سني احلياة
ٍ
وبخا�صة للطبقات الفقرية
ب�شكل عام،
و�ساعده يف ذلك ارتفاع �أ�سعار النفط
مطلع القرن احلايل.
لكن الأو����ض���اع ت��غ�يرت م��ع حلول
الأزم��ة االقت�صادية العاملية وانخفا�ض
�أ�سعار النفط بانتهاء العام  .2014وبعد
وفاة �شافيز يف العام  2013انت ِ
ُخب نائبه

ً
خلفا له .مل ي�ستطع
نيقوال�س م��ادورو
الرئي�س مادورو معاجلة الأزمة االقت�صادية
تعقيدا
بال�شكل املنا�سب ،وازدادت الأمور
ً
ب�سبب ال�ضغوطات ال�سيا�سية واالقت�صادية
الغربية على ال�سلطة احلاكمة وعدم
االعرتاف ب�شرعيتها ،وانخفا�ض عائدات
ال�صادرات النفطية (انخف�ضت ال�صادرات
النفطية �إىل نحو مليون ون�صف مليون
برميل فقط يف اليوم) ،وارتفاع من�سوب
الف�ساد ،وانخفا�ض الدخل الفردي وفقدان
ُ
تفاقم الو�ضع االقت�صادي
فر�ص العمل.
وارت��ف��اع املديونية اخلارجية ،وه��روب
�ددا
اال�ستثمارات اخل��ارج��ي��ة ،ح��رم ع� ً
ريا من ال�سكان من مداخيلهم
كب ً
ُ
ووظائفهم ،كما فقدت مواد غذائية
ك��ث�يرة ك��ان��ت تُ�ستورد م��ن اخل��ارج
ويعتمد عليها �أك�ث�ر ال�سكان يف
حياتهم اليومية .دفعت هذه الأو�ضاع
بق�سم كبري من ال�سكان �إىل مغادرة

البالد ،ويف �شباط ُ 2019ق� ّ�در عدد الذين
غ��ادروه��ا نتيجة احل��ال��ة االقت�صادية
وال�سيا�سية والأمنية املتدهورة بنحو 3.4
مليون �شخ�ص .جل�أ منهم نحو  2.7مليون
�إىل دول �أمريكا اجلنوبية الالتينية ودول
البحر الكاريبي ،والباقي �إما �إىل الواليات
املتحدة وكندا �أو �إىل بع�ض الدول الأوروبية
يتحدرون منها .كذلك ،ارتفعت
التي
ّ
معدالت اجلرمية وهربت ر�ؤو���س �أم��وال
الطبقتني املتو�سطة والغنية .و�أدى كل
ذلك �إىل ت�ضخم حاد وانخفا�ض قيمة
العملة الوطنية ،و�ضعف القدرة ال�شرائية.

القوات امل�س ّلحة

ّ
امل�سلحة البوليفارية
ُت��ق� ّ�در ال��ق��وات
الوطنية الفنزويلية بحواىل � 320ألف
ج��ن��دي ،ي��ت��وزع��ون على  5ف���روع هي:
ال�بري��ة ،والبحرية ،واجل��وي��ة ،واحلر�س
الوطني ،وامليلي�شيا الوطنية .وبعد العام
� 2008أُ�ضيف �إليها فرع جديد يت�ألف من
� 600ألف جندي من االحتياط امل�سلح،
ورئي�س اجلمهورية هو القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة.

حماولة انقالب  2019وال�صراع على
الرئا�سة

ت�شهد فنزويال منذ  10كانون الثاين
و�صراعا على ال�سلطة.
� 2019أزمة رئا�سية
ً
فقد �أُعلن الرئي�س احل��ايل نيكوال�س
رئي�سا يف انتخابات العام ،2018
م��ادورو
ً
غري � ّأن نتائج تلك االنتخابات كانت
حم��ل خ�لاف على نطاق وا���س��ع .بلغ
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اخل�لاف ذروت��ه يف مطلع العام احلايل
ع��ن��دم��ا ���ص� ّ�رح��ت اجلمعية الوطنية
لفنزويال � ّأن نتائج االنتخابات غري
���ص��احل��ة وا���س��ت�����ش��ه��دت ب��ال��ع��دي��د من
الأحكام ال��واردة يف الد�ستور الفنزويلي
للعام  .1999ثم قامت املعار�ضة بتنظيم
احتجاجات وطنية �ضد انتخاب مادورو
واالئتالف احلاكم.
يف  23كانون الثاين � ،2019أعلن خوان
غوايدو ،رئي�س الربملان الفنزويلي الذي
رئي�سا
ت�سيطر عليه املعار�ضة ،نف�سه
ً
بالوكالة للبالد� ،أم��ام ع�شرات �آالف
امل�ؤيدين الذين جتمعوا يف كراكا�س
احتجاجا على الرئي�س نيكوال�س
ً
مادورو .وبعد وقت ق�صري ،اعرتف الرئي�س
«رئي�سا
الأمريكي دونالد ترامب بغوايدو
ً
بالوكالة» لفنزويال� .أ ّيدت غوايدو دول يف
�أمريكا اجلنوبية ،و�أخرى �أوروبية ،بينما
رف�ضت رو�سيا وال�صني و�إيران ودول �آ�سيوية
االع�تراف به ،و�أك��دت �شرعية الرئي�س
الفنزويلي املنتخب مادورو.
يف  24كانون الثاين � 2019أعلن وزير
ال��دف��اع الفنزويلي فالدميري بادرينو،
� ّأن اجلي�ش يرف�ض �إعالن رئي�س الربملان
رئي�سا بالوكالة
خ��وان غوايدو نف�سه
ً
لفنزويال ،و�شهدت البالد تظاهر ع�شرات

الآالف من معار�ضي مادورو وم�ؤيديه.
مد
وهكذا ،تعي�ش فنزويال على وقع ّ
املعار�ضة الداخلية املدعومة من اخلارج
حتت �شعارات �سيا�سية و�إن�سانية وقانونية
واقت�صادية متعددة ،مع التهديد بالتدخل
وجزر �سلطة الرئي�س
الع�سكري الأجنبيَ ،
م���ادورو ودع��وت��ه حل��ل الق�ضية بالطرق
ً
مدعومة
احل��واري��ة القانونية املحلية
ٍ
ببع�ض الو�ساطات الدولية ،وبخا�صة من
رو�سيا وال�صني وكوبا .ويف مقابل ت�صعيد
الرئي�س ترامب يف وج��ه م���ادورو ،يعلن
الأخري عن ا�ستعداده مع م�ؤيديه للدفاع
عن فنزويال �ضد �أي تدخل خارجي وحتت
�أي �شعار كان.

� ّإن ث��روة فنزويال الكبرية يف م��وارد
الطاقة م��ن النفط وال��غ��از ،وموقعها
اجليو�سرتاتيجي ،ودورها اجليواقت�صادي،
وثورتها ال�سيا�سية االقت�صادية والعقائدية،
التي ال تتوافق مع توجهات دول اجلوار،
جعلتها حتت جمهره ويف دائرة مطامعه
وح�����ص��اره .فتمو�ضعها املغاير ملعظم
دول هذا اجل��وار �أف�سح املجال للتدخل
يف �ش�ؤونها الداخلية ،من قبل القوى
�صراعا
الكربى التي تعي�ش يف ما بينها
ً
مفتوحا على احتماالت و�سيناريوهات
ً
�شتى ،قد يكون العنف ال��دام��ي �أحد
وجوهها...

مراجع:

- https://en.wikipedia.org/
wiki/Venezuela
- https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/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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�إعداد :العميد املتقاعد �شارل �أبي نادر

منظومة الدفاع اجلوي
الرو�سية «�أ�س »400

ت��ت��م��ت��ع م��ن��ظ��وم��ة «�أ����س
 »400الرو�سية للدفاع اجلوي
ب�����ش��ع��ب��ي� ٍ�ة م���ت���زاي���دة ح��ول
العامل ،وت�سعى دول كثرية
�إىل �شرائها .وي��ق��ول اخلبري
يف جتارة الأ�سلحة والنفقات
الع�سكرية �سيمون فيزمان،
ال������ذي ي��ع��م��ل يف م��ع��ه��د
�ستوكهومل� ،إ ّنها من �أكرث
منظومات ال��دف��اع اجل��وي
تقدما يف العامل ،ورادارات��ه��ا
ً
تعمل على مدى بعيد .وهي
ت�ستطيع متابعة عدد كبري
من الأه���داف ،مبا يف ذلك
طائرات ال�شبح� .صواريخها
�سريعة ودق��ي��ق��ة ،وميكن
ي�أخذ اخلالف الرتكي  -الأمريكي ،حول ح�صول �أنقرة على منظومة الدفاع اجلوي الرو�سية «�أ�س � »400أو على خ�لال دق��ائ��ق م��ع��دودة ن�شر
خيتها وا�شنطن بني االثنتني .من�صاتها و�إط�لاق ال�صواريخ
القاذفة ال�شبحية اال�سرتاتيجية الأمريكية «�أف ً ،»35
طابعا �سيا�س ًيا ا�سرتاتيج ًيا� ،إذ رَّ
ويبدو � ّأن هذا اخلالف يرتبط ب�صراع املحاور واال�صطفافات ،ف� ّإما ثبات تركيا يف حمور حلف �شمال الأطل�سي واالنتقال �إىل موقع �آخر.
متتلك �أن��ظ��م��ة «�أ�����س –
التي هي ع�ضو �أ�سا�سي فيه ،والتزامها �أ�سلحته كعما ٍد رئي�س جلي�شها� ،أو ابتعادها عن هذا احللف واختيارها
التمو�ضع يف احل�ضن الرو�سي ،مع ما ميكن �أن ينتج عن ذلك من �إدخال بع�ض الأ�سلحة والتجهيزات الرو�سية  ،»400باعتبارها واح��دة من
�أه��م �أنظمة ال��دف��اع اجلوي
�إىل جداول التجهيز اخلا�صة بوحداتها امل�سلحة.
فعالة على
يف العامل ،قدرات ّ
عمليا ،من غري املنطقي �أن تنطلق تركيا بالكامل من �صعيد حماية الأج��واء وتدمري الطائرات املقاتلة وطائرات
ً
�أبعاد �سيا�سية  -ا�سرتاتيجية ،من دون اال�ستناد �إىل املعطيات التحكم واال�ستطالع والطائرات اال�سرتاتيجية والتكتيكية
الع�سكرية  -اال�سرتاتيجية ،والتي من املفرت�ض �أن تكون وال�صواريخ البالي�ستية وجممعات ال�صواريخ البالي�ستية
املوجه الأ�سا�سي لقرارها باالختيار بني املنظومة الرو�سية �أو الت�شغيلية التكتيكية ،والأه��داف الطائرة جميعها التي
ّ
جانبا املعطيات ال�سيا�سية تفوق �سرعتها �سرعة ال�صوت ،ومنها على �سبيل املثال :طائرات
القاذفة الأمريكية .و�إذا تركنا
ً
املبكر والطائرات املقاتلة وطائرات
التي حتيط بامللف ،ميكننا الت�سا�ؤل :ما هي املعطيات ال�شبح وطائرات الإن��ذار
ّ
الع�سكرية التي ميكن �أن ت�ؤدي الدور الأ�سا�سي يف االختيار؟ احلرب الإلكرتونية والقاذفات اال�سرتاتيجية و�صواريخ «كروز»
ال�سالحني النوع َيني و«توماهوك» وال�صواريخ البالي�ستية.
وكيف ميكن �أن ت�ؤثر مميزات كل من
َ
ت�ستطيع هذه املنظومة ال�سيطرة على  600كلم من الأجواء
(دفاعا �أم
وقدراتهما يف تكوين ا�سرتاتيجية تركيا القتالية
ً
و�إطالق �صواريخ طويلة املدى ( 400كلم) ومتو�سطة املدى (120
هجوما)؟
ً
ً
بداية� ،سنحاول الإ�ضاءة باخت�صا ٍر على مميزات كل من كلم) وق�صرية امل��دى ( 48كلم) .وهي ق��ادرة على متابعة
منظومة الدفاع اجلوي الرو�سية «�أ�س  ،»400والقاذفة الأمريكية حواىل  300هدف دفعة واحدة وتدمري  35منها يف الوقت نف�سه،
يقدمه حتى و�إن بلغت �سرعة هذه الأه��داف  4800كلم بال�ساعة،
«�أف  »35و�إمكاناتهما ،لنو�ضح بعدها ما ميكن �أن ّ
ً
فيما يبلغ عدد ال�صواريخ املوجهة يف وقت واحد � 72صاروخا.
ال�سالحني ملناورة �أنقرة الع�سكرية اال�سرتاتيجية.
كل من
َ

عالم �ستعتمد تركيا لالختيار
َ
بني «�أ�س  »400الرو�سية و «�أف  »35الأمريكية؟
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ق�ضايا ع�سكرية
القاذفة الأمريكية «�أف  35اليتنغ الثانية»

هي مقاتلة متعددة املهمات (رماية �أهداف �أر�ضية وبحرية
ومهاجمة ط��ائ��رات)� ،أح��ادي��ة املقعد وامل��ح��رك ،وه��ي ثانية
مقاتالت اجليل اخلام�س بعد «�أف  22رابتور» ،وثمرة تطوير
ٍ
بتكلفة �أقل .ميكن جتهيز �أ�سلحة امل�شاة والبحر
للأخرية
واجلو بهذه املقاتلة القادرة على التخفّ ي والتي تتفوق على
املقاتلة ال�شبحية «�أف  »117وعلى «�أل ب  »2بقدر ٍة �أكرب على
املناورة .ت�صل �سرعتها �إىل نحو �ألفي كيلومرت يف ال�ساعة،
ٍ
مل�سافات بعيدة من دون احلاجــة �إلـى تز ّود
وت�ستطيع التحليق
الوقـود ،ويبلـغ مـدى حتليقهـا  2200كيلومرت.
ب�إمكان هذه الطائرة حمل �أ�سلحة متنوعة ،بينها قنابل
م��وج��ه��ة ب��ال��ل��ي��زر،
و�صواريخ موجهة جو
 جو ،فيما مل تت�أكدامل��ع��ل��وم��ات ب�����ش ��أن
ق��درت��ه��ا ع��ل��ى حمل
ر�ؤو�س نووية.
متتلك «�أف »35
ال��ق��درة الأك��ب�ر من
ب�ين ب��اق��ي املقاتالت
الأمريكية والغربية
على املناورة مبواجهة
م��ن��ظ��وم��ات ال��دف��اع
اجل��وي املتطورة «�أ���س
 »300و«�أ������س ،»400
وق��د بلغت تكلفة
برنامج �إجنازها نحو
�أربعمئة مليار دوالر،
وي�صل �سعر الطائرة
الواحدة �إىل نحو  110ماليني دوالر.
بح�سب تقارير �إعالمية ،تبلغ تكلفة خوذة قائد الـ «�أف
ِّ
متكنه من ر�ؤية الأر�ض
 »35نحو �أربعمئة �ألف دوالر ،وهي
بو�ضوح يف الليل والنهار ،كما
وكل �أجهزة الطائرة احليوية
ٍ
تز ّوده ال�صور.

ماذا �ستختار تركيا وملاذا؟

ميكن �أن تختار تركيا املنظومة الرو�سية «�أ�س  ،»400وذلك
نظ ًرا لالعتبارات الآتي ذكرها:
� ّإن منظومة «�أ�س � »400سالح دفاعي بامتيازٍ ،لها القدرة على
ا�ستهداف خمتلف �أنواع الطائرات وال�صورايخ التي ميكن
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�أن تتعر�ض لها الأرا�ضي وامل�صالح الرتكية ،وهي تتفوق على
منظومات الدفاع اجل��وي الأمريكية املتطورة مثل «ث��اد»،
ف��الأخ�يرة تخت�ص بالدفاع �ضد ال�صواريخ فقط ولي�س �ضد
ال�صواريخ والطائرات .وهذا ال ينا�سب اال�سرتاتيجية الرتكية
التي تعترب � ّأن �أرا�ضيها وم�صاحلها قد تكون عر�ضة ال�ستهداف
دول متلك �صواريخ وقاذفات �أمريكية متطورة مثل �إ�سرائيل �أو
اململكة العربية ال�سعودية.
� ً
تف�ضل تركيا احل�صول على «�أ�س »400
أي�ضا ،من املنطقي �أن ّ
لاً
الرو�سية بدي من الـ«باتريوت» الأمريكية ،والتي عر�ضتها
وا�شنطن على �أنقرة لوقف �صفقة الـ «�أ�س  »400مع مو�سكو،
وال�سبب �ضعف الـ «باتريوت» وم�ستوى الفعالية املتو�سط يف

الدفاع اجلوي ،الأمر الذي متّ اكت�شافه يف �إ�سرائيل مبواجهة
�صورايخ غزة ،ويف ال�سعودية مبواجهة �صواريخ اليمنيني.
ٍ
كقاذفة هجومية
من ناحية �أخرى� ،صحيح � ّأن الـ«�أف »35
مبدئيا
�أمريكية متعددة املهمات ،ت�ستطيع �أن ت� ّؤمن لرتكيا
ً
دفاعا ،ولكن هناك عدة
هجوما �أو
مناورة قتالية متقدمة،
ً
ً
�أ�سباب تدفع �أنقرة للتم�سك باحل�صول على «�أ�س  ،»400وهذه
الأ�سباب ميكن تلخي�صها بالآتي:

�أ�سباب تقنية

�أعلنت �أكرث من دولة تعليق حتليق املقاتالت الأمريكية
ّ
حتطم �إحداها يف �أيلول املا�ضي ،بوالية �ساوث
«�أف  ،»35بعد

كارولينا ،وذلك ب�سبب م�شاكل يف نظام �إمدادات
الوقود ،الأمر الذي ّ
تطلب �إجراء فح�ص �شامل لهذا الطراز،
وقد متّ الك�شف عن خلل فني يف عمل حمرك الطائرة.

�أ�سباب ا�سرتاتيجية

ّ
املحلل يف جمل�س العالقات الدولية كيفني براندّ � ،أن
يرى
ت�صميم املنظومة الرو�سية «�أ�س  »400القائم على �أ�سا�س وحدات
بديلة ي�سمح ب�أن تتكامل مع منظومات �أخ��رى متو�سطة
وحتى ق�صرية املدى للدفاع اجلوي ،وبذلك ميكن ن�صب �أنواع
ال�صواريخ املختلفة يف من�صة واح��دة ،ما يجعل نظام الدفاع
اجلوي ذا عدة �أن�ساق .وهذا الأمر رمبا ينا�سب تركيا لناحية
�إمكان اال�ستفادة من منظومات دفاع جوي موجودة لديها
�أ�صلاً .
ويف جمال �آخر ،قال نائب رئي�س الوزراء الرتكي � ّإن املهند�سني
يطورون قدراتهم لت�صنيع مثل هذه
والعلماء الأت��راك �سوف
ّ
ال�صواريخ ،بف�ضل ا�سترياد تكنولوجيا �إنتاجها ،يف �إطار ال�صفقة
خ�صو�صا
لكن الرو�س مل ي�ؤكدوا هذا الأمر احل�سا�س،
مع رو�سيا،
ّ
ً
لاً
و� ّأن تركيا ما زالت ع�ض ًوا فاع يف الناتو.
كذلك ،تناول الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان املو�ضوع
قائلاً « :لقد بحثنا هذه ال�صفقة �أك�ثر من مرة مع الدول
الأع�ضاء يف حلف �شمال الأطل�سي ويف مقدمتهم الواليات
ِ
تعطنا املنظومة ال�صاروخية ...لذلك
املتحدة ،وتلك الدول مل
قمنا باتخاذ ما يلزم بخ�صو�ص الدفاع عن تركيا».

خال�صة

ً
انطالقا مما �سبق ،لناحية ق��درات و�إمكانات كل من
منظومة الدفاع اجلوي الرو�سية «�أ�س  »400والقاذفة الأمريكية
«�أف  ،»35ولناحية املعطيات اال�سرتاتيجية التي حتيط

هجوما،
دفاعا �أو
مبناورتها القتالية
ً
ً
رجح �أن تعمد تركيا �إىل ال�سعي
من ا ُمل َّ
للفوز ب�صفقة الـ «�أ�س  »400الرو�سية ،فيما لو
متّ تخيريها بني الأخرية وبني القاذفة «�أف  .»35لكن ،من
أبدا �أن تعمد الواليات املتحدة الأمريكية �إىل
غري امل�ستبعد � ً
ّ
�إر�ساء ت�سوية مع �أنقرة ،ت�سلمها مبوجبها «�أف  »35مبعزلٍ
عن ح�صولها على املنظومة الرو�سية ،مع �ضمان تثبيت موقع
بعيدا من احل�ضن الرو�سي.
تركيا يف حلف �شمال الأطل�سي
ً
كذلك ،ال ميكن ا�ستبعاد �إمكان موافقة وا�شنطن على
ً
الحقا على ما
طمعا باحل�صول
�صفقة «�أ���س  »400لرتكيا،
ً
ميكن من املعطيات التقنية والفنية املتعلقة بتفا�صيل
ت�صنيع املنظومة الرو�سية.

املراجع:

 �أبرز خ�صائ�ص �أ�س  400الرو�سية  -ترك بر�س https://www.turkpress.co
  /https://ar.wikipedia.org/wikiلوكهيد مارتن�أف 35-اليتنيغ الثانية
 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/� /militaryأف-35-املقاتلة-املخيفة-الأكرث-تطو ًرا-بيد-
�إ�سرائيل
/arabic.rt.com/rtonline/news// -
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ق�ضايا �إقليمية

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

الأونروا:
مكانتها ودورها
يف مالب�سات
الق�ضية الفل�سطينية
عد الأمم املتحدة املنتدى العاملي الوحيد الذي تناق�ش فيه بلدان العامل
تُ ّ
جميعها ق�ضايا ال�سالم ،وحقوق الإن�سان ،والتنمية .وقد �أر�ست هذه
املنظمة عملها على ثالث ركائز �أ�سا�سية هي :حماية حقوق الإن�سان،
�ضمان ال�سلم والأمن الدول َيني ،وتوفري التنمية االقت�صادية واالجتماعية
لل�شعوب.
بعد �أن ّ
بلدا
حطت احلرب العاملية الثانية �أوزاره��ا ،قام ً 51
بت�أ�سي�س هذه املنظمة �أملاً يف عدم تكرار فظائع النزاعات
ّ
مر العقود
امل�سلحة وارتكاب ّ
حمامات الدم من جديد .وعلى ّ
ال�سبعة املا�ضية ،زاد عدد �أع�ضائها ف�أ�صبحت ت�ضم  193دولة يف
ع�ضويتها .و�أ�ضحت بذلك �أ�ضخم املنظمات عاملية و�أكرثها
�أهمية يف ع�صرنا احلا�ضر .وكان من �أوائل �إجنازاتها التاريخية
التو�صل �إىل الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يف العام  1948الذي
ّ
ح� ّ�دد املبادئ الأ�سا�سية الكامنة يف �صميم حركة حقوق
الإن�سان.
�شكل هذا الإعالن م�صدر �إلهام للقوانني وامل�ؤ�س�سات الدولية
ّ
ٍ
ب�شكل مبا�شر يف خمتلف
التي عملت على حت�سني حياة النا�س
�أنحاء العامل .ومنذ ذلك التاريخ ،متّ �إقرار العديد من املعاهدات
نظاما
والإعالنات اخلا�صة بحقوق الإن�سان التي �صاغت بدورها
ً
للقانون الدويل واملعايري التي ّ
توفر احلماية للب�شرية جمعاء،
حد للتمييز العن�صري والتمييز �ضد امل��ر�أة ،وحظر
منها و�ضع ّ
التعذيب ،والإبادة اجلماعية ،وحماية حقوق الطفل ،ورعاية
الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة ،والالجئني ،واملهاجرين،
داخليا ،والأقليات ،واملدافعني عن حقوق الإن�سان،
والنازحني
ً
وال�سكان الأ�صليني ،وتنظيم جتارة الأ�سلحة ،والدعوة �إىل �إلغاء
عقوبة الإعدام.

الأونروا :ما لها وما عليها

تتكون الأمم املتحدة من  30منظمة �أو وكالة �أو برنامج
ّ
عمل ،من بينها «وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل
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الالجئني الفل�سطينيني» وباملخت�صر �أونروا .وهي وكالة غوث
وتنمية ب�شرية تعمل على تقدمي الدعم واحلماية وك�سب
الت�أييد لنحو  4،7مليون الجىء فل�سطيني م�سجلني لديها يف
ويتم متويلها
الأردن ولبنان و�سوريا وال�ضفة الغربية وقطاع غزةّ .
تقريبا من خالل التربعات الطوعية التي تقدمها
بالكامل
ً
الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة.
ت�أ�س�ست الأونروا مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة
يف العام التايل لنكبة فل�سطني �أي العام  ،1949وبد�أت عملها
يف العام  .1950وكانت ت�ستجيب الحتياجات ما يقرب من
 750,000الج��ئ فل�سطيني ت�سلمت �سجالتهم من اللجنة
ً
الحقا
التو�صل
يتم
ّ
الدولية لل�صليب الأحمر ،وذلك على �أمل �أن ّ
�إىل ّ
حل ملعاناتهم الوطنية والإن�سانية .ويحق اليوم لنحو خم�سة
ماليني الج��ئ منهم اال�ستفادة من خدماتها يف جماالت
التعليم والرعاية ال�صحية والإغاثة والبنية التحتية وحت�سني
املخيمات والدعم املجتمعي والإقرا�ض ال�صغري وخدمة الطوارئ
يف �أوقات النزاعات امل�سلحة.
الدول التي �ساهمت ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر يف �إيجاد كيان
االحتالل ال�صهيوين �إ�سرائيل على �أر�ض فل�سطني ،ويف مقدمتها
الواليات املتحدة وبريطانيا ،كانت من �أكرب املانحني للأونروا
متزايدا على خدماتها
طلبا
التي تواجه يف الوقت الراهن
ً
ً
ب�سبب زيادة عدد الالجئني امل�سجلني ،وه�شا�شة الأو�ضاع التي
يعي�شونها وفقرهم املتفاقم واملدقع ،فيما مل يواكب الدعم
املايل املقدم لها عاد ًة م�ستوى النمو يف االحتياجات .ونتيجة
دائما من
لذلك ،ف� ّإن املوازنة الرباجمية للأونروا كانت تعاين ً
عجز كبري.
تقدم عادة ما يزيد على ثلث موازنة
كانت الإدارة الأمريكية ّ
الأونروا ،لكنّ ها يف عهد الرئي�س ترامب ،اقتطعت (يف مطلع
العام  )2018ما يزيد على ن�صف امل�ساعدة املالية التي كانت
متنحها لها ،فانخف�ضت من  ١٢٥مليون دوالر �إىل  ٦٠مليون
دوالر �سنو ًيا .وهذا التقلي�ص �سيفاقم من دون �شك �أعباء الدول

ٍ
ب�شكل خا�ص ،وي�ؤثر
امل�ضيفة لالجئني كالأردن ولبنان و�سوريا
أو�ضاع كارثية يف
�سيهدد ب�
�سلبا على ا�ستقرارها ،يف حني �أ ّنه
ٍ
ّ
ً
قطاع غزة املحا�صر ،والذي بح�سب تقارير الأمم املتحدة �أ�صبح
مكا ًنا «غري �صالح للعي�ش».
�سبق ذل��ك تهديد من جانب الرئي�س الأم�يرك��ي ترامب
ّ
وممثلة الواليات املتحدة يف الأمم املتحدة نيكي هيلي ،بوقف
الدعم املايل عن الوكالة ،حتى عودة الفل�سطينيني �إىل طاولة
املفاو�ضات مع الإ�سرائيليني ،والتي توقفت على خلفية نقل

ال�سفارة الأمريكية من تل �أبيب �إىل القد�س.
يوما تكفي لت�أمني حياة كرمية
مل تكن هذه امل�ساعدات ً
لالجئني من دون اجلهود التي بذلوها ويبذلونها يف تعليم
�أبنائهم ،والعمل اجل��اد لتدبري ما �أمكن من �أحوالهم،
والنهو�ض من نكبتهم الإن�سانية وال�سيا�سية واالقت�صادية
والوطنية.
مما تقدم ،نرى � ّأن وجود الأونروا يف املناخ
لكن على الرغم ّ
ال�سيا�سي الراهن يبقى �أم ًرا جوهر ًيا ،وهو م�ؤ�شر على امل�س�ؤولية
الدولية جتاه الالجئني الفل�سطينيني وحقهم يف العودة .ولقد
تعاي�شت الوكالة مع ه ��ؤالء الالجئني ملا يقرب من �سبعة
عقود ،وهي حا�ضنة لذاكرتهم وحتتفظ ب�آالف الوثائق التي
ت�شهد على فاجعتهم التاريخية .وينظر الالجئون �إليها
وك�أ ّنها رمز حلقوقهم ،وم�صدر رزق للكثريين من فقرائهم.
وبالتايل ينبغي عليهم حماية هذا الرتاث كي ال تُختطف
من الوكالة ،هويتها الإن�سانية ومهمتها الدولية ،على يد َمن
ت�سبب بالأ�سا�س يف جلوئهم وت�شردهم.
ّ

دور الوكالة و�أثرها على الق�ضية الفل�سطينية

لقد تعددت الآراء يف ما يخ�ص دور وكالة الغوث وت�أثريها يف

ظن ب�أ ّنها �ستمت�ص
ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني ،فهناك من ّ
الغ�ضب والطاقة الثورية ال�شعبية بتوزيع الفتات من لقمة العي�ش
على الالجئني امل�شردين ،يف حني ر�أى �آخرون � ّأن الأونروا هي التي
�أبقت ق�ضية الالجئني على قيد احلياة .لكن للأ�سف ،جند � ّأن
�سيا�ساتها يف الآونة الأخرية باتت تهدف لف�صل الفل�سطينيني
عن واقعهم ،و�إخ�ضاعهم لإمالءات االحتالل ال�صهيوين ،بل
والتماهي معه ومعاونته يف طم�س التاريخ والهوية الوطنية
واحلقائق واحلقوق الفل�سطينية .يف ه��ذا ال�سياق عملت
الأونروا م�ؤخ ًرا على تغيري املناهج الدرا�سية
الفل�سطينية ،باجتاه حذف و�شطب كل ما
ّ
يتعلق بجوانب املعاناة الإن�سانية وال�سيا�سية
لل�شعب الفل�سطيني ،وجوهر �صراعه مع
وعممت على املد ّر�سني عدم
االح��ت�لال.
ّ
الإ���ش��ارة �إىل القد�س على �أ ّن��ه��ا عا�صمة
فل�سطني التاريخية ،وفر�ضت الكثري من
التغيريات على ق�ضايا ّ
تتعلق بالأ�سرى وجدار
الف�صل العن�صري ،وغريها من االنتهاكات
التي تدين االحتالل ،وتبينّ حجم الظلم
املما َر�س بحق الفل�سطينيني .على الرغم
ين�س امل�����ش��ردون
م��ن ك��ل م��ا �سبق ،مل
َ
الالجئون حقهم بالعودة لديارهم رغم
مرور الزمن .والأهم يف هذا املو�ضوع � ّأن الالجئني الفل�سطينيني
�أنف�سهم قد حافظوا على هويتهم الوطنية ،وحلم حق العودة
لوطنهم ال�سليب ،وه��م الذين احت�ضنوا ذكريات الأر���ض
والبيوت ونقلوها �إىل الأجيال الالحقة .وهذا املوقف الراف�ض
للتوطني والختزال الق�ضية وتهمي�شها على �أ ّنها ق�ضية معي�شية
فقط ،هو الذي يدفع ال�شعب الفل�سطيني �إىل تذكري العامل ب� ّأن
الأونروا ال ميكن ّ
حلها من دون ّ
حل ق�ضيتهم ال�سيا�سية كما
تن�ص عليه القرارات الأممية.
يف املقابل تتبع �إ�سرائيل �سيا�سة اتّ بعتها قبلها قوى ا�ستعمارية
متعجرفة تنظر �إىل ال�شعوب بفوقية ،فتظن �أ ّنها �إذا �أرهبت
وجوعت وبط�شت� ،ستدفع بهذه ال�شعوب �إىل الي�أ�س واخلنوع.
ّ
ومن دواعي الأ�سف � ّأن �إ�سرائيل ت�ستغل يف الوقت الراهن الو�ضع
العربي البائ�س واملتهالك ،وموقف ال�سلطة الفل�سطينية
ل�شن هجمة جديدة على الأونروا من �أجل
ال�ضعيف وامل�ستنزَف ّ
�إ�ضعافها �أكرث و�أكرث ،حتى �إذا ما حانت اللحظة ال�سيا�سية
املنا�سبة� ،أقدمت على الإجهاز عليها بهدف ت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية وفر�ض توطني الالجئني حيث هم يف البلدان
حلق
امل�ضيفة ،و�إبطال مفعول القرار الأممي رقم  194ال�ضامن
ّ
عودتهم.
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�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

املهرجان
اللبناين للكتاب

حتية للمع ّلم
بطر�س الب�ستاين
وبرنامج حافل

من افتتاح املعر�ض

يُ َع ُّد املهرجان اللبناين للكتاب الذي
تقيمه احلركة الثقافية – انطليا�س
�سنو ًيا ،منا�سبة ثقافية وطنية للتالقي
وتبادل اخلربات يف ميادين �صناعة
الكتاب ون�شره وتوزيعه ،ولتعزيز احلوار
بني الثقافات املختلفة ،وجت�سيد الدور
النه�ضوي والدميقراطي الذي ي ؤ� ّديه
لبنان يف �إطار الثقافة العربية املعا�صرة.
ا�ست�ضاف املهرجان هذه ال�سنة يف دورته
الثامنة والثالثني  120دار ن�شر ومكتبة
عر�ضت �إ�صداراتها باللغات الثالث.
�اع��ا بنحو
و�سجلت ن�سبة املبيع ارت��ف� ً
 % 5ع��ن ال��ع��ام املا�ضي رغ��م الظروف
االقت�صادية ال�صعبة.
كرم املهرجان هذه ال�سنة وكعادته،
ّ
مقدمهم
جمموعة م��ن الأع�ل�ام ويف
ّ
ّ
الأديب واملو�سوعي واملربي وامل��ؤرخ املعلم
بطر�س ال��ب�����س��ت��اين( ،)1883-1819يف
منا�سبة مرور مئتي عام على والدته.
ووف���ق �أم�ي�ن الإع��ل��ام يف احل��رك��ة،
امل����ؤرخ والأك���ادمي���ي ع�صام خليفة،
يكرم الب�ستاين
ف� ّإن املهرجان الثقايف
ّ
لـ«مو�سوعيته» ،و�إحاطته بكل الق�ضايا
االجتماعية ،والتاريخية ،وال�سيا�سية،
�إ�ضافة �إىل موقفه ال�صارم من احلرب،
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من�شورات اجلي�ش

ووقوفه يف وجه الفتنة واخل��راب ،ورف�ضه
للعنف ،وللتق�سيم الطائفي ،ف�ضلاً عن
دعوته لف�صل الدين عن الدولةُ ،قبيل
رواج م�صطلح «العلمانية» ،ودفاعه
الدائم عن املر�أة .عناوين طبعت رحلة
«�أب احل��داث��ة» ،كما ي�صفه خليفة،
وخ� ّ�ي��م��ت على «امل��ه��رج��ان اللبناين
قيما
لتحرك من جديد
للكتاب»،
ً
ّ
ثقافية ،يتعط�ش لها املجتمع اللبناين
ال��ي��وم ،وخل��ط� ٍ
�اب وطني جامع راف�ض
للتق�سيم ،كان رائده «زعيم النه�ضة
العربية احلديثة» ،الذي ُخ ّ�ص�صت له ندوة
�شارك فيها �سليمان بختي و�أنطوان
�سيف ،و�أداره��ا الدكتور خليفة .كما

أعالما رافقت
وجوها و�
كرمت احلركة
ً
ً
ّ
املعر�ض الثقايف ،من غريغوار حداد �إىل
وديع ال�صايف ومن�صور الرحباين ومنري �أبو
دب�س...
لاً
منو ًعا وحاف :
برنامج املهرجان كان ّ
نقا�شات ،ط��اوالت م�ستديرة لعناوين
�سيا�سية وتربوية و�صحية وبيئية وفل�سفية
و�شعرية ،و�إىل جمموعة من الأن�شطة التي
ٍ
وبخا�صة يف منا�سبتَي
د�أب عليها �سنو ًيا،
عيد املعلم ،وي��وم امل��ر�أة العاملي .كما
ُو ّجهت حتية �إىل ال�شاعر الراحل موري�س
عواد (� ،)2018 -1934ضمن ندوة �شارك
فيها ك��ل م��ن ج���ورج زك��ي احل��اج،
وال�شاعر قزحيا �سا�سني ،وجورج �شبلي،
و�أدارها �إيلي احلجل.

جانب من جناح اجلي�ش

كتب قدمية يف املعر�ض

للم�سرح � ً
أي�ضا ح�ضور يف املهرجان
الثقايف .يف هذا الإطارُ ،عقدت ندوة حول
كتاب « ُرف��ع��ت ال�ستارة» للم�سرحي
رفعت طربيه� ،شارك فيها الأب مارون
عطالله ،وال�شاعر طالل حيدر ،واملمثلة
جوليا ق�����ص��ار ،و�أدار اجلل�سة اليا�س
ك�ساب.
كما �شهد املهرجان تواقيع لإ�صداراتٍ
فاقت اخلم�سني ،من �ضمنها ،كتاب
«�أم�يرك��ا القيم وامل�صلحة» ،لل�سفري
عبدالله ب��و حبيب ،و«جت��رب��ت��ي مع
ال�شا�شة :ه�شا�شة �أو ب�شا�شة» ،للكاتب
مروان جنار .كما ّوقع الباحث ع�صام
خليفة كتابه «لبنان يف مواجهة

مفاو�ضات الت�سوية»( ،ال��ذي ي�برز فيه
خرائط ووثائق احلدود الدولية بني لبنان
وفل�سطني املحتلة)ّ ،
ووقع ال�شاعر حبيب
يون�س كتابه «فلي�سفاء – كي يبقى
ريا».
لبنان الكبري كب ً

جناح اجلي�ش

ت�أتي م�شاركة اجلي�ش اللبناين يف
املهرجان اللبناين للكتاب يف �إط��ار
�سعيه �إىل متتني اجل�����س��ور ب�ين ّ
�شقي
املجتمع امل��دين والع�سكري ،وت�سهيل
�سبل التوا�صل يف ما بينهما .مهمة
الع�سكريني امل��وجل�ين �أم���ر اجل��ن��اح
مل تقت�صر على ا�ستقبال ال��زائ��ري��ن
تعدتها
و�إطالعهم على حمتوياته ،بل ّ

�رد على �أ�سئلة املواطنني و�إعطاء
�إىل ال� ّ
ّ
ال�شروحات الالزمة مبا يتعلق باجلي�ش
واملهمات املناطة به.
نقرتب من �أحد الزائرين وهو يت�صفّ ح
املن�شورات والكتب الع�سكرية ،ون�س�أله:
ما الذي لفت انتباهك يف هذا اجلناح؟
فيجيب� :أول م��ا لفت انتباهي هو
البزة الع�سكرية ،ف�أنا �أ�شعر �أ ّنني
وجود ّ
�أنتمي �إىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ...نتابع
احلديث معه فنعرف �أ ّنه الدكتور زياد
جرداق �أ�ستاذ حما�ضر ومد ّرب لعد ٍد كبري
من ال�ضباط الذين يتابعون درا�ستهم
يف جامعة الروح القد�س -الك�سليك.
وعن م�شاركة اجلي�ش يف املعر�ض يقول:
�أهمية م�شاركة اجلي�ش يف معار�ض
الكتب تكمن يف �إطار توطيد العالقة
ب�ين اجلي�ش واملجتمع امل���دين ،و�إب���راز
اً
جمهول
الوجه الآخر له ،وهو وجه ما زال
عند الكثريين ،ويجب الإ�ضاءة عليه.
«حج
ال�صورة التقليدية للجي�ش هي �أ ّنه
ّ
اخل�لا���ص» ،لكن �إىل �أي ح� ّ�د يعرف
اللبنانيون دوره يف تنمية املناطق مثلاً ؟
ُّ
لتفقد
�ودع الدكتور ج��رداق ونعود
ن� ّ
كتيبات ملديرية التعاون
�أق�سام اجلناح:
ّ
الع�سكري -امل��دين  ،CIMICوفيلم
يعرف بها وبن�شاطاتها .عر�ض
فيديو ّ
ّ
امل��رك��ز اللبناين ل�ل�أع��م��ال املتعلقة
كتيب الإر���ش��ادات اخلا�ص
ب��الأل��غ��ام
ّ
ضلاً
بالوقاية من خطر الألغام ف� عن
فيديو يف ال�سياق نف�سه ،ومعرو�ضات
تتيح للمواطنني تكوين �صورة �أو�ضح
ّ
النقاب مع
عن عمل املركز(لبا�س
وجم�سمات
متمماته ،عتاد التنقيب،
ّ
القنابل العنقودية والألغام).
م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه ع��ر���ض��ت �أي��� ً��ض��ا
أف�ل�ام���ا وث��ائ��ق��ي��ة عن
ف��ي��دي��وه��ات و�
ً
اجلي�ش ،ف�ضلاً عن �إ���ص��دارات املديرية
(ك��ت��اب ال��ت��اري��خ الع�سكري ،جملة
الدفاع الوطني ،جملة اجلي�ش� ،صدى
الثكنات.)...

77

العدد 406

منا�سبة

�إعداد :نينا عقل خليل

م�ضم ًخا بذكرى ال�شهداء
عيد الأم
ّ
يتوج عيد الأم منا�سبات �شهر �آذار .وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية احتفلت
ّ
ً
ّ
م�ضمخا بذكرى ال�شهداء ،ومو�ش ًحا بالتحية
به مع �أ�صدقاء لها بالعيد
ّ
لأمهاتهن...
رعت عقيلة قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ال�سيدة نعمت
اً
تكرمييا لل�ضباط الإناث يف اجلي�ش ،يف منا�سبة
احتفال
عون،
ً
عيد الأم ويوم املر�أة العاملي وذلك يف نادي ال�ضباط  -الريزة.
و�ألقت ال�سيدة عون كلمة عايدت فيها ال�ضباط وعائالتهن،
م�شرية �إىل � ّأن امل��ر�أة يف اجلي�ش �أثبتت جدارتها وكفاءتها،
عاك�سة �صورة املر�أة اللبنانية املثالية يف ت�ضحياتها وجناحاتها،
وتوجهت �إليهن بالقول« :بقلوبكن حتملن حب الوطن،
ّ
وعلى �أكتافكن حتملن م�س�ؤوليته والدفاع عنه».

ال�سيدة عون تلقي كلمتها

 ...هي العيد ب�أفراحه ومعانيه

كرمت «اجلمعية اللبنانية اخلريية للإ�صالح والت�أهيل»
ّ
�أمهات �شهداء اجلي�ش اللبناين التابعني ملنطقة ال�شمال
وزوجاتهم ،باحتفالٍ �أقامته يف مقر غرفة التجارة وال�صناعة
والزراعة – طرابل�س ،وح�ضره العميد الركن وليد ال�سيد ممثلاً
وزير الدفاع الوطني اليا�س بو �صعب وقائد اجلي�ش العماد جوزاف
عون ،و�شخ�صيات ع�سكرية وق�ضائية وروحية وتربوية و�أمهات
�شهداء اجلي�ش وزوجاتهم...
بعد الن�شيد الوطني اللبناين وعر�ض �صور ل�شهداء اجلي�ش،
�ألقى العميد الركن ال�سيد كلمة با�سم العماد قائد اجلي�ش
توجه فيها بال�شكر واالمتنان �إىل اجلمعية التي ّ
نظمت
ّ
االحتفال.
ّ
كل من رئي�س غرفة التجارة
كذلك ،تناوب على الكالم
وال�صناعة والزراعة توفيق دبو�سي ،ورئي�سة املنطقة الرتبوية يف
ال�شمال نهلة حاماتي ،واملحامية غالدي�س ّ
زخور زوجة املعاون
ال�شهيد نزيه من�صور.
ّ
وقر�أت رئي�سة اجلمعية فاطمة بدرا ن�ص الر�سالة التي ت�سلمتها
من مديرية املرا�سم والعالقات العامة يف رئا�سة اجلمهورية
ّ
«تلقى فخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال
وجاء فيها:
عون دعوتكم �إىل امل�شاركة يف حفل عيد الأم الذي تقيمونه
لأمهات �شهداء اجلي�ش اللبناين .يف هذه املنا�سبة الكرمية
مثنيا على
ي�سرنا �أن ننقل �إليكم �شكر فخامة الرئي�س،
ً
�أعمالكم اخل�يرة ،مهنئً ا الأمهات يف عيدهن ،وبخا�صةٍ
�أمهات �شهداء اجلي�ش اللبناين ...يف عيد الأم يرى املرء يف نف�سه
مر�ضيا لأمه با ًرا بها ،فهي لي�ست
�شيئً ا من الفخر �إذا ما كان
ً
يف حاجة �إىل عيد ،بل هي العيد بكل �أفراحه ومعانيه»...
قدمتها فرق مدر�سية.
ت�ضمن االحتفال فقرات فنية ّ
ّ

حتية �إىل كل �أم...

االحتفال التكرميي لل�ضباط الإناث يف اجلي�ش
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قدا�سا
�أقامت «جمعية �إدي»
ً
احتفاليا يف كني�سة �سيدة
ً
الوردية  -غادير ،ملنا�سبة عيد
وتخليدا لذكرى �شهداء
الأم
ً
اجلي�ش اللبناين ،يف ح�ضور
العميد �صبحي �أيوب ممثلاً
قائد اجلي�ش العماد جوزاف
عون ،وعدد من ال�شخ�صيات
الر�سمية.

تكرمي

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

�شارع �ستافرو جربا
يف الأ�شرفية
برعاية حمافظ بريوت القا�ضي زياد �شبيب،
ويف الذكرى الثانية لغياب ر�سام الكاريكاتور
اللبناين �ستافرو ج�برا ،أُ�طلق ا�سمه على
�شارع يف بريوت يقع مبوازاة �ساحة �سا�سني يف
الأ�شرفية.
ح�ضر االحتفال العقيد الركن البحري
مازن ب�صبو�ص ممثلاً قائد اجلي�ش العماد
ج��وزاف عون ،وممثلون مل��دراء الأجهزة
الأمنية �إىل جانب زوجة الراحل حياة
جربا ،وبناته املنتجات باميال و�أورنيال
وب��ري�����س��ي�لا ،وع���دد م��ن ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية واالجتماعية والنقابية والفنية
والإعالمية.
تلى �إزاح���ة ال�ستار عن اللوحة التي
حتمل ا�سم امل��ك� ّ�رم ،افتتاح معر�ض
ي�ضم ر�سومات كاريكاتورية و�صو ًرا

فوتوغرافية بري�شة �ستافرو وعد�سته،
وذلك يف فيال لينـدا �سر�سـق يف الأ�شرفيـة.

الكلمات

بعد الن�شيد الوطني اللبناين ،كان البنة
الراحل باميال جربا ،كلمة ا�ستذكرت
فيها �ستافرو ،وقالت« :بري�شتك ر�سمت
الفرح وامل�أ�ساة واالنت�صارات ،ور�سمت � ً
أي�ضا
وجوها �سيا�سية وفنية �ستُبقي �أعمالك
ً
خالدة للأبد» .ووعدت جربا والدها ب� ّأن
ه��ذا ال�شارع ال��ذي حمل ا�سمه ،وهذا
املعر�ض الذي �ضم لوحاته ور�سوماته هما
خطوة �أوىل لتخليد ذكراه.
ثم �شكرت ج�برا رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال ع��ون ،وحمافظ بريوت
القا�ضي زي��اد �شبيب ،وجمل�س بلدية
بريوت ،على �إجناز املعامالت ال�ضرورية
ٍ
ب�سرعة.
م��ق��دم ال�برام��ج
ّ
ط������وين ب��������ارود،
�صديق العائلة،
ق��ال يف كلمته:
«ك��ن��ت �أع����رف
���س��ت��اف��رو مثلما
ك������ان ي��ع��رف��ه
ك���ل ال��ن��ا���س...
ك������ان م��ل��ي��ئً ��ا

باحلب والوطنية والإميان ،وبكل �شيء
جميل»...
وتناول الوزير ال�سابق زياد بارود «احل�س
جدا لدى جربا ،و�إملامه
الإن�ساين الكبري ً
ريا �إىل � ّأن
بالثقافة ال�سيا�سية» ،م�ش ً
«بع�ض ر�سوماته القدمية ما زالت ت�صلح
يف �أيامنا هذه ل ّأن ما من �شيء تغيرّ ».
و�أ�شار املحافظ �شبيب يف كلمته �إىل
� ّأن �ستافرو ج�برا مبدع م��ن مبدعي
لبنان ،طبع ب�أعماله الكثرية واملتنوعة
والعميقة حقبة من تاريخه احلديث .و�إذ
قالّ �« :إن حب بريوت نقطة م�شرتكة
بيننا وبني �ستافرو جربا»...
�أ�ضاف« :ال�صورة والر�سم لدى �ستافرو جربا
مو�ضوعا وفكرة ،ويج�سدان
يخت�صران
ً
امل�ستوى العايل من الأهمية الإبداعية،
وهذا ما �أو�صله �إىل العاملية».

املعر�ض

يف اخلتام ،جال احل�ضور يف �أرجاء املعر�ض
ر�سوما كاريكاتورية لوجو ٍه
الذي ي�ضم
ً
�سيا�سية و�صو ًرا لبريوت ،املدينة الأحب
�إىل قلب الراحل الذي كان يجول فيها
م� ً
ؤرخا يومياتها من خالل ال�صورة.
ت�ضمن امل��ع��ر���ض �أع���م� اً
��ال مل
كما
ّ
ي�سبق �أن ن�شرها �ستافرو ،من بينها �صور
فوتوغرافية التقطها ،وبقيت �سلبية
�ه��رة) وطبعات م��ن كتبه
(غ�ير م��ظ� ّ
الع�شرين والتي مل تعد موجودة اليوم يف
املكتبات.
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�إ�صدارات

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

«الكون قارب �صغري»
ل�سمري فرحات
���ص��در ح��دي� ً�ث��ا للكاتب والإع�لام��ي �سمري
فرحات ،دي��وان �شعر جديد بعنوان «الكون
قارب �صغري» بعد �سل�سلة �إ�صدارات له يف الرواية
والق�ص�ص وال�شعر والفكر االجتماعي والالهوت،
و�أبحاث حول الظواهر الغام�ضة.
يت�ضمن الديوان �أكرث من  40ق�صيدة ،موزعة
على ق�سمني ،يف الأول ق�صائد وجدانية وت�أملية حول :الزمن،
الأمل ،اللحظات التي ت�صنع فرح الإن�سان ،الرتابط الإن�ساين
ي�شكل الذاكرة والأح�لام ،وا�ستع�صاء فهم الوجود،
مع ما
ّ
�إ�ضافة �إىل �إطاللة على واق��ع النفو�س واالن��ح��دار يف احلياة
الوطنية.

ح�صارات يف حمى
الهوادير للنا�شر ح ّنا �أمني �إبراهيم
ّ
يوثق كتاب «ح�صارات يف حمى الهوادير» للنا�شر حنّ ا �أمني
�إبراهيم ،خ�صائ�ص احلياة القروية االجتماعية يف القرية ،من
يج�سد بح�ضوره
الطيب ،الذي
زاوية �شخ�صية الكاتب ،ال�شاب
ّ
ّ
منوذجا للبناين القروي املحافظ
و�شكله وقامته ومعرفته
ً
على جوانب م�ضيئة من تراث اجلبل و�إرث الأجداد املعنوي
والرتاثي.
من هنا ،نف�ض غبار ع�شرات الأج��ي��ال وال�سنني عما يف
�صناديقه وخزائنه من م�ستندات وم��وج��ودات ،و�إثباتات
وحمفوظات تراثية وتاريخية وغريها يعود بع�ضها ملا يقارب
عاما ،حفظها الآباء عن الأجداد ،والأبناء
املئتني واخلم�سني ً
عن الآب���اء ،وك��ل جيل عن اجليل ال��ذي عاي�شه يف بالد
االغرتاب� ،أو يف لبنان.
حنا �أمني �إبراهيم ،ابن ح�صارات ال�ضيعة اجلبيلية العريقة،
التي �أعطت الدولة اللبنانية خرية الع�سكريني ،والرتبية خرية
الرتبويني ،وال�شعر خرية ال�شعراء ،والريا�ضة خرية الريا�ضيني...
خالدا للأجيال.
وهكذا �صارت الق�ص�ص الغالية كتا ًبا
ً
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ويف الق�سم الثاين ق�صائد تغنّ ي م�شاعر احلب ،وتُ�شهر بهجة
العا�شق يف ح�ضن احلبيبة...
ّوقع الكاتب كتابه يف بلدية احلدث � -سبنيه ،حارة البطم،
يف ح�ضور العقيد ربيع العاكوم ممثلاً قائد اجلي�ش العماد
جوزاف عون ،و�شخ�صيات �سيا�سية و�أدبية وثقافية و�إعالمية.

جي�ش العلم والثقافة
دبلوم يف علم االجتماع للرائد عامر احلجار

حاز الرائد عامر زياد احلجار من ال�شرطة الع�سكرية دبلوم يف علم االجتماع
(اخت�صا�ص التنمية االجتماعية  -االقت�صادية) ،من معهد العلوم االجتماعية
يف اجلامعة اللبنانية.

ما�سرت يف العلوم الإدارية
واملالية للمالزم �أول
الإداري جالل جابر

نال املالزم �أول الإداري جالل
عدنان جابر �شهادة املا�سرت
يف العلوم الإداري���ة واملالية-
حما�سبة وتدقيق ،من ّ
كلية
العلوم الإداري����ة وامل��ال��ي��ة يف
جامعة احلكمة.

ما�سرت مهني يف ال�صيدلة
ال�سريرية للمالزم �أول
مي�شال اخلوري

حاز املالزم �أول مي�شال مارون
اخلوري �شهادة املا�سرت املهني
يف ال�صيدلة ال�سريرية ،من
ّ
كلية ال�صيدلة يف اجلامعة
اللبنانية.
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مباراة

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

مباراة كلمةالفرنكوفونية الذهبية :2019 -
رقيب يف اجلي�ش من بني الفائزين الأربعة و�آخر يف الت�صفيات النهائية
خالل احتفال نُظم يف قاعة فرن�سوا با�سيل  -جامعة القدي�س يو�سف،
�أُعلنت �أ�سماء الفائزين يف مباراة «كلمة الفرنكوفونية الذهبية ل�سنة
 ،»2019وبينهم الرقيب يف اجلي�ش اللبناين �إبراهيم �شايف.
تهدف م��ب��اراة «كلمة الفرنكوفونية الذهبية» التي
تنظمها الوكالة اجلامعية للفرنكوفونية يف ال�شرق الأو�سط
 AUFبالتعاون مع املعهد الفرن�سي يف لبنان ،ومعهد با�سل
فليحان املايل� ،إىل ن�شر ا�ستخدام اللغة الفرن�سية يف قطاع
الأعمال �ضمن فئتني من الأ�شخا�ص :الطالب ما دون ال�سابعة
والع�شرين ،واملهنيني ال�شباب ما دون الأربعني .وقد أُ�طلقت
املباراة لأول مرة يف العام  ،1988من قبل جمعية «العمل لن�شر
اللغة الفرن�سية اخلا�صة بالأعمال»  ،APFAوتُعترب الوكالة
أ�سا�سيا يف هذه الفعالية
�شريكا �
اجلامعية للفرنكوفونية
ً
ً
متناميا لدى ال�شباب اللبناين.
رواجا
التي تُالقي ً
ً
جرت مباراة العام احل��ايل خالل �شهر �آذار املن�صرم على
مرحلتني :االختبار اخلطي ،يليه االختبار ال�شفهي �أمام جلنة
علما � ّأن من يخو�ضون املرحلة الثانية
ت�ضم خرباء،
حكم
ً
ّ
هم الذين يح�صلون على العالمة الأعلى يف املرحلة الأوىل.
�شاركت يف ه��ذه امل��ب��اراة ثماين جامعات ه��ي :اجلامعة
اللبنانية ،جامعة القدي�س يو�سف ،جامعة ال��روح القد�س
الك�سليك ،اجلامعة الإ�سالمية يف لبنان ،جامعة اجلنان،
اجلامعة العربية يف بريوت ،جامعة �سيدة اللويزة ،وجامعة
البلمند.
قدم الفائزون (�سبعة عن
يف احتفال الت�صفيات النهائيةّ ،

العدد 406

82

فئة الطالب و�سبعة عن فئة املهنيني) �شركاتهم الوهمية،
ٌّ
كل منهم ثالث دقائق لعر�ض م�شروعه �أمام جلنة
و�أُعطي
احلكم.
�صوتت اللجنة لفائزتني هما :جاكلني حرب عن
وقد ّ
«فئة الطالب» ،وكري�ستيا عون (طبيبة �أ�سنان) عن «فئة
ٍ
برحلة �إىل باري�س
املهنيني ال�شباب» .وف��ازت كل منهما
للم�شاركة يف �أ�سبوع الفرنكوفونية يف �آذار � .2020أما جائزة
فمنحت �إىل كل من م��اري رينيه قاموح من
اجلمهور ُ
اجلامعة اللبنانية ،و�إبراهيم �شايف من اجلي�ش اللبناين،
عقب ت�صويت متقارب.

مطعم و�آلية لتدوير النفايات

ف��رح الرقيب �شايف (ل��واء امل�شاة اخلام�س -طالب ما�سرت
يف احلقوق -اجلامعة اللبنانية  -الفرع الفرن�سي) بفوزه
كان مواز ًيا حلما�سته وهو يعر�ض م�شروعه :مطعم �صغري
لتذ ّوق الأجبان ب�أنواعها املختلفة .م�شروع بر�أ�سمالٍ �صغري
و�إمكانات جناحه كبرية ،وهو ي�أمل �أن يحققه بعد �أن
ُيحال على التقاعد.
�أما الرقيب �شادي حلود (مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية) فكان
م��ن ب�ين الفائزين ال�سبعة ال��ذي��ن و�صلوا �إىل الت�صفيات
بحد ذاتها.
النهائية ،وهذه نتيجة مهمة ّ
تقدم به هو كناية عن �آلية لإع��ادة تدوير
امل�شروع الذي ّ
النفايات .وقد متنى �أن تتبنى امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الآلية التي
اقرتحها ،وتبد�أ بفرز النفايات يف الثكنات.

بالأبي�ض والأ�سود
�صور احلرب املوجعة يف «بيت بريوت»

متر عقود كثرية من دون �أن تغادر م�آ�سي احلرب التي اندلعت يف  13ني�سان  1975وجداننا اجلماعي� ،أو تخبو الآالم التي خ ّلفتها .ففي كل بيت
قد ّ
�صورا على اجلدران ،و�آخرين تفرقوا يف �أرجاء الأر�ض ،وعن �أرزاق و�أحالم و�آمال �أكلها الدمار...
ق�صة عن �أحباب باتوا ً

�صور احلرب املوجعة ت�أتينا من جديد
يف ذك��رى اندالعها الرابعة والأربعني
عرب معر�ض «ذكرى وعربة» الذي ّ
نظمته
امل�صورين ال�صحفيني يف لبنان،
نقابة
ّ
والهدف �أن ال تتكرر هذه ال�صور جمد ًدا.
ع�شرات ال�صور بالأبي�ض والأ�سود التقطها
م�صورون �صحفيون يف زم��ن االقتتال،
ّ
وبع�ضهم باتوا �شهداء حلقيقة �أرادوا �أن
يوثقوها بكامرياتهم ،را�صدين يوميات
احلرب القذرة« .بيت ب�يروت» ال�شاهد

امل�شرفون وامل�شاركون

�ضمت جلنة الإ�شراف على املعر�ض اً
كل من :ح�سني فقيه،
ّ
لطف الله �ضاهر� ،أنور عمرو ،كرمي احلاج وعلي حاطوم.
امل�صورون الذين التقطت عد�ساتهم �شواهد عن
و�شارك فيه
ّ
ويالت وم�آ�سي احلرب وهم :روجيه مكرزل ،جمال ال�سعيدي،
ّ
عطار ،عدنان ناجي ،علي �سيف
عبا�س �سلمان ،ماهر
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الدين ،جورج فرح ،م�صباح عا�صي ،حممد عزاقري ،حممود
الطويل ،م�صطفــى جمــال الدين ،عدنان برجي ،مي�شال
براك
�صايغ� ،أحمد عزاقيــر� ،إبراهيــم الطويــل ،جوزيــف ّ
وعزيــز طاهــر.
للم�صورين ال�شهداء جورج �سمرجيان،
كما عر�ضت �صور
ّ
خليل دهيني ،مي�شال برزغل وعلي ح�سن �سلمان.

بدوره على جراح احلرب ،وعلى مئة عام
من تاريخ بريوت ،ا�ست�ضاف هذه ال�صور
يف معر�ض رعاه رئي�س احلكومة �سعد
اً
ممثل بوزير الإع�لام جمال
احلريري
اجلراح .ح�ضر افتتاح املعر�ض عدد من
ال�شخ�صيات من بينهم العقيد الركن
اً
ممثل قائد اجلي�ش العماد
نزيه جريج
جوزاف عون ،بالإ�ضافة �إىل الإعالميني
وامل�صورين.
ّ

م�ستقبل يليق بنا وبوطننا .هي تاريخ
يف �صور ملواطنني لبنانينيُ ،وجِ دوا حينها
يف ميدان املعارك ،يف و�سط اجلبهات،
�سالحهم الوحيد هو �آلة الت�صوير� ،سالح
احلقيقة� ،سالح التاريخ».
بعدها حتدث نقيب امل�صورين عزيز

طاهر ال��ذي ق��ال« :نحن جيل احلرب
ال��ذي��ن تعبت عيوننا وعد�ساتنا من
التقاط �صور الت�شرذم وال��دم��ار والقتل
واالنق�سام ،نهدف من خالل معر�ضنا
�إىل توجيه ر�سالة لهذا اجليل ،لنقول
له «� ّإن احلرب هي موت ودمار و�ضياع
وطن».
و�أ�شار حمافظ بريوت زياد �شبيب �إىل
�أ ّنه متّ اختيار ذكرى  13ني�سان الفتتاح
ه��ذا املعر�ض ل ّأن يف ال��ذك��رى ع�برة،
ول ّأن اجليل احلايل ال�صاعد يف لبنان،
الذي مل يعرف م�آ�سي احلرب وويالتها،
عليه االطالع على ما ّوثقته عد�سات
امل�صورين يف تلك املرحلة».
ّ

وقفة �أمام الذات

عريفة االحتفال الزميلة رونيت �ضاهر
اعتربت يف كلمة االفتتاح � ّأن املنا�سبة
«ه��ي جم��رد وق��ف��ة ل�بره��ة م��ن الزمن
�أمام ذاتنا الإن�سانية� ،أمام م�س�ؤولياتنا
جميعا يف �أخ���ذ ال��ع�بر مم��ا اقرتفته
ً
�أيدينا بحق �إخوتنا يف املواطنية ويف حق
وطننا» .و�أ�ضافت« :هي جمرد نظرة نحو

ندفع اليوم ثمن احلرب

بيت بريوت حمت�ض ًنا املعر�ض

�أم���ا وزي���ر الإع��ل�ام ج��م��ال اجل���راح،
فقال« :يف مثل هذا اليوم �سقط لبنان
وال��ل��ب��ن��ان��ي��ون يف ف��خ م����ؤام���رة احل��رب
الأهلية ،وم�ؤامرة تدمري لبنان ،و�إلغاء
دور لبنان احل�ضاري والثقايف والريادي.»..
و�أ���ض��ـ��ـ��اف« :للذيــن ال يعلمون من
اجليل اجلديد� ،أ ّنه يف العام  1975كــان
لبنــان مـن �أرقـى البلـدان يف املنطقــة،
ال بـل كان ي�سمى �سوي�سرا ال�شـرق...
وال��ي��وم ندفع ثمن احل��رب وويالتهــا
و�أزماتهــا.»...
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مغامرات

�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة

الرائد رودولف عقل
من فوج املغاوير:

�أول م�شرتك عربي يف �أ�صعب ال�سباقات يف العاملية
بلداّ ،
مت اختيارهم للم�شاركة يف بطولة Red
 32ريا�ض ًيا من ً 20
� ،Bull X-Alps 2019أحد �أ�صعب ال�سباقات يف العامل و�أكرثها تطل ًبا
للقدرات الفكرية واجل�سدية والنف�سية العالية ،يف جمال ت�س ّلق اجلبال،
والطريان املظ ّلي ،وامل�شي على اجلليد يف ظروف مناخية قا�سية...
وللمرة الأوىل� ،سيخو�ض م�شرتك عربي هذا ال�سباق القا�سي� ،إ ّنه الرائد
رودولف عقل من فوج املغاوير يف اجلي�ش اللبناين.
قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه عقدت م�ؤمت ًرا �صحاف ًيا يف النادي
الع�سكري املركزي – بريوت ،للإعالن عن احلدث ودعوة و�سائل
الإعالم �إىل متابعته باعتباره ً
حدثا وطن ًيا.
حتدث مدير التوجيه العميد
بعد الن�شيد الوطني اللبناين،
ّ
اً
فرحب باحل�ضور الذي
علي قان�صو
ممثل العماد قائد اجلي�شّ ،
ح�شدا من �ضباط اجلي�ش من خمتلف القطع والوحدات،
�ضم
ً
ّ
�إىل �شخ�صيات ريا�ضية و�إعالمية وعائلة الرائد عقل و�أ�صدقائه،
وقال� :أرحب بكم يف هذا امل�ؤمتر ال�صحايف الذي ّ
تنظمه قيادة
اجلي�ش ،بهدف �إطالق م�شاركة اجلي�ش يف بطولة العامل يف
�سباق مغامرات  Red Bull X-Alpsالذي ُيقام كل �سنتني،
وينطلق �ضمن ن�سخته التا�سعة يف  16حزيران  ،2019مب�شاركة
الرائد رودولف عقل من فوج املغاوير ،الذي متّ اختياره من قبل
رحبت قيادة اجلي�ش بامل�شاركة
جلنة ريا�ضية متخ�ص�صة .وقد ّ
قدم كل
وبد�أت التح�ضريات ب�إ�شراف العماد جوزاف عون الذي ّ
الدعم والت�شجيع للرائد عقل.

تفا�صيل

و�شرح العميد قان�صو بع�ض التفا�صيل املتعلقة بالبطولة ،قال:
جتري مباراة  Red Bull X-Alpsيف جبال الألب ،خالل مدة
�شكلت عرب التاريخ حاجزًا
يوما .وهذه املنطقة ّ
تراوح بني  10وً 15
�صعبا ب�سبب ت�ضاري�سها الوعرة ومرتفعاتها ال�شاهقة
جغرافيا
ً
ً
ومناخها القا�سي .وقد ّ
مثلت حتد ًيا ُهزم فيه الكثريون من
لكن بع�ض القادة جنحوا يف ذلك،
الذين حاولوا اجتيازها،
ّ
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ومن بينهم القائد هنيبعل.
طوبوغرافيا  1200كلم ،لكنّ ها تبلغ
تبلغ م�سافة امل�سلك
ً
عمليا  2300كلم .ينطلق امل�شاركون الذين ّ
ميثلون  20دولة
ً
م�شاركا ،من مدينة �سالزبرغ يف النم�سا عرب
وعددهم 32
ً
ّ
ريا وبوا�سطة
�سل�سلة جبال الألب ،حيث
ي�شقون طريقهم �س ً
الطريان ال�شراعي ،م��رو ًرا ب�أملانيا و�إيطاليا و�سوي�سرا وفرن�سا،
اً
و�صول �إىل موناكو ،فيما يحمل كل منهم ط��وال الوقت
معدات �إلزامية تزن نحو  10كلغ.

�أبعد من �أفر�ست...

يبلغ ارتفاع نقطة االنطالق 430م� ،أم��ا �أعلى نقطة يف
ال�سباق فتقع يف  Mont Blancعلى ارتفاع 4810م .يجتاز
املت�سابقون كل � 24ساعة م�سافة تفوق �ضعف م�سافة املاراثون،
وعند انتهاء البطولة يكون كل منهم قد ّ
ت�سلق ما جمموعه
 44600مرت من املرتفعات� ،أي ما يعادل خم�سة �أ�ضعاف ارتفاع
قمة �أفر�ست .ويختلف م�سلك كل �سباق من �سباقات Red
ً
فريدا من نوعه.
�سباقا
 Bull X-Alpsعن الآخر ،ما يجعله
ً

املعايري

وتابع العميد قان�صو :يعتمد الت�أهل �إىل ال�سباق على معايري
ج�سدية وفكرية �صارمة ت�ضعها جلنة متخ�ص�صة م�ؤلفة
ممن
من �أهم الريا�ضيني يف العامل،
فيتم اختيار املتبارين ّ
ّ
ّ
ميلكون ق��درات عالية يف جم��االت ت�سلق اجلبال وال�سري
ويقدم كل من الراغبني
على اجلليد والطريان ال�شراعي.
ّ
اً
ً
مف�صل يحدد قدراته ومهاراته وال�شهادات
ملفا
بامل�شاركة
التي نالها يف ت�سلق اجلبال والطريان ال�شراعي ،بالإ�ضافة �إىل
خرباته وم�شاركاته ال�سابقة يف بطوالت مماثلة .بعد ذلك،
تَد ُر�س جلنة ال�سباق امللفات قبل �سنة من موعدها ،وتحُ ّدد
�أ�سماء امل�شاركني.
اً
قائل :يتوجب على الريا�ضيني دمج املهارات مع
و�أو�ضح

ا�سرتاتيجية ال�سباق ،وتخطي العوائق مثل الإ�صابات والإرهاق،
وتقييم الظروف املناخية املتغرية با�ستمرارٍ ،واتخاذ القرار ب�ش�أن
م�شو ًقا ،وبالتايل
االنطالق �إىل املرحلة التالية ،ما يجعل ال�سباق ّ
ي�صعب ّ
ويتم ا�ستبعاد املت�سابق الذي يحتل املركز
توقع نتائجهّ .
الأخري كل � 48ساعة� ،أي � ّأن املتبارين ال يتناف�سون من �أجل
الفوز فقط بل من �أجل البقاء يف ال�سباق � ً
أي�ضا.
فحو�صا لك�شف تعاطي املن�شطات.
تجُ ��ري جلنة ال�سباق
ً
وتنتهي املباراة بعد � 24ساعة من توقيت و�صول �أول متبا ٍر
�إىل خط النهاية .وهنا ،نذكر � ّأن  %12فقط من امل�شاركني
يتمكنون من بلوغ خط النهاية �ضمن املهلة املحددة
لل�سباق.

العاملية ،وي�ضعه يف م�صاف الدول التي حتتل مراكز متقدمة يف
ال�ش�أن الريا�ضي.
ّ
يتعلق بالتغطية الإعالمية� ،أكد العميد قان�صو � ّأن
يف ما
مديرية التوجيه �ست� ّؤمن املواكبة اليومية ل�سري املباريات
على �أن تز ّود و�سائل الإعالم كل ما يردها من مواد م�صورة
�وج��ه �إىل الإع�لام��ي�ين بالقول :ن��ع� ّ�ول على
ومعلومات ،وت� ّ
وت�شجيعا
دعما للبنان
م�ساهمتكم يف املتابعة الإعالمية
ً
ً
للرائد رودولف عقل.
يف اخلتام �شكر با�سم قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف عون
متمنيا للرائد عقل التوفيق
اجلهات وامل�ؤ�س�سات الداعمة،
ً
ٍ
ميهد هذا احلدث مل�شاركات �أخرى من لبنان
والنجاح ،و�أن
ّ
يف �سباق  Red Bull X-Alpsومثيالته من املباريات العاملية.

�أما عن اختيار الرائد عقل ،فقال العميد قان�صو :متّ البناء
على ما يتمتع به من قدرات قتالية وريا�ضية وج�سدية� ،إذ
ٍ
ّ
مكثفة منها دورات
لدورات
خ�ضع على مدى ال�سنوات املا�ضية
ّ
مظلي ،مغاوير ،مارينز وقتال جبلي،
عدة بطوالت عاملية
كما �شارك يف ّ
�أب��رزه��ا :بطولة العامل الع�سكرية
للتزلج يف �سوي�سرا ،وبطولة الألعاب
ال�شتوية يف فرن�سا ،وغ�يره��ا من
البطوالت التي � ّأهلته ليكون �ضمن
فريق من  32مغام ًرا من العامل متّ
اختيارهم بعد درا�سة ملفاتهم على
مدى عام كامل.
بحد ذاتها تُعترب حدثاً
امل�شاركة
ّ
وجناحا باه ًرا بالن�سبة �إىل
تاريخيا
ً
ً
لبنان واجلي�ش ،لأ ّنها واحدة من �أهم
البطوالت الريا�ضية العاملية ،نظ ًرا �إىل املعايري ال�صارمة التي
ذكرناها .ويدل ا�شرتاك �ضابط من اجلي�ش اللبناين ،ومن
حتديدا ،على القدرات واملهارات الريا�ضية التي
القوات اخلا�صة
ً
ً
يتمتع بها عنا�صره� ،إ�ضافة �إىل كفاءتهم القتاليةّ � .إن لبنان
�صدر احلرف عرب �شواطئه �إىل العامل �أجمع ،وحقق �أبنا�ؤه
الذي ّ
�إجنازات على ال�صعد الطبية والثقافية والعلمية والأدبية لي�س
بعيدا عن ت�سجيل �إجناز ريا�ضي.
ً
اً
وطنيا،
تعد عمل
لذلك ،ف� ّإن مواكبة الرائد عقل ودعمه ّ
ً
ووقوف اللبنانيني خلف العلم اللبناين الذي �سيحمله خالل
ال�سباق هو واجب علينا ،فالرائد عقل هو �أول م�شرتك من بلد
عربي يف تاريخ البطولة ،الأمر الذي يعزز مكانة وطننا وجي�شه
و�سمعته ،كما يدعم موقع لبنان على اخلارطة الريا�ضية

الأمور ممتازة ف�أنا مغوار...

بحد ذاتها حدث تاريخي
امل�شاركة ّ

بدوره� ،أكد الرائد عقل ّ
تطلعه لتحقيق �إجناز كبري للبنان
يف هذه البطولة ،اً
ريا�ضيا يف العامل
قائل :اختياري من �ضمن 32
ً

ريا
للم�شاركة يف هذه البطولة ،منحني
ً
دافعا معنو ًيا كب ً
وحافزًا لتقدمي كل ما لدي من �أجل حتقيق �إجناز ّ
ميثل كل
لبنان .وكوين املت�سابق العربي الوحيد امل�شارك يف البطولة،
�أ�ضاف الرائد عقل ،هو بالت�أكيد �أمر مهم بالن�سبة � ّ
إيل على
ال�صعيد املعنوي ،هديف �أن �أثبت للعامل � ّأن لبنان قادر على
حتقيق �إجنازات يف بطوالت كبرية كهذه.
وعن التح�ضريات ،تابع الرائد عقل :التح�ضريات اجل�سدية
قدم و�ساق� ،سيت�ألف فريقي
والبدنية لهذه املغامرة ت�سري على ٍ
من الطبيب جورج �شرفان املتخ�ص�ص يف العالجات الفيزيائية،
ومن مدربني فرن�سيني ،و�أعمل من الآن على التح�ضري البدين،
�أما على ال�صعيد النف�سي فالأمور ممتازة ،وهذا �أمر طبيعي
وبديهي ،ف�أنا �ضابط مغوار...
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ريا�ضة

�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة

فرق اجلي�ش حت�صد
املراكز الأوىل يف
الألعاب القتالية
برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف
اً
ممثل بقائد امل��رك��ز العايل
ع��ون
للريا�ضة الع�سكرية العميد جورج
الهد ،ويف ح�ضور ممثلني عن قادة
الأجهزة الأمنية ،و�أمني عام اللجنة
الأوملبية اللبنانية العميد املتقاعد ح�سان ر�ستم و�ضباط الريا�ضة
والرمي ور�ؤ�ساء االحتادات الريا�ضية اللبنانية� ،أُقيمت يف جممع
الرئي�س العماد �إميل حلود الريا�ضي الع�سكري عدة مباريات
احتفا ًء بالذكرى ال�سنوية لت�أ�سي�س املجل�س الدويل للريا�ضة
الع�سكرية.
ت�ضمنت الن�شاطات مباريات يف التايكواندو ،امل�صارعة،
ّ
اجل��ودو ،املالكمة ،املبارزة و�شد احلبل� ،شارك فيها العبون
من املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ،املديرية العامة للأمن
العرين
العام ،املديرية العامة لأمن الدولة ،و�آخرون من �أندية َ
وبو�شيدو ومن جامعة بريوت العربية.
وقد ّ
حقق الع�سكريون نتائج جيدة واحتلوا املراكز الأوىل يف
الألعاب القتالية ،وذلك وفق الآتي:
• اجلودو:
 وزن  60كلغ :العريف طالل العري�ضي يف املركز الأول. وزن  66كلغ :العريف ر�شاد العيناتي يف املركز الأول. -وزن  73كلغ :الرقيب ر�ضا �سعد يف املركز الأول ،واجلندي
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و�سيم املوا�س يف املركز الثالث.
 وزن  81كلغ :اجلندي ح�سني دقو يف املركز الأول. وزن  90كلغ :اجلندي حممد �سعد يف املركز الأول. وزن  100كلغ :الرقيب حممد احل�لاين يف املركز الأول،والعريف خالد دقو يف املركز الثاين.
 وزن فوق  100كلغ :املجند املمددة خدماته علي رم�ضان يفاملركز الأول.
• �سيف املبارزة:
 رجال :العريف رودي �إ�سرب يف املركز الأول ،اجلندي حممدحمزة يف املركز الثاين ،والعريف طانو�س عطااللـه والرقيب �أول
ربيع وهبة يف املركز الثالث.
 �سيدات :الرقيب �إليز من�صور يف املركز الأول.• التايكواندو:
 وزن  49كلغ :الرقيب غاييل حبيقة يف املركز الأول،واجلندي جي�سيكا احلجل يف املركز الثاين.
 وزن حتت  87كلغ :اجلندي ح�سن عيد يف املركز الأول. وزن ف��وق  87كلغ :اجلنديحممد الربجي يف املركز الثاين.
• املالكمة:
 وزن  60كلغ :املجند املمددةخدماته علي م�صطفى يف املركز
الأول ،واملجند املمددة خدماته عمر
النجار يف املركز الثاين.
 وزن  69كلغ :الرقيب ح�سنطحان يف املركز الأول ،واملجند
املمددة خدماته قا�سم املقداد يف
املركز الثاين.
 -وزن  81كلغ :الرقيب اليا�س

فرح يف املركز الأول.
 وزن  91كلغ :العريف �أدهم ح�سن يف املركز الأول.• امل�صارعة:
 وزن  65كلغ حرة :العريف اليا�س احلوراين يف املركز الأول،املجند املمددة خدماته حمزة الع�شي يف املركز الثاين.
 -وزن  65كلغ حرة :العريف عبا�س الأحمر يف املركز الأول،

العريف جهاد عثمان يف املركز الثاين.
 وزن  70كلغ ح��رة :العريف جهادعثمان يف املركز الأول.
 وزن  71كلغ ح��رة :العريف عبا�سالأحمر يف املركز الأول.
 وزن  74كلغ ح��رة :املجند املمددةخدماته وائل زيتون يف املركز الأول.
 وزن  85كلغ ح��رة :املجند املمددةخدماته عبد الرحمن فتيلة يف املركز
الأول.
 وزن  96كلغ ح��رة :املجند املمددةخدماته حممد طبيلي يف املركز الأول.
 وزن  100كلغ حرة :العريف ح�سن حمية يف املركز الأول. وزن  65كلغ روم��اين :العريف اليا�س احل��وراين يف املركزالأول ،املجند املمددة خدماته حمزة الع�شي يف املركز الثاين.
 وزن  74كلغ روماين :املجند املمددة خدماته وائل زيتون يفاملركز الأول.
 وزن  85كلغ روماين :املجند املمددةخدماته عبد الرحمن فتيلة يف املركز
الأول.
 وزن  96كلغ روماين :املجند املمددةخدماته حممد طبيلي يف املركز الأول.
• �شد احلبل:
 فئة ال��وزن اخلفيف (ال يتجاوز 595كلغ ) :املركز الأول للجي�ش اللبناين،
واملركز الثاين للأمن الداخلي.
 فئة ال���وزن الثقيل (ال يتجاوز 630كلغ) :املركز الأول للأمن الداخلي،
واملركز الثاين للجي�ش اللبناين.
 فئة ال���وزن امل��ف��ت��وح :امل��رك��ز الأولللأمن الداخلي ،واملركز الثاين للجي�ش
اللبناين.
كذلك ،خا�ض فريقا الكرة الطائرة يف
اجلي�ش اللبناين والكتيبة الأندوني�سية
العاملة �ضمن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان مباراة ،انتهت مل�صلحة الفريق
اللبناين .ولعب فريق املديرية العامة
للأمن العام �ضد الكتيبة نف�سها مباراة
يف كرة ال�سلة انتهت مل�صلحة الفريق
اللبناين � ً
أي�ضا.
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ريا�ضة
بطولة اجلي�ش
ل�سباق الطرق
لل�ضباط
أُ�قيمت بطولة اجلي�ش يف
�سباق الطرق لل�ضباط مل�سافة
 4كلم ،وقد انطلق ال�سباق
م��ن ثكنة م��ي�لاد ال��ن��داف
– عم�شيت (الطريق البحرية) باجتاه
املن�صف ،و���ص� اً
�ول �إىل ال�برب��ارة .وج��اءت
النتائج على النحو الآتي:
• فئة � 34-18سنة :حل النقيب طوين
قحو�ش م��ن ل���واء احل��ر���س اجلمهوري
يف امل��رك��ز الأول ،ت�لاه النقيب هاين
عي�سائي من لواء امل�شاة احلادي ع�شر يف
املركز الثاين ،واملالزم �أول رامي احلويك
من فوج املغاوير يف املركز الثالث.

 ...واخرتاق ال�ضاحية
للع�سكريني
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• فئة � 39-35سنة :حل الرائد جوزيف
اليا�س من الكلية احلربية يف املركز
الأول ،وال��رائ��د �سعد اللدن من قطاع
ج��ن��وب الليطاين يف امل��رك��ز ال��ث��اين،
والرائد �شبيب �أبي خر�س من لواء احلر�س
اجلمهوري يف املركز الثالث.
• فئة � 44-40سنة :حل املالزم �أول عبا�س
ن�صرالله من لواء امل�شاة ال�ساد�س يف املركز
الأول ،واملالزم عالء �سرحال من الكلية

احلربية يف املركز الثاين ،وامل�لازم �أول
رئيف مهنا من فوج مغاوير البحر يف
املركز الثالث.
• فئة � 45سنة وما فوق :العقيد الركن
البحري اليا�س القزي من القوات البحرية
يف املركز الأول ،والعقيد البحري طارق
ف��رج م��ن ال��ق��وات البحرية يف املركز
الثاين ،والعقيد الإداري روبري الفداوي من
منطقة ال�شمال يف املركز الثالث.

حل لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الأول يف بطولة اجلي�ش الخرتاق ال�ضاحية
مل�سافة  4كلم ،تاله فوج مغاوير البحر يف املركز الثاين ،وفوج التدخل الثالث يف
املركز الثالث.
� ّأم���ا على ال�صعيد الإف���رادي
للرجال ،فقد حل املعاون ح�سن
كركلي م��ن ف��وج املدفعية
الثاين يف املركز الأول ،والرقيب
حممد ق��دوح من ل��واء احلر�س
اجلمهوري يف املركز الثاين،
والعريف عمر �أبو حمد من فوج
مغاوير البحر يف املركز الثالث.
وعن فئة ال�سيداتّ ،
حققت
اجل��ن��دي ج��وزي��ت م��رع��ي من
فوج مغاوير البحر املركز الأول،
تبعتها الرقيب �إليز فار�س من
لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز
ال��ث��اين ،والرقيب �إليز من�صور
م��ن امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة
الع�سكرية يف املركز الثالث.

 ...ومدر�سة التزلج
تت�صدر ميدانها
ّ
أُ�قيمت يف منطقة الأرز – امل�صعد الكهربائي ،بطولة
َ
التعرج الطويل
�سباقي
ت�ضمنت
اجلي�ش للتزلج التي
ّ
ّ
والق�صري و�سباق العمق ،و�شارك فيها �ضباط وع�سكريون
من خمتلف القطع والوحدات� .أما النتائج ،فجاءت على
النحو الآتي:
• �سباق العمق :الرقيب �أول مارون اخلوري حنا يف املركز
الأول ،اجلندي بول كريوز يف املركز الثاين ،والعريف يورغو
احلكيم يف املركز الثالث ،وجميعهم من مدر�سة التزلج
– الأرز.
التعرج الطويل :اجلندي حبيب طوق يف املركز
• �سباق
ّ
الأول ،اجلندي دج��وين املهنا جعجع يف املركز الثاين،
واجلندي �شربل طوق يف املركز الثالث ،وجميعهم من
مدر�سة التزلج – الأرز.
التعرج الق�صري :اجلندي �شربل طوق يف املركز الأول،
• �سباق ّ
اجلندي حبيب طوق يف املركز الثاين ،واجلندي دجوين
املهنا جعجع يف املركز الثالث ،وجميعهم من مدر�سة
التزلج – الأرز.
• �شارك الرقيب �أول عبا�س زين الدين
من لواء امل�شاة العا�شر (مف�صول �إىل املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية) ،واجلندي
�سامح جالل من املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية يف بطولة
�آ�سيا للكرة ال�شاطئية  ،2019مع املنتخب اللبناين الذي و�صل

�إىل الربع النهائي بعد خ�سارته �أم��ام
املنتخب الفل�سطيني.
• �شارك فريق اجلي�ش يف م�سابقة ك�أ�س
�أنطوان ال�شويري لكرة ال�سلة التي �أُقيمت يف جممع نهاد نوفل،
وو�صل �إىل الربع النهائي بعد خ�سارته �أمام فريق الهومنتمن.

متفرقات
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ريا�ضة
• �شارك اجلندي �أول �أحمد
�أون��دا���ش م��ن امل��رك��ز العايل
للريا�ضة الع�سكرية يف بطولة
غرب �آ�سيا يف لعبة املواي تاي
ال��ت��ي ج��رت يف ن���ادي ب���ودا –
�أدم���ا ،وق��د ف��از �أون��دا���ش على
البطل العراقي ح�سني �سامل

ّ
وت�سلم
ع��ن وزن  67كلغ
حزام البطولة.
• �أف���ادت الهيئة الإداري���ة
لالحتاد اللبناين لريا�ضات
الكيك بوك�سينغ ب��� ّأن
املعاون �أول ع�صام فايز ح�سون
م��ن م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه ،قد
اجتاز اختبارات �أ�س�س وقواعد
امل��ه��ارات الفنية والقتالية
لريا�ضة الكيك بوك�سينغ
ونال درجة مدرب جنمة واحدة
قدمها
�أخ�ضر .كما تابع دورة ّ
رئي�س االحتاد العاملي للكيك
بوك�سينغ والكاراتيه ال�سيد
Klaus Nonnemacher
ّ
ونظمها االحت���اد اللبناين
العدد 406
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للعبة يف مقره.
• ن� ّ
�ظ��م االحت���اد اللبناين
للجودو بطولة لبنان للإناث
يف امل��ون ال���س��ال ،مب�شاركة
العبات من خمتلف الأندية
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،وم���ن بينهن
العبات يتلقني تدريبهن يف
النادي الع�سكري املركزي
ع��ل��ى ي��د امل����درب واحل��ك��م
ال��دويل املعاون زه�ير فيا�ض،
�أحرزن املراكز الثالثة الأوىل
على النحو الآتي:
 يف امل��رك��ز الأول :رىلم��ك��ه ،ون���ور ف��خ��ران ،وري��ن
غيث ،و�آي���ة �صوفيا �أحمد،
والرا ف��واز ،وقد نلن امليدالية
الذهبية.
 يف املركز الثاين :دمييرتيا�أف����رام ،ودالل ال��ع��اق��ل ،ولني
�أحمد ،وتينا �سعادة ،وكيندا
�سعادة ،ونايا �سقالوي ،ومالك
ال�شربتجي ،وقد نلن امليدالية
الف�ضية.
 يف املركز الثالث :جوياال��ع��رم ،وح�لا م��و���س��ى ،وي��ارا
�سكر ،ولني ك�سرواين ،ولني
العاقل ،وب�يرال نوت�سي ،وتيا
قبالن ،وماريا وهبه ،وقد نلن
امليدالية الربونزية.

عادات وتقاليد

معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ
ت��راف��ق االح��ت��ف��االت بعيد
الف�صح ع��ادات وتقاليد �شعبية
تعود جذور بع�ضها �إىل ما قبل
ظهور امل�سيحية ،ومنها عادة
�سلق البي�ض التي تعود �إىل
�أيام الفينيقيني ،فقد كانوا
يحتفلون بقدوم الربيع كما
اخلريف (ميالد الطبيعة وموتها)
بتقدمي  100بي�ضة كقربان.
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معركة اخلري �ضد ال�شر هي املو�ضوع الرئي�س يف مهرجان
يتنكر البع�ض
 Talciguinesيف ال�����س��ل��ف��ادور ،ح��ي��ث
ّ
يرحبون بالأمر
كال�شياطني ،ويجلدون بال�سياط املارة الذين ّ
معتربين � ّأن كل �ضربة تكفّ ر عن خطيئة ارتكبوها.
ّ
امل�صلون الفيليبينيون �أنف�سهم،
ويف الإط��ار نف�سه ،يجلد
اً
ويج�سدون م�سرية �آالم امل�سيح و�صول �إىل ت�سمري بع�ضهم
ّ
على ال�صليب .يف املك�سيك ُيربط املتطوعون ب�سال�سل
متطوعون دور يهوذا
ويتوجون بال�شوك ...ويف نيكاراغوا ي�ؤدي
َّ
ّ
الإ�سخريوطي ،فيلفّ ون �أنف�سهم بال�سال�سل الثقيلة وي�سريون يف
ال�شوارع ،حيث ُيقب�ض عليهم...
هناك ما ُيعرف بـ«�شعلة عيد الف�صح» ،تقليد ميار�سه
امل�ؤمنون يف �أملانيا كما يف قرب�ص ،حيث يجتمع الأهايل يف
عيد الف�صح للقيام ب�إحراق فروع الأ�شجار .ويعود هذا التقليد
�إىل الوثنية وينبثق من الإمي��ان ب�� ّأن احل��رارة والنور تطردان
تخ�صب الرتبة.
ال�شتاء ،والنريان امل�شتعلة
ّ

البي�ض والأرنب

عجة عمالقة من �أكرث من 4500
يف جنوب فرن�سا تُ�صنع ّ
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ُقدم يف �ساحة املدينة .ويعود هذا التقليد �إىل زمن
بي�ضة وت َّ
العجة مع جنوده ،ف� َأم َر �أه��ل املدينة
نابوليون ،حني ت��ذ ّوق
ّ
عجة عمالقة .وجرت العادة � ً
أي�ضا �أن
بجمع البي�ض و�إعداد ّ
ُيخفي الأهل الهدايا ،ويخربون �أوالده��م �صباح يوم العيد � ّأن
«الأرنب جاء اً
ليل و�سرقها» فتبد�أ مغامرة البحث.

ّ
والفخار
الرتا�شق باملاء والعطور

تقليد يمُ ار�سه البولنديون يف عيد الف�صح
الرتا�شق باملاء
ٌ
و ُي�سمى  Smingus - Dyngus؛ وتقول الأ�سطورة � ّإن العازبات
ر�شقن باملاء يتز ّوجن يف ال�سنة نف�سها .ومن عادات
اللواتي ُي
َ
ٍ
الف�صح � ً
جم�سم خلروف من الزبدة فقط ،واقت�سام
أي�ضا �صنع
ّ
بي�ضة م�سلوقة مع كل غريب يدخل منازلهم بهدف توثيق
العالقة مع ال�ضيف!
�شعبيا يف �إثنني الف�صح،
تقليدا
ويف هنغاريا يمُ ار�س ال�سكان
ً
ً
ُيعرف بالـ Ducking Mondayويق�ضي ب�أن ّ
ير�ش الرجال املياه
ّ
ؤو�سهن
ي�صبوا املياه على ر�
املعطرة �أو العطور على الن�ساء� ،أو
ّ
ّ
منهن ُ
القبل.
طالبني
ّ

تقليدا مميزًا ُيعرف
يمُ ار�س اليونانيون يف جزيرة كورفو
ً
بالـ� ،Pot Throwingإذ يرمي النا�س الأواين واملقايل واخلزف
عرب النوافذ ،ال�ستقبال الربيع والرتحيب به وباملحا�صيل التي
َ
�ستو�ضع يف ال�صحون اجلديدة.

�ضرب احلبيب ...خ�صوبة وحيوية

ً
خا�صة
يف ت�شيكيا و�سلوفاكيا يكت�سب العيد نكهة
ويتّ بع النا�س تقليد «ب��وم�لازك��ا» ،حيث ي�ضرب الرجال
ن�ساءهم بِعيدان ال�صف�صاف املز ّينة بال�شرائط للت�سلية.
وبح�سب الأ�سطورة ،ف� ّإن �شجرة ال�صف�صاف هي �أول �شجرة تتفتّ ح
يف الربيع ،وبالتايل تنقل �أغ�صانها اخل�صوبة واحليوية �إىل
الن�ساء.

ها�شلة بربارة

يف الدامنارك ي�شبه الف�صح عيد الرببارة ،فريتدي الأطفال
ّ
ويتنقلون من بيت �إىل �آخر جلمع
مالب�س غريبة وخميفة
احللوى ،ولتقدمي �أغ�صان من ال�صف�صاف بهدف مباركة
يت�سول �أط��ف��ال البلدان اال�سكندينافية يف
امل��ن��زل ،فيما
ّ

ال�شوارع ،وا�ضعني �أقنعة غريبة على وجوههم و�أو�شحة كبرية
�صي الكبرية وباقات ال�صف�صاف.
على ر�ؤو�سهم ،حاملني ال ِع ّ
يتح�ضر الأهايل للعيد عرب زرع الع�شب واالهتمام به
كما
ّ
حتى ينمو يف يوم الف�صح للداللة على اخلري واخل�صوبة.
التنكر �إىل �إ�سبانيا حيث ي��ؤدي الإ�سبانيون رق�صة
وي�صل
ّ
مبالب�س
تقليدية ت�سمى «رق�صة املوت» فيجوبون ال�شوارع
َ
غالبا ما تكون عبارة عن هياكل عظمية خميفة
تنكرية،
ّ
ً
حتمل �صناديق من الرماد ،ويبد�أون بالرق�ص يف منت�صف ليل
املقد�س.
اخلمي�س
ّ

95

العدد 406

يف �سجل اخللود

العميد الركن املتقاعد فايز كالك�ش

نعت قيادة اجلي�ش العميد الركن
املتقاعد ف��اي��ز كالك�ش ال���ذي ت �وفيّ
بتاريخ .2019/2/28
 م��ن مواليد  1939/7/1يف ب�لاط -مرجعيون  -ق�ضاء مرجعيون.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط
 ّبتاريخ .1962/10/1
 ُر ّقي لرتبة مالزم بتاريخ ،1965/9/3ث� ّ�م ت��د ّرج يف الرتقية حتى رتبة عميد
ركن اعتبا ًرا من .1993/1/1
 حائز:• و�سام  1961/12/31التذكاري.
الف�ضي
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
ّ

مرتني.
ّ
• و���س��ام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجتني الأوىل والثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبتَي �ضابط
وفار�س.
• و�سام احلرب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة
الف�ضية.
ّ
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ع�شر

مرات.
ّ
مرات.
• تهنئة قائد قطعة ثالث ّ
عدة دورات درا�سية يف الداخل ويف
 تابع ّاخلارج.
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.

امل�ؤهل با�سم وفيق اخلطيب

نعت قيادة اجلي�ش امل�ؤهل با�سم وفيق
اخلطيب الذي توفيّ بتاريخ .2019/2/25
 من مواليد  1971/10/16يف برجا –ق�ضاء ال�شوف – حمافظة جبل لبنان.
ت��ط��وع يف اجل��ي�����ش اع��ت��ب��ا ًرا من
ّ
.1990/5/15
 من عداد ال�شرطة الع�سكرية. حائز:• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري.

• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الرابعة الربونزي.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الف�ضي.
الثالثة ّ
• امليدالية الع�سكرية.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ ٧
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ 22
مرات.
• تهنئة مدير املخابرات ّ ٣
 -مت�أهل وله � ٤أوالد.

املعاون �أول ح�سن علي �إبراهيم

عندقت – م�ستو�صف عندقت.
 حائز:• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ 6
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ 6
• تهنئة قائد اللواء.
 -مت�أهل وله ولدان.

نعت قيادة اجلي�ش املعاون �أول ح�سن علي
�إبراهيم الذي توفيّ بتاريخ .2019/3/11
 من مواليد  1981/9/20يف خربة �شار –حمافظة عكار.
ت��ط��وع يف اجل��ي�����ش اع��ت��ب��ا ًرا من
ّ
.2001/6/20
 -من عداد منطقة ال�شمال – موقع
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العميد الركن املتقاعد �أنطونيو�س �صوان
نعت قيادة اجلي�ش العميد الركن
املتقاعد �أنطونيو�س �صوان ال��ذي توفيّ
بتاريخ .2019/3/19
 من مواليد  1938/2/5يف طرابل�س.تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط
 ّثم ت��د ّرج يف الرتقية
بتاريخ ّ ،1959/1/1
حتى رتبة عميد رك��ن اع��ت��ب��ا ًرا من
.1988/7/1
 حائز:• و�سام  1961/12/31التذكاري.
الف�ضي
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
ّ
مرتني.
ّ

• و���س��ام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجات الأوىل والثانية والثالثة.
• و�سام الأرز الوطني من رتبتَي �ضابط
وفار�س.
• و�سام احلرب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة
الف�ضية.
ّ
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �أربع ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �ست
مرات.
ّ

املعاول �أول
�أحمد علي الكك

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش امل���ع���اول �أول
�أحمد علي الكك ال��ذي ت �وفيّ بتاريخ
.2019/3/22
 من مواليد  1973/12/17يف فنيدق –حمافظة عكار.
ت��ط��وع يف اجل��ي�����ش اع��ت��ب��ا ًرا من
ّ
.1992/4/9
 من عداد فوج التدخل الأول. حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام مكافحة الإرهاب.

اجلندي �سامر �أنطوان الفرن
نعت قيادة اجلي�ش اجلندي �سامر
�أن��ط��وان ال��ف��رن ال��ذي ت��وفيّ بتاريخ
.2019/2/28
 من مواليد  1999/9/16يفزحلة – ق�ضاء زحلة –

مرتني.
• تهنئة قائد قطعة ّ
عدة دورات درا�سية يف الداخل ويف
 تابع ّاخلارج.
 مت�أهل وله ثالثة �أوالد.• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الرابعة الربونزي.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الف�ضي.
الثالثة ّ
• امليدالية الع�سكرية.
• ميدالية امل�ؤمترات للعام .2002
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ 28
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ 22
• تهنئة مدير املخابرات.
• تهنئة قائد الفوج.
 -مت�أهل وله �ستة �أوالد.

حمافظة البقاع.
تطوع يف اجلي�ش اعتبا ًرا
 ّمن .2018/11/14
 من ع��دادمقر عام
ّ
اجلي�ش.
 -عازب.

97

العدد 406

نيسان

2019

«جندي الغد» ،زاويــة خاصة بكم
جــنــود املستقبل ،أنــتــم الــتــامــذة،
تنقل إليكم املعلومات املفيدة،

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

وتتيح لكم مشاركة أفــكــاركــم وما
صنعته أياديكم الرشيقة...

حقوق وواجبات

ملاذا نقرأ؟
ملــــاذا عــلــيــنــا أن نــقــرأ ّ
كـــل يــــوم؟ ســألــت
أحـــب
مـــاريـــان والــدتــهــا مـــتـــذ ّمـــرة .أنـــا ال
ّ
القراءة ،وال أجد لها أي فائدة!
لــلــقــراءة فــوائــد كــثــرة يــا ابــنــتــي ،أجــابــت
الـــوالـــدة .فــهــي ً
أول متــريــن مــمــتــاز لــلــدمــاغ،
إذ تـــطـــ ّور الـــقـــدرة عـــى الـــركـــيـــز ،أل ّنــهــا
تــجــر الـــقـــارىء أن يــضــع ّ
كـــل تــركــيــزه يف

الــكــتــاب ا ّلــــذي يــقــرأه الســتــيــعــاب مضمونه.
والـــقـــراءة ً
ـســن املـــخـــزون اللغوي
أيــضــا تــحـ ّ
واملـــهـــارات الــلــغــو ّيــة ،فتساعدنا يف الكتابة
ب ــص ــورة أفــضــل ومتــنــحــنــا الــثــقــة لــنــعـ ّـر عن
رأيــنــا .بــاإلضــافــة إىل ذلـــكُ ،تــعـ ّرفــنــا الــقــراءة
عـــى الـــعـــامل املــحــيــط ب ــن ــا ،وعــــى عــــادات
الشعوب األخرى وطريقة عيشهم.
قــاطــعــت مـــاريـــان والــدتــهــا قــائــلــة« :ولــك ـ ّنــنــا نستطيع

مخ ّيلتنا ،وبــالــتــايل فــهــي تــعــزّز مــهــارة الــخــلــق واإلبــــداع،
وهذا ما ال يتيحه التلفاز».
وا ّكــــدت مــاريــان بــدورهــا« :ال تنيس ً
أيــضــاّ ،أن الكتاب

الـــتـــعـــ ّرف عـــى عـــــادات الــشــعــوب األخـــــرى مـــن خــال
التلفاز ً
أيضا».

ميــكــن أن نــحــمــلــه مــعــنــا إىل أيّ مـــكـــان ،لنستمتع

«صــحــيــح» أجــابــت الـــوالـــدة« ،لــكــنّ الــقــراءة أفــضــل أل ّنها

بــقــراءتــه ومــنــاقــشــتــه مــع األصـــدقـــاء ،وهــــذا مــا سأفعله

تــطــ ّور الــخــيــال إذ تــجــرنــا عــى رســـم صـــورة لــأحــداث يف

اليوم حني أذهب لزيارة صديقتي حنان».
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أتع ّرف إىل عاملي

ملاذا ترقص النحلة؟

الــرقــص يف قــامــوس الــنــحــل لــغــة تــخــاطــب ،تستخدمها
ّ
لـــتـــدل رفــيــقــاتــهــا إىل مـــكـــان وجـــــود رحــيــق
الــنــحــلــة
األزهــــار ،واملــســافــة الــتــي يجب اجــتــيــازهــا لبلوغ الــهــدف.
فــحــن تــعــود النحلة الــعــامــلــة إىل الــخــلـ ّيــة بــعــد اكتشاف
مــكــان الــرحــيــق ،تــقــوم بــالــ ّرقــص وفـــق أمنــــاطٍ مــحــدّدة،
وتــخــتــلــف املــعــلــومــات الــتــي تــشــاركــهــا مـــع رفــيــقــاتــهــا

أي الـــرقـــص ضــمــن دائـــــرة مـــحـــدّدة ،فــذلــك يــعــنــي أن
قــريــب مــن الــخــل ـ ّيــة ،أ ّمـــا إذا اعتمدت
مــصــدر الـــغـــذاء
ٌ
الــرقــصــة االهـــتـــزاز َيـــة ،فــذلــك يــعــنــي أن مــوقــع الــغــذاء
عــى مــســاف ـ ٍة بــعــيــدة مــن الــخــلــيــة .ويـــؤ ّكـــد الــعــلــاء أن
شـــدّة االهـــتـــزازات وعــددهــا ،بــاإلضــافــة إىل اتــجــاه الرقصة
والــصــوت الـــذي تــصــدره النحلة ،هــي إشــــارات قـــادرة عىل

لجهة مــوقــع الــطــعــام الـــذي وجــدتــه ونــوعــه ،تــبـ ًعــا لنوع

إيـــصـــال مــعــلــومــات دقــيــقــة عـــن مــكــان وجــــود الــطــعــام

الــرقــصــة وإيــقــاعــهــا .فـــإذا اعــتــمــدت الــرقــصــة الــدائــريــة،

ومصدره.

هل تعلم؟

 أن الــبــكــتــريــا تــكــون نــشــطــة يف فماإلنـــســـان خـــال س ــاع ــات الــلــيــل؛ لـــذا من

الــواجــب تنظيف الــفــم واألســـنـــان بــالــفــرشــاة واملــعــجــون بــعــد النهوض
من النوم يف الصباح؟
 أن الــنــوم يف ســاعــ ٍة مــبــكــرة واالســتــيــقــاظ ب ــاكــ ًرا مــن األمــــور التيتــســهــم يف الــركــيــز عــى الـــــدروس واالســتــيــعــاب بــشــكــلٍ جــ ّيــد طــوال

2

اليوم؟

جندي الغد

أصدقاء
جندي الغد

رسائل وصور

نرحب بصوركم ورسائلكم عىل العنوان اإللكرتوين
ّ

jundilghad@lebarmy.gov.lb

يوسف وسيلني خليل

أسيل عباس

مابيل امليدع

قزحيا وألني شقري

مهدي شقري

كريستال نادر

جان بول نادر

مابيل نادر

أنجليكا أيب نادر

لويجي ضو

جايسن امليدع

خليل امليدع
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«فـــ ّكـــر واربــــــح» مسابقة
مسابقة العدد

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

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

فكّر واربح
الفائز يف العدد السابق:
ليا إييل عبدالله
حل العدد املايض
 -1ب
 -2برمودا
 -3أ
 -4العقدة
 -5كأن ،لكن،
ليت لعل
 -6ب
 -7نصب الشهداء
 -8الريايض
 -9كال
35 -10

املسابقة:
 -1أطول نهر يف آسيا هو اليانجستي ،صح أم خطأ؟ .---------
إنتاجا للفول السوداين ،صح أم خطأ؟ .---------
 -2الهند هي أكرث دول العامل ً
 -3ما هي الدولة العربية التي مير بها خط االستواء؟ أ -املغرب ،ب -الصومال.
.------------- -4مــاهــو الــعــنــر الـــذي لــو وجـــد يف الــحــلــيــب ألصــبــح الــحــلــيـب غـــذاء كــامــل ؟ أ -الــحــديــد،
الكالسيوم.-------------- .
 -5قامت أول بطوله لكأس العامل يف كرة القدم يف العام  ،1930صح أم خطأ؟
.------------- -6ما أسم املجره التي يقع فيها كوكب االرض؟ .--------------
 -7ما اإلسم الذي ُيطلق عىل أنثى الحامر؟ .--------------
 -8ما كان اسم عاصمة الدولة الع ّباس ّية؟ .--------------
 -9اسرتاليا هي املوطن األصيل لحيوان الكونغورو ،صح أم خطأ؟ .---------
 -10ما هو الرقم التايل يف املجموعة-45-36-27 :؟ .---------

اإلسم الثاليث:
رقم الهاتف:
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ّ
الصادق
الحطاب ّ
ً
فـــقـــرا يــجــنــي رزقـــــه مـــن تقطيع
رجـــــا
كــــان مـــالـــك
ً
الــحــطــب وبــيــعــه .يف صــبــاح أحـــد األ ّيـــــام ،خـــرج مــالــك كعادته
إىل الــحــقــل ،وكــــان يــقــطــع أغـــصـــان شـــجـــر ٍة يــابــســ ٍة تــتـ ّ
ـدل
فــوق ض ـ ّفــة الـ ّنــهــر حــن سقطت فــأســه يف املـــاء واخــتــفــت .راح
ً
قـــائـــا« :يـــا إلــهــي،
املــســكــن يــنــوح ويــشــكــو أمــــره إىل ا ّلــلــه
مــا الــعــمــل ،إن هـــذه الــفــأس هــي الــوســيــلــة الــوحــيــدة لتأمني
رزقــــي ،مــــاذا ســيــحـ ّ
ـل بعائلتي املسكينة إذا مل أمتــ ّكــن من
اســرجــاعــهــا؟! وفــيــا هـــو يــنــدب ّ
حـــظـــه ،خــرجــت مـــن املـــاء
حــور ّيــة جميلة وقــالــت لــه« :لــقــد سمعت مــا حــل ّبـــك ،وســوف
أســـاعـــدك يك تـــســـرد فـــأســـك» .أنـــهـــت الـــحـــور َيـــة كــامــهــا
بــفــأس المــعــ ٍة مــصــنــوع ـ ٍة من
ثــم غطست يف املـــاء وخــرجــت
ٍ
الــ ّذهــب الــخــالــص ،وســألــت الــحـ ّ
ـطــاب»:هــل هــذه هــي فــأســك؟»
فــأجــابــهــا« :كــــ ّا ،هـــذه الــفــأس مــذهّ ـ ٌبــة وغــالــيــة ال ـ ّثــمــن ،أ ّمــا
ٌ
ـأس
فـــأيس
فــقــدميــة .حــيــنــئ ـ ٍذ ،غــطــســت مـــجـــ ّددًا وخــرجــت بــفـ ٍ
ّ
فـ ّ
الــحــطــاب»:هــل هـــذه هــي فــأســك؟»
ـض ـ ّي ـ ٍة مــسـ ّنــنـ ٍة ،وســألــت
ٌ
ً
ومــصــقــولــة ،أمــا
قـــائـــا« :كــــا ،فــهــذه الــفــأس جـــديـــد ٌة
فــــر ّد
ً
غـــرضـــا» .غطست الــحــور ّيــة
فـــأيس فــمــشـ ّقــقـ ٌـة ،وبــالــكــاد تــقــي
بــفــأس قــدميــ ٍة ،مــش ـ ّقــق ـ ٍة ،وقــبــل أن
لــلــم ـ ّرة الــثــالــثــة ،وخــرجــت
ٍ
ّ
الــحــطــاب مـــهـــ ّل ً
ـــا»:هـــذه هي
تــفــتــح فــاهــا بــكــلــم ـ ٍة ،رصخ
ً
جـــزيـــا ،لــقــد أنــقــذتــنــي حــ ًقــا! ال أدري كيف
فــــأيس ،شــكــ ًرا
أرد لــك الــجــمــيــل!» ابتسمت الــحــور ّيــة وقــالــت لــلــحـ ّ
ـطــاب»:ال
داع ألن تــشــكــرين ،فــأنــا أخــفــيــت فــأســك يف املـــاء ثــم أعدتها
ٍ
لـــك» .ذهــل الــحـ ّ
ـطــاب ّ
مــا سمعه وســـأل الــحــور ّيــة مستغر ًبا:
«ولـــكـــن ملــــاذا فــعــلــت ذلـــــك؟» فــأجــابــتــه»:أنــت ال تعرفني
ولكنني أعــرفــك .أنـــا ســاحــرة الــغــابــة ،أحــرســهــا وأراقــــب كـ ّ
ـل
مــن يــدخــلــهــا ،وقـــد شــاهــدتــك مــــــرا ًرا ،تـــأيت إىل هــنــا وتعمل

قصة وعربة
ّ

بــجــ ٍّد يف تــقــطــيــع الــخــشــب الــيــابــس ،فـــــأردت أن أمتحنك
صــالــحــا ،وقـــد نــجــحــت يف االمــتــحــان.
ألرى إن كــنــت رجــــ ًا
ً
واآلن ،ســــوف أكــافــئــك بــــأن أمــنــحــك الـــفـــأس ال ـ ّذهــبــيــة
لــتــبــيــعــهــا وتـــشـــري بــثــمــنــهــا كـــل مـــا تــحــتــاجــه عــائــلــتــك».
فــرح الــحـ ّ
ـطــاب وأخـــذ الــفــأس بعد أن شكر الــحــور ّيــة ،فباعها
واشـــرى ألوالده كــل مــا يحتاجونه ،ثــم عــاد إىل بيته مـــرو ًرا
ومرتاح ّ
الضمري.

ّ
محطة ضاحكة

دخل البخيل إىل ال ّد ّكان ومل يخرج منه ،ملاذا؟
ألنه قرأ عىل الباب من الداخل «إدفــع».

5
جندي الغد

تسلية

لعبة الفوارق

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

ٌّأي من األشياء ال تنتمي
إىل املجموعة؟

6
جندي الغد

س :ما هو اليشء ا ّلذي يؤكل قبل أن يولد وبعد أن ميوت؟

ج :الدجاج.

ف ّكر
واحزر

ما هو
الرقم الناقص؟

الظل الصحيح

تسلية

أكمل الرسم ول ّونه

7
جندي الغد

متف ّرقات

مربوك ملح ّمد
فــاز مح ّمد ابــن العقيد الــركــن زيـــدان القعقور يف
للصغار يف لعبة الجودو
املــركــز األ ّول لبطولة لبنان ّ
للعام ( 2019فئة  50كلغ أ).
مربوك محمد ،وإىل مزي ٍد من النجاح!

مربوك لجورج
و ّقـــع جـــورج إبــن املــعــاون أ ّول ســاســن بــشــارة عقدًا
مــع نــــادي عمشيت لــلــمــشــاركــة يف بــطــولــة لبنان
السلة للعام .2019
يف كرة ّ
مربوك جورج ،ثابر عىل التقدّم والنجاح!

8
جندي الغد

ق�صة ق�صرية

يكتبها :العميد الركن املتقاعد �إميل منذر

أق�ص عليكم حكايته؟
 ملاذا تراين � ّ
حية يف ذاكرة
� ّ
أق�صها لتبقى وغريها ّ
الأجيال يف هذا اجلبل بعدما حفرها
ّ
كل جدول يجري يف
الأجداد على �ضفّ ة
ّ
كل طريق تنحدر �إىل كرم
وا ٍد ،وحجارة
وب�ستان ،وجذع كل �سنديانة عتيقة ما
زالت ت�شهد على �أنهم كانوا هنا� .أما
�صاحبنا عبده فكتب حكايته على
ج��دران املقربة ،وها �أن��ا �أنقلها ب�أمانة
على الورق.
لقبا
لي�س الأبي�ض ا�سم عائلته ،لكن ً
بقيت �أجهل �سببه حتى
له .وهذا اللقب
ُ
قلت
يوما به .يومذاك
ُ
جدتي ً
�أخربتني ّ
ُ
لها و�أنا مم�سك بذراعها �أعينها على
ّ
ت�سلق ب�ضع درجات تف�صل مدخل بيتي
عن الطريق�« :أب��ق� ِ
بهمتك.
�اك الله
ّ
ما زل� ِ
�ت �صلبة ك�شجرة الزيتون ،وليل
�شعرك ال ي�ضيئه ���س��وى القليل من
ال�����ش��ع��رات البي�ض فيما ع��ب��دو ،ال��ذي
ِ
ّ
كله
ي�صغرك بكثري ،قد ا�شتعل ر�أ�سه
بال�شيب.
  -م�سكني ،ق��ال��تّ � .إن ل��ه حكاية
تُ�ضحك الثكلى فوق نع�ش وحيدها.
قلت؟! �أ ّن��ى ِ
ِ
لك هذا التعبري!!
  -ماذا
�أت�سمحني يل با�ستعارته لأ�ستخدمه �إذا
احتاجه قلمي؟
ألت و�ضحكت.
أجما ًنا تريده؟! �س� ْ
ّ � -
 -ما تريدين ثمنً ا له؟
علي �آخر حكاية كتبتَها
تق�ص
� -أن
ّ
ّ
ً
ً
كلمة كلمة وحرفا حرفا؛ ف�أنت ال
املخت�صر.
عما تكتب �إال باملفيد
َ
تخربين ّ
جدتي!! هل تغيرّ الزمن ف�صار
 � -آه يا ّ
اً
احلفيد يحكي جل� ّ�دت��ه ب���دل م��ن �أن
حتكي هي له؟!
� -أب��ن��اء ه��ذا اجل��ي��ل ال وق��ت لديهم
جداتهم .التكنولوجيا
ل�سماع ق�ص�ص ّ
�ن .ب��ل �سرقتهم من
�سرقتهم م��ن��ه� ّ
لكا لها يخدمونها
�أنف�سهم؛ ف�أ�صبحوا ُم ً
ويطيعونها.

عبدو الأبي�ض
  -ه��ذا �صحيح م��ع الأ���س��ف ...والآن
ّ
ِ
علي حكاية عبده التي
ق�ص�صت
هال
ّ
تُ�ضحك الثكلى فوق نع�ش وحيدها.
  -وه���ذه� ،أي��� ً��ض��ا� ،أري���د ثمنها ،قالت
و�ضحكت.
ً
جمانا!!
� -أال تعطني �شيئً ا ّ
ً
ي�ضيعونه
جم��ان��ا
  -ما ي��أخ��ذه النا�س ّ
ّ
�سريعا لأنهم مل يتعبوا يف احل�صول عليه.
ً
املرة؟
 -ما تريدين كثمن هذه ّ
الق�صة ليقر�أها الذين
 � -أن تكتب
ّ
جداتهم ،ويحفظها
ا�ستغنوا عن خدمات ّ
النا�س جيلاً بعد جيل؛ فيعرفوا �أننا ،يف
هذا اجلبل ،رحلنا تاركني حكايات
طاملا �أ�ضحكتنا و� ...أبكتنا .هكذا
قالت وم�سحت دمعتني يف عينيها.
ِ
أعدك بكتابتها.
� -إين �
� -إ ًذا �إليك احلكاية :كان يا ما كان
�شاب يف �أوائ��ل العقد
منذ قدمي الزمان،
ّ
طيب
الثالث من العمر ،ا�سمه عبدهّ ،
القلب ،لكن خفيف العقل ،يخاف
حتى ّ
ظله ،كما يقولون.
�وم��ا ،ق��ال:
حدثني ج��ارن��ا «�أ���س��ع��د» ي� ً
ّ
ج��اءين عبده ذات ليلة ،وك��ان عندي
�سمعان ورام���ح توفيق .ق��ال رام���ح :يا
عبده ،النا�س تقول �إنك جبان؛ فهل �أنت
كذلك ًّ
حقا؟
َ -من يقول هذا!! �س�أل ووقف�« :أما زالوا
الوح�ش � َ
َ
أعزل يف
واجهت
ي�صدقون �أنني
ُ
ال ّ
طريق عودتي و�أبي من ب�ستان الوادي �إىل

ال�ضيعة!!».
َ -م��ن ال���ذي ك��ان �أع���زل� ،أ�أن���ت �أم
الوح�ش؟ �س�أل �سمعان واجتهد يف كتم
�ضحكه.
 � -أنا� ،أجاب �ضار ًبا �صدره بكفّ ه .مل
أتوك أ�
يكن معي �سوى ع�صا ال�سنديان � ّ
عليها.
ّ
� -أنا مل �أ�سمع بهذه احلكاية َقط ،قال
رامح.
ً
الد ْغ�شة
 -ا�سمعها �إذا :كانت ظلمة ُ
ق��د ب����د�أت حت��ج��ب م��ع��امل الطبيعة
الحت لنا ،على قيد ب�ضع ع�شرة
عندما
ْ
خطوة منّ ا ،عينان جامدتان ت�ضيئان
يحدق فينا
ك�سراجني .كان الوح�ش
ّ
َ
يريد االنق�ضا�ض علينا .فما كان مني
�إ ّال �أن انتهرتُه ب�صوت د ّوى يف �أرجاء الوادي
وهجمت عليه �شاه ًرا ع�صاي،
دوي الرعد،
ُ
ّ
و�إذا به يوليّ الأدبار هار ًبا.
 وتابعت ج� ّ�دت��ي حكايتها ،قالت:
ٍ
أكد
�ساعتئذ قال �أ�سعد :يا عبده� ،أمت� ّ
ً
وح�شا؟ على الأرجح
�أنت من �أنه كان
ِ
ْ
ول�شدة خوفك خل َت
ريا،
كان
ّ
ثعلبا �صغ ً
ً
�أنه وح�ش.
 -عيب هذا الكالم� .أوتعتقدون �أنني
أميز الوح�ش من الثعلب!! برحمة
ال � ّ
ً
عظام ج� ّ�دي ّ
زخ��ور كان وح�شا ،وعلى
جائعا.
ذئبا
ً
الأرجح ً
  -كبرّ ْ عقلك ،قال �سمعان .هل يف
رجل!!
وادينا ذئاب بعد يا ُ
تن�س � ّأن
-
ْ
لنفرت�ض �أنه كان ً
ذئبا ،فال َ
�أباك كان �إىل جانبك ،قال رامح .والله
كنت وحدك ،لأكلك.
لو
َ
 -على � ّأي حال ،هذه احلكاية ال �شاهد
عليها ،ق��ال �سمعان� .إذا كنت تريد
ّ
يكف النا�س عن و�صفك باجلبان،
�أن
فعليك �أن تقوم بعمل م�شهود يثبت
�شجاعتك.
 -مثل ماذا؟
 -ال �أعرف .هذا �ش�أنك.
لدي فكرة.
ْ � -
إ�سمع ،قال �أ�سعدّ .
ت�صعب الأمر عليه ،قال �سمعان.
 -ال
ّ
ّ
عبدو رفيق طفولتنا ،وعلينا كلنا
م�ساعدته.
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ق�صة ق�صرية
ّ
كلما ق��ال يل
  -بالت�أكيد .وال��ل��ه
«انتبه يا �أ�سعد�ُ ،صحبة اجلبان
�أحدهم:
ْ
تعدي» ،ك�أمنا خنجر م�سموم نزل يف
�صدري.
�سمعت
 -بالطبع تعدي ،قال رامح� .أما
َ
قول ال�شاعر:
ِ
اجلبان �أخا الب�سالة مثلما تُعدي
ُيعدي
ُ
ُ
َ
ال�صحيحة ُ�صحبة اجلربا ِء.
أم�ستعد �أن��ت يا عبده
 وتابع �أ�سعد� :
ّ
للقيام بعمل �سهل تربئ به نف�سك من
تهمة اجلنب؟
م�ستعد.
-
ّ
ثمة بني املقابر واح��دة مل
  -ح�سنً اّ .
ُيدفن فيها �أحد بعد .يعني � ْأن ال �أرواح
موتى تقيم فيها.
كمن
 � -أرواح م��وت��ى!! متتم عبدو
َ
ي��ح� ّ�دث نف�سه ،وق��د �أ�صبح قلبه بني
قدميه.
َ
 -ت�أخذ هذا الوتد (ود ّله عليه) ،وعندما
ّ
وتدقه يف و�سط
ينت�صف الليل ،تذهب
�أر���ض امل��ق�برة� .أ�سمعت؟ يف الو�سط ،ال
عند الباب .وعند الفجر �أذهب و�سمعان
وراحما ملعاينته ،ثم ن�شيع بني النا�س � ّأن
ً
لاً
عبده دخل املقربة لي وحده من غري
ّ
فهال كففتم عن نعته باجلنب.
خوف،
ريا ،قال
�سه َ
 -لقد ّ
لت الأمر عليه كث ً
رامح.
 � -أما قلتما � ّإن عبدو رفيق طفولتنا،
وواجب علينا م�ساعدته!!
 � -أم��ا من طريقة �أخ��رى ت�ساعدونني
ترج.
بها؟ �س�أل عبده ويف �صوته نغمة ٍّ
مم �أنت خائف؟! �س�أل �أ�سعد .املقربة
َّ -
خالية.
  -الأرواح ت��دور حولها ال فيها ،قال
َ
وملك نف�سه عن ال�ضحك.
رامح،
  -وكيف �أجتنّ بها فال �أ�صطدم بها؟
�س�أل عبده.
أظهرت لها �أنك
  -هي تتجنّ بك �إذا �
َ
غري خائف.
يجر
 �أخذ عبده الوتد ،وم�ضى �إىل بيته ّ
العدد 406
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�دم��ي��ه كمحكوم ي�سري �إىل حبل
ق� َ
ّ
امل�شنقة .ثم راح يكلم نف�سه�« :أن��ا
جبان .هكذا خلقني اللهُ .
ليقلِ النا�س
َّ
يف ما ���ش��ا�ؤوا� .ألي�ست كلمة «جبان»
�أف�ضل من عبارة «رحمه الله»!!
عندما دنا من عني املاء و�سمع اخلرير،
ّ
رب بني
ت�سلق جدار الب�ستان املجاور ،وع َ
العربي الطويل
رافعا �سرواله
الأ�شجار
ً
ّ
بيده كي ال تعلق به �أغ�صان ال�شوك.
و ّملا �أ�صبحت العني خلفه ،هبط وتابع
طريقه.
انت�صف الليل م��ن غ�ير �أن يكون
قد غم�ض له جفن .و�أ ّن��ى لأجفانه �أن
تغم�ض!! فحمل الوتد ب�أ�صابع تكاد
ال تطاوعه ،وم�شى يتلفّ ُت مينة وي�سرة
بعينني مذعورتني .و ّمل��ا اق�ترب� ،أ�صبح
ب�إمكانه �أن ي�سمع �ضربات قلبه بني
�أ�ضلع �صدره .وق��ف يف مكانه� .أطف�أ
�سراجه خمافة �أن تراه الأرواح .لكنه
�سرعان ما ندم؛ فالأرواح ما عاد بو�سعها
�أن تراه لتتجنّ به .التقط حج ًرا و�ضعه يف
فكر
جيبه ،ثم �آخ َر �أبقاه جاهزًا يف يدهّ .
ريا .لكنه ّ
�سلم �أمره لله،
يف العودة كث ً
وول��ج الباب املفتوح ،وجل�س الأربعاء،
دق الوتد باحلجر الكبري .و�إذ
و�سارع �إىل ّ
ت�شد ب�سرواله �إىل
بقوة ّ
َّ
هم بالنهو�ض� ،شعر ّ
مزق �سكون الليل:
�أ�سفل؛ ف�صرخ ب�صوت ّ
ّ
قوته ،ونه�ض،
«اتركوين» .وجمع
كل ّ
والذ بالفرار �إىل البيت ي�سابق الريح.
 عندما انبلج الفجر طرق عبده باب
�أ�سعد ،و�أخربه ب�أنه فع َلها بالرغم من � ّأن
�شد به
ثمة روح ّ
املقربة مل تكن خاليةّ .
�إىل حتت .لكنه ّ
متل�ص منه ب�شجاعة.
  -ولكن ما ّ
حل بك هناك!!! �س�أل
�أ�سعد وهو ينظر �إىل �شعر عبده بعجب.
 -ما بي �شيء .ملاذا تنظر � ّ
إيل هكذا!!
رجل.
� -شعرك ...لقد
ّ
ابي�ض ن�صفه يا ُ
هكذا قال ،واقتاد �صديقه �إىل الداخل؛
فلما وق��ف الأخ�ير قبالة امل���ر�آة ،هاله
ّ
ّ
كل �شعرة �سوداء �أختً ا لها
�أن يرى �إزاء
بي�ضاء.
جدتي تقول :قبل �أن ت�شرق
 وتابعت ّ
ال�شم�س ذه��ب �أ�سعد ورام��ح و�سمعان،

يرافقهم عبدو ،ملعاينة الوتد يف املقربة.
 � -ألي�س هذا ح��ذاءك يا عبدو؟! �س�أل
�أ�سعد.
  -يف احلقيقة نعم� ،أج���اب والتقط
احلذاء ،وو�ضعه حتت �إبطه؛ فنظروا �إليه
مرتابني.
دخلوا الواحد تلو الآخر .وكم �ضحكوا
ً
بع�ضا من �سروال عبدو ما
عندما ر�أوا
ً
دق
زال
عالقا هناك بالوتد .من خوفه ّ
�صاحبهم الوتد يف �سرواله .ومل ترتفع
�شم�س ذلك النهار يف كبد ال�سماء �إال
وال�ضيعة ّ
تتندر بحكاية عبده.
كلها ّ
انق�ضت �أ ّيام وعبدو ال يخرج من بيته
ّ
لئال تلتقي عيناه عيني �أحد من النا�س.
ال�شبان الثالثة �أبا عبدو
كذلك جتنّ ب
ّ
لأن��ه �أق�سم على قتلهم �إذا �صادفهم.
و�إذ �شعر عبدو ب�أنه يكاد يختنق داخل
ومن
جدران البيت ،خرج وق�صد �أ�سعدَ .
يق�صد غريه! فهو ال�صديق الوحيد الذي
يحبه ول��و قتله .وك��ان هناك رام��ح
ّ
املرة � ً
أي�ضا .قال �أ�سعد :يا
و�سمعان هذه ّ
عبده ،عليك �أن تغ�سل العار الذي حلق
بك.
  -كيف ال�سبيل �إىل ذل��ك؟! �أنهار
ّ
كلها مل تعد تكفي لغ�سل
الأر����ض
عاري.
 -لي�ست الأنهار ما يغ�سل العار ،لكن
العمل ال�شجاعّ ،
علق �أ�سعد.
معا يف طريقة ،قال
 -علينا �أن
ّ
نفكر ً
ّ
�سمعان� .أنت �صديقنا ولن نتخلى عنك
يف حمنتك.
خطرت فكرة ببايل ،قال رامح.
-
ْ
معا ،وفتحا
� -صحيح!! هتف �صديقاه ً
جي ًدا.
�أعينهما ّ
 وهنا ّ
توقفت ج� ّ�دت��ي ع��ن «الكالم
املباح»« :لقد تعبت� .أ�سرد لك الباقي
غدا».
ً
 -مل يطلع ال�صباح يا «�شهرزاد» بعد.
�أكملي الآن ،و�إال تركتك وح� ِ
�دك
وذهبت.
 -ال ت�ستطيع.
 -ملاذا!!
َ
ً
الق�صة،
  -ل ّأن بك �شوقا ملعرفة نهاية
ّ

قالت و�ضحكت.
ِ
ِ
أ�صبت والله� .أكملي �أرجوك.
� -
  -ح�سنً ا .ك��ان عبدو ،كما ر�أي��ت،
ي�ؤمن بوجود الأرواح� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن
ّ
كل �أهل ال�ضيعة� .إال �أن هذه الأرواح
هي ،يف �إميان �صاحبنا ،م�ؤذية .لذلك
كان يخافها .و�أكرث ما كان يخافه،
املرور ليلاً بقرب عيون املياه لأنه �سمع
اجلن يجتمعون حولها ّ
خيم
�أن
ّ
كلما ّ
اجلن؟
الظالم� ...أت�ؤمن �أنت بوجود
ّ
� -أجل.
ّ
يتدخلون يف حياة
  -وتعتقد �أن��ه��م
الب�شر؟
ِ
 -ال .و�أنت؟
  -ال �أدري .النا�س تقول � ّإن عبدو مل�سه
ريا .لذلك ذهب
جني �إذ كان ُ
بعد �صغ ً
ّ
ّ
لكن النا�س تتكلم
بع�ض عقله.
ّ
ريا .و�أك�ثر كالمها ال �أ�سا�س له
كث ً
مر�ضت �شهيدة
قدميا
ال�صحة...
من
ْ
ً
ّ
بنت فرحان ً
مر�ضا �أقعدها زمنً ا .كانت
يف العا�شرة من عمرها .و�إذ راحت تذبل
كزهرة عط�شى ،قال �أه��ل القرية � ّإن
غجر ّية �سحرتها لأنها� ،أي الغجرية،
يوما ومل ت َ
ّ
ُعط �شيئً ا...
دق ْت باب �أبويها ً
م�سكينة � ّأمها .نذرت �ألف نذر ،وجاءت
مبن رقى البنتها �ألف ُر ْقية .لكن ّ
كل
َ
َ
ذلك مل ينفعها .مل تُ�شف �إال على يد
طبيب فرن�ساوي يف بريوت حملها �أبوها
�إليه.
ِ
جدتي؟ لو كنت حت�سنني
� -أتعرفني يا ّ
ِ
القراءة والكتابة لكنت �أعظم كاتبة
ق�صة يف الأر�ض.
ّ
 -ملاذا؟
َ
ِ
العلب
 -ملاذا!! ل ّأن حكاياتك ت�شبه ُ
ّ
كلما فتحنا علبة وجدنا يف
ال�صينية:
داخلها �أخرى.
� -ألي�ست هكذا حكايات �ألف ليلة
ناجحا
ق�صة
ً
وليلة؟! لتكون كاتب ّ
عليك �أال تغفل عن�صر الت�شويق.
 -حا�ضر� .س�أعمل بن�صيحتك .لكن،
ِ
عليك� ،أخربيني ما ال��ذي خطر
بالله
ببال �صاحبنا رامح مل�ساعدة عبده.
 -ح�سنً ا ،قالت و�ضحكت .قال رامح:

غر�ست الوتد يف
ا�سمع يا �صديقي .يوم
َ
ْ
�أر���ض املقربة مل يرك �أو ي�سمعك �أحد.
نحن َمن �أخرب النا�س بذلك .بع�ضهم
ي�صدق .لذلك عليك
�صدق وبع�ضهم مل ّ
ّ
�أن تقوم بعمل على مر�أى منهم وم�سمع.
 -كرامتي بني �أيديكم� .أرجوكم �أن
ّ
تخل�صوين من مذ ّلتي ،قال عبده.
 -ك��رام��ت��ن��ا م��ن ك��رام��ت��ك لأن��ن��ا
�أ�صدقا�ؤك ،قال �سمعان.
  -ك� ّ�ل ما تطلبونه والله لأفعلنّ ه.
اذهب ائتنا بر�أ�س �ضبع من الوادي،
قولوا
ْ
اجلن
ذهبت .لكن �أبعدوين عن اثنني:
ّ
واملقابر.
� -أين ال�ضباع!! حتى بنات �آوى تكاد
�أن تنقر�ض ،قال �أ�سعد.
تت�شبث
دخلت املقربة ومل
  -بالأم�س
َ
ّ
ب��ك �أرواح امل��وت��ى ،ق���ال رام����ح .لقد
جتنّ بتك .ب� ّأي و�سيلة عليك �أن متحو
من �أذه��ان النا�س فكرة �أن��ك تخاف
املقابر .لذلك ،وعند منت�صف الليل،
تق�صد املقابر من جديد ،وتقف عند باب
املقربة العمومية ،وت�صرخ ثال ًثا ب�صوت
�سكان البيوت املجاورة:
عالٍ ي�سمعه
ّ
«قوموا يا موتى ،قوموا» .بالت�أكيد ال
ميت �سيقوم .هو �أنت َمن �سيقوم من
غط�ست بالأم�س
م�ستنقع العار ال��ذي
َ
فيه .عليك �أن تثبت �شجاعتك بعمل
ي�شهد عليه اجلميع.
 -كما ترون يا �أ�صدقائي� .أنتم تعرفون
�صاحلي �أكرث مني.
غادر عبدو يتنازعه �شعوران :خوف من

يلبي املوتى نداءه فيقوموا ،و�أمل يف
�أن ّ
يتمكن من حمو و�صمة العار عن
�أن
ّ
جبينه .لكنه عندما بلغ باب املقربة
أح�س بجفاف يف حلقه.
خانته قواه ،و� ّ
نظر حوله ،و�إذ ر�أى ومي�ض القناديل عرب
ت�شجع
زج��اج نوافذ البيوت القريبة،
ّ
و�صرخ ب�أعلى �صوته« :قوموا يا موتى،
قوموا» .وبعد النداء الثالث ظهر ثالثة
�أ�شباح ب�أكفان بي�ض و�صرخوا« :لقد
قمنا ،لقد ق��م��ن��ا» ،و�أح���اط���وا بعبدو
ي��ري��دون��ه« :ت��ع��ال معنا� ،أن���ت م��نّ ��ا».
فما ك��ان م��ن �صاحبنا �إال �أن �صرخ
ب�صوت عظيم« :موتوا ،موتوا� .أنا ل�ست
منكم» .حلظتذاك ك�شف الثالثة
عن وجوههم يقهقهون« :ال تخف.
لكن
نحن �أ�سعد و�سمعان ورام���ح».
ّ
ل�شدة
عبدو مل
ي�صدق ،وربمّ ا مل ي�سمع ّ
ّ
هلعه؛ ف�أخذوه بيديه وهو ما زال ي�صرخ:
«ات��رك��وين» ،و�أجل�سوه �أر� ً��ض��ا ،وراح��وا
يهدئونه خائفني �أن ي�صيبه مكروه
ّ
�أو يفقد الن�صف الباقي من عقله� .إال
� ّأن عبدو ،يف تلك اللحظات ،مل يفقد
�سوى ما كان قد بقي له من �شعر �أ�سود.
ومنذ ذلك احلني غلب عليه لقب عبدو
الأبي�ض.
جدتي تقول :م�سكني عبده.
 و�أردفت ّ
يف اليوم التايل ج��اء �إىل �أ�سعد؛ فدعا
الأخ�ير �صديقيه الآخ��ري��ن؛ و�ضحكوا
ريا ،وكان عبده ي�ضحك معهم،
كث ً
ال ب�سبب ما جرى له وال ب�سبب النوادر
التي كان يلقيها �صحبه ،لكن لأنهم
كانوا ي�ضحكون� .إال � ّأن عبده ،منذ
تلك احلادثة ،تغيرّ  :مل يعد يخاف املقابر
ليلاً  ،لأنه اكت�شف �أن �أرواح املوتى ال
حتر�سها .لكن بقي يخ�شى املرور بقرب
غدران املاء بعد مغيب ال�شم�س.
جدتي حكايتها حتى
 ما �أكملت ّ
فعرج وجل�س.
الح عبدو
ً
قادما .ناديناه ّ
وعندما �س�ألتُه �إن كان ما يقال يف �سبب
�صحيحا ،ابت�سم من
ابي�ضا�ض �شعره
ً
وهز ر�أ�سه � ْأن نعم ،وط�أط�أ� .أجل،
خجلّ ،
ال�سذَّ ج يخافون ،لكنهم
رمبا كان ُ
ّ
قلما يكذبون.
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�صحة ووقاية

�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة

الـ«تال�سيميا» مر�ض وراثي
�أن ن�سمع عن مولو ٍد حديث الوالدة م�صاب
والفح�ص
أمر يطرح
بالـ«تال�سيميا» ٌ � ،Thalasemia
ّ
الكثري من الت�سا�ؤالت حول كيف ّية ت�سلل
هذا قبل الزواج
االعتالل �إىل حياة الطفل ،ومدى خطورته وما
هي طرق
عالجه؟ؤالت و�سواها� ،أجابنا رئي�س يعزز الأمل
عن هذه الت�سا�
فرع الأمرا�ض امل�ستع�صية واالخت�صا�صي يف
باحلد
ّ
�أمرا�ض الدم والأورام يف امل�ست�شفى الع�سكري
من انت�شاره
املركزي ،الرائد الطبيب �أحمد يون�س.
ب��داي� ً�ة ،ع� ّ�رف الرائد الطبيب يون�س الـ«تال�سيميا» على
يت�سبب يف نق�ص الهيموغلوبني
ا�ضطراب وراث��ي يف الدم
�أ ّن��ه
ٌ
ّ
وانخفا�ض ع��دد خاليا ال��دم احلمراء يف اجل�سم عن املعدل
الطبيعي (الهيموغلوبني مادة موجودة يف خاليا الدم احلمراء،
ت�سمح بنقل الأوك�سيجني �إىل �أنحاء اجل�سم) ،ما ي�ؤدي �إىل
الإ�صابة بفقر الدم .و ُيعرف مر�ض الـ«تال�سيميا» � ً
أي�ضا بـ«فقر
ٍ
ب�شكل كبري يف
دم البحر الأبي�ض املتو�سط» ،نظ ًرا النت�شاره
هذه املنطقة.

�أنواع املر�ض وعالجه

الـ«تال�سيميا» نوعان ،ي�ضيف الرائد الطبيب يون�س ،وذلك
يتكون من
بح�سب اخللل يف جني الهيموغلوبني ال��ذي
ّ
الربوتينات «�ألفا غلوبني» و«بيتا غلوبني» ،في�أتي املر�ض على
ال�شكلني الآتيني:
• الـ«تال�سيميا» ال�صغرى �أو �سمة املر�ض:
ال يعاين امل�صاب بها يف الغالب �أي �أعرا�ض �أو تكون الأعرا�ض
ويتم ت�شخي�ص احلالة
خفيفة ًّ
جدا (فقر الدم اخلفيف مثلاً )ّ .
ً
معدل الـ.MCV
ب�إجراء فح�ص روتيني للدم ُيظهر
انخفا�ضا يف ّ
العالج ال يكون بتناول حبوب احلديد �أو الفيتامينات التي
حتتوي على احلديد لعالج فقر الدم كما قد يتبادر �إىل الذهن،
بل يجب تناول فيتامني الأ�سيد فوليك عند ال�شعور بالتعب
والإرهاق .ويف حالة املر�أة احلامل امل�صابة ،يجب متابعتها طوال
ٍ
بدقة من قبل طبيبها الن�سائي.
فرتة احلمل
• الـ«تال�سيميا» الكربى:
بحد ذاته ،لكنّ ه ال يظهر فو ًرا عند الوالدة .فمظهر
هي املر�ض ّ
الطفل امل�صاب بالـ«تال�سيميا» ال يختلف عن بقية حديثي
العدد 405
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الوالدة .ولكن مع مرور الأ�شهر الأوىل ،يعاين الطفل فقر الدم،
ٍ
ب�شحوب وا�صفرار يف وجهه ،وينخف�ض م�ستوى
ويظهر ذلك
الهيموغلوبني لديه ،بالإ�ضافة �إىل انخفا�ض ال�شهية والت� ّأخر
يف النمو .يحتاج الطفل امل�صاب بالـ«تال�سيميا» الكربى �إىل
ّ
(كل
عالج ملدى احلياة ،هو عبارة عن عمليات نقل دم دورية
ٍ
� 3إىل � 4أ�سابيع) ،بالإ�ضافة �إىل متابعة عالج بدواء طارد للحديد
من اجل�سم.
و�أ�ضاف الرائد الطبيب يون�س ،قد ي�أتي املر�ض � ً
أي�ضا على �شكل
«تال�سيميا» و�سطى ،يحمل فيها املري�ض جينَني خاط َئني من
الوالدين ،ولكن تكون امل�ضاعفات � ّ
أقل من الكربى.

كيف ينتقل؟

ينتقل الـ«تال�سيميا» من الآباء �إىل الأبناء عرب اجلينات،
فزواج رجل وامر�أة حام َلني �سمة الـ«تال�سيميا» ،ولو كانا غري
م�صا َبني فيه ،يجعل احتمال �إ�صابة �أطفالهم بهذا املر�ض بن�سبة
جدا .من هنا ،ف� ّإن الـ«تال�سيميا» هو
 ،%25وهي ن�سبة مرتفعة ً
من �أبرز الأمرا�ض الوراثية التي يجب �إجراء الفحو�صات اخلا�صة
بها قبل الزواج.
ريا ،ي�شري الرائد الطبيب يون�س �إىل � ّأن مري�ض الـ«تال�سيميا»
�أخ ً
ي�ستطيع ممار�سة حياته الطبيعية كغريه من الأ�شخا�ص
خ�صو�صا عند ّ
تلقيه العالج ال�صحيح ،كما ميكنه
العاديني
ً
ّ
يتعلم ويعمل ويتز ّوج وينجب (على �أن يكون �شريكه
�أن
��وه �إىل انح�سار ح��االت
ً
�سليما وغ�ير حامل للمر�ض) ،ون� ّ
نهائيا
باحلد
الـ«تال�سيميا» اجلديدة بن�سبة  %80ما يعزز الأمل
ّ
ً
من انت�شار هذا املر�ض الوراثي ،وذلك بف�ضل حمالت التثقيف
ال�صحي والوقاية.

هو وهي

�إعداد :رميا �سليم �ضوميط

معا ميكنكما
ً
�صنع الفرح و�إن �ضاقت الظروف
ال�ضغوطات اليومية واقع تعي�شه خمتلف العائالت ،وفيما تظهر �أحيا ًنا
ب�صورة حتدٍ ميكن مواجهته والتغلب عليه ،ف�إ ّنها تبدو �أحيا ًنا �أخرى
الهم والب�ؤ�س.
ٍ
ك�شبح يهيمن على املنزل لي�سرق منه الفرح خم ّل ًفا ّ
كيف ميكن ال�سيطرة على ال�ضغوطات وخلق �أجواء الفرح والبهجة
داخل املنزل؟ �س�ؤال يجيب عنه االخت�صا�صي يف علم النف�س العيادي
امل�ؤهل عمار حممد.
حممد �إىل � ّأن ال�ضغوطات �أمر ال مفر منه يف
ي�شري امل�ؤهل
ّ
حياتنا اليومية ،وهي ت�أتي من عدة م�صادر من داخل الأ�سرة
وخارجها .فهناك � اًأول ال�ضغوطات املتعلقة بت�أمني احتياجات
خمتلف �أفراد العائلة ،ت�ضاف �إليها �ضغوطات اخلارج كالو�ضع
املعي�شي امل�تردي ومنط احلياة املت�سارع والرتاجع يف احلياة
�سلبا على احلياة العائلية،
االجتماعية ،وكلها عوامل ت�ؤثر ً
وتزيد من ن�سبة التوتر والنزاع بني �أفراد العائلة .لكنّ ه ي�ؤكد
من جهة �أخرى� ،أ ّنه على الرغم من ال�صعوبات والتحديات
التي تواجهها العائلة ،ف�إ ّنها تبقى م�صدر الأمان واال�ستقرار
لأفرادها ،وهي ت�ستطيع جتاوز خمتلف التحديات اخلارجية
في�ستمتع �أفرادها بالعي�ش املطمئن يف جو من الفرح وال�سعادة
�إذا ما متّ اعتماد الطرق املنا�سبة لإدارة ال�ضغوط ومعاجلتها.
يق�سم هذه العملية (�إدارة ال�ضغوط) �إىل ثالثة حماور� ،أولها
وهو ّ
حمور التعامل مع الذات ،يليه التعامل مع ال�ضغوط العائلية،
ومن ثم التعامل مع �ضغوطات العمل واملجتمع.

التعامل مع الذات

حممد � ّأن ال�سعادة �شعور ينتقل بالعدوى ،لذلك
يو�ضح امل�ؤهل
ّ
ف �� ّإن العناية بالنف�س هي النواة لثمرة الفرح التي يفرت�ض
بالزوجني غر�سها يف حديقة الأ�سرة .وهو يو�ضح �أ ّنه يف معظم
ي�ضحي براحته
(غالبا ما يكون الأم)
العائالت ،هناك فرد
ً
ّ
غالبا ما ت�أتي
يف �سبيل �إ�سعاد الآخرين ،والواقع � ّأن النتائج
ً
معاك�سة� ،إذ � ّإن �إهمال ال��ذات ي ��ؤدي مع م��رور الوقت �إىل
احلزن والك�آبة ،وال�شخ�ص الكئيب ال يقدر على �إ�سعاد من
حوله .لذلك فهو ين�صح كل من الزوجني بال�سعي �إىل �إ�سعاد
نف�سه � اًأول قبل �إ�سعاد الآخرين ،لأن ذلك ينعك�س من خالل
ت�صرفاته و�سلوكه جتاه �أفراد �أ�سرته ،وبالتايل تنتقل عدوى
ويقدم يف �إطار العناية بالنف�س الن�صائح
الفرح والتفا�ؤل �إليهم.
ّ
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الآتية:
• اعتنوا ب�صحتكم ،فالعقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم.
�صحيا ،ومار�سوا الريا�ضة بانتظام.
طعاما
تناولوا
ً
ً
احر�صوا � ً
أي�ضا على حتديد �ساعات كافية للنوم.
اهتموا مبظهركم اخل��ارج��ي ،اقتطعوا من امل�صروف
•
ّ
ً
مبلغا حمد ًدا ،وا�شرتوا ما حتتاجونه كي تظهروا بال�شكل
الذي ير�ضيكم .د ّللوا �أنف�سكم بقارورة عطر �أو �ساعة يد
جميلة من دون �أن ت�شعروا بالذنب.
• �شاركوا يف احلياة االجتماعية ،وا�سمحوا لأنف�سكم
باخلروج مع الأ�صدقاء بني احلني والآخر واال�ستمتاع بع�شا ٍء
ٍ
بفنجان من القهوة ،وت ��أك��دوا � ّأن ال�سعادة التي
�أو حتى
و�سالما
فرحا
�ستنالونها حني تعتنون ب�أنف�سكم �ستنعك�س ً
ً
داخل املنزل.

فغالبا ما
• ال تخ�شوا من ق��ول كلمة «ال» لأوالدك���م،
ً
ترهقون �أنف�سكم لتحققوا لهم متطلبات غري منطقية
وغري �ضرورية .يف املقابل ،ا�ستخدموا لغة احلوار لتقريب وجهات
دائما � ّأن ال�صراع بني
النظر خالل جل�سات النقا�ش ،وتذكروا ً
الأجيال م�س�ألة ال ميكن معاجلتها باملنطق ،و�إنمّ ا ميكن
التعاطي معها بلغة املحبة.
�سببا لالحتفال (جناح مدر�سي �أو
دائما �أن جتدوا
• حاولوا
ً
ً
ً
�إجناز م�شروع ما) ولو كان ب�سيطا ،لت�شيعوا البهجة والفرح
داخل املنزل.
• حافظوا على �شعلة احلب لأ ّنه عن�صر �أ�سا�سي يف �سعادة �أفراد
بفرح
ميدهم بالقوة ال�ستقبال احلياة وعي�شها
ٍ
العائلة ،وهو ّ
دائم و�سعادة متّ قدة.

التعامل مع �ضغوطات العمل واملجتمع

التعامل مع ال�ضغوطات العائلية

حممد � ّأن ال�ضغوطات العائلية و�إن كانت جز ًءا
يو�ضح امل�ؤهل
ّ
أ�سا�سيا من حياتنا اليومية � ،اّإل �أ ّنها تتميز بعن�ص ٍر �إيجابي هو
�
ً
يوميا �إن على �صعيد التح�ضريات
النمط املتكرر ،فالروتني يعاد
ً
ال�صباحية للذهاب �إىل املدر�سة �أو جلهة مذاكرة الدرو�س خالل
فرتة ما بعد الظهر� ،أو على �صعيد ن�شاطات الأوالد الريا�ضية
واالجتماعية خارج املنزل .لذلك ،ف إ� ّنه من ال�سهل حتديد
عامل ال�ضغط ومعاجلته .ف�إذا كانت ال�ضغوطات مت�أتية مثلاً
من عبء تعدد املهمات ،ميكن طلب امل�ساعدة من ال�شريك.
�أما �إذا كانت ناجتة عن زيادة امل�صاريف واملتطلبات فيجب
�إعادة النظر مبا هو �ضروري ومبا ميكن اال�ستغناء عنه .ويف
عمار بع�ض الن�صائح للحد من التوتر
هذا الإطارّ ،
يقدم امل�ؤهل ّ
داخل العائلة و�إحالل الفرح مكانه:

دائما وفق
حممد �إىل � ّأن �أمور الوظيفة ال ت�سري
ي�شري امل�ؤهل
ً
ّ
ٍ
اخلطة املر�سومة :قد تعملون بجد على �أمل احل�صول على
فتتم مفاج�أتكم بطردكم من العمل .ال ت�ست�سلموا
ترقية،
ّ
دائما و�ضع الريقة داخل
تذكروا
للي�أ�س ،وال تخ�شوا التغيري.
ّ
ً
ال�شرنقة .فهي تبدو وك�أ ّنها م�سجونة يف الداخل ،لكن يف
وتتطور لتخرج فرا�شة جميلة ،قوية ،وقادرة
الواقع �إ ّنها تنمو
ّ
على االتكال على نف�سها.
• نظموا وقتكم ،ف� ّإن ذلك ي�ساعدكم يف �إجناز املطلوب
�ضمن املهلة املحددة ،ويقيكم ال�ضغوطات الناجتة عن �سوء
ا�ستخدام الوقت.
• ال تولوا �أهمية مل�سايرة املجتمع يف مظاهره الكاذبة التي
وت�شكل م�صدر �ضغط
حتتاج �إىل كثري من البذخ والتبذير،
ّ
مقدمتها
كبري .ركزوا اهتمامكم على الأمور املهمة ويف
ّ
الأه���ل والأوالد .ف��وج��ود الأه���ل ق��د ال ي��دوم ط��وي�ًل اً  ،والأوالد
�سيكربون ويغادرون .ام�ضوا وقتً ا جميلاً معهم ،كممار�سة
فيلم �أو اال�ستماع �إىل املو�سيقى .ا�صطحبوا
الريا�ضة� ،أو م�شاهدة
ٍ
الأهل يف نزهات لطيفة� ،أو زيارات عائلية ،ف�إ ّنهم يجدون راحة
يف تعزيز الروابط العائلية.
• ع� ّ�ودوا �أنف�سكم على ال�شكر واالمتنان ،فكثري من
الأ�شخا�ص يبد�أ يومه بالتذمرّ � ،إما من العمل� ،أو من الو�ضع
غالبا ما
�شخ�صا عن �أحواله
ال�صحي �أو امل��ادي .حني ت�س�أل
ً
ً
يجيبك متذم ًرا �أ ّنه غري �سعيد يف عمله و� ّأن و�ضعه ال�صحي
غري �سليم والو�ضع املادي لي�س ب�أف�ضلّ .
وقلة من يبد�أ نهاره
ب�صالة �شكر وامتنان للخالق على عطاياه الكثرية ،ال بل � ّأن
عد النعم التي وهبها �إياها اخلالق ،و�إنمّ ا
الغالبية ال تحُ �سن ّ
تكتفي بتعداد امل�شاكل والأزمات.
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تربية وطفولة

�إعداد :ماري الأ�شقر  -اخت�صا�صية يف علم النف�س

اخلطر ال ي�أتي من اخلارج فقط
احلنان واحلب وحدهما ال يكفيان لدرء الأخطار عن الأطفال،
تهدد ن�ش�أتهم
خ�صو�صا يف املراحل املبكرة من حياتهم .والأخطار التي ّ
ً
ريا ما
النف�سية واخللقية واالجتماعية ال ت�أتي من اخلارج فقط ،بل كث ً
يكون م�صدرها الأهل...
ً
جدا ،فهو يتعلق بالأحاديث
يبدو الأمر يف ظاهره
ب�سيطا ً
التي يتبادلها الأهل يف ح�ضور الأوالد الذين قد يراقبون عن ُبعد
باهتمام .على �سبيل املثال ،قد يتناول الأهل يف �أحاديثهم �سرية
ٍ
�أقارب �أو جريان ،مبا ينطوي على تنديد �شديد ب�أخالقياتهم
�أو �سلوكهم يف احلياة �أو ن�شاطاتهم االجتماعية ،وقد يتطور
ّ
احل��ط من ق��درات بع�ض النا�س
احلديث لي�صل �إىل درج��ة
واال�ستخفاف ب�إجنازاتهم.
ال�سم لأوالدهم� ،إذ
يد�س
ّ
يف هذه احلالة يكون الأهل كمن ّ
ويحر�ضونهم على
يغر�سون بذور نهج عدواين يف �سلوكهم،
ّ
�أن يكونوا �أع��داء لأف��راد املجتمع املحيط بهم ،فال يرون يف
�سيئ.
الآخرين �إال كل ما هو ّ

تقدير ظروف الآخرين

يحوالن
وعندما ي�سخر الوالدان من ر�ؤ�سائهما يف العمل ،فهما ّ
ُن ُظم الطاعة واالن�ضباط يف العمل �إىل م�شاعر نفور ،ال ميكن
ّ
في�شبون على الع�صيان
يتخل�ص منها الأوالد يف ما بعد،
�أن
ّ
والتمرد.
دائما يف �إطار عقالين
لذلك ،ينبغي �أن تكون املناق�شات
ً
ه���ادىء وم��ه��ذب ،وتنطوي على ق��در كبري م��ن التحليل
املو�ضوعي ،وتقدير ظروف الآخرين ،والأخذ يف االعتبار بكل
العوامل املتداخلة يف �أي موقف نف�سي �أو اجتماعي تعي�شه �أي
�شخ�صية تخالطها الأ�سرة ،بحكم اجلرية والقرابة �أو العمل.
رائعا على نفو�س الأوالد
ينعك�س هذا الأ�سلوب
انعكا�سا ً
ً
ينمي لديهم ال��ق��درة على فهم
وعلى �شخ�صياتهم ،فهو ّ
وح�سن تقدير امل��واق��ف ،وال��ق��درة على تكوين
الآخ��ري��نُ ،
عالقات اجتماعية �إيجابية وبنّ اءة.
فعال يف
وهذا النهج ال ي�سهم فقط يف تن�شئة �سوية ذات �أثر ّ
حتقيق ال�سعادة والنجاح لأوالدنا ،بل �إ ّنه ي�ؤدي يف النهاية �إىل
�إيجاد جمتمع يقوم على قدر وافر من املحبة والتفاهم.
بد من التدقيق يف اختيار الألفاظ وال�صفات التي
� ًإذا ،ال ّ
يطلقها الأه��ل على اجل�يران والأ�صدقاء ،وجتنّ ب الت�أكيد

على النواحي ال�سلبية يف الآخرين ،فال يوجد �إن�سان كامل
بد �أن تكون هناك جوانب �إيجابية يف
ّ
منزه عن الأخطاء ،وال ّ
�شخ�صيات الأقارب واجلريان ،وكذلك الأغراب الذين نتعاطى
معهم مثل �سائق التاك�سي و�صاحب املتجر و�سواهما.

ا�ستخدام الألفاظ املهذبة

� ّإن اتّ باع التحليل املو�ضوعي يف الإ�شارة للآخرين وا�ستخدام
الألفاظ املهذبة يف و�صفهم لهمُ ،ي�سهم يف تن�شئة الطفل تن�شئة
اجتماعية �سليمة .فاخلط�أ ال�شائع الذي يقع فيه معظم الآباء
والأمهات هو ف�صل ال�سلوك عن الكالم ،حيث يلج�أون يف
تربية �صغارهم �إىل الن�صائح والأوامر ال�صارمة من دون النظر �إىل
دائما
ت�صرفهم .وعلى الوالدين
�سلوكهم ال�شخ�صي وطريقة
ً
ّ
�أن يكونوا قدوة ح�سنة لأبنائهم بالأفعال وال�سلوك ولي�س
املجردة.
بالكلمات والن�صائح
ّ
ٍ
�أحيا ًنا ،يتلفّ ظ الأوالد بكلمات بذيئة ت�صدم الأهل ،فكيف
ميكن مواجهة هذا الأمر؟
بادئ ذي بدء ،على الأه��ل � اّأل يتلفظوا بالعبارات ال�سوقية
ٍ
ب�سهولة .ومن �أ�صول الرتبية �أن يكون
ل ّأن الطفل يلتقطها
حدا لكل
جديني و�صارمني يف بع�ض الأحيان ،في�ضعون ً
الأهل ّ
ٍ
كالم �أو �سلوك ُمناف للأدب ،وي�شرحون لأطفالهم � ّأن الألفاظ
النابية تزعج الأ�شخا�ص وتبعدهم عنهم .وهكذا يتعلم
ٍ
بطريقة ف�ضلى مع �أهله ورفاقه .يف احلقيقة،
الطفل التعاطي
ٍ
وي�ستمرون على هذه
التفوه بكلمات نابية
مييل الأطفال �إىل
ّ
ّ
اً
احلال حتى عمر ال�ساد�سة ليربهنوا �أ ّنهم مل يعودوا �أطفال بل
�أ�صبحوا كبا ًرا.
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قواعد التغذية

�إعداد :ليال �صقر الفحل

النظام
الغذائي
املنا�سب
للوقاية
من ال�سكري
(النوع الثاين)

م��ن امل��ع��روف � ّأن ال�سكري
نوعان :النوع الأول مر�ض وراثي
ي�ستهدف جهاز املناعة عند
وي�ضر بالغدد
الكبار وال�صغار
ّ
امل�س�ؤولة عن �إفراز الأن�سولني يف
اجل�سم ،ما ي�ضعف قدرته على
التحكم مب�ستويات ال�سكر يف
ال��دم .ويقوم عالج هذا النوع
على حقن املري�ض بالأن�سولني ،يف
موازاة التزام نظام غذائي حمدد.
�أما النوع الثاين ،في�صيب بوجهٍ
ّ
تخطوا �سن الـ ،45
خا�ص من
ب�سبب اجتماع عدة عوامل من بينها :زيادة الوزن ،قلة الن�شاط البدين،
ارتفاع �ضغط الدم والكولي�سرتول ،العامل الوراثي (�إ�صابة �أحد الوالدين
والتعر�ض ال�سابق ل�سكري
�أو الإخوة بال�سكري من الدرجة الأوىل)،
ّ
احلمل (عند الن�ساء).
�أع���را����ض ال�����س��ك��ري ه��ي:
العط�ش امل�ستمر ،احلاجة
ٍ
ب�شكل متكرر،
التبول
�إىل
ّ
الرجفة عند اجل���وع ،عدم
و���ض��وح ال��ر�ؤي��ة ،ع��دم التئام
اجلروح ،خ�سارة الوزن ب�صور ٍة
ب�ررة ،وال�شعور الدائم
غري م� ّ
بالتعب والإرهاق.
ين�صح االخت�صا�صيون من
تتوافر لديهم عوامل اخلطورة
ويعانون الأع��را���ض ال�سابق
خ�صو�صا �إذا كان
ذكرها،
ً
عاما
عمرهم يزيد عن 45
ً
مبراجعة طبيبهم املخت�ص،
ٍ
ب�شكل
والقيام بالتحاليل
دوري لت�شخي�ص املر�ض باك ًرا
ولتجنّ ب م�ضاعفاته.
تتيح املمار�سات الغذائية
وال�صحية جتنّ ب ال�سكري
ٍ
بن�سبة تفوق
من النوع الثاين
 .%60ويف هذا ال�سياق ين�صح
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االخت�صا�صيون باعتماد نظام
غذائي يراعي ما ي�أتي:
ّ
• اعتماد الن�شويات املعقدة:
تُعد الن�شويات �أهم م�صادر
ال�سكر ال���ذي يحتاج �إليه
اجل�����س��م ل��ل��ح�����ص��ول على
الطاقة ،و ُين�صح من يريدون
اع��ت��م��اد حمية لل�سكري
ب��ا���س��ت��ه�لاك ال��ن�����ش��وي��ات
ّ
املعقدة كاخل�ضار واحلبوب
ال��ك��ام��ل��ة ،ل ّأن ه�ضمها
ّ
يتطلب وقتً ا طويلاً  ،وبالتايل
ف��ه��ي تبعث ع��ل��ى ال�شعور
بال�شبع ملد ٍة �أطول .يف املقابل
يجب االبتعاد قدر امل�ستطاع
ع��ن ال��ن�����ش��وي��ات الب�سيطة
التي تزيد ن�سبة ال�سكر يف
الدم ،و�أهمها :العنب ،ق�صب
ال�سكر ،وال�شمندر.
• الرتكيز على الألياف:
ت�ساعد الأل��ي��اف يف �إمت��ام

عملية اله�ضم ،ويف تخفي�ض
ن�سبة ال�سكر يف الدم ،ف�ضرر
تناول ال�سكريات يكمن
يف �سهولة امت�صا�صها ،و�إحدى
و�سائل منع هذا االمت�صا�ص
ال�سريع هو مزج ال�سكريات
ب���الأل���ي���اف .فالفا�صوليا،
العد�س ،امل�شم�ش ،اخل��وخ،
ال�������ش���وف���ان ،ال��ب�روك����ويل،
وال��ل��ف��ت ،ت���أت��ي يف طليعة
الأطعمة التي ينبغي الرتكيز
عليها.
• جتنب امللح والدهون:
ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى امل��ع� ّ�ر���ض�ين
للإ�صابة بال�سكري تفادي
ال��ده��ون احليوانية وال��زب��دة

وال�����س��م��ن��ة وامل��ك�����س��رات
للتحكم
والأطعمة املقلية
ّ
ب�����ض��غ��ط ال������دم وم�����س��ت��وى
الكولي�سرتول ،ولعدم �إتاحة
الفر�صة �أمام ال�سكر يف الدم
ٍ
أمرا�ض
بزيادة فر�ص الإ�صابة ب�
�أخ����رى م��رت��ب��ط��ة بالقلب،
وال��ع��ي��ون وال��ك��ل��ى .وين�صح
با�ستبدال
االخت�صا�صيون
ال��ده��ون احل��ي��وان��ي��ة بزيت
ال��زي��ت��ون ،وزي���ت ال��ك��ان��وال،
والأفوكا.
• االب��ت��ع��اد ع��ن التدخني
والكحول:
يزيد التدخني من تعقيدات
ال�سكر يف ال��دم ،وي�ضاعف

خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض الرئة
واجل��ل��ط��ات القلبية وتلف
اجل��ه��از الع�صبي .وي��ذك��ر
االخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ون يف ه��ذا
الإط��ار � ّأن املدخنني امل�صابني
معر�ضون
بال�سكر يف ال��دم
ّ
�أك�ثر بثالث م��رات للموت
ب ��أم��را���ض ال��ق��ل��ب م��ن غري
املدخنني امل�صابني بال�سكري.
�أم��ا يف ما يخ�ص الكحول،
فهي ترفع ن�سبة ال�سكر يف
خ�صو�صا يف حال �شربها
الدم
ً
من دون تناول الطعام.
• حذا ِر ال�ضغط والتو ّتر:
يف مواجهة ال�ضغط والتوتّ ر،
ي��ن��ت��ج اجل�����س��م ه��رم��ون��ات

مي��ك��ن �أن ت��وق��ف عمل
الأن�����س��ول�ين .ل��ذل��ك ،ين�صح
املعر�ضني
االخت�صا�صيون
ّ
للإ�صابة بال�سكر يف ال��دم
وحتى امل�صابني به ،باالبتعاد
عن الإجهاد والتوتر والغ�ضب.
• تخفي�ض الوزن الزائد:
� ّإن تخفي�ض الوزن الإجمايل
ٍ
بن�سبة ب�سيطة،
للج�سم ولو
ميكن �أن يخف�ض خطر
الإ�صابة بال�سكر يف الدم .لذا،
ينبغي �أن نراعي هذا الأمر،
مع التن ُّبه لعدم �إهمال �أي
وجبة طعام ،فاجل�سم يرتبك
يف مواجهة اجل��وع ،وي�صبح
�إنتاج الأن�سولني يف الدم غري

ثابت.
• ممار�سة الريا�ضة والنوم
ب�شكلٍ ٍ
كاف:
ت�ساعد ال��ري��ا���ض��ة يف نقل
ال�سكر من الدم �إىل اخلاليا،
�ك��م اجل�سم
وت��زي��د م��ن حت� ّ
مب��ادة الأن�سولني الطبيعي.
ي�شدد
وم��ن ه��ذا املنطلق،
ِّ
االخت�صا�صيون على �ضرورة
ممار�سة التمارين الريا�ضية
امل��ع��ت��دل��ة واالب���ت���ع���اد عن

الإج��ه��اد .وميكن للم�شي
يوميا �أن
مل��دة ن�صف �ساعة
ً
يحل مكان هذه التمارين،
ي�ساعده يف ذل��ك احل�صول
ٍ
كاف من النوم
على ق�سط
ال يزيد وال يقل ع��ن ثماين
يوميا .فعدم النوم
�ساعات
ًّ
ٍ
ٍ
ب�شكل ك���اف ي�سهم يف
زي���ادة م��ع��دالت ال�سكر يف
ال��دم و�إج��ه��اد اجل�سم وتلف
الأع�صاب والع�ضالت.
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة
�إعداد:
�شما�س
فيليب ّ

اجلائزة

 400.000لرية لبنانية

العنوان.:

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

�شــروط امل�سابقة

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

اال�سم.:

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

الهاتف.:

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

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

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

تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تس
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1ـ من �أجهزة
�أفق ًيا:
قيادة اجلي�ش،
�سياج الوطن ،ال�شجاع.
2ـ وطننا الغايل ،عا�صمتنا
مقر ق�صر الرئا�سة،
احلبيبة،
ّ
ُح ّب.
3ـ ل�لا���س��ت��دراك ،ك�سبوا،
ذ َنب البعري� ،آلة طرب.
4ـ قبل اليوم� ،أ�شرافها ،لعبة
تردد �صوته يف �صدره.
ريا�ضيةَّ ،
5ـ ل � َث��م��وه��ا ،ف���رد� ،أط���راف
الأ���ص��اب��ع ،الأر����ض ال تُنبِت

�شيئا.
6ـ �أب���ن���اء ُه ،م��ط��رب وفنان
لبناين.
َ
ف�صل يف الأمر ،فيلم لفاتن
7ـ
حمامة 1951
8ـ يرجتفون وي�ضطربونُ ،د ّر.
يخ�صك ،منزل.
9ـ
ّ
10ـ من �أ�سماء ال�سنّ ور.
11ـ ممثلة لبنانية ،فيل�سوف
ورجل دولة وكاتب انكليزي
راحل.
12ـ ف َرحهم ،وحدة وزن ،نظ َر.

13ـ �ضمري مت�صل ،ح��رف
ن�صب� ،شاعرة عراقية توفيت
2007
14ـ فريق كرة �أملاين يقع يف
مدينة ا�سمها يتبع ا�سمه،
َ
قابل.
�سكت ،نهر يف رو�سيا،
َ
15ـ للنهي ،دول��ة افريقية،
ت�������د ّرب ،مم��ث��ل��ة وف��ن��ان��ة
م�صرية.
16ـ ّ
دع��م ،مو�سيقي
غطى،
َ
ايطايل ،ال�سيف.
17ـ احلمامة الربية ،القرو�ض

أر�شد.
امل�ؤجلةَ � ،
وطن
�صو َت
َّ
18ـ الأمر واحلالّ ،
حر َم� ،أكملها.
الذباب� ،ضد ّ
19ـ معالِج اجللود وم�ص ِلحها،
ك��ات��ب �أم�ي�رك���ي راح���ل،
�ضجرها ومللها ،ال حلو وال
مر.
ّ
20ـ غ��ل��ب��وا ع��ل��ى ،ممثلة
لبنانية راحلة ،بئر.
�ص،
21ـ يالئمه ويوافقه ،جِ ّ
�شاعر وكاتب لبناين راحل.

عمود ًيا:
1ـ ���س��ل�����س��ل��ة
جبال يف �أوروبا،
بلدة يف امل�تن� ،أغنية لعبد
احلليم حافظ من كلمات
ايليا �أبو ما�ضي.
2ـ نبت يتعلق على ال�شجر،
مركبات قتالية م��د ّرع��ة،
�صنوبر.
3ـ ِم��ث��ل ،م��ط��رب وملحن
لبناين راح��ل ،بلدة يف ق�ضاء
البرتون.
4ـ عا�صمة �أوروبية ،م�سلك
ط��وي��ل ���ض� ّ�ي��ق� ،أك�ب�ر م��دن
نيجرييا.
5ـ ناحية ال�����ش��يء ،ب��ل��دة يف
ق�ضاء جبيل� ،شاعر وكاتب

م�سرحي فرن�سي راحل� ،أحد
ال�شهور.
�ق،
6ـ ممثلة م�����ص��ري��ة��� ،ش� َّ
َ
زخرف وز ّي َن.
7ـ ريح مثرية للغربة� ،ضعف،
بلدة يف ق�ضاء عاليه.
8ـ مدينة �أوكرانية م�شهورة
مب ��ؤمت��ره��ا� ،شقيق الأب،
من الأل��وان ،طريق وا�ضح يف
التعليم.
9ـ مقيا�س �أر���ض��ي� ،صبيان،
�أط����ول احل��ي��وان��ات ال�بري��ة،
مبت َّل.

10ـ رتبة ع�سكرية ،وقت ،يد
الثوب ،من الأقم�شة.
11ـ م��دي��ن��ة بلجيكية،
�ع اجل���م ،ف���ازَ ،م��ن دول
ط��ل� َ
الكومنولث.
12ـ نهر �أوروبي ،ذرية ،مغنَّ ج،
زا َر الأماكن املقد�سة.
13ـ َم ْهر ،اال�سم الثاين ملمثل
�أمريكي ،عا�صمة �أوروبية،
علو وارتفاع.
14ـ بلدة يف البقاع الغربي،
ي�����ش��رف��ون ع���ل���ى ،ي�����س��ارع
ويعاجل.

15ـ �شاعر وم�سرحي نروجي،
�إق�تر َْب��ت م��ن ،ن�صل الرمح،
ح����رف ع���ط���ف� ،إخ���ت�ل�اط
ال�شيء.
خا�صم خ�صومة �شديدة،
16ـ
َ
ح�ص ْلنا عليه.
من الأقم�شةَ ،
17ـ ج��زي��رة تابعة لت�شيلي،
���س��ي��ارة كهربائية� ،صوت
اجل���راد ،م��ن ي�شرتي ويبيع
للربح.
18ـ م�ستقيم وع���ادل ،لعبة
ريا�ضية ،منا�ص.
19ـ من اللغات االفريقية،
مدينة �أملانيةُ ،مر�شدهم.
ق��رع الباب،
ط��ري ل�ّي�نّ ،
20ـ
َ
ّ
بلدة يف املنت ،من الألوان.
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الكلمة ال�ضائعة من ت�سعة حروف :دولة �آ�سيوية

ﻕق ﺏب ﺍا ﻭو
ﻡم ﻱي ﻥن ﻭو
ﻁط ﺓة ﺩد ﺍا
ﺏب
ﺩد
ء
ﺹص
ﻱي
ﺭر

جول فرين:
روائي و�شاعر فرن�سي (1828
ـ  .)1905ا�شتهر برواياته
العلمية التي و�صف فيها
الكثري من االخرتاعات
احلديثة قبل ظهورها.
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جريترود �شتاين:
�أدي��ب��ة ون��اق��دة �أمريكية
( 1874ـ � .)1946أملانية
الأ�صل .عا�شت يف باري�س.
كان لها الت�أثري العميق
على ال��رواي��ة الأمريكية
املعا�صرة.

2

3

ح�صرون
حاري�ص
ر�سوم
روتردام
�سارتر
�صنديد
�ضب
�ضمان
�ضرغام
طوكيو
طائرة
طروادة
عبدالله
عز
عقد
عايدة

2

21

9

4

احلل بني يديك

غذاء
غزالن
كولونيا
كاريوكا
كارولينا
ليفربول
م�صر
مادلني
نهاد
نقد
ناحية
هولندا
هجري
هيثم
هريو�شيما
هيرثو

8
6

7

4

8
3

4
3

1

25

8 5
1 82
9 2 73
56 3 74

3
5

9

باولو فريري:
عامل تربية برازيلي (1921
ـ � .)1997صاحب نظريات
ملحو الأم��ي��ة مبنية على
وع����ي امل���ع� ّ
��ل���م ل��و���ض��ع��ه
االجتماعي .من كتبه:
تربية املظلومني.
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�سهلة احلل

�صعبة احلل
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�أبعاد ثالثية
هل تريد �أن
تكت�شف ما
خمب�أ يف
هو
ّ
داخل ال�صورة؟
ما عليك
تركز
� اّإل �أن ّ
نظرك
على نقطة
حمددة يف
و�سطها ،على
�أن تكون
امل�سافة قريبة
جدا ،ثم حاول
ً
بعد ثوان �أن
تبعد ال�صورة
تدريجا،
ً
اً
حماول �أن
تخرتقها
بنظرك حتى
تتو�صل �إىل
ر�ؤية الأ�شكال
الثالثية
الأبعاد التي
�ستظهر
�أمامك.

ة تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية

113

العدد 406

عبارة

الألغام :القاتل اخلفي
�إذا كان لبنان ينعم منذ عدة �سنوات بفرتة من الهدوء واال�ستقرار،
ٍ
يهدد
قاتل
بخا�صة يف املناطق احلدودية ،ف�إنه ما زال يعاين خط َر
خفي ّ
ّ
حياة ق�سم من اللبنانيني ،وي�شل حركتهم اليومية ويحرمهم من
ا�ستثمار �أرا�ضيهم ،ذلك هو خطر الألغام والقنابل العنقودية والذخائر
غري املنفجرة ،التي ّ
خلفتْ ها احل��روب املا�ضية والأعمال العدائية
من جانب العدو الإ�سرائيلي ،وزرعتْ ها املجموعات الإرهابية قبل
اندحارها.
وقد �أخذت قيادة اجلي�ش على عاتقها امل�ساهمة الفاعلة يف تطهري
�أر�ضنا من هذا ال�شر املميت ،لأن �إزالة الألغام جزء رئي�س من مهمة
اجلي�ش املتمثلة بحماية �أرواح املواطنني.
يف هذا الإط��ار ،تقوم الوحدات املخت�صة ،ال �سيما املركز اللبناين
للأعمال املتعلقة بالألغام وفوج الهند�سة ،بتنفيذ مهمات تنظيف
الأرا�ضي امل�شبوهة �أو امللوثة بالتعاون مع املنظمات الدولية واملحلية،
�إىل جانب ن�شاطات التدريب والتوعية وم�ساعدة ال�ضحايا عرب الت�أهيل
اجل�سدي والنف�سي واملعنوي.
وهنا ال بد من �أن نتوقف عند الت�ضحيات الكربى التي قدمها
م�صابو الألغام والقنابل العنقودية ،ون�ستذكر �أرواح ال�شهداء الذين
ونثمن دور الن�ساء والرجال العاملني يف هذا املجال،
ق�ضوا ب�سببها،
ّ
جميعا
إخال�صا ثابتً ا جتاه وطنهم؛ فه�ؤالء
مظهرين �شجاعة فائقة و�
ً
ً
ي�ستحقون منا كل عرفان وتقدير .و�إن �إمتام هذه املهمة والتو�صل �إىل
تطهري كامل �أر�ضنا ،ال يكون �إال بتجاوب اللبنانيني مع ن�شاطات
ٍ
ب�شكل فعال ،ونقل مفاهيمها �إىل �أبنائهم وحميطهم،
التوعية
في�ساهمون بذلك يف �إنقاذ العديد من الأبرياء.
ٍ
بوجه �آخر ،و�إن اجلي�ش عازم
يف املح�صلة ،املعركة م�ستمرة �إمنا
ت�صدى لكل �أنواع االعتداء ووقى
على الت�صدي خلطر الألغام كما
ّ
املواطنني من �شرورها.

العميد علي قان�صو
مدير التوجيه
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