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الأركان  رئي�ش  اإليه  وّجهها  ر�صمية  دعوة  اجلي�ش  قائد  لّبى 

العامة يف اجلي�ش الكويتي الفريق الركن حممد اخل�صر. 

عون  للعماد  كانت  يومني،  ا�صتمرت  التي  الزيارة  خالل 

الكويت  اأمري  امل�صوؤولني ويف مقّدمهم  لقاءات مع عدد من 

�صّمو الأمري ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح.

حفظ  املهمة:  متاأهبني،  انت�صروا  الوطن  رقعة  امتداد  على 

يكن  ومل  وجه،  اأف�صل  على  نّفذوها  النتخابات...  اأمن 

وحامي  الوطن  ف�صياج  ذل��ك...  من  اأقل  منهم  منتظًرا 

ا حار�ش الدميوقراطية لتوفري املناخ الآمن  موؤ�ص�صاته هو اأي�صً

ملمار�صتها، جلميع املواطنني.

يف  التكفريي  الإره��اب  �صّر  واجهوا  الذين  اجلرود،  اأ�صود 

ا  عر�صال، يتمركزون اليوم يف اجلنوب، حيث ي�صّكلون �صدًّ

منيًعا يف وجه العدو الإ�صرائيلي. فوج التدخل اخلام�ش، رّكز 

من  اعتباًرا  وينت�صر  احللوة،  عني  خميم  حميط  يف  �صراياه 

اأيلول 2017 يف القطاع الأو�صط من قطاع جنوب الليطاين.
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ال��وّدي��ة  الأح��ادي��ث  عليها  طغت  اإيجابية  اأج���واء  ظ��ل  يف 

ا�ستقبل  والكويت،  لبنان  بني  العالقة  والتاأكيد على عمق 

�سمّو الأمري ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح العماد عون. 

ذا دللة قوية على �سعيد اهتمام الكويت  اللقاء كان  هذا 

بدعم اجلي�ش اللبناين مبا يتعدى اإطار موؤمتر روما عرب اإمداده 

مب�ساعدات اإ�سافية، من بينها هبة ت�سهم يف بناء امل�ست�سفى 

الع�سكري اجلديد.

لدعم  ب��الده  ا�ستعداد  عن  ال�سباح  الأم��ري  اأع��رب  حني  ويف 

بال�سكر  عون  العماد  توّجه  اللبنانية،  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

اإىل الكويت دولًة و�سعًبا على دعمها امل�ستمر للبنان وجي�سه.

لقاء مع رئي�ش جمل�ش الوزراء

العماد  اجلي�ش  قائد  التقى  الكويت،  لزيارة  الأول  اليوم  يف 

الدفاع  ووزي��ر  بالإنابة  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش  ع��ون  ج��وزاف 

الكويتي ال�سيخ نا�سر �سباح الأحمد ال�سباح، وذلك يف ح�سور 

الركن  الفريق  الكويتي  اجلي�ش  يف  العامة  الأركان  رئي�ش 

بني  القائمة  التعاون  عالقات  ُبِحَثت  وقد  اخل�سر.  حممد 

جي�سي البلدي�ن، وا�ستعر�ست اإمكانات تفعيلها يف جمالت 

متع�ددة.

... ومع رئي�ش الأركان العامة وم�صوؤولني ع�صكريني

العامة  الأرك��ان  رئي�ش  مع  عون  العماد  اجتمع  كذلك 

ال�سيخ  الركن  الفريق  نائبه  ح�سور  يف  الكويتي،  اجلي�ش  يف 

جمل�ش  اأع�ساء  من  وع��دد  ال�سباح،  الأحمد  ن��واف  عبدالله 

الدفاع الع�سكري، وكبار ال�سباط يف اجلي�ش الكويتي.

تناول الجتماع �ُسبل تفعيل التعاون بني اجلي�سني اللبنان�ي 

اخلربات  وتب�ادل  امل�ست�رك  التدري�ب  �ا  وخ�سو�سً والكويت�ي، 

الع�سكرية. والتقنيات 

زيارة ر�سمية
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راأ�ش وفد ع�صكري رفيع،  العماد جوزاف عون على  قائد اجلي�ش  لّبى 

دعوة ر�صمية وّجهها اإليه رئي�ش الأركان العامة يف اجلي�ش الكويتي الفريق 

الركن حممد اخل�صر.

كانت  املن�صرم(،  ني�صان  و11   10( يومني  ا�صتمرت  التي  الزيارة  خالل 

الكويت  اأمري  للعماد عون لقاءات مع عدد من امل�صوؤولني ويف مقّدمهم 

�صّمو الأمري ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح.

�صّمو الأمري ال�صباح والعماد عون

مع رئي�س الأركان الفريق الركن حممد اخل�صر

زيارة قائد اجلي�س 

َجت بلقاء اأمريها اإىل الكويت ُتوِّ

دعم يتعدى اإطار موؤمتر روما 

وهبة لبناء امل�صت�صفى الع�صكري

جانب من املحادثات مع رئي�س الأركان



... و�صفراء

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني �سفرية الوليات املتحدة الأمريكية 

ال�سّيدة Elizabeth Richard وعر�ش معها نتائج موؤمتر روما، 

بالإ�سافة اإىل التطّورات على احلدود اجلنوبية وم�ساألة النازحني 

ال�سوريني يف لبنان.

 Lene ال�سّيدة  ال��روج  �سفرية  ال�سراف  الوزير  ا�ستقبل  كما 

اإىل  لبنان  ان�سمام  م�ساألة  معها  وبحث   ،Natasha Lind
.Mine Ban Treaty اتفاقية حظر الألغام

ال�سّيد  الربازيل  �سفري  الوطني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل  كذلك، 

جورج جريالدو قادري، وعر�ش معه العالقات الثنائية، بالإ�سافة 

تعاون ع�سكري بني  اتفاقية  لتوقيع  التح�سريات اجلارية  اإىل 

اللبنانية  البحرية  القوات  ق��درات  تطوير  ومو�سوع  البلدين، 

وتعزيزها.

ن�ساطات 

وزير الدفاع

العدد 6395

وزير الدفاع الوطني ي�صتقبل نظريه الرنوجي

نظريه  ال��وزارة  يف  مكتبه  يف  ال�سّراف  ريا�ش  يعقوب  الوطني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل 

�سفرية  ح�سور  يف  مرافق،  وفد  راأ�ش  على   Frank Bakke - Jensen ال�سّيد  الروجي 

.Lene Natasha Lind الروج ال�سّيدة

ا�ستهّل ال�سيف زيارته بو�سع اإكليٍل من الزهر على ن�سب �سهداء اجلي�ش، ثّم ُعقد 

والعالقات  واملنطقة،  لبنان  يف  العامة  الأو�ساع  يف  اجلانبان  خالله  بحث  اجتماع 

الثنائية وجمالت التعاون. وقد حّيا الوزير ال�سّراف �سهداء الكتيبة الروجية الذين 

الأمم  قّوات  ال�سابقة يف  و�سام احلرب تقديًرا خلدمته  لبنان، ومنح �سيفه  �سقطوا يف 

املّتحدة املوؤقتة يف لبنان.

من جهته، ثّمن الوزير الروجي عالقات ال�سداقة التاريخية التي تربط ال�سعبني.

... ووفًدا من جمعّية »اأ�صاند« اخلريية

اخلريية  »اأ�ساند«  جمعّية  من  وفًدا  ال�سّراف  الوزير  ا�ستقبل 

درًعا تكرميية  له  قّدمت  التي  �سوفاين  ال�سّيدة مرياي  برئا�سة 

عربون �سكر وتقدير لدعمه املعنوي للجمعّية.

�صفرية 

الوليات 

املتحدة 

الأمريكية

�صفرية 

الرنوج

�صفري 

الربازيل
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م�صت�صفى  اإن�صاء  درا�صة  املكّلفة  باللجنة  ويجتمع   ...

ع�صكري مركزي جديد

ا�ستقبل الوزير ال�سّراف اللجنة املكّلفة درا�سة اإن�ساء م�ست�سفى 

الع�سكري  املجل�ش  ع�سو  برئا�سة  جديد  مركزي  ع�سكري 

اللواء الركن جورج �سرمي، وبحث املجتمعون يف املراحل التي 

يف  لالإ�سراع  اتخاذها  الواجب  واخلطوات  امل�سروع،  اإليها  و�سل 

و�سعه حّيز التنفيذ.

... ويتفّقد منطقة مرجعيون

امل�ساة  لواء  قائد  ا�ستقبله  حيث  مرجعيون،   - احلاج  فران�سوا  ال�سهيد  اللواء  ثكنة  ال�سّراف  يعقوب  الوطني  الدفاع  وزير  تفّقد 

ال�سابع العميد الركن روجيه حلو يف ح�سور عدد من ال�سباط. ا�ستهّل الوزير ال�سّراف زيارته بوقفة اأمام الن�سب التذكاري ل�سهداء 

اجلي�ش وو�سعه اإكلياًل من الزهر عليه، ثّم ا�ستمع اإىل اإيجاٍز قّدمه العميد الركن حلو عن الأو�ساع الأمنية يف املنطقة والأعمال 

العدائية التي يقوم بها العدو الإ�سرائيلي على احلدود يف بلدة عدي�سة.

بعد ذلك، زار الوزير ال�سّراف املركز التابع للجي�ش يف عدي�سة، لالّطالع على التدابري املّتخذة للدفاع عن احلدود، ثّم انتقل اإىل 

تّلة الطّيارة حيث عاين اجلدار الإ�سمنتي الذي يقوم العدو الإ�سرائيلي بت�سييده على احلدود مقابل البلدة.

القطاع  واجتمع بقائد  لبنان،  املوؤقتة يف  املتحدة  الأمم  العاملة �سمن قّوات  الإ�سبانية  ال�سّراف مقّر الكتيبة  الوزير  زار  كما 

Javier Romero Mari، وو�سع اإكلياًل من الزهر على الن�سب التذكاري ل�سهداء الكتيبة املذكورة والذين  ال�سرقي العميد 

ا�ست�سهدوا يف �سهل مرجعيون قرب بلدة اخليام باعتداء اإرهابي )2007(.



ا�ستقباالت 

قائد اجلي�ش
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وزير الدفاع الرنوجي وزير الدفاع الإيرلندي

�صفرية 

كندا

�صفري 

رومانيا

�صفري 

اأرمينيا

�صفري 

الهند

قائد اجلي�ش ي�صتقبل وزيري الدفاع الإيرلندي والرنوجي

زار وزير الدفاع الإيرلندي ال�سّيد Paul Kehoe على راأ�ش وفد، 

قائد اجلي�ش يف مكتبه يف الريزة. تناول البحث الأو�ساع العامة 

الإيرلندية  الوحدة  مهّمات  اإىل  بالإ�سافة  واملنطقة،  لبنان  يف 

العاملة �سمن قّوات الأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان.

 Frank Bakke- ال�سّيد  الروجي  الدفاع  وزير  زار  كذلك، 

 Lene Natasha Lind ال�سّيدة  الروجية  وال�سفرية   Jensen
ووفد مرافق العماد قائد اجلي�ش، ومتَّ البحث يف جمالت التعاون 

الع�سكري بني جي�سي البلدين.

... و�صفراء

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

و�سفري   ،Emmanuelle Lamoureux ال�سّيدة  كندا  �سفرية 

الع�سكري  امللحق  يرافقه   Victor Mircea ال�سّيد  رومانيا 

ال�سّيد اأرمينيا  و�سفري   ،Mihai Gabriel Pascariu العقيد 

 .Sanjiv Arora ال�سّيد  الهند  و�سفري   ،Samvel Mkrtchian
التعاون  وعالقات  الّراهنة  املرحلة  ظ��روف  يف  التداول  وج��رى 

الع�سكري.



يف  املّتحدة  لالأمم  العام  الأمني  ممّثلة  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

التطّورات  يف  معها  وبحث   ،Permille Kardel ال�سّيدة  لبنان 

الراهنة.

العليا  املّتحدة  الأمم  مفّو�سية  ممّثلة  عون  العماد  وا�ستقبل 

�سوؤون  التداول يف  وجرى  ال�سّيدة مرياي جريار،  الاّلجئني  ل�سوؤون 

النازحني ال�سوريني.

اللواء  لبنان  املوؤقتة يف  املّتحدة  الأمم  قّوات  قائد  التقى  كما 

الأو�ساع على احلدود اجلنوبية  وبحث معه يف  مايكل بريي، 

يف  ال�ستقرار  على  للحفاظ  اجلانبني،  بني  القائم  والتن�سيق 

منطقة جنوب الليطاين.
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ممّثلة 

الأمني 

العام للأمم 

املّتحدة يف 

لبنان

ممّثلة 

مفّو�صية 

الأمم 

املّتحدة 

العليا 

ل�صوؤون 

الّلجئني

نائب قائد 

القّوات 

الرّبية يف 

القيادة 

الو�صطى 

الأمريكية

قائد قّوات 

الأمم 

املّتحدة 

املوؤقتة يف 

لبنان

قائد 

العمليات 

امل�صرتكة 

للقّوات 

اخلا�صة 

الأمريكية 

يف ال�صرق 

الأو�صط

... وقائد القّوات امل�صّلحة الوطنية الإندوني�صية

الوطنية  امل�سّلحة  القّوات  قائد  اجلي�ش  قائد  العماد  ا�ستقبل 

وتناول  وفد،  يرافقه   Hadi Tjahjanto اجلرال  الإندوني�سية 

اإىل  بالإ�سافة  البلدين،  جي�سي  بني  التعاون  عالقات  البحث 

مهّمات الوحدة الإندوني�سية العاملة �سمن قّوات الأمم املّتحدة 

املوؤقتة يف لبنان.

... وم�صوؤولني يف الأمم املّتحدة

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش يف مكتبه يف الريزة، نائب قائد القّوات الرّبية يف القيادة الو�سطى الأمريكية اللواء 

 .Daniel Mouton العقيد  الدفاعي  وامللحق   ،Elizabeth Richard ال�سفرية  ترافقه   Terrence McKenrick
الوحدات  ا يف جمال تدريب  الع�سكري بني اجلانبني، وخ�سو�سً التعاون  �سوؤون خمتلفة منها  وبحث املجتمعون يف 

الرّبية.

 Austin وا�ستقبل العماد عون، قائد العمليات امل�سركة للقّوات اخلا�سة الأمريكية يف ال�سرق الأو�سط اجلرال

Scott Miller، وبحث معه يف �سبل تعزيز التعاون بني اجلي�سني اللبناين والأمريكي.

... وقادة 

ع�صكريني 

اأمريكيني



ا�ستقباالت 

قائد اجلي�ش

العدد 10395

... ورئي�صة املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان

ا�ستقبل قائد اجلي�ش رئي�سة املحكمة الدولية اخلا�سة بلبنان 

املحكمة  رئي�ش  نائب  يرافقها  هردل�سكوفا  اإيفانا  القا�سية 

القا�سي رالف ريا�سي.

... ووفوًدا

مديرة  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ش  قائد  العماد  ا�ستقبل 

مكتب وكالة الأنباء الكويتية يف لبنان ال�سّيدة فرح الفرج، 

حممد  الدكتور  للجيوماتيك  الأوروع��رب��ي  الحت��اد  ورئي�ش 

ال�سراتيجي  ال�ست�ساري  املركز  يف  التنفيذي  واملدير  العياري، 

دانيا  الدكتورة  اأبو ظبي  وامل�ستقبلية يف  القت�سادية  للدرا�سات 

عوين  النقيب  برئا�سة  ال�سحافة  نقابة  من  ووف��ًدا  قليالت، 

الكعكي، ورئي��ش جمل�ش اإدارة بنك BEMO الدكتور ريا�ش 

اللبناين  الريا�سي  التقى  زغيب. كما  وال�ساعر هري  ُعبجي، 

واملغامر مك�سيم �سعيا، وقد اأثنى قائد اجلي�ش على الإجنازات 

ال�صّيدة فرح الفرجالتي حّققها خالل م�سريته الريا�سية يف ت�سّلق اجلبال والقمم. 

الدكتور ريا�س ُعبجي وفد من نقابة ال�صحافة برئا�صة النقيب عوين الكعكي
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... وامللحق الع�صكري ال�صعودي

العميد  ال�سعودي  الع�سكري  امللحق  عون  العماد  ا�ستقبل 

�سالمة بن عويد زايد امل�سلوخي، وبحثا يف العالقات الثنائية.

ال�صيد مك�صيم �صعياال�صاعر هرني زغيب

الدكتورة دانيا قليلتالدكتور حممد العياري



جوالت 

قائد اجلي�ش

العدد 12395

تفّقد العماد عون قيادة منطقة جبل لبنان وجال يف 

اأق�سامها، مّطلًعا على ن�ساطاتها ومهّماتها، ثّم انتقل 

اإىل كّلية فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان، حيث ح�سر 

اللواء الركن حامت ماّلك وع�سو  مع رئي�ش الأركان 

تنفيذ  �سرمي،  الركن جورج  اللواء  الع�سكري  املجل�ش 

.Janus مناورة قتالية على امل�سّبه التكتي

قيادة منطقة جبل لبنان

كّلية فوؤاد �صهاب للقيادة والأركان

العماد عون يتفّقد منطقة جبل لبنان وكّلية فوؤاد �صهاب للقيادة والأركان



»�سركاء بالدم« فعاًل، هذا ما اأّكدته 

ج��وزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  م��ب��ادرة 

الأحمر  لل�سليب  بدمه  مترّبًعا  عون، 

اللبناين خالل زيارة قام بها اإىل مقّره يف 

العماد  التقى  القنطاري. هناك  منطقة 

اللبناين  الأحمر  ال�سليب  رئي�ش  عون 

العام  والأمني  الزغبي  اأنطوان  الدكتور 

ال�����س��ّي��د ج���ورج ك��ت��اين، م��ع��رًب��ا عن 

بكلمة  املوؤ�س�سة  لهذه  تقديره  عمق 

ال�سراكة  �سعار  ًدا  وجم�سّ القلب،  من 

القائمة بينها وبني اجلي�ش، بالدم.

نّوه العماد عون خالل زيارته ب�سجاعة 

ع��ن��ا���س��ر ال�����س��ل��ي��ب الأح���م���ر ال��ذي��ن 

يتحملون املخاطرة بال مقابل يف �سبيل 

والجتماعية،  الإن�سانية  ر�سالتهم 

موؤّكًدا ا�ستعداد القيادة لت�سهيل عمليات الترّبع بالدم من خالل مراكز اجلي�ش املنت�سرة يف خمتلف املناطق.

اإننا �سركاء بالدم،  واأ�سدق مهمة يف حياتكم لأجل الآخر.  اأنبل  وقال: »بت�سحياتكم وعملكم من دون مقابل تنّفذون 

ال�سعب  حتى  ول  فعلنا،  مهما  مكافاأتكم  ميكننا  ل  بت�سحياتكم.  عنه  تدافعون  واأنتم  الوطن،  عن  ندافع  فنحن 

اللبناين«.

واأ�ساف: »نحن ن�سري اأمامكم، ل �سيما بعد ما راأيناه من مواقفكم اإىل جانبنا يف اأ�سعب الأيام والظروف، من نهر البارد اإىل 

�سواها من املعارك التي خ�سناها، كنتم دائًما ال�سباقني اإىل م�ساعدتنا يف اإخالء جرحانا وم�سابينا، واإىل ال�ستجابة لطلباتنا 

حيثما كّنا... عافاكم الل�ه«.

واأعرب الدكتور اأنطوان الزغبي يف كلمته عن »اعتزاز ال�سليب الأحمر بزيارة العماد عون ومبادرته اإىل التربع بالدم، لفًتا 

اإىل اأن اجلي�ش اللبناين وال�سليب الأحمر يتقا�سمان قيم ال�سرف والت�سحية والوفاء يف �سبيل حفظ كرامة الوطن«.

علينا  تبخل  ل  فهي  وكذلك  الوطن،  ل�سون  ال�سرف  �ساحات  يف  بالدم  تبخل  اأّل  على  اجلي�ش  قيادة  عّودتنا  »لقد  وقال: 

ال�سراء  اإىل جانبكم يف  بوقوفه  اللبناين يفتخر  الأحمر  ال�سليب  اإّن  املواطن.  ال�سلم بهدف احلفاظ على  اأيام  بالت�سحيات يف 

وال�سراء. وبف�سل اإر�ساداتكم، �سوف ن�سّكل مًعا �سبكة تكاتف وتكامل وتعا�سد واأمان �سّحي من اأجل الإن�سان يف لبنان«.

�رشكاء من 

اأجل الوطن
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قائد اجلي�ش يترّبع بالدم لل�صليب الأحمر



اجتماع 

ا�ستثنائي

العدد 14395

حتديات كبرية قادمة قفوا يف وجهها بكل ما اأوتيتم من قدرة

قائد اجلي�ش لل�سباط يف اجتماع ا�ستثنائي:

اجنازاتكم كبرية حافظوا عليها

عقد قائد اجلي�ش العماد جوزاف 

املا�صي  ال�صهر  اأواخ���ر  ع��ون 

اجتماًعا ا�صتثنائًيا ح�صره ال�صباط 

ثالث  )على  والقادة  العاّمون 

الو�صع  اإىل  فيه  تطّرق  دفعات(، 

وو�صع  ولبنان  املنطقة  يف  العام 

اجلي�ش يف الآونة الأخرية.

اليقظة الدائمة

العام  الو�سع  اجلي�ش  قائد  تناول  بداية 

�سراع  ت�سهد  اأّنها  اإىل  لفًتا  املنطقة  يف 

م�سالح تظهر مالحمه جلّية، ما ي�سعها 

اأ�سار  املنطقة على فوهة بركان. كما 

تنظيم  انح�سار  اأّن  اإىل  ع��ون  العماد 

»داع�ش« الإرهابي جغرافًيا يف املنطقة، 

لتنفيذ  مقاتليه  ت��وج��ي��ه  اإىل  دف��ع��ه 

عمليات يف البالد الأوروبية على طريقة 

الده�ش  كعمليات  املنفردة،  الذئاب 

عمدت  قيادته  اأّن  كما  والتفجريات، 

منذ اأيام اإىل تعديل يف عملياته فو�سعت 

ال�ستهداف، مما  دائرة  العربية يف  الدول 

ي�ستدعي التنّبه واحلذر.

من  الع�سكري  التهديد  اأّن  اأك��ّد  واإذ 

عمليات  بعد  انح�سر  ال�سرقية  اجلهة 

عر�سال،  ج���رود  يف  الناجحة  اجلي�ش 

بيت  جهة  من  امل�سلحني  خطر  وزوال 

العامل  دول  اأن  اإىل  لفت  ال�سورية،  جن 

واأّن  ب��الإره��اب،  م��ه��ددة  تبقى  كلها 

اخل���ط���ر الأك�����رب ي��ك��م��ن يف ع���ودة 

والعراق،  �سوريا  من  الإرهابيني  املقاتلني 

لبنان،  اإىل  عاد  قد  منهم  ق�سم  وهناك 

من  متّكنت  املخابرات  مديرية  لكّن 

مدرو�سة  عمليات  عدة  بعد  توقيفهم 

اليقظة  على  اجلي�ش  قائد  و�سّدد  بدقة. 

وحت�سني  الوطني  الأمن  حلماية  الدائمة 

اإجنازات اجلي�ش.

واحل��دود  اجل��دار  بق�سية  يتعّلق  ما  ويف 

اأ�سار  الإ�سرائيلي،  العدو  مع  البحرية 

من  تتّم  معاجلتها  اأن  اإىل  عون  العماد 

مع  بالتن�سيق  الثالثية  اللجنة  خالل 

يف  العاملة  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات 

لبنان، وفق توجيهات الروؤ�ساء الثالثة.

وختم حديثه يف ما يخ�ّش الو�سع الأمني 

وجهودكم،  تعبكم  »بف�سل  بالقول: 

فاإّن الو�سع الأمني ممتاز ومم�سوك«.

النتخابات

مو�سوع  عند  اجلي�ش  ق��ائ��د  ت��وّق��ف 

هدفنا  »اإن  وقال:  النيابية  النتخابات 

النتخابية  العملية  اأم���ن  حفظ  ه��و 

من  اإىل  اللتفات  دون  من  و�سالمتها 

م�سافة  على  فنحن  يخ�سر،  اأو  �سريبح 

نهّنئه  يربح  من  اجلميع،  من  واح��دة 

ومن يخ�سر نتمنى له التوفيق يف اجلولت 

باًتا  منًعا  مُينع  م�سيًفا:  ال��ق��ادم��ة،« 

تعليماٌت  هذه  بالنتخابات،  التعاطي 

قدمية اأ�سّر واأ�سّدد على تنفيذها. ابتعدوا 

فيها  يوجد  التي  الأم��اك��ن  كل  عن 

النتخابات  اأمن  حفظ  اأما  مر�سحون. 

�سمعة  على  للحفاظ  للغاية  فمهم 

املوؤ�س�سة الع�سكرية، وعلى الدميقراطية 

يف لبنان«.
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الع�صكرية املوؤ�ص�صة  الو�صع داخل 

اجلي�ش  قيادة  اأّن  عون  العماد  اأو�سح 

حقوق  على  للحفاظ  ج��اه��دة  ت�سعى 

الع�سكريني، موؤكًدا اأّن حقوق ال�سهداء 

ولفت  اأحمر.  خًطا  ي�سّكالن  والطبابة 

يف  املدر�سية  التقدميات  بند  اأّن  اإىل 

ولكن  �سنوات،  منذ  يتغري  مل  املوازنة 

من  واجلامعات  املدار�ش  طالب  اأع��داد 

اأبناء الع�سكريني قد ازدادت، وقد رفعت 

�ش لهذه  القيادة طلًبا لزيادة املبلغ املخ�سّ

التقدميات. وقال: » يف حال عدم تلبية 

هذا الطلب، نتحمل جميًعا التخفي�ش 

احلا�سل«.

اإىل  اجلي�ش  ق��ائ��د  ت��ط��ّرق  ك��ذل��ك، 

مّت  اأّن���ه  كا�سًفا  الإ���س��ك��ان  مو�سوع 

�سابًقا  مقدٍم  طلٍب  ثالثماية  ت�سيري 

تفّكر  القيادة  واأّن  بيع،  عقود  وفيها 

وبيعها  �سقق  �سراء  اأو  م�ساكن  بناء  يف 

على  ج��اٍر  العمل  واإن  للع�سكريني، 

للقرو�ش  املادي  الدعم  وقف  م�ساألة  حّل 

ال�سكنية.

قال  الع�سكرية،  الطبابة  مو�سوع  يف 

املوؤ�س�سات  غالبية  »اإّن  اجلي�ش:  قائد 

اجلهات  مع  م�سكالت  لديها  الطّبية 

اإىل  نظًرا  اجلي�ش،  با�ستثناء  ال�سامنة 

التطور الإداري الكبري الذي مّت حتقيقه 

على �سعيد الطبابة«، م�سيًفا اأنه �سيتم 

بناء مبنى جديد للمعاينات اخلارجية، 

امل�ست�سفى  لإن�����س��اء  ق��ائ��م  وال�����س��ع��ي 

الع�سكري اجلديد.

توجيهات عامة

حّذر قائد اجلي�ش من ال�سائعات لأنها 

الع�سكريني،  معنويات  يف  �سلًبا  توؤثر 

ومعاقبة  املخالفات  ردع  على  و���س��ّدد 

مرتكبيها قائاًل: »ل يدافَعّن اأحد عن 

عقوبة  نقّر  اأن  املفر�ش  بل  مرتكب، 

بحقه. كما ذّكر باملخاطر الناجتة من 

الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام 

هذا  يف  الع�سكريني  توعية  وب�سرورة 

اإفادة  اإىل  ي�ستمع  »من  وقال:  املجال«، 

الكونغر�ش  اأمام  ال�»في�سبوك«  موؤ�س�ش 

اأّن هذا  يدرك كم  الأخ��رية،  الآون��ة  يف 

ومي�ّش  العام،  ال�ساأن  يف  متغلغٌل  املوقع 

وهو  ل��الأف��راد،  ال�سخ�سية  احلياة  ا  اأي�سً

معرفة  على  ال��ق��درة  ولدينا  مم��ن��وع، 

ح�ساًبا  ين�سئون  الذين  الع�سكريني 

ا«. عليه حتى لو كان وهميًّ

من  عدد  جلوء  م�ساألة  تناول  كذلك، 

معترًبا  ال�ستدانة،  اإىل  الع�سكريني 

ولكن  عيًبا،  »لي�ش  الأم���ر  ه��ذا  اأّن 

اإيفاء  عدم  اأو  تافهة  لأ�سياء  ال�ستدانة 

عدة  م��ن  والأخ���ذ  العيب،  ه��و  ي��ن  ال��دَّ

»يجب  لذلك   العجز«،  يف  يوقع  م�سادر 

لأنهم  با�ستمرار  الع�سكريني  تنبيه 

اأمانة يف اأعناقكم«.

اآفة  مكافحة  �سرورة  على  ا  اأي�سً و�سّدد 

توعية  م�سوؤولية  اأن  معترًبا  املخدرات 

على  تقع  خماطرها  على  الع�سكريني 

اآمري ال�سرايا والف�سائل.

ال�سري، ك�سف  يتعّلق بحوادث  ما  ويف 

الع�سكريني يف حوادث  القتلى  اأّن عدد 

ال����2017  خ��الل  ع�سكري   27( ال�سري 

اأك���رب من  ال��ع��ام احل���ايل(  و4 خ��الل 

العمليات  يف  ا�سُت�سهدوا  الذين  ع��دد 

10 �سهداء(. وقال:  الع�سكرية )اأقل من 

مرات،  عدة  املخابرات  مديرية  قامت 

عر�سال  يف  الإرهابيني  اأخطر  بتوقيف 

غري  م��ن  لذلك  اإ���س��اب��ة،  اأي  دون  م��ن 

املفهوم اأن ُيقتل اأحد يف حادث �سري.

ال�صيا�صة والطائفية البتعاد عن 

يف ���س��ي��اق اآخ���ر ق���ال ال��ع��م��اد ع��ون: 

واجلي�ش  للجميع،  والوطن  لله  »الدين 

ه���و امل��وؤ���س�����س��ة ال��وح��ي��دة اجل��ام��ع��ة، 

املوؤ�س�سة  بهذه  موؤمن  اللبناين  وال�سعب 

وهي  اإجن��ازات��ه��ا،  بفعل  بها  ومتعلق 

من  مالحظ  وه��ذا  مقد�سة،  اإجن���ازات 

من  يزيد  ال��ذي  الأم���ر  الأج��ان��ب،  قبل 

م�سوؤوليتنا... قدر اآمال كل اللبنانيني، 

على  ف�سيقع  وق��ع،  اإذا  ال�سقف  لأن 

اجلميع«.

كل  معركة  نخو�ش  »ق��د  واأ���س��اف: 

يوم  نتدرب كل  ولكننا  �سنوات،  ب�سع 

لتوفري �سريبة الدم. اإن النت�سار قد يعيق 

التدريب ولكّنه ل مينعه«.

املروؤو�سني،  مع  العالقة  مو�سوع  ويف 

لأّن  اإليهم  »ا�ستمعوا  عون:  العماد  قال 

قد  م�سكالتهم  اإىل  ال�ستماع  جمرد 

واجباتكم  �سميم  ويف  ن�سفها،  يحّل 

اأن جتدوا احللول للع�سكريني، من هنا 

فاإن من �سّمى القيادة فًنا مل يخطئ«.

اأخرًيا، ختم القائد بالقول: »ل تنجّروا 

اإّل خلف م�سلحة الوطن، فاإجنازاتكم 

كبرية، حافظوا عليها واعملوا بوحي 

قادمة،  كبرية  حتديات  �سمريكم. 

من  اأوتيتم  ما  بكل  وجهها  يف  قفوا 

وعي وقدرة، والتزموا َبزتكم الع�سكرية 

فبها وحدها خال�ش اللبنانيني وخال�ش 

لبنان«.



رئي�ش الأركان ي�صتقبل وفوًدا ع�صكرية

يف  م��اّلك  ح��امت  الركن  ال��ل��واء  الأرك���ان  رئي�ش  ا�ستقبل 

مكتبه يف الريزة، نائب قائد القّوات الرّبية يف القيادة الو�سطى 

وفٍد  راأ���ش  على   Terrence McKenrick اللواء  الأمريكية 

وامللحق   Elizabeth Richard ال�سفرية  ح�سور  يف  مرافق، 

التعاون  البحث  وتناول   ،Daniel Mouton العقيد  الدفاعي 

الع�سكري بني جي�سي البلدين.

الغانية  البحرية  ال��ق��ّوات  قائد  الأرك���ان  رئي�ش  وا�ستقبل 

وجرى  وفد،  يرافقه   Peter Kofi Faidoo البحري  الأدم��ريال 

التداول يف عالقات التعاون بني جي�سي البلدين، بالإ�سافة اإىل 

املتحدة  الأمم  قّوات  �سمن  العاملة  الغانية  الوحدة  مهّمات 

املوؤقتة يف لبنان.

امللكية  الوطني  الدفاع  كّلية  من  وف��ًدا  ا�ستقبل  كما 

القادر  عبد  ح�سن  نايل  الركن  العميد  برئا�سة  الأردن��ي��ة 

العجارمة. وبحث املجتمعون يف جمالت التدريب امل�سرك بني 

جي�سي البلدين.

الع�سكري  امللحق  ا  اأي�سً م��اّلك  ال��رك��ن  ال��ل��واء  والتقى 

وداعية  زي��ارة  يف  مالك  يو�سف  حممد  العقيد  الباك�ستاين 

عّبود  بو  �سربل  الأب  ث��ّم  لبنان،  يف  مهّمته  انتهاء  ملنا�سبة 

والإعالمي ماجد بو هدير.

ن�ساطات 

رئي�ش االأركان

العدد 16395

نائب قائد القّوات الرّبية يف القيادة الو�صطى الأمريكية

وفد من كّلية الدفاع الوطني امللكية الأردنيةقائد القّوات البحرية الغانية

الأب �صربل بو عّبود والإعلمي ماجد بو هديرامللحق الع�صكري الباك�صتاين
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... ويتفّقد وحدات 

واأجهزة منت�صرة يف الريزة

 تفّقد رئي�ش الأركان اللواء الركن حامت ماّلك عدًدا من 

ومديرية  اجلي�ش  قيادة  لأرك��ان  التابعة  والأجهزة  الوحدات 

الريزة،   – الوطني  الدفاع  وزارة  حميط  يف  املنت�سرة  املخابرات، 

اأو�ساعها  وعلى  اأق�سامها  يف  العمل  �سري  على  اّطلع  حيث 

ناقاًل  والع�سكريني  بال�سباط  واجتمع  والإداري��ة،  اللوج�ستية 

اإليهم توجيهات قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون.

حتّققها  التي  الإجن��ازات  على  ماّلك  الركن  اللواء  واأثنى 

اأهمية  تقّل  اأّن مهّماتها ل  موؤّكًدا  والأجهزة،  الوحدات  هذه 

عن مهّمات الوحدات القتالية. وختم داعًيا الع�سكريني اإىل 

احلفاظ على اأعلى درجات املناقبية والن�سباط، واإىل مزيد من 

اجلهد لرفع م�ستوى الكفاءة واجلهوزية.





العماد جوزاف عون

جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  ا�ستهّل 

االفتتاحي  احل��ف��ل  يف  كلمته  ع��ون 

: »اإن هذا اللقاء يحمُلنا  للموؤمتر قائلاً

ع�سر  ففي  الوا�سع،  املعرفة  عامل  نحَو 

كلُّ  بات  والتكنولوجيا،  العلوم  ثورة 

يوم يحمل معه خطوةاً جديدةاً تخطوها 

وباتت  امل�ستمر،  تطّورها  يف  الب�سرية 

تنري  املتوالية  العلمية  االكت�سافاُت 

يف  املفاهيم  وُت��ع��ّم��ق  ح��دي��ث��ة،  �سبلاً 

املنطلق،  هذا  ومْن  املجاالت.  خمتلف 

يحمل  اأْن  نف�سه  على  اجل��ي�����ُش  اآىل 

االأخ���رى،  باليد  والقلم  بيد،  ال�سيف 

مبعنى اأنَّ مواكبَة التطّور العلميِّ تقُع 

ت�سّرْفنا  قْد  كّنا  واإذا  ر�سالتنا.  لب  �سُ يف 

واأهلنا،  بلدنا  ع��ْن  ال��دف��اع  مب�سرية 

واالّطلع  املعارف  حت�سيل  يف  نرى  فاإّننا 

العلم،  ميادين  يف  ج��دي��ٍد  ك��لِّ  على 

ا مل�سريتنا، واأداةاً ال غنى عنها  ا مهمًّ رافداً

االأداء  الفردية، وحت�سني  القدرات  لتطوير 

يف  ال��وح��دات  م��ن  للكثري  االإج��م��ايلِّ 

الع�سكرية«. املوؤ�س��سة 

هذا  ُد  »يج�سّ ع��ون:  العماد  واأ���س��اف 

املوؤمتُر الذي ينعقد للمّرة االأوىل يف ال�سرق 

ا  كبرياً ا  ق�سماً العربيِّ  والعامل  االأو�سط 

اأملِع  مْن  نخبةاً  ي�سمُّ  اإْذ  تطّلعاتنا،  مْن 

واملنطقة  لبنان  والباحثني يف  املفكرين 

م�سرقة،  واج��ه��ةاً  يجعُلُه  ما  وال��ع��امل، 

وو�سيلةاً للرتقاء والتوا�سل املهنيِّ وتبادل 

ُنُظم  اإط��ار  �سمن  واخل��رات،  التجارب 

عْن  واال�ست�سعار  اجلغرافية  املعلومات 

�سّيما  ال  والبيئة،  االأر���ش  علوم  يف  ُبْعد 

ا  وثيقاً ا  ارتباطاً ترتبُط  االأر�ش  درا�سَة  واأنَّ 

مبهمات الكثري مْن وحدات اجلي�ش، 

التي  العوامل  من  يتجّزاأُ  ال  ا  جزءاً وُتعتُر 

املهّمات  تنفيذ  لدى  احل�سبان  يف  توؤخذ 

الع�سكرية«.

االأزمات  ظلِّ  »يف  عون،  العماد  وتابع 

مبنطقتنا،  تع�سُف  التي  املتلحقة 

واالأخطار التي تتهّدُدنا من كلِّ جانب، 

ت�سهُم  اأم��ٍل  ب��ارَق��ة  ت��لٍق  ك��لُّ  ميثُل 

والتطّرف،  الع�سبّية  ظلمات  حمو  يف 

اأ�س�ٍش  على  اللقاُء  ارتكز  اإذا  ا  وخ�سو�ساً

اإىل  باأوطاننا  للنهو�ش  و�َسْعِي  علميٍة 

واالزده���ار،  التقدم  م�ستويات  اأف�سل 

اإليه كوطٍن وكجي�ش،  وذلك ما ن�سبو 

البارز،  احلدث  لهذا  رعايتنا  خلل  مْن 

اإعداد: تريز من�صور

م�ؤمتر
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للمرة الأوىل 

يف ال�سرق الأو�سط 

والعامل العربي

موؤمتر 

الحتاد الأوروعربي 

للجيوماتيك

برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون، ويف ح�صوره اإىل جانب وزير الدفاع 

نُظم  اجليومورفومرتي،  »تطبيقات  موؤمتر  عقد  ال�صّراف،  يعقوب  الوطني 

الفندق  املعلومات اجلغرافية وال�صت�صعار عن بُعد يف علوم الأر�ش والبيئة«، يف 

الأو�صط  ال�صرق  يف  الأوىل  للمرة  يعقد  املوؤمتر  هذا  مونرو.   – املركزي  الع�صكري 

مع  بالإ�صرتاك  للجيوماتيك  عربي  الأورو  الحتاد  نّظمه  وقد  العربي،  والعامل 

مديرية ال�صوؤون اجلغرافية يف اجلي�ش اللبناين.

بوروندي،  فرن�صا،   ( وعربية  اأجنبية  دول  عدة  من  باحثون  املوؤمتر  يف  �صارك 

وح�صره  والأردن(  �صوريا  اإيران،  ال�صودان،  ال�صعودية،  اجلزائر،  تون�ش،  املغرب، 

ر�صمية  و�صخ�صيات  ديبلوما�صية،  هيئات  اإىل  اإ�صافة  والنواب،  الوزراء  من  عدد 

واجلمعيات  الر�صمية  الإدارات  عن  وممثلني  اأكادميية،  وفعاليات  وع�صكرية، 

واملنظمات غري احلكومية وح�صد من املدعوين.



متطّلعنَي اإىل نتائج مثمرٍة �ستنجم دون 

�سكٍّ عْن النقا�سات التي �ستجروَنها.

واإىل  امل�ساركني،  اإىل  ا،  ختاماً وتوّجه 

توّلْت  التي  اجلغرافية  ال�سوؤون  مديرية 

للجميع  ا  متمّنياً امل��وؤمت��ر،  تنظيَم 

قّيمٍة  خل�ساٍت  اإىل  والو�سول  التوفيق 

تعوُد باخلري على لبنان واملنطقة.

الدكتور حممد العياري

واأل��ق��ى رئ��ي�����ش االحت����اد االأوروع���رب���ي 

العياري  حممد  الدكتور  للجيوماتيك 

اجليومورفومرتي  اأن  فيها  اأكد  كلمة 

احلديثة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ال��ع��ل��وم  م��ن 

تاأ�سيل  م��ن  مُت��ّك��ن  التي  وامل��ت��ج��ّددة 

باخلرائط  املتعلقة  الكمّية  الدرا�سات 

بعلوم  اخلا�سة  الطوبوغرافية  والبيانات 

ُت�ستخدم  اأّنها  كما  والبيئة،  االأر���ش 

من  وامليادين  املجاالت  من  العديد  يف 

واجليمورفولوجيا  اجليولوجيا  علوم 

وعلوم البحار واملحيطات والرتبة والنبات 

وعلوم املناخ، اإىل التطبيقات يف املجالني 

الع�سكري واالأمني. وتوّجه بال�سكر اإىل 

واإىل  املوؤمتر،  هذا  لرعايته  عون  العماد 

ا  اإجناحه، خ�سو�ساً امل�ساهمني يف  جميع 

واأع�ساء  اجلغرافية  ال�����س��وؤون  مديرية 

االأوروعربي  االحت��اد  يف  العلمي  املجل�ش 

للجيوماتيك واأع�ساء اجلمعية التون�سية 

للإعلم اجلغرايف الرقمي.

العميد الركن م�صطفى م�صلماين

اجلغرافية  ال�سوؤون  مدير  األقى  ب��دوره 

م�سلماين  م�سطفى  ال��رك��ن  العميد 

ال�سوؤون  مديرية  اأن  فيها  اأو�سح  كلمةاً 

اتفاقية  اإب��رام  اإىل  �ستعمُد  اجلغرافية 

للبحوث  الوطني  املجل�ش  م��ع  ت��ع��اون 

مع  ال��ت��ع��اون  تفعيل  واإىل  العلمية، 

و�سع  �سبيل  يف  اللبنانية  اجلامعات 

الوطنية  املدر�سة  الإقامة  اللزمة  االأ�س�ش 

املديرية  اأن  ا  م�سيفاً اجلغرافية،  للعلوم 

جمال  يف  ال��دورات  من  العديد  افتتحت 

ملوظفني  اجلغرافية  املعلومات  ُنظم 

وعنا�سر  الدولة  يف  العامة  االإدارات  من 

االأجهزة االأمنية اللبنانية.

الربوف�صور فوؤاد اأيوب

اللبنانية  اجلامعة  رئي�ش  األ��ق��ى  ث��م 

الروف�سور فوؤاد اأيوب كلمةاً �سكر فيها 

هذا  يف  وامل�ساركني  ال��دع��وة  اأ�سحاب 

ا اأن نظم املعلوماتية من  املوؤمتر، معتراً

اأحدثت  قد  ُبعد،  عن  اال�ست�سعار  خلل 

ا يف املفاهيم ال�سائدة ب�ساأن  ا جذرياً تغيرياً

حتليلها  و�ُسبل  اجلغرافية  املعلومات 

اأن  اأو���س��ح  كما  خ��رائ��ط.  يف  وجمعها 

ا يف  ا معتمداً هذا النظام قد اأ�سبح منهجاً

اللبنانية  اجلامعة  واأن  اجلامعات  بع�ش 

اخت�سا�ساتها،  �سمن  اإدراجه  اإىل  ت�سعى 

التجهيزية  االإم��ك��ان��ات  ت��واف��ر  بعد 

حلول  من  يقدمه  ملا  ا  نظراً واخلراتية، 

علمية وخدمات بحثية.

اجلل�صة الفتتاحية واإطالق اأعمال 

املوؤمتر

العلمية  اجل��ل�����س��ات  اإط����لق  ق��ب��ل 

افتتاحية  جل�سة  عقدت  للموؤمتر، 

لبنان  ج��ب��ل  منطقة  ق��ائ��د  ح�سرها 

العميد زخيا اخلوري ممثلاً العماد قائد 

�سيا�سية،  هيئات  اإىل  اإ�سافة  اجلي�ش، 

ودبلوما�سية، واأكادميية وع�سكرية.

م�ؤمتر
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واألقيت كلمات رّكزت على اأهداف 

املوؤمتر واأهميته. فقد اأّكد رئي�ش االحتاد 

املوؤمتر  اأهمية  للجيوماتيك  االأوروعربي 

حتديث  �سعيد  على  واملعرفية  العلمية 

البيانات الرقمية اجلغرافية، اإ�سافة اإىل 

هذا  يف  ا  معلناً لبنان،  يف  انعقاده  اأهمية 

االأوروعربي  االحت��اد  اإن�ساء  قرار  ال�سياق 

للجيوماتيك مكتب تن�سيق علمي يف 

ا على تفعيل توّجهه  لبنان، وذلك حر�ساً

ا  العلمي يف الف�ساء العربي والدويل وتطبيقاً

لنظامه الداخلي وقانونه االأ�سا�سي...

راعي  اجلغرافية  ال�سوؤون  مدير  و�سكر 

التنظيم  يف  اأ�سهم  من  وكل  االحتفال 

النجاح  للموؤمترين  ا  متمّنياً والتح�سري، 

تفيد  ب��ّن��اءة  خ��ل���س��ات  اإىل  وال��و���س��ول 

علم  جم��ال  يف  واالن�����س��ان��ي��ة  املجتمع 

يتّم  �سوف  اأنه  اإىل  ا  م�سرياً اجلغرافيا... 

توثيق اأعمال املوؤمتر يف كتاب.

االحت��اد  لرئي�ش  الكلمة  كانت  ثم 

�سركي�ش  ال�سيد  للم�ساحة  العربي 

فدعو�ش الذي اأو�سح فيها اأّنه من ال�سروري 

تقوم  امل�ستدامة  للتنمية  برامج  و�سع 

متكاملة  خدماتية  بيئة  تاأمني  على 

وحم��م��ّي��ة م��ن ال��ن��واح��ي ال��ق��ان��ون��ي��ة 

اأن  ا  وال��ت��ق��ن��ي��ة...م��وؤك��داً والت�سريعية 

البيانات  بقاعدة  اخلرائط  عنا�سر  ربط 

الإدارة  اأ�سا�سية  ركيزة  بها،  املتعّلقة 

االأمن،  جماالت  يف  الدول  ا�سرتاتيجيات 

والبحرية،  اجلوية  وامل��لح��ة  وال��دف��اع، 

والبناء واملتغرّيات املناخية الخ...

بدوره حتّدث املدير العام للهيئة العامة 

الدكتور  بعد  عن  لل�ست�سعار  ال�سورية 

هيثم منيني عن الهيئة ودورها يف �سوريا 

لناحية اخلدمات الزراعية واجليولوجية 

والبيئية وامل�سادر الطبيعية... 

والعلوم  االآداب  كلية  عميد  وحتّدث 

االإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية الدكتور 

التطبيقات  اأهمية  عن  رب��اح  اأحمد 

املعلومات  وتنظيم  اجليومورفومرتية 

املتعددة  با�ستخداماتها  اجلغرافية 

علم  املناخ،  علم  جم��االت:  يف  حتدث 

اجلولوجيا واجليومورفولوجيا، التخطيط 

العمراين، والتخطيط ال�سياحي.

اللبنانيني  الطوبوغرافيني  نقيب  اأما 

دور  عن  فتحّدث  بطر�ش  جهاد  ال�سيد 

وعن  لبنان،  يف  الطبوغرافيني  نقابة 

امل�ساحة  مهنة  اأخ�سائيي  م�ستوى  رفع 

النقابة  اأن  اأو�سح  كما  والطوبوغرافيا، 

االحت���ادات  اإىل  االن�سمام  اإىل  ت�سعى 

يف  امل�ساركة  واإىل  واالقليمية  الدولية 

الداخل  يف  العلمية  امل��وؤمت��رات  معظم 

واخلارج. 

�سالح  عبد  ال��دك��ت��ور  اع��ت��ر  ب���دوره 

فيا�ش، اأنه ثّمة فرق بني العلم واملعرفة، 

ور�سم  اجلغرلفيا  علم  يف  �سّيما  وال 

اخلرائط وقاعدة البيانات.

اأمري�ش  لويزة  الدكتورة  ا  اأخرياً ومتّنت 

من اجلزائر اأن يخرج املوؤمترون بتو�سيات 

االأول  العلمي  املوؤمتر  هذا  اأهداف  تخدم 

يف العامل العربي.

اجلل�صات العلمية

ناق�ش املوؤمترون )اأكادمييون و�سباط( 

البحثية  اأوراقهم  العلمية  اجلل�سات  يف 

جيولوجيا  تناولت  خمتلفة  موا�سيع  يف 

ل��ب��ن��ان ال��ب��ح��ري��ة: ع���وام���ل اجل���ذب 

اجليومورفومرتي  تطبيقات  والتحّديات، 

الطبيعية/  والكوارث  البيئة  جمال  يف 

التطبيقات يف جمال التخطيط االإقليمي 

ملفات  حت�سني  امل��دن،  وبناء  والعمراين 

مناذج االرتفاع الرقمية )DEM( لو�سع 

االإع��م��ار،  اإع���ادة  م�ساريع  يف  اخل��رائ��ط 

البقع  وحركة  النفطي  التلّوث  مراقبة 

النفطية على ال�ساحل ال�سوري- اللبناين 

الري  الف�سائية، تنظيم  ال�سور  با�ستخدام 

ال�سريع  التقييم  املائية  واالحتياجات 

�سوريا  يف  احلرب  عن  الناجمة  للأ�سرار 

عن  اال�ست�سعار  تقنيات  با�ستخدام 

نظام  اجلغرايف،  املعلومات  ونظام  بعد 

اأك�ساد يف جمال مراقبة تدهور االأرا�سي، 

واالحتبا�ش احلراري، وغريها من االأوراق 

البحثية العلمية.

اجلل�صة اخلتامية والتو�صيات

اليوم  يف  اخلتامية  اجلل�سة  ُع��ق��دت 

الثالث واالأخري للموؤمتر، يف ح�سور نائب 

رئي�ش االأركان للتجهيز العميد الركن 

�سخ�سيات  اإىل  اإ�سافة  ا�سحق،  ميلد 

ع�سكرية وفعاليات املوؤمتر.

الدكتور  ن��ّوه  التو�سيات،  ت��لوة  قبل 

الإجن��اح  ُبذلت  التي  باجلهود  العّياري 

على  ا  متمنياً ا،  وعلمياً ا  تنظيميًّ املوؤمتر 

اجلي�ش اللبناين حتت قيادة العماد عون 

الدورة  تبّني  اللبنانية  احلكومة  وعلى 

هذا  م��ن  اللحقة  وال����دورات  القادمة 

املوؤمتر ورعايتها.

اأّما التو�سيات فكانت:

العلمي  ال��ت��ع��اون  اأوا���س��ر  تدعيم   -1
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ب���ني االحت�����اد االأوروع����رب����ي 

ل��ل��ج��ي��وم��ات��ي��ك وم��دي��ري��ة 

اجلي�ش  اجلغرافية يف  ال�سوؤون 

املوؤ�س��سات  وح��ّث  اللبناين، 

على  العلمية  واملنظمات 

االإق����ت����داء ب��ه��ذه ال��ت��ج��رب��ة 

�ا  الرائدة التي ت�سّكل منوذجاً

منه  اال���س��ت��ف��ادة  مي��ك��ن 

علمية  ���س��ك��ب��ات  ل��ب��ن��اء 

وتكنولوجية حتّقق النهو�ش 

العلمي  البحث  مبنظومات 

وتطبيقاته...

العلمية  ال��ت��وّج��ه��ات  م�����س��ان��دة   -2

دوره  وتعزيز  ودعمها،  للحتاد  والبحثية 

والتعاون  ال�سراكات  دعم  م�ستوى  على 

العلمي بني االأطراف.

والتعريفات  امل�سطلحات  توحيد   -3

وال��ن��ظ��م اخل��ا���س��ة يف جم���ال خ��رائ��ط 

التوائم  يحّقق  مبا  اجلغرافية،  املعلومة 

العربية  اخلرائطية  املجموعات  ب��ني 

واملعلومة  اخلارطة  مع  التعاطي  وي�سّهل 

الرقمية.

لتبادل  بحثي  علمي  اإط��ار  اإن�ساء   -4

املعطيات واملعلومات اجلغرافية املتاحة 

الر�سمي  امل�ستوى  للتعميم على  والقابلة 

واالأكادميي.

5- اعتبار اجليومورفومرتي واال�ست�سعار 

والعلوم احلديثة  التقنيات  عن بعد من 

التنمية  حتقيق  �ش  اأ�سّ ومن  واملتجّددة، 

ه��ذا  اإدراج  ع��ل��ى  واحل����ّث  ال�����س��ام��ل��ة، 

االخت�سا�ش �سمن الرامج الدرا�سية. 

الرجميات  ا�ستخدام  على  احلّث   -6

احلّرة كبديل  امل�سادر  ذات  والتطبيقات 

ا�سرتاتيجي.

7- اإجناز اأطل�ش رقمي يعتمد على اآخر 

واأنظمة  الف�ساء  علوم  تكنولوجيات 

املعلومات اجلغرافية.

واعتماد  ودرا���س��ات  خرائط  و�سع   -8

املناج  تغرّي  جم��ال  يف  تطبيقات  على 

على  وتاأثريه  امل��دن،  فوق  الهواء  وتلّوث 

حياة االإن�سان.

الدرا�سات  تكثيف  اإىل  ال��دع��وة   -9

التغرّي  انعكا�سات  جمال  يف  والبحوث 

املناخي على املوارد الطبيعية.

حقول  النا�سطة  املوؤ�س���سات  10-ح��ّث 

الطاقة وا�ستخراج املعادن على امل�ساركة 

يف الدورات القادمة.

م�ؤمتر

العدد 22395

�صهادات ودروع تقديرية

قّدم قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون درع املوؤمتر لكل من 

رئي�ش االحتاد االأوروعربي للجيوماتيك الدكتور حممد العياري 

قّدمت  كما  اأيوب،  فوؤاد  الدكتور  اللبنانية  اجلامعة  ورئي�ش 

للدكتور  ا  تقديرياً ا  درعاً بدورها  ال�سودانية  الوطنية  اجلمعية 

العّياري.

م�سطفى  الركن  العميد  اجلغرافية  ال�سوؤون  مدير  و�سكر 

وقطعه  اجلي�ش  اأجهزة  جميع  اجلي�ش  قائد  با�سم  م�سلماين 

اأعمال املوؤمتر،  التي �ساهمت ب�سورة مبا�سرة  يف دعم  ووحداته 

من  اأعماله،  ا  ومادياً ا  معنوياً ودعم  �ساهم  من  كل  وكذلك 

اجلي�ش  قيادة  با�سم  لهم  وقّدم  و�سركات،  ونقابات  احتادات 

ا تذكارية.  �سهادات تقدير ودروعاً

واجلهات املانحة هي:

املجازين يف  الطوبوغرافيني  نقابة  للم�ساحة،  العربي  االحتاد 

 ،ESRI وعلمي  خطيب  �سركة  واملهجر،  لبنان  بنك  لبنان، 

.GEOCONSULT و�سركة





م�ؤمتر

اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

العدد 24395

بدور  اجلي�ش  ا�صطالع  اأّن  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  اأّكد 

م�صرًيا  �صامية،  وطنية  قيمة  د  يج�صّ الع�صكري،  دوره  جانب  اإىل  اإمنائي 

جزء  الإمكـان،  قـدر  املواطنني  حاجـات  تلبيـة  اإىل  التطّلـع  اأن  اإىل 

من الواجبات التـي ا�صطلعـت بهـا املوؤ�ص�صـة الع�صكريـة منـذ �صنـوات 

طويلـة.

التعاون  مديرية  نّظمته  الذي  املوؤمتر  خالل  جاء  اجلي�ش  قائد  كالم 

الع�صكري - املدين يف اجلي�ش اللبناين CIMIC، برعايته ويف ح�صوره، 

وذلك يف قاعة املوؤمترات يف فندق مونرو- بريوت.

ريت�صارد،  اإليزابيت  الأمريكية  املتحدة  الوليات  �صفرية  الفتتاح  ح�صر 

و�صفري مملكة هولندا يف لبنان يان والتمان�ش )Jan Watmans(، اإىل 

�صخ�صيات ر�صمية ووطنية ودبلوما�صية ودولية وعربية وع�صكرية وعدد 

من املدعوين.

كلمة العماد عون

العماد عون كلمة  األقى  الوطني، ثم  بالن�سيد  بداأ االحتفال 

بالغ  عنوان  ظل  يف  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  يلتئم  بالقول:  ا�ستهّلها 

اإذ اإن التلحم بني  االأهمية، وهو التعاون الع�سكري - املدين، 

د قيمة وطنية �سامية  العمل الع�سكري والعمل االإمنائي يج�سّ

ك�سريكني  املدين  واملواطن  اجلندي  يجمع  ا  ب��ارزاً ا  دوراً وي��وؤّدي 

مت�سامنني يف �سبيل خدمة الوطن واإعلء �ساأنه، ذلك الدور مل 

اأوليناه  ونهج قيادته، فقد  ا�سرتاتيجية اجلي�ش  ا عن  يوماً يغب 

ا من اهتمامنا، فكان التفاعل  ا وا�سعاً منذ �سنوات طويلة حّيزاً

مع اأهلنا يف خمتلف املناطق والتطّلع اإىل تلبية احتياجاتهم 

ا ال يتجزاأ من الواجبات التي ا�سطلعت بها  قدر االإمكان جزءاً

الع�سكرية،  للموؤ�س�سة  تابعة  واأجهزة  ومديريات  وحدات  عدة 

مناطق  يف  طرقات  و�سق  عامة  من�ساآت  بناء  يف  كامل�ساهمة 

نائية، وتنفيذ اأعمال االإنقاذ خلل احلروب واالأحداث االأمنية 

والكوارث الطبيعية، و�سوالاً اإىل و�سع هذه الن�ساطات يف اإطارها 

التنفيذي عر اإن�ساء مديرية التعاون الع�سكري - املدين، �سمن 

قائد اجلي�ش يف 

م�ؤمتر التعاون 

الع�سكري -املدين: 

تلبية احتياجات 

اأهلنا جزء ل يتجزاأ 

من واجباتنا
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وانخراطه يف  توؤّكد ت�سميم اجلي�ش على تطوير نف�سه  م�سرية 

ال�سوؤون احلياتية للمواطنني.

التعاون  مديرية  ق��درات  تطوير  يف  اجلي�ش  م�سي  اإن  وتابع: 

بالتزامن  نطاق عملها  وتو�سيع  وتعزيزها  املدين   - الع�سكري 

ا�سة عند احلدود ويف الداخل،  مع تنفيذ املهمات االأمنية احل�سّ

للبعد  املمّيزة  املكانة  يعك�ش  الدقيقة،  املرحلة  هذه  خلل 

ال�سامل،  الوطني  االإمن��اء  من  كجزء  اإلينا  بالن�سبة  االإمنائي 

االإرادة  ودعم  املجتمع،  مع  التوا�سل  ج�سور  مّد  على  وحر�سنا 

الوطنية عر تنفيذ م�ساريع ون�ساطات ت�سمل جماالت متنّوعة، 

يف  الريا�سية  والن�ساطات  ال�سحية  والعناية  التحتية  كالبنى 

املواطنني  معاناة  التخفيف من  يف  ي�سهم  ما  املناطق،  جميع 

بل  فح�سب،  عنهم  كمدافع  لي�ش  باجلي�ش،  ثقتهم  وتعزيز 

كاهلهم  عن  ويزيح  بهمومهم  ي�سعر  لهم  ك�سند  ا  اأي�ساً

من  بّد  ال  وهنا  واالجتماعية.  احلياتية  االأعباء  من  ا  ق�سماً

تقدير امل�ساهمة الفاعلة وامل�ستمّرة التي نتلّقاها من اأ�سدقائنا 

الدوليني واملحليني ومبادراتهم املتتابعة يف �سبيل دعم جهودنا 

االإمنائية، وهي مبادرات تعّر عن ثقتهم بدور اجلي�ش ال�سامن 

ل�سيادة الوطن و�سلمه االأهلّي وتوؤّكد عمق العلقات بني لبنان 

والدول ال�سديقة الداعمة والقيم االإن�سانية والثقافية امل�سرتكة 

ا اإيجابية  ا. لقد تركت هذه امل�ساهمة اآثاراً التي نوؤمن بها جميعاً

يف اأماكن متعددة من لبنان، ويف قلوب العديد من اللبنانيني، 

واإننا نتطّلع اإىل اإجناز م�ساريع م�ستقبلية ن�ستكمل بها م�سرية 

التعاون املثمر.

ال�سديقة  الدول  جلميع  والتقدير  ال�سكر  اأجدد   : قائلاً وختم 

واجلهات الدولية واملحلية على دعم م�سرية التعاون الع�سكري 

املدين يف لبنان، وجلميع امل�ساركني يف هذا املوؤمتر. كما ثّمن 

اجلهود احلثيثة التي تبذلها مديرية التعاون الع�سكري - املدين، 

ا اأن يكون هذا اللقاء الناب�ش بالروح الوطنية واالإن�سانية  متمنياً

خطوة اإ�سافية على طريق الت�سامن واالإخاء.

كلمة والتمان�ش

من جهته، اأعلن ال�سفري الهولندي والتمان�ش الدعم مديرية 

التعاون الع�سكري - املدين يف اجلي�ش اللبناين منذ تاأ�سي�سها، 

ا اال�ستمرار يف هذا الدعم يف املراحل املقبلة. موؤكداً

اإّن  قال:  اللبناين،  اجلي�ش  مع  التعاون  اأهمية  على  �سّدد  واإذ 

امل�ساهمة التي قّدمتها اململكة الهولندية يف �سبيل تعزيز دور 

هذه املديرية ما هي اإاّل تقدير لدورها يف تقوية العلقات ما بني 

اجلي�ش  واأّن  ا  خ�سو�ساً اللبناين،  وال�سعب  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

اأّن  اإىل  ولفت  كله.  الوطن  حتمي  التي  املوؤ�س�سة  هو  اللبناين 

الدعم الدويّل للجي�ش اللبناين م�ستمر، �سواء كان عر اململكة 

الهولندية اأو اإيطاليا اأو كوريا اجلنوبية اأو قيادة »اليونيفيل«.

كلمة املديرية

العميد  املدين  الع�سكري  التعاون  مديرية  اأعمال  م�سرّي  �سّدد 

اأن���ه: ال ميكن  را���س��د يف كلمته على  اأب��ي  اإي��ل��ي  ال��رك��ن 

كّل  يتحّمل  اأن  ل�سخ�ش  ميكن  وال  ت�سّفق  اأن  واح��دة  ليد 

الوطن  عن  الدفاع  مهمة  اجلي�ش  »يتوىّل  وتابع:  امل�سوؤوليات. 

اأمنية  مهمة  تنفيذ  يتوىّل  كما  اخلارجية  االأخطار  ل��ردع 

حلماية الوطن واملواطن يف الداخل، ومهمة اإمنائية. وقد تطّور 

عمله االإمنائي ما ا�ستوجب وجود فريق عمل. اأن�سئ هذا الفريق 

ع  تو�سّ ثم   ،2015 العام  2012، فمديرية يف  العام  ا يف  ق�سماً واأ�سبح 

التعاون  د  جت�سّ ا  اأق�ساماً افتتحنا  حيث  وبقااًعا  �سماالاً  ح�سوره 

ا يف  ا جديداً املدين – الع�سكري، و�سنفتتح يف االأ�سهر املقبلة ق�سماً

حمافظة اجلنوب...«.

واأ�ساف: »مل نكن وحدنا يف هذه امل�سرية، فقد وقفنا اإىل جانب 

العديد من �سركائنا يف املوؤ�س�سات الر�سمية ومكونات املجتمع 

نت�سارك  اأن  ونريد  ال��دويل،  املجتمع  يف  الهيئات  وبع�ش  املدين 

ا«. النجاح جميعاً

املدين  املجتمع  مع  بالتعاون  ن��ّف��ذت،  املديرية  اأّن  واأع��ل��ن 

م�ساريع  واالإدارات،  ال��وزارات  بع�ش  وبدعم  املحلية  والهيئات 

خمتلفة يف عدد من املناطق، كجر املياه النظيفة والكهرباء 

ريا�سية.  وملعب  م�ستو�سفات  واإن�ساء  املدار�ش  بع�ش  وترميم 

واإذ لفت اإىل دور املديرية مل يتوقف عند هذا احلّد، اإمنا تخّطاه 

نحو هدف اأ�سمى واأرقى، هو تثبيت الدعائم الوطنية يف النفو�ش 

الوطن  قطاعات  يف  والوفاء  والت�سحية  ال�سرف  معاين  وتثبيت 

كلها، وت�سهيل تنفيذ الوحدات الع�سكرية ملهماتها.

و�سكر قوات االأمم املتحدة على م�ساهمتها يف تطوير عمل 

 .USAID املديرية وبرنامج التعاون االأمريكي



ب���رع���اي���ة ق��ائ��د 

اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد 

ج���وزاف ع��ون ويف 

يف  اأُقيم  ح�سوره، 

م��رك��ز ال��ب��ح��وث 

وال������درا�������س������ات 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

اجل����ي���������ش-  يف 

ال��درا���س��ات  يف  امل��ا���س��رت  ط���ّلب  تخريج  حفل  ال��ري��ح��ان��ي��ة، 

الركن  اللواء  االأركان  رئي�ش  االحتفال  ح�سر  اال�سرتاتيجية. 

اأيوب  فوؤاد  الروف�سور  اللبنانية  اجلامعة  ورئي�ش  مّلك،  حامت 

حمادة،  م��روان  االأ�ستاذ  العايل  والتعليم  الرتبية  وزير  ممّثلاً 

وعمداء من كّليات اجلامعة واأ�ساتذتها، اإىل جانب عدد من 

كبار ال�سباط وال�سخ�سيات العلمية واالأكادميية.

قائد  واألقى  اللبناين،  الوطني  بالن�سيد  االحتفال  ا�سُتهّل 

ف  اجلي�ش كلمة اأّكد فيها »اأّن الدفاع عن الوطن اأمانة ت�سرَّ

تتطّلب  واإقليمّية  داخلية  حتديات  ظّل  يف  بحملها،  اجلي�ش 

ا التعاون الوثيق، واال�ستجابة ال�سريعة، لدرء االأخطار  مّنا جميعاً

�سواء  بنا،  املحدقة 

م���ن خم��ط��ط��ات 

االإ�سرائيلي،  العدّو 

باأر�سنا  الطامع 

وثرواتنا،  ومياهنا 

خمططات  من  اأو 

ا  الفتاً االإره����اب«، 

»برنامج  اأّن  اإىل 

ال������درا�������س������ات 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ا من العلوم اال�سرتاتيجية، ُيقبلون  ا وازناً مينح املتخّرجني ر�سيداً

والعطاء،  وال��ب��ذل  اجل��اّد  العمل  من  واع��دة  مرحلة  على  به 

م�سّخرين معارفهم خلدمة لبنان«.

ثّم توجه العماد عون بالتهنئة اإىل املتخّرجني، وبال�سكر اإىل 

والدرا�سات  البحوث  مركز  بجهود  ا  منّوهاً اللبنانية،  اجلامعة 

اال�سرتاتيجية.

كلمة  فّراج،  اأبي  فادي  الركن  العميد  املركز  مدير  واألقى 

املا�سرت  طّلب  يتابعه  الذي  الرنامج  »اأهمّية  اإىل  فيها  اأ�سار 

م�سرتكة  جهود  ثمرة  هو  والذي  اال�سرتاتيجية،  الدرا�سات  يف 

يف  واالإداري���ة  ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق  ولكّلية  للمركز 

يف  حبيب  كميل  الدكتور  �سّدد  بدوره،  اللبنانية«.  اجلامعة 

كلمته على اأهمّية تبادل املعارف واخلرات بني اجلانبني.

تل ذلك كلمة رئي�ش اجلامعة اللبنانية الروف�سور فوؤاد اأيوب 

اجلي�ش  مع  دائم  تعاوٍن  يف  اللبنانية  »اجلامعة  اأن  اأّكد  الذي 

اللبناين وقائده الذي يويل العلم واملعرفة كّل اهتمام، وي�سعى 

بامتياز  ا  ع�سكريًّ يكون  املتعّلمني،  من  جي�ش  بناء  اإىل 

ا بامتياز«. وعلميًّ

اخُتتم احلفل بت�سليم ال�سهادات للمتخّرجني، وتقدمي درع 

تذكاري اإىل رئي�ش اجلامعة اللبنانية الروف�سور فوؤاد اأيوب.

جي�شنا

اإعداد: نينا عقل خليل

العدد 26395

تخريج طاّلب املا�صرت 

يف الدرا�صات ال�صرتاتيجية

يف ح�صور 

العماد قائد اجلي�ش
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وفد من كّلية الّدفاع الوطني امللكية الأردنية يف زيارة تدريبّية

الوطني  ال��دف��اع  كّلية  من  اأردين  ع�سكري  وف��د  ق��ام 

القادر  عبد  ح�سن  نايل  الركن  العميد  يتقّدمه  امللكية 

من  عدد  تخّللها  لبنان،  اإىل  تدريبية  بزيارة  العجارمة 

الّلقاءات واالجتماعات.

رئي�ش  الوطني مع  الدفاع  وزارة  بلقاء يف  الزيارة  ا�ستهّلت 

االأركان اللواء الركن حامت مّلك يف مكتبه، واآخر يف 

للعمليات  االأرك��ان  رئي�ش  نائب  ح�سور  يف  االإيجاز  قاعة 

من  وعدد  التعليم  ومدير  اجلباوي،  نّواف  الركن  العميد 

اجلي�ش  اإن�ساء  عن  اإيجاز  اإىل  الوفد  ا�ستمع  وقد  ال�سباط. 

اللبناين وعقيدته القتالية ونظام التدريب املّتبع فيه.

واالأرك��ان،  للقيادة  �سهاب  ف��وؤاد  كّلية  ا  اأي�ساً الوفد  وزار 

وال��ك��ّل��ي��ة احل��رب��ي��ة، وم��رك��ز ال��ب��ح��وث وال��درا���س��ات 

املّتبعة  والتدريب  التعليم  واأ�ساليب  منها  كّل  تاريخ  اإىل  تعّرف  حيث  اال�سرتاتيجية، 

فيها. كما زار قيادة قطاع جنوب الليطاين، وكانت له عّدة جوالت �سياحية ثقافية.



جي�شنا

العدد 28395

�صفرية الرنوج ووفد من الحتاد الأوروبي يف

املركز اللبناين لالأعمال املتعّلقة بالألغام

 Lene Natasha Lind ال�سّيدة  لبنان  الرنوج يف  �سفرية  زارت 

املركز اللبناين للأعمال املتعّلقة باالألغام يف الفيا�سية، وكان 

يف ا�ستقبالها رئي�ش املركز العميد الركن زياد ن�سر يف ح�سور 

عدد من ال�سباط.

التطّورات  اأبرز   Lind ال�سّيدة  ن�سر مع  الركن  العميد  عر�ش 

باالألغام،  املتعّلقة  للأعمال  االإن�سانية  العمليات  برنامج  يف 

ف�سلاً عن برنامج ور�سة العمل التي �ستعقد يف �سهر اأيلول املقبل 

لتقييم نتائج تنفيذ تو�سيات الور�سة ال�سابقة.

على  ال��رنوج  مملكة  ن�سر  العميد  �سكر  اللقاء،  ختام  يف 

ال�سفرية  توؤديه  الذي  بالدور  منّوها  للبنان،  املتوا�سل  دعمها 

ملعاجلة م�سكلة االألغام يف لبنان.

من  ا  وف��داً ن�سر  الركن  العميد  ا�ستقبل  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

مديرة   Francesca Varlese ال�سّيدة  برئا�سة  االأوروبي  االحتاد 

برنامج االحتاد االأوروبي يف لبنان.

الواقع  عن  ن�سر  الركن  العميد  قّدمه  اإيجاز  اللقاء  تخّلل 

يف  البحث  اإىل  باالإ�سافة  املعتمد،  الرنامج  يف  للعمل  احلايل 

عمليات  لدعم  االحتاد  يقّدمها  اأن  ميكن  التي  امل�ساعدات 

اإزالة االألغام يف منطقة عر�سال.

دورة حول »منتحلي ال�صخ�صية واأمن الوثائق«

تخريج  احتفال  اجلوية،  رياق  قاعدة  يف  اأُقيم  االأوروبي،  االحتاد  من  املمّول  للحدود  املتكاملة  االإدارة  م�سروع  اإطار  يف 

وتوزيع �سهادات على عدد من ال�سباط والع�سكرين التابعني الأفواج احلدود الّرية وال�سرطة الع�سكرية، بعد اأن تابعوا 

لبنان  يف  الهجرة  �سيا�سات  لتطوير  الدويل  املركز  نّظمها  الوثائق«،  واأمن  ال�سخ�سية  »منتحلي  بعنوان  تدريبية  دورة 

واالأجهزة  التدريب قام بها ممّثلو الوكاالت  اأق�سام مركز  اأعقب االحتفال، جولة يف عدد من  بالتعاون مع اجلي�ش. 

االأمنية امل�ستفيدة من امل�سروع.



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

Bruno Foucher وامللحق الع�سكري 
الفوج  وقائد   ،Olivier Lassale املقّدم 

غ�سان  الركن  العميد  للدروع  امل�ساد 

عّبود، و�سباط من اأجهزة القيادة ومن قطع اجلي�ش ووحداته، 

امل�سادة  بال�سواريخ  تدليلية  رماية  للدروع  امل�ساد  الفوج  نّفذ 

رماية  حقل  يف   HOT نوع  للدروع 

العاقورة.

الع�سكريون  ال��رم��اي��ة  يف  ���س��ارك 

تقنيات  ح��ول  دورة  ت��اب��ع��وا  ال��ذي��ن 

التدريب  فريق  باإ�سراف   ،VAB Mephisto نوع  االآلية  وقتال 

الفرن�سي.
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�صهادات ل�صباط وع�صكريني اأنهوا دورة

يف جمال اإدارة مواقع التوا�صل الجتماعي

احتفال  اجلي�ش،  عام  مقّر  �سباط  ن��ادي  يف  اأُقيم 

ال�سباط  م��ن  لدفعة  ���س��ه��ادات  وت�سليم  تخريج 

جل�سات  تابعوا  التوجيه  مديرية  من  والع�سكريني 

االجتماعي«  التوا�سل  مواقع  »اإدارة  حول  تدريبية 

باإ�سراف مندوبني من �سركة Sharp Lemon، وذلك 

مل�سلحة  االأوروب��ي  االحت��اد  من  املقّدمة  الهبة  �سمن 

اآالن  اجل��رنال  االحتفال  ح�سر  اللبناين.  اجلي�ش 

ق الهبة املذكورة وعدد من ال�سباط. بللغريني من�سّ

HOT يف رماية تدليلية

... ومترين مع �صفينة اأندوني�صية

Kri Usman Harun 

اجلي�ش  بني  الع�سكري  التعاون  اإط��ار  يف 

يف  املوؤقتة  املتحدة  االأمم  وق���ّوات  اللبناين 

البحرية  القوات  من  وحدات  نّفذت  لبنان، 

واجلوية يف اجلي�ش، باال�سرتاك مع ال�سفينة 

 KRI Usman االإن��دون��ي�����س��ي��ة  احل��رب��ي��ة 

الدولية،  البحرية  للقّوة  التابعة   Harun
املقابلة  البحرية  البقعة  يف  ا  تكتياً ا  متريناً

�سفينة  ر�سد  فر�سية  حول  عم�سيت،  لبلدة 

م�سبوهة واعرتا�سها.

هبوط  عمليات  التمرين  خ��لل  ُن��ّف��ذت 

من الطوافات على ال�سفينة بوا�سطة تقنية 

احلبل ال�سريع، وعمليات اأخرى.



جي�شنا
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افتتاح م�صتو�صف اللواء الركن

 ال�صهيد فرن�صوا احلاج يف بلدة رمي�ش

برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون، ممّثلاً بع�سو املجل�ش 

رمي�ش  بلدة  يف  افُتتح  �سرمي،  جورج  الركن  اللواء  الع�سكري 

الع�سكري  احلاج  فرن�سوا  ال�سهيد  الركن  اللواء  م�ستو�سف 

دولة  رندة حمادي ممّثلةاً  الدكتورة  وذلك يف ح�سور  املدين،   –
نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير ال�سحة العامة غ�سان حا�سباين، 

اإىل جانب عدٍد  احلاج،  فرن�سوا  ال�سهيد  الركن  اللواء  وعائلة 

املتحدة  االأمم  وق��وات  االأمنية  واالأجهزة  اجلي�ش  �سباط  من 

املوؤقتة يف لبنان، و�سخ�سيات �سيا�سية واجتماعية.

تخّللت االحتفال كلمات لكّل من ال�سّيد اإيلي احلاج جنل 

رندة حمادي،  والدكتورة  فرن�سوا احلاج  ال�سهيد  الركن  اللواء 

واللواء الركن �سرمي الذي ا�ستذكر �سرية اللواء الركن ال�سهيد 

فرن�سوا احلاج، ونّوه بالتعاون بني اجلي�ش اللبناين ووزارة ال�سحة 

هذا  ثمار  من  هو  امل�ستو�سف  افتتاح  اأّن  اإىل  ا  م�سرياً العامة، 

الع�سكريون  الطبية  خدماته  من  ي�ستفيد  بحيث  التعاون، 

اأوىل  خطوة  وهو  املجاورة،  والبلدات  والقرى  رمي�ش  يف  واملدنيون 

مل�ساريع  �ش  وتوؤ�سّ االإمنائي،  بالعمل  اجلي�ش  اهتمام  توؤّكد 

مماثلة.



الدويل،  احلريري  رفيق  مطار  يف  جرت 

م��را���س��م ت��ك��رمي ج��ث��م��ان ال��ع��ري��ف 

الغانية  الوحدة  من   Mercy Adade
ال�»يونيفي��ل«،  ق��ّوات  �سمن  العامل��ة 

مهّم��ة  تنفي��ذ  اأثن��اء  يف  ق�س��ى  وال��ذي 

مرا�سم  اأُق��ي��م��ت  لبن��ان.  جن��وب  يف 

ح�سن  العمي��د  ح�س��ور  يف  التكرمي 

العم��اد  اجلي���ش  قائد  ممّثلاً  حيدر 

�سب��اط  م��ن  وع��دد  ع��ون،  ج��وزاف 

اجلي���ش وال�»يونيفي��ل«.

با�سم  ال��زه��ر  م��ن  اإكليل  ��ع  ُو���سِ وق��د 

الفقيد،  نع�ش  اجلي�ش على  قائد  العماد 

كما مّت تقليده و�سام التقدير الع�سكري 

من الدرجة الرونزية.

النقيب  وعائلة  اجلي�ش  قيادة  اأحيت 

طبيخ،  حممود  اأحمد  ال�سهيد  املغوار 

ال�ست�سهاده،  الثالثة  ال�سنوية  الذكرى 

افُتتحت  واأُقيم يف بلدته دور�ش احتفال، 

ح�سر  ال�سهيد.  با�سم  حديقة  خلله 

احلاج  ح�سني  ال�سناعة  وزي��ر  االحتفال 

ح�سن، العقيد فريد اأبو نّعوم ممّثلاً قائد 

العماد جوزاف عون، وفاعليات  اجلي�ش 

وروؤ���س��اء  واجتماعية،  ودي��ن��ي��ة  اأم��ن��ي��ة 

بلديات وخماتري.

بلديات  احت���اد  رئي�ش  ن��ائ��ب  واأل��ق��ى 

كلمة،  �سحادة  قا�سم  �سفيق  بعلبك 

اأ�سار فيها اإىل ت�سمية احلديقة التي اأُعيد 

ذكراه  لتحمل  ال�سهيد  با�سم  تاأهيلها 

الطيبة.

نزيه  العميد  دور���ش  بلدية  رئي�ش  ون��ّوه 

اأن  »اأب��ى  ال��ذي  ال�سهيد  ببطولة  جنيم 

الظروف  اأح���رج  يف  ُي��وؤ���س��ر  اأو  ي�ست�سلم 

واأكرثها ق�ساوة، بل �سمد �سمود اجلبال 

�سرف  لينال  و�سعبه  اأر�سه  عن  ا  مدافعاً

البطولة وال�سهادة«.

العميد  ال�سهيد  وال��د  حت��ّدث  ب���دوره، 

بتحّية  ا  متوّجهاً املتقاعد حممود طبيخ 

اإكبار اإىل قيادة اجلي�ش و�سباطه ورتبائه 

وج���ن���وده ال��ذي��ن 

معركة  خ��ا���س��وا 

اجل��رود«...  »فجر 

اإىل  ت��وّج��ه  كما 

جن��ل��ه ال�����س��ه��ي��د 

ب��ال��ق��ول: »ول���دي 

اأدميت  لقد  اأحمد 

حمّبيك  ق��ل��وب 

ب��رح��ي��ل��ك م��ن 

تت�سع  مل  اأر������ش 

اأنك  الل�ه، لكّن عزاءنا  اإىل جنان  لك 

�سنعتم  ال�سهداء  واأخ��وت��ك  ورف��اق��ك 

وا�ستقلل  وك��رام��ة  جم��د  بدمائكم 

لبنان، فبكم نفتخر«.

اأّنه  ا  الوزير احلاج ح�سن معتراً وحتّدث 

فذكر  وال�سنوات  االأي���ام  طالت  مهما 

ب��اٍق،  فينا  وع��ه��ده��م  ب���اٍق  ال�����س��ه��داء 

كنا بنهجهم ثابت ورا�سخ... ومت�سّ

بعدها، ق�ش الوزير احلاج ح�سن وممّثل 

افتتاح  �سريط  واحل�سور  اجلي�ش  قائد 

احلديقة العامة.

الذكرى الثالثة ل�صت�صهاد النقيب املغوار ال�صهيد اأحمد حممود طبيخ

العريف Mercy Adade مكّرًما يف رحلته الأخرية



وّدعت قيادة اجلي�ش وحملة دير دوريت 

- ال�سوف، العقيد الركن جوزف ملحم

الذي ُتويّف يف 2018/4/15 مباأمٍت مهيب. 

مرا�سم  اجلي�ش  من  وح��دات  اأّدت  وق��د 

امل�ست�سفى  اأم���ام  للفقيد  ال��ت��ك��رمي 

الع�سكري املركزي يف بدارو، ثّم اأُقيمت 

مار  كني�سة  ويف  نف�سه  لراحة  ال�سلة 

اخلوري  زخيا  العميد  ح�سور  يف  يو�سف، 

ج��وزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  مم��ّث��لاً 

ورفاق  ووطنية  ر�سمية  و�سخ�سيات  عون، 

ال�سلح واالأهايل.

اأو�سمة  ملحم  ال��رك��ن  العقيد  ُق��ّل��د 

احلرب واجلرحى والتقدير الع�سكري من 

اخلوري  العميد  واألقى  ية،  الف�سّ الدرجة 

قاله:  ومّم��ا  وداع��ه،  يف  القيادة  كلمة 

نزلْت  التي  تلك  فادحٌة  خل�سارٌة  »اإنها 

ا  بنا، اإذ انتزعْت يُد القدرِ من بيننا رفيقاً

ا  ا مقداماً لح، و�سابطاً ا من رفاِق ال�سّ عزيزاً

لطاملا متّيز ب�سهامته واإخل�سه، العقيد 

اليوم  يعوُد  الذي  ملحم،  جوزف  الركن 

واالأ�سدقاء،  االأهل  اأُكفِّ  على  حمموالاً 

بلدِتِه  اأح�ساِن  يف  االأخ��رية  رقدَتُه  لريُقد 

العزيزة، وهي ت�سارُك اجلي�َش  دير دوريت 

والوطَن يف توجيِه حتيِة الّتقديِر والعرفاِن 

اإىل روِحِه الّطاهرة«.

الكبري  الفقيَد  عِهْدنا  »لقد  واأ�ساف: 

يف  م��ث��االاً  الع�سكرية،  م�سريته  ط��وال 

مري، وقدوةاً  ال�سّ ونقاِء  والّتوا�سِع  جاعِة  ال�سّ

جايا االأخلقيِة املمّيزة،  يف املناقبية وال�سّ

ه احلافِل بالوظائِف املختلفِة  ولنا يف �سجلِّ

التي تواّلها بنجاح، دليل وا�سح على ما 

بذلُه من جهٍد وتعٍب ومواظبة، للّنهو�ِش 

ثقة  وك�سب  نف�سه  وتطوير  مبهّماته 

�سته  ملوؤ�سّ وفاءاً  مروؤو�سيه،  وحمبة  روؤ�سائه 

يف  وترك  احلياة  ربيَع  وهَبها  التي  االأم، 

اإىل  ُت�ساُف  م�سرقةاً  ب�سماٍت  �ساحاتها 

جهود رفاقه املخل�سني«.

�سفاٍت  ب�سُع  هي  »تلَك   : قائلاً وتابع 

الغايل  لفقيِدنا  الع�سكرّيِة  احلياِة  مَن 

يف  ك��اَن  ال��ذي  ملحم،  الركن  العقيد 

�سبيِل  يف  �سهيٍد  م�سروُع  اأّن��ُه  ُوج��دانِ��ِه 

اأْن  �ساَء  املحتوَم  الق�ساَء  لكنَّ  لبنان، 

بفعِل  واملعاناة،  االآالِم  ي�سَعُه على طريِق 

مر�ٍش ع�ساٍل اأملَّ به، ف�سارَعُه بكلِّ �سٍر 

ورجاٍء حّتى الّرمِق االأخري«.

 

الفقيد يف �صطور

- من مواليد 1973/6/18 يف املية ومية 

– �سيدا.
 1993/1/4 بتاريخ  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

ب�سفة تلميذ �سابط.

ا من  ُرّق����ي ل��رت��ب��ة م���لزم اع��ت��ب��اراً  -

حتى  الرّتقية  يف  ت��دّرَج  ثم   ،1995/8/1

ا من 2018/1/1. رتبة عقيد اعتباراً

- حائز:

التقدير الع�سكري من الدرجة  • و�سام 
ية. الف�سّ

من  اللبناين  اال�ستحقاق  و���س��ام   •
الدرجتني الثانية والثالثة.

• و�سام مكافحة االإرهاب.
• و�سام االأرز الوطني من رتبة فار�ش.

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
�سبع  اجلي�ش  قائد  العماد  تنويَه   •

مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 17 مّرة.
• تهنئة قائد القطعة ع�سر مّرات.

- تابَع عدة دورات درا�سية يف الّداخل ويف 

اخلارج.

- متاأهل وله ولدان.

جي�شنا

العدد 32395

قيادة اجلي�ش توّدع العقيد الركن جوزف ملحم









كلمة ا�ستحقها كل ع�سكري

ورمبا  املراكز،  من  الكثري  اأم��ام  امل�شهد  هذا  تكّرر  رمبا 

من  »تفا�شيل«  اإىل  حما�شتهم  غمرة  يف  كثريون  ينتبه  مل 

اأّن كل  �شوى ذلك. لكّن الأكيد  اأو  اأو الزدحام  التعب  نوع 

ع�شكري ا�شتحق كلمة »العوايف« التي �شمعها مرفقة بعبارة 

»الله يحميكن«، واأّن اجلي�ش ا�شتحق التهنئة على الإجناز 

الذي حّققه موّفًرا الأمن والهدوء يف جميع املناطق، من اأ�شغر 

قرية يف الأطراف النائية، اإىل قلب العا�شمة و�شائر املدن. جرت 

الرغم  على  اأمنًيا  مثالية  اأجواء  ظل  يف  النتخابية  العملية 

من كل الت�شعيد الذي �شهده اخلطاب ال�شيا�شي، وكان ذلك 

القيادة وحّددت  و�شعتها  التي  الأول هو اخلطة  اأمرين:  نتيجة 

الع�شكريني  مناقبية  هو  وال��ث��اين  دق��ة،  بكل  تفا�شيلها 

وان�شباطهم وتفانيهم يف اأداء واجبهم.

خطة دقيقة وتوجيهات حازمة

قبل  بعناية  لالنتخابات  املواكبة  الأمنية  اخلطة  اأُق��رت 

عدة ا�شابيع. التن�شيق مع باقي الأجهزة الأمنية كان تاًما، 

والإجراءات املّتخذة ميدانًيا ا�شتندت اإىل املعطيات واملعلومات 

لل�شباط  اأُعطيت  والتعليمات  الأر�ش،  على  بالواقع  املت�شلة 

مو�ضوع 

اإعداد: الهام ن�سر تابتالغالف

العدد 36395

اأمن  حفظ  املهمة:  متاأهبني،  انت�سروا  الوطن  رقعة  امتداد  على 

االنتخابات... نّفذوها على اأف�سل وجه، ومل يكن منتظًرا منهم اأقل من 

ا حار�س الدميوقراطية  ذلك... ف�سياج الوطن وحامي موؤ�س�ساته هو اأي�سً

لتوفري املناخ االآمن ملمار�ستها، جلميع املواطنني.

االإقبال  كان  طويًل،  �سًفا  الناخبون  وقف  االقرتاع  مراكز  اأحد  اأمام 

التاأفف يفعل فعله بعد م�سي نحو �ساعة من االنتظار، لكّن  بداأ  كثيًفا، 

قالت:  اإذ  حولها  من  املتاأففني  مزاج  بّدل  ال�سيدات  اإحدى  من  تعليًقا 

»�ساعة ما�سي احلال، رح ننتخب ونروح َع بيوتنا«، واأ�سافت م�سرية اإىل 

الع�سكريني الواقفني اأمام املركز: »واقفني هون من قبل ال�سو، ورح ي�سّلوا 

.»... بعد ما نّفل، الله يحمنينُ

اجلي�ش يف 

االنتخابات:

حري�سون 

على القيم 

واالأ�سول 

التي حتمي 

الدميوقراطية



وكانت  والع�شكريني 

ح���ازم���ة. ف��ب��الإ���ش��اف��ة 

ق��ائ��د  ت��وج��ي��ه��ات  اإىل 

ج��وزاف  العماد  اجلي�ش 

خالل  ال�شباط  اإىل  عون 

اج��ت��م��اع��ه ب��ه��م اأواخ���ر 

القيادة  اأ�شدرت  ني�شان، 

النتخابات  موعد  قبيل 

حتت  توجيهية«  »ن�شرة 

اجلي�ش  »ا�شتعداد  عنوان 

مل��واك��ب��ة الن��ت��خ��اب��ات 

النيابية«.

وزير الدفاع وقائد 

اجلي�س يف متابعة مبا�سرة

الآلف  ع�شرات  انت�شر  العملية،  الإج���راءات  م�شتوى  على 

عمليات  غرف  وتوّلت  املناطق،  جميع  يف  الع�شكريني  من 

بهدف  اجلي�ش  قيادة  عمليات  غرفة  مع  التن�شيق  املناطق 

النتخاب وكان كل  الفورية لأي طارئ. حّل موعد  املعاجلة 

�شيء جاهًزا.

وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ش ال�شراف زار غرفة عمليات 

قيادة اجلي�ش، اّطلع على اخلطة الأمنية، وعّب عن ارتياحه 

لالإجراءات املتخذة.

يف  الأر���ش  على  الوقائع  واك��ب  عون  العماد  اجلي�ش  قائد 

جولة له �شملت غرف عمليات املناطق، اّطلع على الأو�شاع 

التن�شيق  موؤّكًدا  والع�شكرييني،  ال�شباط  جهود  على  واأثنى 

القائم بني اجلي�ش والأجهزة الأمنية والإدارات الر�شيمة املعنية 

بالعملية النتخابية.

املواطنني  متكني  �شرورة  على  عون  العماد  �شّدد  كذلك، 

من التعبري عن اآرائهم يف �شناديق القرتاع �شمن اأجواء من 

لن  اجلي�ش  اأن  موؤّكًدا  والدميوقراطية،  والطماأنينة  احلرية 

�شري عمل  اأو عرقلة  بالأمن  لالإخالل  اأي حماولة  مع  يتهاون 

هذا ال�شتحقاق من اأي جهة اأتت.

ب�شيطة  اإ�شكالت  ب�شالم،  النتخابية  العملية  انتهت 

اجلي�ش يف 

االنتخابات:



التي  التوجيهية  الن�سرة  يف 

قيادة  اأّك��دت  االنتخابات،  ع�سية  ا�سدرتها 

ملهمة  توليها  التي  املطلقة  االأهمية  اجلي�س 

خلل  وا�ستقرارها  البلد  اأمن  على  احلفاظ 

الع�سكريني  التزام  على  و�سّددت  االنتخابات، 

واالأ���س��ول  القيم  حتمي  التي  االج���راءات 

الدميوقراطية يف البلد. يف ما يلي ن�س الن�سرة:

ال�شتحقاق  يف  للدخول  وطننا  يتهّياأ 

يف  املقبل  اأيار  من  ال�شاد�ش  يف  النتخابي 

اتُّخذت  وقد  اللبنانية،  املناطق  جميع 

ه��ذا  مل��واك��ب��ة  املنا�شبة  الإج������راءات 

يتعّلق  ما  يف  ا  خ�شو�شً الوطني،  احلدث 

لتمكينهم  للمواطنني،  الأمن  بتوفري 

يف  اآرائ��ه��م  ع��ن  والتعبري  التنّقل  م��ن 

احلرية  من  اأجواء  يف  القرتاع،  �شناديق 

والطماأنينة والدميوقراطية.

اأهمية  تويل  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  اإّن 

اأم��ن  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  مل��ه��ّم��ة  مطلقة 

النتخابات،  خالل  وا�شتقرارها  البالد 

ا�شتثناء يف  بال  اللبنانيني جميًعا  وحلّق 

الإطار  هذا  يف  وهي  الفاعلة،  امل�شاركة 

حفظ  يف  للم�شاهمة  ا�شتعدادها  توؤّكد 

على  وت�شّدد  النتخابية،  العملية  اأمن 

التي  الإج����راءات  ع�شكرييها  ال��ت��زام 

الدميوقراطية  والأ���ش��ول  القيم  حتمي 

اإجناًزا  العملية  هذه  متّثل  اإذ  البالد،  يف 

الأو�شاع  جديًدا للبنان، ل �شّيما يف ظّل 

الإقليمية املعّقدة، ف�شاًل عن امل�شاهمة 

مبا�شرة يف تر�شيخ ال�شتقرار الجتماعي 

العام.

كما توؤّكد قيادة اجلي�ش عزمها على 

منع ا�شتغالل الظروف الدقيقة التي متّر 

ب��الأم��ن،  الإخ���الل  بهدف  ال��ب��الد  بها 

البقاء  والتزامها 

على م�شافة واحدة 

من اجلميع، وهي 

تدعو الع�شكريني 

م��ن  م���زي���د  اإىل 

ال���ت�������ش���م���ي���م 

وال���ت�������ش���ح���ي���ة، 

لإجن����������اح ه����ذا 

ال����ش���ت���ح���ق���اق، ك��م��ا 

ال�شتفزازات،  وراء  الجنرار  من  حتذرهم 

�شري  يف  كانت  و�شيلة  باأية  والتدّخل 

الإجراءات  باتخاذ  وذلك  العملية،  هذه 

التاأديبية بحّق املخالفني.

دور  اأن  اإىل  ال��ق��ي��ادة  تلفت  خ��ت��اًم��ا، 

من  نابع  ال�شتحقاق،  هذا  يف  اجلي�ش 

التزامه م�شلحة املجتمع اللبناين بكّل 

مكّوناته واأطيافه، وهي على ثقة تامة 

اأخرى،  الع�شكريني �شيكونون مّرة  باأّن 

ق�شمهم  عند  ا�شتحقاق  كل  يف  وكما 

امل��ع��ه��ودة  الع�شكرية  ومناقبيتهم 

واإميانهم بلبنان.

مو�ضوع 

الغالف

العدد 38395

وحم��������دودة ع���وجل���ت ف���ور 

حال  اأي  على  وهي  حدوثها، 

اأف�شل  اأو�شاع  ظل  يف  انتخابات  اأي  ت�شهده  مما  اأقل  كانت 

بكثري.

كل ا�ستحقاق ولبنان بخري

يتنف�ش  اأي��ام  منذ  املحتجز  »الع�شكر«  النتائج،  اأُعلنت 

تبقى  ط��ارئ  لأي  وال�شتعداد  التاأهب  حالة  لكن  ال�شعداء، 

قائمة. اإ�شكال هنا، اآخر هناك، �شائعات، اأخبار كاذبة... 

بطت  يف املقابل، كانت اجلهوزية �شيدة ال�شاحات كلها. �شُ

غباًرا  غ�شل  املطر،  اأت��ى  ال�شائعات،  تبّددت  الإ�شكالت، 

كثرًيا، لعّله يوم جديد للبنان الذي طال انتظاره لالنتخابات 

�شنوات.

كل ا�شتحقاق ولبنان بخري.

وجهوزيته  عافيته  بكامل  وجي�شنا  ا�شتحقاق  ك��ل 

ومناقبيته.

نلتزم م�سلحة املجتمع اللبناين بجميع مكّوناته واأطيافه





الإن�شاين  الدويل  القانون  مدير  ا�شتقبل 

وحقوق الإن�شان العميد مروان عيد وفًدا 

من الحتاد الأوروبي �شّم العميد املتقاعد 

فران�شي�شكو دل بوزو )رئي�ش فريق تقدمي 

لقوى  العامة  للمديرية  التقنية  امل�شاعدة 

من  املمّولة  اللبنانية  الداخلي  الأم��ن 

الحتاد الأوروبي( والرائد الإيطايل ماركو 

ومن  وفٍد من اجلي�ش  رونالدي، يف ح�شور 

الأمن  لقوى  العامة  املديرية 

الداخلي.

عر�شه  اإيجاز  اللقاء  تخّلل 

ح���ول  ب������وزو  دل  ال��ع��م��ي��د 

املديرية  يف  املنّفذة  التدريبات 

الداخلي،  الأمن  لقوى  العامة 

الكوارث  اإدارة  ت�شمل  والتي 

وحقوق  البلدية  وال�����ش��رط��ة 

�شة  الإن�شان، م�شرًيا اإىل اأّنها برامج خم�شّ

اأجهزة  و�شتتابعها  الداخلي  الأمن  لقوى 

مدين،  دفاع  )جي�ش،  اأخرى  حكومية 

التدريب  من  كنوٍع  بلدية...(  �شرطة 

اخل��بات.  وت��ب��ادل  امل�شرتك 

عيد  العميد  ع��ر���ش  ب���دوره 

التدّرب  يتّم  التي  املوا�شيع 

عليها يف اجلي�ش كال�شوابط 

القانونية للحرب الإلكرتونية 

وحماية الأعيان الثقافية.

عيد  ال��ع��م��ي��د  وا���ش��ت��ق��ب��ل 

ل�شوؤون  احلماية  ق  من�شّ نائب 

اللجنة  بعثة  يف  التوقيف 

الأح��م��ر  لل�شليب  ال��دول��ي��ة 

 Kristen Lodding ال�شيدة 

اأنظمة  م�شت�شار  يرافقها 

ال�شيد  البعثة  يف  ال�شجون 

وقد   Robert Hollander
اأو���ش��اع  املجتمعون  ناق�ش 

ال�شجون  داخ���ل  امل��وق��وف��ني 

وم�شكلة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة، 

الكتظاظ فيها وتداعياتها 

ع��ل��ى امل��ح��ت��ج��زي��ن وع��ل��ى 

ال�شلطات امل�شوؤولة.

 Jelena ال�شيدة  زارت  كما 

القانون  خبرية   Plamenac
منظمة يف  الإن�شاين  ال��دويل 

Diakonia املديرية، وعر�شت 
اأن  ميكن  تدريب  مناهج 

ال��دويل  القانون  تعليم  تعّزز 

الإن�شاين يف لبنان.

م��ن��ّظ��م��ة  اأّن  ُي����ذك����ر 

غري  ال�شويدية   Diakonia
العام  منذ  تعمل  احلكومية 

مديريات

اإعداد: با�سكال معّو�س بومارون

العدد 40395

مديرية القانون الدويل االإن�ساين وحقوق االإن�سان

تبادل خربات ومن�سور احلماية يف اإ�سدار جديد
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وقد  ب��ل��ًدا،  ثالثني  من  اأك��ر  يف   ،2013

ثقافة  لرتويج  برناجًما  حديًثا  اأطلقت 

املنطقة،  يف  الإن�شاين  ال���دويل  القانون 

وتبادل اخلبات مع ال�شلطات واملنّظمات 

العاملة يف هذا املجال.

فريق  رئي�ش  عيد  العميد  زّوار  وم��ن 

لبنان  يف  الكندي  وال��ت��ع��اون  التدريب 

الذي بحث يف �شبل   Ryan Smid املقدم 

الندوة  ويف  اجلانبني،  بني  التعاون  تعزيز 

الكندية  ال�شفارة  برعاية  اإقامتها  املقرر 

ومتثيلها  ل��ل��م��راأة  الأم��ن��ي  ال���دور  ح��ول 

يف  القرار  �شنع  م�شتويات  جميع  على 

عمليات حل ال�شراعات واإحالل ال�شالم 

 31(  1325 الرقم  الأمن  جمل�ش  قرار  وفق 

ت�شرين الأول 2000(.

كذلك، زار املديرية رئي�ش ق�شم ال�شرق 

املفو�شية  يف  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط 

جنيف  يف  الإن�����ش��ان  حلقوق  ال�شامية 

ونائب  الن�شور،  علي  حممد  الدكتور 

املمثل الإقليمي يف بريوت الدكتور ن�شال 

العميد  مديرها  مع  لقاء  وعقد  اجلردي، 

املكتب  برنامج  على  لالطالع  عيد، 

واأن�شطته  ال�شامية  للمفو�شية  الإقليمي 

املتعّلقة بلبنان والتزاماته الدولية، ف�شاًل 

عن اأطر التعاون امل�شتقبلية.

من�سور احلماية املمّيزة يف اإ�سدار جديد

ت�شميًما  اإ���ش��داره��ا  عن  املديرية  اأعلنت 

املعتمدة  امل��م��ّي��زة  احلماية  ملن�شور  ج��دي��ًدا 

بع�ش  و���ش��ي��اغ��ة  امل�����ش��ّل��ح��ة  ال��ن��زاع��ات  يف 

م�شمون  مع  ليتنا�شب  فيه،  امل�شطلحات 

ون�ش  العام  الع�شكري  النظام  من   16 امل��ادة 

التفاقيات ذات ال�شلة.

على  اجلديد  املن�شور  توزيع  مّت  وقد 

على  لعر�شه  ووحداته،  اجلي�ش  قطع 

اللوحات الإعالنية.



مديريات

العدد 42395

CIMIC مديرية التعاون الع�سكري – املدين

اإنارة �سارع بالطاقة ال�سم�سية ودورات

اإنارة  م�شروع  البّداوي  حمّلة  يف  افتتح 

منري  حم��م��د  ال�شهيد  امل��ق��دم  ���ش��ارع 

ال�شم�شية،  الطاقة  بوا�شطة  الغمراوي 

و�شمن  هولندا  مملكة  من  بتمويل 

امل��دين   – الع�شكري  ال��ت��ع��اون  اإط����ار 

CIMIC. ح�شر الحتفال م�شرّي اأعمال 
را�شد  اأبي  اإيلي  الركن  العميد  املديرية 

ج��وزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل 

الهولندي  الع�شكري  وامللحق  ع��ون، 

بلدية  ورئ��ي�����ش  ب���الده،  �شفري  مم��ث��اًل 

البّداوي اإىل جانب عدد من ال�شخ�شيات 

والروحية. الجتماعية 

املديرية  يف  نّظمت  ال��دورات،  جمال  يف 

دورة تدريبية مو�شوعها كيفية تن�شيق 
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متّكن  ال��ت��ي  وامل�����ش��اري��ع  الأن�����ش��ط��ة 

املوؤ�ش�شة  بني  العالقة  تعزيز  من  اجلي�ش 

اللبناين.  املدين  واملجتمع  الع�شكرية 

قطع  م��ن  ورت��ب��اء  �شباط  ال���دورة  تابع 

من  م��دّرب  باإ�شراف  ووحداته،  اجلي�ش 

نهايتها  يف  وت�شّلموا  هولندا،  مملكة 

اأع��م��ال  م�شرّي  ح�شور  يف  ال�����ش��ه��ادات 

املديرية ومدير الدورة العقيد الركن اأياد 

العلم وال�شباط املدّربني.

على  ريا�شية  دورة  اأقيمت  كذلك، 

طرابل�ش   – ال��دراوي�����ش«  »بعل  ملعب 

�شارك فيها ع�شكريون من لواء امل�شاة 

الثاين ع�شر اإىل جانب فرق ت�شّم لعبني 

وب��اب  حم�����ش��ن  ج��ب��ل  منطقتي  م��ن 

التبانة.

من جهة اأخرى، قامت مديرية التعاون 

الع�شكري – املدين CIMIC خالل �شهر 

قطعة   10.000 نحو  بتوزيع  املن�شرم  اآذار 

على  )بطانّيات(  ال�شتوية  الأمتعة  من 

واجلمعيات  واملوؤ�ش�شات  البلدات  بع�ش 

اللبنانية،  املناطق  خمتلف  يف  اخلريية 

اأف��واج  مع  والتن�شيق  بالتعاون  وذل��ك 

واملدفعية  وال�شاد�ش،  ال��راب��ع  التدّخل 

الثاين واحلدود الّبية الأول.



تعاون 

و�ضداقة

العدد 44395

البعثة الع�سكرية االإيطالية الثنائية يف لبنان MIBIL ومهمتها

تنُ�سهم اإيطاليا يف تعزيز قدرات اجلي�س اللبناين من خلل دورات تدريبية وبرامج تعليمية تتوالها بعثة ع�سكرية 

.MIBIL ثنائية دائمة

رئي�س فريق التدريب االإيطايل يف لبنان، العقيد Stefano Giribono كتب هذا املقال معّرًفا مبهمة البعثة.

الدعم  جمموعة  يف  اإيطاليا  ت�شارك 

اأن�شاأتها  ال��ت��ي   ISG للبنان  ال����دويل 

ثالثة  عملها  وي�شمل  املتحدة،  الأمم 

الالجئني،  م�شاعدة  ه��ي:  ق��ط��اع��ات 

اجلي�ش  وم�شاعدة  القت�شاد،  وتعزيز 

اللبناين. يف هذا الإطار، اتخذت اإيطاليا 

ثنائية  ع�شكرية  بعثة  تنظيم  مبادرة 

 MIBIL - ITALIAN ُتدعى  دائمة 

 BILATERAL MILITARY
MISSION IN LEBANON، بهدف 

اللبناين  للجي�ش  العمالنية  القدرة  دعم 

تدريبية  دورات  تطوير  عب  وتعزيزها، 

وبرامج تعليمية خا�شة.

الثاين  كانون   26 يف  املهمة  انطلقت 

مركز  ب���داأ  اأ�شهر  ب�شعة  وب��ع��د   ،2015

دعًما  الن�شاطات  بتنظيم  ال��ت��دري��ب 

قرية  يف  املركز  يقع  اللبناين.  للجي�ش 

فيه  وتتوافر  لبنان،  جنوبي  ال�شماعية 

مقعًدا،   44-24 ب�شعة  تدريب  قاعات   3

مقعًدا.   48 على  حتتوي  اإيجاٍز  وغرفة 

القاعات كّلها جمّهزة بحا�شوب مت�شل 

بالإ�شافة  فاي«.  ال�»واي  من  جيل  باآخر 

اإىل ذلك، يتوافر يف املركز برج ت�شّلق.

ب�شكل  لبنان  يف  موجود  طاقٌم  يوؤّمن 

امل�شاهمة  الأ���ش��ا���ش��ي(  )ال��ف��ري��ق  دائ���م 

اإىل فريق  بالإ�شافة  البعثة،  الإيطالية يف 

من  م��وؤل��ف   MTT م��ت��ح��رك  ت��دري��ب 

امل�شّلحة  ال��ق��وات  اإىل  ينتمون  مدربني 

القوات  البحرية،  )اجلي�ش،  الإيطالية 

اجلوية وال�شرطة الع�شكرية(.



موقع  يف  الأ�شا�شي  الفريق  يتمركز 

لبنان،  جنوبي  �شمع  يف  املتحدة  الأمم 

وهذا التمركز ي�شّهل التعاون يف جمالت 

ر فرق التدريب املتحركة  التدريب. حت�شُ

ال��دورات،  تطوير  اأج��ل  من  اإيطاليا  من 

وذلك بتن�شيق وثيق مع مديرية التعليم 

 MIBIL ت��ق��وم  ال��ل��ب��ن��اين.  اجلي�ش  يف 

املتفق  التدريبية  الن�شاطات  بتنظيم 

وبتنفيذها  اجلي�ش  مع  م�شبًقا  عليها 

ال��ق��درات  ب��ن��اء  يف  امل�شاهمة  ب��ه��دف 

مهمة  ت�شمل  الأ�شا�شية.  الع�شكرية 

البعثة ما ياأتي:

اجلي�ش  حاجات  تلبية  يف  الإ�شهام   -

متطلبات  ودع��م  التدريبية،  اللبناين 

التدريب يف الأرا�شي اللبنانية والإيطالية. 

بتن�شيق   MIBIL تعمل  الإطار،  هذا  يف 

اجلي�ش  يف  التعليم  مديرية  مع  وثيق 

ال�شفارة  دع��م  من  وت�شتفيد  اللبناين 

الإيطالية يف بريوت.

تدريبية  ن�شاطات  وتطوير  تنظيم   -

اللبناين،  اجل��ي�����ش  مل�شلحة  خ��ا���ش��ة 

املتحركة التدريب  فرق  عمل  وتن�شيق 

الن�شاطات  هذه  اإقامة  ميكن   .MTT
يف  اأو  ال�شماعية  يف  التدريب  مركز  يف 

حتددها  التي  التدريب  )مراكز  املناطق 

مديرية التعليم يف اجلي�ش اللبناين(.

)2015-2017( نظمت  يف غ�شون عامني 

MIBIL ونفذت 52 دورة تدريب متقدمة 
»تدريب  مفهوم  مع  بالتنا�شق  م�شممة 

املدربني«، وذلك عب تاأهيل 197 �شابًطا، 

القطاعات  يف  جندًيا  و578  رتيًبا   397

الآتي ذكرها:

الكيميائية  الأ���ش��ل��ح��ة  ال��ق��ن�����ش، 

والبيولوجية والإ�شعاعية والنووية، حماية 

تقنيات  املهرة،  الرماة  �شخ�شيات،  واأمن 

والإ�شعافات  احل��ي��اة  قيد  على  البقاء 

اجلوية يف جمال الطريان، القتال اجلبلي 

النف�شية،  العمليات  وال�شتوي،  ال�شيفي 
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الكالب البولي�شية، التعاون الع�شكري 

عن  الك�شف  القوى،  حماية  املدين،   –
النا�شفة،  العبوات  مكافحة  الأل��غ��ام، 

مكافحة ال�شغب، ال�شرطة الع�شكرية/

ال�شتعالم،  اجل��رمي��ة،  م�شرح  حتقيق 

امل��راق��ب��ة وال���ش��ت��ط��الع واك��ت�����ش��اب 

الأهداف، والإ�شعاف.

 MIBIL قائد  التعليم  مديرية  تبّلغ 

ب��ح��اج��ات ال���ت���دري���ب وذل�����ك خ��الل 

وقد  ����ا.  دوريًّ جت��ري  التي  الجتماعات 

خالل  ا  اأي�شً احلاجات  هذه  حتديد  يتم 

وح���دات  اإىل   MIBIL ق��ائ��د  زي�����ارات 

اأثنائها  يف  تتوافر  اإذ  اللبناين،  اجلي�ش 

مع  التدريب  متطلبات  مناق�شة  فر�ش 

وتتم  اللبنانيني،  الع�شكريني  ال��ق��ادة 

م�شاركتها مبا�شرة مع مديرية التعليم. 

مراجعة  اأّن  اإّل 

 MIBIL ق���ائ���د 

الداخلية  للدورات 

والدرو�ش هي اأكر 

فاعلية  الأدوات 

التدريب  تطوير  يف 

وت��ك��ي��ي��ف��ه وف��ق 

متطلبات اجلي�ش 

وهكذا  اللبناين، 

قائمة  حتديد  يتم 

لل�شنة  ال�����دورات 

القادمة. يقوم قائد 

ب��اإج��راء   MIBIL
تقييم نهائي لتحديد الأهداف التدريبية 

وذلك  التي يجب حتقيقها،  والعمالنية 

التي مّت جمعها،  املعلومات  اإىل  ا�شتناًدا 

وبالإ�شافة اإىل ذلك، يقوم الفريق الأ�شا�شي 

اأي  لدعم  كلها  ال�شرورية  بالأعمال 

طلب �شريع اأو غري خمطط له لأي حاجة 

يتم  العملّية،  هذه  خالل  من  تدريبية. 

تاأ�شي�ش فرق التدريب املتحركة املنا�شبة 

اللبناين  اجلي�ش  وحدات  اإىل  ُتر�َشل  التي 

من اأجل تلبية حاجات التدريب.

تعاون 

و�ضداقة

العدد 46395



التوعية  حمالت  عّمت 

برّمتها.  اللبنانية  املناطق 

املواطنني  على  الألغام  خطر  عن  من�شورات  توزيع  جرى  فقد 

حما�شرات  واأُلقيت  اللبناين،  اجلي�ش  حواجز  على  العابرين 

املركز  من  �شباًطا  ا�شت�شافت  كما  واملدار�ش.  اجلامعات  يف 

الوطني لالأعمال املتعّلقة بالألغام وفوج الهند�شة واأع�شاء من 

املحطات  الألغام، على  للتوعية من خماطر  الوطنية  اللجنة 

الأج�شام  اأن��واع  عن  حتّدثوا  املحلّية  والتلفزيونية  الإذاعية 

اخلطرة، وكيفية الت�شّرف لدى م�شادفتها.

ا يف التوعية، فطوال �شهر  الر�شائل الن�شّية SMS �شاركت اأي�شً

ني�شان، وباإيعاز من وزارة الت�شالت، و�شلت اإىل املواطنني عب 

هواتفهم اخللوية ر�شالة تقول: »من اأجل حياة �شعيدة واآمنة ما 

تقرب من الألغام والقنابل العنقودية ول تلم�شها، بّلغ فوًرا – 

املركز اللبناين لالأعمال املتعّلقة بالألغام«.

 

عر�سال

ب�شبب  بالتوعية  امل�شتهدفة  املناطق  اإىل  عر�شال  ان�شّمت 

يف  ُعِر�شت  وقد  خطرة،  خمّلفات  من  الإرهابيون  تركه  ما 

اإعداد: با�سكال معّو�س بومارون

حمالت 

توعية
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ن�ساطات غّطت املناطق اللبنانية

مًعا �سّد 

االألغام:

االألغام  خماطر  من  التوعية 

ثابت  عنوان  العنقودية،  والقنابل 

لكّن  الع�سكرية.  »االأجندة«  يف 

لهذه  �سهًرا  اأنُعلن  حتديًدا  ني�سان 

فكثرية:  الن�ساطات  اأما  التوعية. 

حما�سرات،  ريا�سة،  ترفيه، 

عرو�س  من�سورات،  مقابلت، 

تدليلية، م�سرح، حلقات توعية، 

اإنتاج  من  ويدوية  حرفية  اأ�سغال 

اأ�سجاٍر  وغر�س  االألغام،  م�سابي 

من  متكاملة  �سل�سلة  وورود... 

الإجناحها  تعاون  الن�ساطات 

املتعّلقة  للأعمال  اللبناين  املركز 

جهات  ع��دة  م��ع  ب��االأل��غ��ام 

وهيئات.



حديقتها العامة مناذج عن الألغام والقنابل العنقودية والذخائر 

غري املنفجرة والإ�شارات التحذيرية، ف�شاًل عن �شرح خماطرها 

الأولد  لتوعية  �شة  املخ�شّ الن�شاطات  منها.  الوقاية  وكيفية 

ا�شتخدمت الألعاب ب�شكل اأ�شا�شي، فالأولد يتعّلمون ب�شكل 

ات  من�شّ عدة  الغاية  لهذه  واأُقيمت  اللعب.  خالل  من  اأف�شل 

متنوعة،  ريا�شية  ن�شاطات  تنظيم  اإىل  بالإ�شافة  ة،  خا�شّ

منها �شباق على الدراجات الهوائية، وتوزيع من�شورات واألعاب 

تثقيفية هادفة وغريها.

 

حلبا

الن�شائية اخلريية يف حلبا  الرابطة  ا�شت�شاف مركز جمعية 

اإزالة  كيفية  حول  تدليلي  عر�ش  وجرى  وهمي،  األغام  حقل 

وُوّزع��ت  ترفيهية  ن�شاطات  ال�شاحة  �شِهدت  كما  الأل��غ��ام. 

من�شورات...

اأحداثها  تدور  دمى  م�شرحية  البلدة  تالمذة  ح�شر  كذلك، 

فريق من جمعية  قّدمها  الألغام  الوعي من خطر  حول عدم 

يحملون  كانوا  ان�شرفوا  وعندما  والفنون،  للرتبية  اخليال 

من�شورات جتمع بني الرتفيه والتوعية.

 

الكورة

ن�شاطات  الكورة،   – البلمند  جامعة  يف  امل�شهد  يختلف  مل 

كاريتا�ش  موؤ�ش�شة  نّظمتها  الأولد،  بانتظار  كانت  كثرية 

اأّولها  نادر؛  الأب  موؤ�ش�شة  من  واأطفال  والبرتون،  الكورة  فرع 

كان حقل الألغام الوهمي الذي ي�شرح اأنواع الأج�شام اخلطرة 

تدليلي  عر�ش  خالل  من  منها  الوقاية  وكيفية  وخماطرها 

اأده�ش الأولد واأدخلهم عامًلا غريًبا م�شّلًيا. ومل تكن ده�شتهم 

اأقل وهم يتابعون العر�ش امل�شرحي الذي قّدمه فريق من جمعية 

اخليال للرتبية والفنون.

حمالت 

توعية

العدد 48395



حممية وادي احلجري

مم��ّي��ًزا.  ال��ت��وع��وي  ال��ي��وم  ك��ان  احل��ج��ري،  وادي  حممية  يف 

اأُقيم  اأخرى،  مناطق  يف  جرت  التي  الن�شاطات  اإىل  فبالإ�شافة 

مل�شابي  وجميعها  واليدوية  احلرفية  والأ�شغال  لل�شور  معر�ش 

لهم  اأتاح  للر�شم  املعر�ش حمرتف  لرّواد  �ش  ُخ�شّ بينما  الألغام، 

امل�شاركة يف اإعداد مواد للتوعية.

حديقة  يف  وورود  �شنديان  �شجرة  غر�ش  اخلتام  م�شك  وكان 

خ���ا����ش���ة داخ����ل 

املحمية، تكرمًيا 

الأل��غ��ام  ل�شهداء 

والقنابل العنقودية 

و�شحاياها.

 

اأن�سار

على  اأق���ي���م���ت 

م��ل��ع��ب الإم�����ام 

اأن�شار،  يف  ال�شدر 

ك��رة  يف  م���ب���اراة 

ال���ق���دم ب��رع��اي��ة 

ب��ّري  رن��دا  ال�شيدة 

اجلمعية  رئي�شة 

لرعاية  اللبنانية 

امل���ع���وق���ني ال��ت��ي 

ة  املخت�شّ ال���وزارات  كلمتها  يف  دع��ت  وق��د  احل��دث،  نّظمت 

على  الإ�شاءة  اإىل  الإلكرتونية  واملواقع  الإعالمية  واملوؤ�ش�شات 

حياة  ي�شتهدف  الذي  اخلطر  هذا  من  للحد  التوعية  اأهمية 

الإن�شان وبيئته وم�شدر رزقه.

جرت املباراة الوّدية بني فريق الناجني من الألغام وفريق نادي 

اأكادميية جنوم الريا�شة الكروية للفتيات.

 

جمّمع با�سل االأ�سد الثقايف – �سور

ن�شاطات احلملة يف �شور اأُقيمت يف مركز با�شل الأ�شد الثقايف، 

برنامج  يف  لي�شاركوا  املنطقة،  يف  املدار�ش  تالمذة  ق�شده  اإذ 

الر�شالة  »ك�شافة  جمعية  مع  بالتعاون  م  ُنظِّ الذي  التوعية 
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مات  واملج�شّ وال�شور  الوهمي  الألغام  حقل  واإىل  الإ�شالمية«. 

م�شرحية  ال�شغار مب�شاهدة  ا�شتمتع  واملن�شورات...  والر�شومات 

.MAG دمى اأعّدتها املجموعة ال�شت�شارية لالألغام

 UNMAS بالألغام  املتعّلقة  الأعمال  دائ��رة  وّزع��ت  كما 

والكتيبة الفرن�شية العاملة يف ال�»يونيفيل« هدايا للتالمذة، 

الروبوت  عمل  لكيفية  ا  عر�شً الإيطالية  الكتيبة  وقدمت 

الكا�شف لالألغام.

 راأ�س بعلبك

ا العر�ش التدليلي الذي  اأهايل راأ�ش بعلبك واجلوار �شاهدوا اأي�شً

والقنابل  الألغام  مناذج  اإىل  فتعّرفوا  الأخرى،  املناطق  يف  جرى 

وكيفية  وخم��اط��ره��ا،  املنفجرة  غ��ري  وال��ذخ��ائ��ر  العنقودية 

اإزالتها... كما تابعوا حما�شرة وت�شّلموا من�شورات التوعية.

 

�سد القرعون

�شل�شلة  الغربي  البقاع  منطقة  يف  املدار�ش  تالمذة  �شّكل 

توعية.  ر�شائل  حاملة  القرعون  �شّد  طول  على  امتّدت  ب�شرية 

وقد حملت الالفتات التي رفعها امل�شاركون �شعار: »مًعا �شد 

الألغام«.

 

حممية عني زحلتا

التي  الأرز  �شجريات  من  مبزيد  زحلتا  عني  حممية  ازدان��ت 

ُغر�شت فيها كر�شالة �شالم يف وجه عنف الألغام.

واألعاًبا هادفة على  توعية  اللبناين من�شورات  املكتب  ووّزع 

تالمذة املدار�ش، الذين تباروا يف ر�شم لوحات تعّب عن رف�شهم 

لالألغام، وَتْوقهم اإىل ال�شالم والفرح، ونال الأوائل بينهم هدايا.

حمالت 

توعية
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اجلنوب،  يف  اليوم  يتمركزون  عر�سال،  يف  التكفريي  الإرهاب  �سّر  واجهوا  الذين  اجلرود،  اأ�سود 

ا منيًعا يف وجه العدو الإ�سرائيلي. فوج التدخل اخلام�س، الذي انتقل يف ت�سرين  حيث ي�سّكلون �سدًّ

الزهراين، ورّكز �سراياه يف حميط خميم عني احللوة، ينت�سر اعتباًرا من  اإىل منطقة  الأول 2016 

قطاع  من  الأو�سط  القطاع  يف   2017 اأيلول 

جنوب الليطاين.

يف  الفوج  زرن��ا  تقريًبا  �سنوات  ثالث  منذ 

لالّطالع  اأخرى  مّرة  نزوره  واليوم  عر�سال، 

على طبيعة املهّمة اجلديدة التي ُكلِّف بها، ويف 

حالًيا،  قيادته  مقّر  حيث  اجلنوبية  كفردونني 

التقينا قائده العميد الركن رامز خمي�س.

حتقيق 

اإعداد: ندين البلعة خرياللهع�سكري

العدد 52395

خ�ضراء  م�ضاحات  الطريق  طول  على 

وقرى جميلة... نتذّكر الطرقات الوعرة 

والغبار والوحول يف زيارتنا ال�ضابقة للفوج 

ال�ضرقية.  اجلرود  يف  يتمركز  كان  يوم 

من َيعلم؟ قد جنده يف املّرة املقبلة على 

احلدود ال�ضمالية... االنتقال من منطقة 

اإىل اأخرى جزء من حياة كل ع�ضكري، 

و�ضرٌّ من اأ�ضرار تعّلقه بكل �ضرب من اأر�ض 

الوطن. لكن ماذا عن املهّمة اجلديدة؟

وفخر  ���ض��رف  امل��ه��ّم��ة  »ه����ذه 

الركن  العميد  يقول  لكل ع�ضكري« 

بالقدرة على  يتعّلق  ما  اأّما يف  خمي�ض. 

التاأقلم ب�ضرعة يف القطاع اجلديد، فهو 

ي�ضري اإىل قدرة الفوج على التدخل ال�ضريع 

وهذه  اإل��ي��ه،  توكل  مهّمة  اأي  لتنفيذ 

من احلدود ال�ضرقية 

اإىل احلدود اجلنوبية

العميد الركن رامز خمي�س
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اأّن  م�ضيًفا  ممّيزاته،  من  واحدة  القدرة 

جتهيز وحداته وتدريب عنا�ضره يخّوالنه 

فالفوج  االأماكن.  خمتلف  يف  القتال 

عالية  حركية  ذات  ب��اآل��ي��ات  جمّهز 

وعتاد منا�ضب، وعنا�ضره مدّربون تدريًبا 

املبنّية  االأم��اك��ن  يف  للقتال  متقّدًما 

ميلك  نف�ضه  الوقت  يف  وه��و  واالآه��ل��ة. 

الكال�ضيكي  القتال  كفاءة عالية يف 

خا�ضة  عمليات  تنفيذ  وي�ضتطيع 

النطاق  وا�ضعة  اأو  حم��دودة  كانت  �ضواء 

والتدخل  مطاردة،  كمائن،  )اإغ��ارات، 

يف ظروف حرجة لدعم باقي الوحدات(. 

مهمات  عالية  بِحرفّية  ينّفذ  اأّنه  كما 

حفظ االأمن والعمليات الع�ضكرية غري 

اإغاثة، انت�ضال م�ضابني  القتالية )اإنقاذ، 

يف الكوارث...(.

مواقع متقّدمة يف مواجهة العدو

ع��ّدة  عر�ضال  ج��رود  يف  ال��ف��وج  خا�ض 

فوج التدخل اخلام�س

�سّد منيع يف وجه العدو



معارك �ضّد املجموعات االإرهابية موقًعا 

خ�ضائر فادحة يف �ضفوفها، ومقدًما ثالثة 

�ضهداء من بينهم الرائد داين خريالله.

الزهراين  اإىل  عر�ضال  من  الفوج  انتقل 

وو�ضع حتت القيادة العمالنية للواء امل�ضاة 

يف  �ضراياه  من  ثالث  فتمركزت  االأول، 

ف مهمة  حميط خميم عني احللوة وُكلِّ

وامل�ضاندة  الدعم  وتاأمني  االأم��ن،  حفظ 

ي�ضدر  اأمر  على  بناًء  ال�ضديقة  للوحدات 

عن قيادة اجلي�ض )احتياط(.

وا�ضع  قطاع  يف  حالًيا  الفوج  ينت�ضر 

م�ضاحته حواىل 385 كلم2، وميتّد من 

يارون اإىل حوال والعدي�ضة وفرون و�ضواًل اإىل 

الدفاع  فهي  مهّمته  اأّم��ا  جبيل.  بنت 

اأو اعتداء  عن احلدود والت�ضّدي الأي خرق 

عن  ف�ضاًل  االإ�ضرائيلي،  العدو  قبل  من 

حفظ االأمن وب�ضط �ضلطة الدولة، وتنفيذ 

ال�»يونيفيل«،  مع  م�ضرتكة  مهمات 

قطاع  وغلق  وامل�ضاندة  الدعم  وتبادل 

امل�����ض��وؤول��ي��ة مع 

األوية امل�ضاة االأول واخلام�ض وال�ضابع.

مواقع  يف  الفوج  �ضرايا  بع�ض  تتمركز 

االأزرق  اخل��ط  ام��ت��داد  على  متقّدمة 

)يارون، مارون الرا�ض، جل الدير، احلمرا، 

العباد،  اجل��ب��ل،  مي�ض  �ضعيب،  بئر 

النبي  ومرتفع  العدي�ضة،  حوال، مركبا، 

العدو  حتركات  بر�ضد  وتقوم  عوي�ضة(، 

وتفيد  ينّفذها،  التي  االأعمال  ومراقبة 

 ،1701 للقرار  وتطبيًقا  خروقاته.  عن 

تقوم بدوريات مدولبة اأو راجلة م�ضرتكة 

مع قوات االأمم املتحدة العاملة 

اأ�ضبوعًيا( يف  دورية   85 )حواىل  لبنان  يف 

النقاط املتقدمة. وال يقت�ضر التعاون مع 

هذه القوات على ما �ضبق ذكره، بل اإّنه 

واإمنائية  اأمنية  اأخ��رى  جماالت  ي�ضمل 

وتنفيذ  التدريب  اإىل  اإ�ضافة  وثقافية، 

متارين م�ضرتكة.

ع�سب الفوج

• ما هي التدريبات التي يخ�سع لها ع�سكريو 
الفوج، واأيها يتّم بالتعاون مع ال�»يونيفيل«؟
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حتقيق 

ع�سكري



قائاًل:  الركن خمي�ض  العميد  يجيب 

اأهم  واأح��د  اجلي�ض  ع�ضب  هو  التدريب 

بالفوج،  يتعّلق  عنا�ضر اجلهوزية. يف ما 

ل�ضقل  دورات  عّدة  الع�ضكريون  يتابع 

مع  بالتعاون  ذ  ُينفَّ بع�ضها  مهاراتهم، 

واأخرى  وفرن�ضية  اأمريكية  تدريب  فرق 

وت�ضمل  املتحدة.  االأمم  لقوات  تابعة 

متعّددة،  جم��االت  التدريب  عمليات 

والقن�ض  وال��رم��اي��ة  اال���ض��ت��ط��الع  م��ن 

امل��ت��ق��ارب  ال��ق��ت��ال  اإىل  وامل���داه���م���ة... 

والرماية على م�ضتوى جمموعة، 

وهند�ضة القتال، ومراقبة نريان املدفعية، 

اللوج�ضتية  وامل�ضاندة  الذخرية،  واإدارة 

املتقدمة... و�ضوى ذلك.

الو�سع على احلدود

على  حالًيا  الو�سع  هو  ما  الأهم،  ال�سوؤال   •
التي  والتدابري  الإج��راءات  هي  وما  احلدود، 

يّتخذها الفوج؟

خمي�ض:  ال��رك��ن  العميد  يجيب 

تق�ضي  وهي  وحازمة  �ضارمة  التعليمات 

اأو عمل  اأي ا�ضتهداف  بعدم التهاون مع 

اللبنانية،  لل�ضيادة  خ��رق  اأو  ع���دواين 

عمل  ف��اأي  الو�ضائل،  مبختلف  ومنعه 

اإىل  وباال�ضتناد  باملثل.  �ضيقاَبل  عدواين 

واالأوام��ر  للدفاع  االأعلى  املجل�ض  ق��رار 

اجلي�ض،  قيادة  عن  ال�ضادرة  ال�ضريحة 

لل�ضيادة  خرق  اأي  مبنع  مهّمتنا  تق�ضي 

�ضرب  حتى  يفوتوا  »مم��ن��وع  الوطنية، 

واحد«... وقد اتخذنا االإجراءات امليدانية 

وتنفيذ  الو�ضع  مع  للتعامل  املنا�ضبة 

االأوامر املعطاة لنا.
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جهوزية تامة

العميد  ي��وؤّك��د  خ��ت��اًم��ا، 

الركن خمي�ض اأّن الفوج على 

جهوزية  ويف  اال�ضتعداد  اأهبة 

اّت�ضاع  الرغم من  تامة على 

ومواجهة  انت�ضاره،  قطاع 

وحداته بع�ض التحديات كُبعد املراكز 

اإىل  املوؤّدية  الطرق  ووع��ورة  بع�ضها،  عن 

وي��ق��ول:  احل���دودي���ة...  امل��راك��ز  بع�ض 

اأو�ضاًعا �ضعبة كثرية وحافظنا  واجهنا 

وهذا  اجلهوزية،  م�ضتويات  اأعلى  على 

و�ضيح�ضل  ا،  اأي�ضً اليوم  يح�ضل  ما 

دائًما...

حتقيق 

ع�سكري
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• اأوقفت مديرية املخابرات:
يلداكيتا،  و�ضمريام  �ضعبان  ب�ضري  حممد  نورا  ال�ضوريتني   -

منذر  علي  املطلوب  مل�ضلحة  املخدرات  ترويج  على  الإقدامهما 

زع���ي���رت امل��ل��ّق��ب 

ب��������»اأب���و ���ض��ّل��ة« 

.)2018/3/19(

�ضالم  ال�ضوري   -

اخلطيب  اأح��م��د 

الفهد  خم��ّي��م  يف 

عر�ضال-  بلدة  يف 

حم��ّل��ة امل��ن��اق��ع، 

وق��د ع��رت خلف 

خ���ي���م���ت���ه ع��ل��ى 

خم����ب����اأ �����ض����ّري، 

ي��ح��ت��وي اأ���ض��ل��ح��ة 

ح��رب��ي��ة واأع���ت���دة 

ع�����ض��ك��ري��ة... 

.)2018/4/4(

علي  امل���دع���و   -

اأح�����م�����د ن��ا���ض��ر 

حمّلة  يف  ال��دي��ن، 

وهو   )2018/4/11( الهرمل   – الق�ضر 

وخطف  )قتل  جرائم  بعّدة  مطلوب 

وخمدرات(.

• دهمت دورية من مديرية املخابرات:
بلدة  خ��راج  يف  مهجورة  غرفة   -

ا�ضماعيل  زيد  علي  للمطلوب  عائدة   ،)2018/4/14( بريتال 

ومبلًغا  الكابتاغون،  حبوب  لت�ضنيع  اآلة  داخلها  و�ضبطت 

اإىل 20 كلغ من حبوب الكابتاغون،  باالإ�ضافة  مالًيا مزّوًرا، 

وكلغ واحد من مادة الكوكايني، و5 كلغ من مادة ح�ضي�ضة 

عة. الكيف امل�ضنَّ

- منازل مطلوبني يف بلدة احلمودية – البقاع )2018/4/12(، 

قبل  من  ن��ار  الإط��الق  العملية  خ��الل  ال��دوري��ة  تعّر�ضت  وق��د 

الّنار  اإطالق  م�ضادر  على  للرّد  عنا�ضرها  ا�ضطّر  ما  جمهولني، 

فرّدت باملثل، ومّت توقيف �ضخ�ضني وم�ضادرة 6 �ضيارات، باالإ�ضافة 

اإىل �ضبط كمّية من املواد املخّدرة.

الق�ساء املخت�س: • اأحالت مديرية املخابرات على 
الرحمن  والفل�ضطيني عبد  املوال  اأحمد عبد  ال�ضوري طاهر   -

تنظيم  اإىل  النتمائهما  بال�»برناوي«،  املعروف  برقاوي  علي 

املجموعات  اإىل جانب  وم�ضاركتهما  االإرهابي  ال�ضام«  »جند 

االإرهابية يف االعتداء على وحدات للجي�ض اللبناين يف طرابل�ض 

وعر�ضال. مّتت االإحالة يف 2018/4/4.

 

اأ�سلحة وعبوات وذخائر يف عر�سال

نتيجة عمليات البحث والتفتي�ض، عرت دورية من مديرية 

وادي  حمّلة  عر�ضال-  بلدة  جرد  يف   )2018/4/24( املخابرات 

من  اأخ��رى،  وذخائر  يدوية،  ورم��ان��ات  عبوات،  على  اخليل، 

يومّيات 

اإعداد: نينا عقل خليل�أمنّية

العدد 58395

توقيف اإرهابيني ومطلوبني بجرائم 

خمتلفة وتنفيذ عمليات دهم يف عّدة مناطق



يف  موج�ودة  كان�ت  الت�ي  االإرهابي�ة  التنظيمات  خمّلفات 

تل�ك املنطقة.

توقيفات بتهم خمتلفة

االأمن  للحفاظ على  الوحدات  تنّفذها  التي  للتدابري  نتيجة 

مّت  اللبنانية،  املناطق  خمتلف  يف  واال�ضتقرار 

 )2018/4/10 التوجيه  مديرية  )بيان  توقيف 

متنّوعة،  جن�ضيات  من  ا  �ضخ�ضً  1718 نحو 

وحيازة  خمتلفة،  جرائم  يف  بع�ضهم  لتوّرط 

اآخرين ممنوعات من اأنواع متعددة.

 

خروقات اإ�سرائيلية

- �ضقطت طائرة ا�ضتطالع اإ�ضرائيلية معادية 

من دون طّيار يف 2018/3/31 يف خراج بلدة بيت 

املكان.  بتفجريها يف  العدو  قام  وقد  ياحون، 

اللبناين  اجلي�ض  من  فّنية  وح��دة  ك�ضفت 

على مكان احلادث، فتبنّي اأّن الطائرة مزّودة 

الوحدة  قامت  منفجرة  غري  �ضواريخ  اأربعة 

بتفجريها.

على  االإ�ضرائيلي  للعدو  تابع  زورق  اأق��دم   -

راأ�ض  مقابل  اللبنانية  االإقليمية  املياه  خرق 

كا�ضف  توجيه  على  اأق��دم  كما  الناقورة، 

قنبلتني  واأطلق  اللبنانية  املياه  باجتاه  �ضوئي 

م�ضيئتني )2018/4/2(.

للعدو  تابعة  راجلة  دوري��ة  عنا�ضر  اأطلق   -

االإ�ضرائيلي، الّنار يف الهواء يف خراج بلدة �ضبعا 

باجتاه قطيع من املا�ضية، كان يرعاه املدعو 

ومّتت  ب��اأذى،  اأح��د  ُي�ضب  مل  حمدان.  ماهر 

قّوات  مع  بالتن�ضيق  اخلرق  مو�ضوع  متابعة 

االأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان)2018/4/10(.

القيادة حتّذر

االآون���ة االأخ���رية ح��وادث تعّر�ض  ك��رت يف 

منفجرة  غري  وذخائر  األغام  النفجار  مواطنني 

االإرهابية يف جرود  التنظيمات  من خمّلفات 

ال�ضل�ضلة ال�ضرقية.

 )2018/4/10( اجلي�ض  ق��ي��ادة  دع��ت  ل���ذا، 

عن  ال��ف��وري  االإب���الغ  اإىل  املواطنني  جميع 

التي  الغريبة  االأج�ضام  اأو  الذخائر  من  نوع  اأي 

مركز  باأقرب  االت�ضال  عرب  ي�ضادفونها،  قد 

بها  العبث  وحّذرتهم من خطورة  ع�ضكري، 

حفاًظا على حياتهم وعلى ال�ضالمة العامة.
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»البنديرة« هي العلم اللبناين ال�ضغري الذي كان يثّبت على 

املجل�ض  برئي�ض  اخلا�ضة  الر�ضمية  لل�ضيارة  االأمي��ن  الرفراف 

النيابي، وكان يخطف نظرات االإعجاب واالإكبار، اأينما حّل 

الراأي  �ضفوف  والوقار يف  بالهيبة  م�ضبًعا  ا  ويفر�ض جوًّ املوكب، 

العام.

احلديث عن »البنديرة« جمرد حماولة للتوغل يف خ�ضو�ضيات 

االنتخابات  كانت  حيث  لبنان،  تاريخ  من  احلقبة  تلك 

املقّد�ضات،  مب�ضاف  النيابّية 

وعملّية متممة لال�ضتقالل، 

وال�������ض���ي���ادة، وب���ن���اء دول���ة 

وا�ضتحقاًقا  امل��وؤ���ض�����ض��ات، 

من  بهالة  حماًطا  ا  د�ضتوريًّ

وال�ضعور  والتهيب،  اخلفر، 

الوطنّية،  بامل�ضوؤولّية  الكبري 

وامل��ي��ل  ال�����ض��ل��ب��ة،  واالإرادة 

ممار�ضة  التزام  نحو  ال�ضارم 

واجب االقرتاع، الأن الوطنّية 

ال�ضادقة كانت وفق مفاهيم اأهل ذلك الزمان ب�24 قرياط، وال 

تقبل الزغل!

كان لالنتخابات �ضعراوؤها، واأدباوؤها، وزّجالوها، وكانت لها 

الطبل،  حيث  وميادينها  والبلدات،  وال�ضياع  القرى  �ضاحات 

وغوى  وامليجانا،  العتابا  ومواويل  واحل��داء،  والدبكة،  واملزمار، 

ال�ضبايا بالف�ضاتني املزرك�ضة. اأما »الهي�ضة«، فكانت موّزعة 

الهواء  يف  عمليات  وغ��رف  جتمعات،  الوجهاء،  بيوت  اأم��ام 

اإىل  املرتددين  دفع  والهدف  ذاك،  اأو  ح  املر�ضّ لهذا  دعًما  الطلق 

�ضندوقة االقرتاع لالإدالء باأ�ضواتهم، وما اأن يرخي الليل �ضدوله 

من  تف��رزه  وم��ا  االأرق�ام  مع  يتفاعل  اآخ��ر  عامل  يبداأ  حتى 

نتائ��ج. 

»بنديرة« الن�شبّية جددت �شباب الت�شريعّية

بقلم: جورج علم

وجهة نظر
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�ساحب  النافذ،  املختار  دخل 

رئي�س  جمل�س  على  احل��ظ��وة، 

الأ�سعد  اأحمد بك  النواب  جمل�س 

مطلع خم�سينيات القرن املا�سي، 

مني  الرئي�س  دول��ة  »يا  و�ساأله: 

الرئي�س  دولة  اأو  دولتك،  الأقوى 

�سربي حماده؟«.

و�سند  ا،  منده�سً الأ�سعد  فوقف 

اإعرتته  ثّم  الأمام،  اإىل  طربو�سه 

والتفت  ال�سحك،  م��ن  نوبة 

التنني  من  اأقوى  »البنديرة«  ح�سني،  اأبو  يا  »احلقيقة  قائاًل:  املختار  اإىل 

)الثنني(؟!«...

انتخابات  »جبال ال�سّوان«   

فعل اإميان بلبنان

الرئي�س عون ر�سم اخلارطة 

والإجنازات على الطريق



وجهة نظر

العدد 62395

دالية فخامة الرئي�س 

االنتخابي  اال�ضتحقاق  تطّور 

اال�ضتحقاق  وفقد الكثري من جاذبيته، لكن »بنديرة« هذا 

بها  جاء  التي  الدالية  اإنها  خمتلفة.  كانت   2018 بن�ضخة 

ووح�ضة  ال��ف��راغ،  �ضنوات  من  ع��ون  مي�ضال  العماد  الرئي�ض 

وانفل�ضت  فاخ�ضو�ضرت،  املواعيد،  تربة  يف  وزرعها  التمديد، 

�ضلوحها فوق �ضاحة النجمة، لتتدىل منها عناقيد اال�ضتحقاق 

اأبجدّية  من  املر�ضوفة  كلمته  قال  الربملان.  قّبة  حتت  نواًبا 

وكان  الطريق،  خارطة  ور�ضم  العظيم،  الق�ضم  واأدى  الوطن، 

»اأمر اليوم«: »اإىل االنتخابات در!«، وعندما ان�ضهرت االإرادات 

»القانون  ا�ضم  وحمل  الفرج،  ولد  الر�ضمّية،  املوؤ�ض�ضات  داخل 

الن�ضبي.. ال�ضوت التف�ضيلي«.

من  الفعاليات  وخ��رج��ت  ب��داي��ة،  االأب����ّوة  ادع���وا  ك��ث��ريون 

القانون  اإنه  وال��زوار،  االأن�ضار  اإىل  الب�ضرى  تزّف  غربتها،  وح�ضة 

اإىل حتديد  الذي يهدي اجلماعات  ال�ضحري  والفانو�ض  الع�ضري، 

خ��ي��ارات��ه��ا، وي��ر���ض��ده��ا 

بقناعاتها  االإدالء  اإىل 

االق���رتاع،  �ضندوقة  يف 

وحرّية،  ب�ضاطة،  بكل 

فيه  ق��ال  نف�ض.  وع���ّزة 

القانون  اإنه  امل�ضرتعون، 

وعلى  ي�ضبهنا،  ال���ذي 

الوطنّية،  قاماتنا  ق��در 

االجتماعّية،  ومقاماتنا 

يختزل  الثقايف،  وتنوعنا 

�ضفوفنا،  من  ال�ضلبّية 

وي���ع���ال���ج االح����ب����اط، 

ويبتكر حمّفزات قادرة على اإخراج الناخب من قوقعة الرتدد 

�ضناديق  نحو  وعزمية  بقّوة  االإقدام  اإىل  به  والدفع  والالمباالة، 

االقرتاع. وقالوا فيه اإنه القانون الذي يحرر املواطن من التبعّية 

االأكري  القانون  ت�ضوهات  من  النف�ض  ويهّذب  واال�ضتزالم، 

اإىل رقم مزروك يف مقطورة مقفلة يجّرها  الناخب  الذي حّول 

وفق  اأو ذاك،  الزعيم،  العامل على خّط هذا  املح�ضوبّية  قطار 

املنّقح   ،2018 ال�  »موديل«  اإنه  فيه  وقالوا  م�ضاحله.  مقت�ضيات 

عن ن�ضخة 1943، يومها كانت البالد متكئة على ركيزتني: 

ا  احرتام اأعمى للد�ضتور، وحر�ض على التقّيد بن�ضو�ضه، خ�ضو�ضً

اليوم، وبعد طول فراغ، وطول متديد،  ال�ضلطات.  جلهة تداول 

القوانني  حتديث  ا:  اأي�ضً ركيزتني  على  متكئة  اأ�ضبحت 

وحتديث  املوؤ�ض�ضاتية.  الوطنّية  ال�ضيا�ضّية  حلياتنا  الناظمة 

م�ضارب  من  التدريجي،  االنتقال  طريق  عن  الوطنّية  وحدتنا 

الناظم�ة،  الدول�ة  حم�ى  اإىل  وامل��ذه��ب  والطائفة  الع�ضرية 

والراعي�ة.

اخلبز للخّباز.. ولكن!

وال�ضامتون  املنتقدون،  كر  و���ض��ّب،  امل��ول��ود،  كرب  عندما 

على  اأ�ضرفوا  الذين  القوابل  من  وجّلهم  الن�ضبي،  بالقانون 

الو�ضع، وراقبوا م�ضار الوالدة بانتباه، وتاأٍن. اأين كانت النباهة 

التغا�ضي  وملاذا كان  والت�ضريح؟  الت�ضريع  اأين كان  واليقظة؟ 

القانون  كان  عندما  وال�ضوائب  النواق�ض  عن  امل�ضبوق  غري 

ا�ضتئ�ضال  يتم  وملاذا مل  واملناق�ضة؟  الدر�ض  ممددا على م�ضرحة 

الزوائد واالأورام، هل ب�ضبب »االإ�ضتل�ضاق«، والالمباالة، اأم ب�ضبب 

العجز، وانعدام اخلربة، اأو لغايات اأخرى يف نف�ض يعقوب؟

اأنقا�ض ثورة  عندما ت�ضّلم الرئي�ض فوؤاد �ضهاب احلكم على 

وت�ضاء  املدنية،  اخلدمة  جمل�ض  ا�ضتحداث  يومها  قرر   ،1958

ال�ضدف اأنني دخلت مقهى »الهور�ض �ضو«، واإذ بي اأفاجاأ بطاولة 

واملحامي  اإده،  رميون  والعميد  املعلوف،  ن�ضري  االأ�ضتاذ  ت�ضم 

رابعهما  وال�ضراخ  ثالثة،  كانوا  الدين،  تقي  بهيج  االأملعي 

و�ضط دوامة من الزبائن، وجّلهم من اأهل ال�ضحافة وال�ضيا�ضة 

واالقت�ضاد. كان النقا�ض 

تتعلق  نقطة  حول  دائًرا 

املجل�ض  باآلية عمل هذا 

الذي ي�ضّر فخامة الراحل 

الكبري على ا�ضتحداثه، 

يومها  النقا�ض  وانتهى 

ع��ل��ى عقد  ب��ال��ت��ف��اه��م 

جل�ضة عمل يف مكتب 

من  القريب  اإده  العميد 

يف  ال��ن��واب  جمل�ض  مقّر 

�ضاحة النجمة. ال اأريد اأن 

ما  حقيقة  ب�ضرد  اأطيل 

جرى يومها، لكن املجل�ض اأب�ضر النور، ومل ي�ضدر حتى ال�ضاعة 

اأي ترّبم، اأو انتقاد يطال قانونيته، واآلية عمله.

كبار  من  تخُل  مل  النجمة  �ضاحة  ب��اأن  التاأكيد  ميكن 

ولكن  الد�ضتور،  علم  يف  والفقهاء  وامل�ضرتعني  القانونيني 

عن  تن�ضرف  ومل  ت�ضتكني،  اأو  ت�ضكت  مل  املنتقدة  االأ�ضوات 

باأنه  و�ضرعوا  در�ضوا  الذين  بع�ض  يقول  والت�ضريح.  التجريح 

اإذا  اإاّل  ت�ضتقيم  ال  ال�ضحيحة  الن�ضبّية  اأن  ذلك  ناق�ض،  قانون 

االأح��زاب  عن  اال�ضتغناء  ومّت  واح��دة،  دائ��رة  اإىل  لبنان  حت��ّول 

عابرة  وطنّية  باأحزاب  عنها  واال�ضتعا�ضة  املاثلة،  والتيارات 

لكل الطوائف واملذاهب، تلتقي �ضخ�ضياتها على برامج عمل 

وطنّية، خدماتّية، وا�ضحة، فيعمد املواطن عندها اإىل انتخاب 

الربنامج، وامل�ضروع، بداًل من انتخاب ال�ضخ�ض، واملزاج، والهوّية 

الطائفّية. ويقول اآخرون اإنه قانون »اأعور«، عني ت�ضودها غ�ضاوة 

الالمركزيات،  تعزيز  غ�ضاوة  واأخ��رى  االأرثوذك�ضي،  القانون 

اإىل  اإدارّي���ة،   – اإمنائّية  من  الزمن  تقادم  مع  تتحول  بحيث 
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يجب  وكان  مميزة،  ثقافّية  بخ�ضو�ضّية  مدموغة  �ضيا�ضّية 

جراحّية  عملّية  اإج��راء  طريق  عن  ال��والدة،  عند  ا�ضتدراكه 

والتي  الد�ضتور،  املحددة يف  باملواد  ال�ضّرة  ت�ضاعد على ربط حبل 

توؤدي يف حال تطبيقها اإىل فتح الطريق اأمام قيام دولة املواطنة 

بدياًل عن دولة الطوائف واملذاهب.

مل تنته االأو�ضاف عند هذه املنزلقات، ذلك اأن البع�ض ياأخذ 

اجللبة  كثري  معقد،  غام�ض،  »اإنه  فو�ضويته،  القانون  على 

واللبكة، �ضّره ب�ضوته التف�ضيلي، واأحجيته باحلا�ضل االنتخابي 

 9 باأكر من  فاز  واأ�ضقط مر�ضًحا  ب� 77 �ضوًتا،  نائًبا  اأنتج  الذي 

اآالف �ضوت؟!« هل العيب – اإذا ما وجد – يف الت�ضريع، اأم يف منت 

القانون، اأم يف طريقة تطبيقه، اأم يف املزاجّية، واال�ضتن�ضابّية؟

ماراتون اإنتخابي

جارحة:  ب�ضراحة  حتّدث  عون  مي�ضال  العماد  الرئي�ض  وحده 

»العّلة قد ال تكون يف الن�ضو�ض بل يف النفو�ض«. فّجر مداميك 

بعد  ح���ج���ًرا  ال��ت��م��دي��د 

اأخ��رى،  تلو  وم��ّرة  حجر، 

وانت�ضر على مارد الفراغ، 

الق�ضر  اإىل  و���ض��ل  ومل���ا 

�ضّفارة  اأطلق  اجلمهوري 

االإنذار اإيذانا ببدء املارتون 

االن��ت��خ��اب��ي مب��راح��ل��ه 

االأربع، االأوىل، االنق�ضا�ض 

االأكري،  القانون  على 

التوافق  والثانية،  ودفنه. 

الن�ضبي.  القانون  على 

املواعيد  جدولة  والثالثة، 

والرتتيبات االإدارّية، واللوج�ضتّية، واالأمنّية لبلوغ اال�ضتحقاق. 

مقاعد  فوق  االنتخابّية  الدالية  عناقيد  تتدىل  الرابعة،  ويف 

املجل�ض النيابي...

حما�سة رئا�سّية على جبهة الوحدة الوطنّية

للم�ضروع  �ضافّية  وا�ضحة  اأب��وة  اأعلن  اجلمهورية  رئي�ض 

اأيار، قراأ التقارير  املتكامل، ا�ضتيقظ فجر االأحد ال�ضاد�ض من 

الواردة حول اال�ضتعدادات النطالق العملّية االنتخابّية، توّجه 

حّقه  ومار�ض  حريك،  ح��ارة  يف  االق��رتاع  قلم  اإىل  كمواطن 

الداخلّية  وزارة  يف  العمليات  غرفة  اإىل  انتقل  ثم  الد�ضتوري، 

اإىل  وي�ضتمع  االأم��ور،  م�ضار  يعاين  يراقب،  ي�ضتو�ضح،  ي�ضاأل، 

واأخذ  الظهرية،  دنت  وملا  املعاجلات.  اإىل  ا  واأي�ضً ال�ضكاوى، 

اإىل توجيه  علًما ب�ضعف االإقبال على �ضناديق االقرتاع، بادر 

يحّث  وامل�ضموعة،  املرئّية  االإعالم  و�ضائل  عرب  مبا�ضرة،  ر�ضالة 

والتقّدم  المباالتهم،  عن  التخّلي  وينا�ضدهم  املواطنني،  فيها 

واختيار  قناعاتهم،  االقرتاع النتخاب  بحما�ضة نحو �ضناديق 

كان  املر�ضحني.  من  طموحاتهم  حتقيق  على  قادر  هو  من 

الن�ضبي  القانون  باأن  تقول  وقناعته  عفويته،  من  نابًعا  عتبه 

يجب اأن يحقق اأعلى ن�ضبة من املقرتعني، واملتحّم�ضني للقيام 

بواجبهم الوطني، الأنه يوّفر اأعلى ن�ضبة من اخليارات املتاحة 

اأمام الناخب كي يلبي �ضوت ال�ضمري، والواجب.

غابت �ضم�ض 6 اأيار 2018، واأقفلت ال�ضناديق، وظهرت النتائج، 

وفاز من فاز، ور�ضب من ر�ضب، وطويت �ضفحة التمديد، واأ�ضبح 

ت�ضخ  ال�ضيا�ضية  احلياة  وعادت  اجلديد،  جمل�ضهم  للبنانيني 

والدولة  واحلكومة،  النواب،  جمل�ض  �ضرايني  يف  جديًدا  دًم��ا 

طي  اإىل  بالدعوة  النتيجة  اجلمهورّية  رئي�ض  اأرف��ق  ككل. 

وفتح  ا،  وطائفًيّ ا  مذهبيًّ املت�ضّنج  ال�ضيا�ضي  اخلطاب  �ضفحة 

يف  واالن�ضهار  والتعاون،  والتفاهم،  احلوار،  من  جديدة  �ضفحة 

بور�ضة  العمل  اإىل  واالنطالق  الفعلّية  الوطنّية  الوحدة  بوتقة 

االجن��ازات  حتقيق  على  تنكّب  متكاملة  كاملة  واح��دة 

و�ضواًل  بال�ضروريات  ب��دًءا 

ومن  الكماليات،  اإىل 

اإىل  و���ض��واًل  البديهيات 

ال�ضياديات.

خارطة الطريق

قدماه  وط��اأت  اأن  منذ 

كرئي�ض  ب��ع��ب��دا  ق�ضر 

للجمهورية  منتخب 

اللبنانية بعد طول فراغ، 

مع  يبداأ  عهده  باأن  قال 

ت�ضّكل  حكومة  اأول 

بعد االنتخابات النيابّية. انتهى »القطوع« الكبري على خري. 

اللبنانيون  واختار  املقررة،  مواعيدها  يف  االنتخابات  وجرت 

يف  الت�ضريع  مقاعد  على  ه��وؤالء  يجل�ض  اأن  وقبل  ممثيلهم، 

املجل�ض النيابي، ذّكرهم بالواجبات وامل�ضوؤوليات امللقاة على 

عواتقهم. هناك خطاب الق�ضم، هناك االأولويات التي وردت 

الكهربائي،  التيار  تبداأ من  التي  التحديات  متنه، هناك  يف 

لت�ضل اإىل معاجلة النفايات، وزحمة ال�ضري، واخلدمات ال�ضحّية، 

م��روًرا  واالإقت�ضادّية،  والرتبّوية،  واملعي�ضّية،  واالجتماعّية، 

امل�ضريّية،  التحّديات  اإىل  وو�ضواًل  القوانني،  وحتديث  بالف�ضاد، 

وانعكا�ضاته  املت�ضدع،  واجلوار  والنازحني،  الالجئني،  واأزمتي 

على من حوله.

اقرتاع املنت�سرين

القانون  اإىل  اللبنانيني  من  الغالبية  ومعه  العهد،  ينظر   

االغرتاب  معجزة  حّول  اإذ  كاإجناز،   2018 »موديل«  االإنتخابي 
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تزخر  باجلملة  عجائب  اإىل 

الوطن  على  وت���در  ب��اخل��ري، 

اجتماعّية.   – واإن�ضانّية  ومادّية،  معنوّية،  وم��ردودات  فوائد 

رئي�ض  عهد  يف  باأنه  نور  من  وباأحرف  يوًما،  التاريخ  و�ضيذكر 

اجلمهورّية العماد مي�ضال عون، مّت بتاريخ 26 و29 ني�ضان 2018، 

انتخاب املنت�ضرين يف �ضت دول عربّية، ثم يف 34 دولة يف العامل، 

املقيم،  بلبنان  املنت�ضر  لبنان  ربط  العملية  هذه  مبوجب  ومّت 

واالإمكانات،  القدرات  وتفعيل  اجل�ضور،  واإقامة  احلدود،  وفتح 

وتوجيهها وتوظيفها خلدمة االزدهار، واال�ضتقرار، وزيادة فر�ض 

اال�ضتثمار.

ال ميكن حتجيم هذا االإجناز، اأو املرور به مرور الكرام، وكاأنه 

االنتخابية.  العملية  انتهاء  انتهى مع  قد  جمرد حدث عادي 

اإن املقاربات الوطنّية ال تقا�ض من هذه الزاوية ال�ضيقة، والدليل 

الرابع من  اأو  الثالث  وت�ضجيع اجليل  اجلن�ضّية،  اأن اكت�ضاب 

يف  واالنخراط  واالأج��داد،  االآباء  وطن  اإىل  التعرف  االنت�ضار على 

الوطن،  جمعيات ك�ضفّية، وخميمات �ضيفّية تقام يف ربوع 

واكت�ضاف الطاقات املذهلة باإمكاناتها، وحماوالت توظيفها 

على خطوط امل�ضالح امل�ضرتكة املتوا�ضلة، وح�ّض من هو مقيم 

امل�ضاركة يف عملية جتديد  االأر�ض على  االأربع من  الرياح  يف 

ا امل�ضاهمة  الطواقم الب�ضرّية يف املوؤ�ض�ضات الر�ضمّية للدولة، واأي�ضً

يف �ضنع القرار ال�ضيا�ضي، الوطني، ال�ضيادي، لي�ض باالأمر العادي. 

اأما قمة االإجنازات فهي تلك الهادفة اإىل اإر�ضاء ج�ضور التوا�ضل 

يحّلق  اأن  من  الوطن  لتمكني  واأبعادها،  وجوهها  مبختلف 

عالًيا بجناحيه املقيم واملنت�ضر.

مقالع القامات

لي�ضت »بنديرة« اأحمد بك االأ�ضعد، و�ضربي حماده، اأقل زهًوا 

الزمان  ذلك  مقالع  الن�ضبي.  القانون  »بنديرة«  من  واإ�ضراًقا 

ال�ضراويل  رجال  القا�ضية  حجارتها  »يرّو�ض«  �ضّوانّية  كانت 

وطرابي�ضها  بقنابيزها،  املقدودة،  القامات،  واأ�ضحاب  الدهرّية، 

�ضجن  من  حينه  يف  لبنان  خ��رج  زم��ن  املق�ضبة.  وعباءاتها 

وعّزة  والكرامة،  احلرّية،  رحابة  اإىل  واالنتداب،  اال�ضتعمار، 

النف�ض، وبناء الدولة ال�ضامنة، واملوؤ�ض�ضات املوؤمتنة. ومقالع هذا 

زمن  التي كانت يف  تلك  و�ضالبة عن  ق�ضاوة  تقل  ال  الزمان 

ال�ضرولة والقنبزة. الفارق اأن رجال هذا الزمان قد اأ�ضابتهم لوثة 

»ال�ضموكن«،  الع�ضر  ركب  اإليهم  وحمل  والتطور،  التحول 

والكرافات »ال�ضينّيه«، لكّن الهموم امل�ضرتكة واحدة، رمبا 

العالق  املوقع  ب�ضبب  ورمبا  اجلغرافيا،  وعوامل  التاريخ،  بفعل 

نتيجة  ورمبا  اجلافة،  ال�ضحراء  وكثبان  املوج  فق�ض  بني  ما 

اللبنان،  الل�ضيقة برتكيبة هذا  املزايا اخلا�ضة  جمموعة من 

وتنّوع جمتمعه املعقد بتعدديته، وثقافته، وعينه ال�ضاردة دوًما 

اإىل اخلارج لرت�ضد حقيقة ما يجري عند اجلار القريب اأو البعيد.

»بنديرة« القانون الن�ضبي ثبتت لبنان الوطن والكيان على 

مفارق مقاربات ثالث:

ومهرجانات،  انتخابات،  جت��ري  اأن  ال�ضهل  ب��االأم��ر  لي�ض 

بالرباكني  حم��اط  بلد  يف  ودع��ائ��ّي��ة  انتخابّية،  وح��م��الت 

املنظم  املدبر  والتدمري  املرتاكمة،  الاّلهبة  واحلمم  امل�ضتعلة، 

ا  للب�ضر واحلجر. اإن يف هذا ما يدعو اإىل التفكري والتاأمل، واأي�ضً

اإىل ا�ضتخال�ض العرب من الدرو�ض ال�ضارية.

ولي�ض باالأمر ال�ضهل اأن جتدد ال�ضلطة الت�ضريعّية �ضبابها بعد 

يف  والرتّهل  بال�ضيخوخة،  مثقلة  التمديد،  من  طويلة  �ضنوات 

وقت تغيب فيه موؤ�ض�ضات، وت�ضقط اأنظمة، وتتهاوى كيانات 

زمن  الزمن  كان  واإذا  ونهو�ضها.  قوتها  عّز  يف  يوًما  كانت 

التحّول نحو اخليارات ال�ضعبة واملكلفة، كان�ضحاب الواليات 

املعلبة  الت�ضويات  ودخول  االإيراين،  النووي  االتفاق  من  املتحدة 

بني  واملزايدات  الت�ضويات  نفق  امل�ضتعلة  ال�ضاحات  من  للعديد 

عوا�ضم الدول املتورطة، اأو الطاحمة، فاإن التحّول يف لبنان ر�ضم 

وحدة  ان�ضهار،  تفاهم،  »اإجماع،  اجلمهورية:  رئي�ض  اأط��ره 

وطنية، وفريق عمل واحد متكامل ملواجهة التحديات«.

النواب  ملجل�ض  التمديد  باأن  يقال  اأن  ال�ضهل  باالأمر  ولي�ض 

ح�ضل يوًما بذريعة اأّنه ال ميكن اإجراء انتخابات يف ظّل و�ضع 

مناخات  توؤمن  التي  ال�ضمانات  توافر  وعدم  منفلت،  اأمني 

اال�ضتقرار واحلرّية للناخب كي يقوم بواجبه الد�ضتوري. اليوم، 

»�ضربة كف«، ميكن  دون  اأيار من  ال�ضاد�ض من  مرور  وبعد 

القول باأن اجلي�ض اللبناين، وموؤازرة القوى االأمنية، قد متّكن 

من تاأمني املظّلة الواقية لال�ضتحقاق الد�ضتوري الذي يجري الأول 

مّرة بعد 9 �ضنوات من التمديد، وباأعلى ن�ضبة من الكفاءة يف 

توفري اال�ضتقرار للمواطن، واملر�ضح، والناخب، واأقالم االقرتاع، 

والدوائر، وعلى م�ضاحة كل الوطن...

وتبقى »البنديرة« هي االأقوى بف�ضل الوعي اجلماعي، والوحدة 

الوطنّية.







يد  على   1971 العام  يف  املنتدى  تاأ�س�س 

اأ�ستاذ القت�ساد والأعمال كالو�س �سواب 

)مهند�س   Klaus Martin Schwab
واقت�سادي اأملاين واأ�ستاذ حما�سر يف جامعة 

 Cologny جنيف(، وا�ستقر يف كولونيي

�سوي�سرا،  يف  جنيف  ملنطقة  التابعة 

له  افُتِتحت   ،2006 العام  من  واعتباًرا 

ال�سينية  العا�سمة  اإقليمية يف  مكاتب 

ونيويورك  اليابان،  يف  وطوكيو  بكني، 

املتحدة  الوليات  يف  فرن�سي�سكو  و�سان 

العربية  الإم��ارات  دولة  ويف  الأمريكية، 

والهند واأمريكا اجلنوبية.

يف  تقع  �سغرية  مدينة   Davos دافو�س 

منطقة  يف  لندوي�سر  نهر  على  واٍد  و�سط 

من  ال�سرقية  ال�سمالية  الأل���ب  جبال 

البلدة  بو�سفها  ا�ستهرت  وقد  �سوي�سرا. 

لالجتماعات  امل�ست�سيفة 

ال�سنوية »للمنتدى القت�سادي 

من  نخبة  فيه  يجتمع  ال��ذي  العاملي« 

خمتلف  من  والأعمال  ال�سيا�سة  رجال 

�سيا�سية  ق�سايا  يف  للتباحث  العامل  دول 

واقت�سادية معينة.

 

الأع�شاء وامل�شاركون

من  �سخ�سية  األ��ف  املنتدى  ه��ذا  ي�سم 

اجلن�سيات  املتعددة  ال�سركات  ممّثلي 

الكربى، من اأمثال »ن�ستلة« و»نيكي« 

وغريها  و»بكتل«  و»مايكرو�سوفت« 

م��ن ال�����س��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ك��ربى، 

عن  فيها  املال  راأ�س  حركة  تزيد  والتي 

القادة  ع��ن  ف�ساًل  دولٍر،  م��ل��ي��ارات   5

النقا�سات فيه على  وترّكز  ال�سيا�سّيني، 

التي  وال�سيا�سية  القت�سادية  امل�ساكل 

على  حّلها.  وكيفية  ال��ع��امل  ت��واج��ه 

ر�سمًيا  يعترب  املنتدى  اأّن  م��ن  ال��رغ��م 

تبغي  ل  حكومية«  غ��ري  »منظمة 

الربح، ومفتوحة ملن يرغب، اإّل اأّن �سروط 

ع�سويته ُتّتم اأن ل يقّل دخل ال�سركة 

جانب  اإىل  ال�سنة،  يف  دولر  مليار  عن 

دولر.   12500 قدره  �سنوي  ع�سوية  ا�سرتاك 

اأّما ال�سرتاك يف املوؤمتر ال�سنوي فيكّلف 

6250 دولًرا. اإذا اأرادت ال�سركة ال�سرتاك 

يف و�سع اأجندة هذا املوؤمتر قبل انعقاده، 

اإذا  اأّم��ا  دولر،   250000 تدفع  اأن  فعليها 

دائًما فعليها  �سريًكا  اأن تكون  اأرادت 

اأن تدفع 78000 دولٍر.

من  لفيف  عادًة  ال�سنوي  املوؤمتر  يح�سر 

النخب القت�سادية اإىل جانب بع�س روؤ�ساء 

وممثلي  وال���وزراء،  واحلكومات  ال��دول 

املحامني  وبع�س  ال��دول��ي��ة،  املنظمات 

وال�سحفيني والأكادمييني. وقد راأى بع�س 

ال�سنوية  الجتماعات  اأّن  العامل  ق��ادة 

اإعداد:  د.اأحمد عّلو  - عميد متقاعد

درا�سات 

واأبحاث

67 العدد 395

دافو�س 2018 يدّق ناقو�س اخلطر

الروبوتات �شوف حتتّل 

ماليني الوظائف

بدلاً من الإن�شان

منظمة  هو  العاملي  القت�شادي  املنتدى 

دولية م�شتقلة غري ربحية، مقّرها �شوي�شرا، 

وهي »مكّر�شة لتح�شني حالة العامل« وفق 

�شعار املنتدى الذي ي�شارك فيه روؤ�شاء دول 

واأكادمييون،  و�شيا�شيون  اأعمال  ورجال 

وهوؤلء  املجتمعات،  قادة  من  وغريهم 

دّقوا ناقو�س اخلطر...



لي�ست كافية لدرء املخاطر والتحديات، 

اإقليمية  اجتماعات  عقد  تقّرر  لذلك 

الالتينية  اأمريكا  يف  العام،  مدار  على 

واأفريقيا وال�سرقني الأو�سط والأق�سى، وذلك 

»النفتاح  عملية  يف  الت�سريع  اأجل  من 

والتعبئة   » الق��ت�����س��ادَي��نينْ والن���دم���اج 

ن�سيب  ك��ان  وق��د  املنتدى.  ل�سيا�سات 

منطقة ال�سرق الأو�سط ثالثة اجتماعات 

اإقليمية بني العامني 2002 و 2005 ُعقدت 

ا�ستهدفت  ال��ت��وايل،  على  الأردن  يف 

القت�ساد  يف  املنطقة  دم��ج  بالأ�سا�س 

»ال�سرق  م�ستقبل  ومناق�سة  ال��ع��امل��ي 

والقت�سادي،  ال�سيا�سي  الكبري«  الأو�سط 

لتن�سيط  ا�ستقرار  من  ذلك  يتطّلبه  وما 

تناولت  ال�ستثمارات.  وجذب  القت�ساد 

يف  الإره��اب  اأ�سباب  الجتماعات  تلك 

اإىل  وتاأثريه،  العراق  وم�ستقبل  املنطقة 

جانب مناق�سة اتفاقيات ترير التجارة، 

البرتول،  اأ�سعار  وارتفاع  الأ���س��واق،  فتح 

اإلخ...

دافو�س 2018

�سعاًرا  عاٍم  كل  دافو�س  منتدى  يرفع 

العام  ه��ذا  رف��ع  وق��د  والنقا�س،  للبحث 

عامل  يف  م�سرتك  م�ستقبل  »بناء  �سعار: 

 Creating a Shared منك�سر« 

 .Future in a Fractured World
وقال يل هاول املدير الإداري للمنتدى، اإّن 

»و�سع  هو  العام  هذا  الجتماع  هدف 

منك�سٍر«،  ع��امٍل  يف  م�سرتكة  روؤي���ة 

وللقيام  الك�سور،  هذه  هي  اأين  ملعرفة 

ب�سيء ما حيالها.

وعلى هذا الأ�سا�س رّكزت الجتماعات 

ع��ل��ى درا����س���ة اأ���س��ب��اب الن��ق�����س��ام��ات 

وا�ستطالع احللول العملّية لها.

انطلقت اأعمال دافو�س 2018 مب�ساركة 

نحو �سبعني رئي�س دولة ورئي�س حكومة 

ونحو 340 وزيًرا من خمتلف اأنحاء العامل، 

وال�سيا�سة  الأع��م��ال  رج��ال  م��ن  و3500 

ا�ستمّرت  العاملية.  ال�سركات  وروؤ���س��اء 

نحو  اجلل�سات 

اأي����ام، وك��ان   4

اأّن  فيها  الالفت 

تراأّ�سن  الن�ساء 

حماورها  معظم 

َن مناق�ساتها  واأَدرنْ

ال���ت���ي ت��ن��اول��ت 

تتعّلق  موا�سيع 

بالعوملة، والتجارة 

احل��رة،  العاملية 

وال�������س���ن���اع���ة، 

بني  وامل�ساواة  والبيئة،  ال�ستثمار،  وحرية 

والت�سّخم  والأجر،  العمل  واملراأة يف  الرجل 

مالية  اأزم����ة  م��ن  وال��ّت��خ��ّوف  ال��ع��امل��ي 

العمالت.  وح��رب  ال��ع��ام،  ه��ذا  جديدة 

الرتبية  ق�سايا  اجلل�سات  تناولت  كما 

اجل��دي��دة  التكنولوجيا  واخ��رتاع��ات 

ال��ع��الج  و���س��ائ��ل  ت�سني  يف  وت��اأث��ريه��ا 

املنتدى عدًدا من  والدواء. كذلك عالج 

الق�سايا ال�سيا�سية والأزمات حول العامل، 

والهجرة  والنازحني  الاّلجئني  كق�سايا 

من اجلنوب اإىل ال�سمال.

ال�شرق الأو�شط ولبنان

بعنوان  جل�سة  امل��ن��ت��دى  يف  ُع��ِق��دت 

»توازن جديد يف منطقة ال�سرق الأو�سط« 

دول  بني  احل��دود  اأمن��اط  تغرّي  بحث  ومّت 

ال�سرق الأو�سط، والعنف على امتداد هذه 

اإع��ادة  توّقعات  نوِق�ست  كما  احل��دود. 

ال�سوء  ت�سليط  ومّت  املنطقة،  ت�سكيل 

على اإمكان ظهور نظام مرتابط جديد 

يعيد ر�سم مالمح منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمايل اأفريقيا يف ظّل اأمناط جديدة من 

العالقات الإقليمية والدولية.

اللبنانية  احلكومة  رئي�س  �سارك  وقد 

ُعِقدت  ال��ذي  املنتدى  يف  احلريري  �سعد 

اإحدى جل�ساته تت عنوان: »الّتحديات 

الرئي�س  و���س��رح  ل��ب��ن��ان«،  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

احلريري موقف لبنان من ق�سايا خمتلفة 

والإره���اب  النازحني  ق�سايا  ا  وخ�سو�سً

دول  وبقّية  املنطقة  دول  مع  والعالقة 

العامل.

اأوروبا واأفريقيا والوليات املتحدة 

الأمريكية

وم�ستقبل  »اأوروب���ا  ملف  املنتدى  اأث��ار 

الهجرة  مو�سوع  اإىل  وت��ط��ّرق  الت���اد« 

رئي�س  و�سعى  اأوروب�����ا.  اإىل  الأف��ري��ق��ي��ة 

الوليات املتحدة دونالد ترامب يف خطابه 

الدبلوما�سيني  ال�سركاء  طماأنة  اإىل 

والتجاريني لبالده، والقلقني من مواقفه 

ال�سابقة. فاأّكد »�سداقة الوليات املتحدة 

اأف�سل«،  عامٍل  بناء  اأجل  من  وتعاونها 

اأمريكا  �سعار  دائًما  »�ساأطرح  م�سيًفا: 

البلدان  ق��ادة  على  يتعنّي  كما  اأّوًل، 

اأمريكا  ا. لكن  اأي�سً اأن يفعلوا  الأخرى 

عندما  وحدها...  اأمريكا  تعني  ل  اأّوًل 

معها...  ال��ع��امل  ينمو  اأم��ريك��ا  تنمو 

واأبوابها مفتوحة لرجال الأعمال...«.

روؤى م�شتقبلّية

موؤمتر  يف  �ساركوا  اأعمال  رج��ال  قال 

دافو�س اإّن العتماد املتنامي على الذكاء 

ال�سناعي يف جمال الوظائف، قد يوؤدي اإىل 

درا�سة  وك�سفت  منها.  الكثري  خ�سارة 

 1.4 اأّن  العاملي  النقا�س  ه��ذا  يف  ُن�سرت 

مليون وظيفة يف الوليات املتحدة وحدها 

 ،2026 العام  بحلول  م��ه��ّددة  �ستكون 

ب�سبب تطّور التقنيات اجلديدة.

»م��ان  رئي�س  روميلياك  اآلن  ولفت 

املّرة  اأّن »امل�ساألة هذه  اإىل  باور« يف فرن�سا 

العمال  بني  بالعالقة  ح�سًرا  تتعّلق  ل 

اليدوية  املهن  اأّن  اإىل  م�سرًيا  وامل���دراء«، 

املهّددة،  الأعمال  اأكرث  بال�سرورة  لي�ست 

درا�سات 

واأبحاث

العدد 68395



على  القائمة  »امل��ه��ن  اأّن  اإىل  لف��ًت��ا 

يدوية  كانت  �سواء  متكّررة  خطوات 

الزوال«.  خطر  تواجه  التي  هي  اإدارية  اأم 

وهذا ما كّررته واأّكدته ال�سيدة مينو�س 

لالقت�ساد  لندن  مدر�سة  مديرة  �سفيق 

اأو  روتينّي  »اإّن كل عمل  قالت:  عندما 

متكّرر �سي�سبح موؤّلاًل«.

اأّن  الدولية«  »ماكينزي  موؤ�س�سة  وراأت 

مليون   800 نحو  �سي�سغل  الآيل  الإن�سان 

وظيفة بحلول العام 2030.

جمموعة  موؤ�س�س  ما  جاك  راأى  كما 

ال�سينية،  التجارة  عمالق  بابا«  »علي 

وال��ت��ع��ل��ي��م  امل���ع���ارف  اع��ت��م��اد  »اأّن 

�سنة   200 منذ  الثابت  الكال�سيكي 

لن  لأّن��ه��م  يف�سلون  اأطفالنا  �سيجعل 

الآلت، لذلك يجب  ي�ستطيعوا مناف�سة 

 Soft اأّن نعّلم الأطفال املهارات الناعمة

والقّيم،  امل�ستقل،  كالتفكري   ،Skills
الإن�سان  اأّن  راأى  كما  الفريق«.  وعمل 

اأ���س��ب��ح ب��ح��اج��ة 

للحب«  ل�»معّدل 

 Love Quotient
LQ عندما يتقّدم 
من  ب���دًل  للعمل 

 IQ معّدل الذكاء

 Intel l igemce
ليبقى   Quotient

للعمل معنى.

الرثوة يف العامل

منّظمة  ذكرت 

»اأوك�����س��ف��ام« يف 

 %82 اأّن  تقريرها 

العاملية  الرثوة  من 

ال��ع��ام  يف  ذه��ب��ت 

اإىل 1% من  املا�سي 

���س��ك��ان ال��ع��امل، 

 3.7 اأّن  ح��ني  يف 

مل  ن�سمة  م��ل��ي��ار 

ي�ستفيدوا من زيادة 

ن  ت�سّ اأو  ثرواتهم 

كما  معي�ستهم. 

بن�سبة  ازدادت  الأغنياء  ثروة  اأّن  ذكرت 

ترتفع  مل  بينما   ،2010 العام  منذ   %13

اأجور العّمال اإّل بن�سبة 2% فقط. كذلك 

كل  واحد  مبعّدل  الأثرياء  عدد  ارتفع 

 2016 اآذار  بني  املمتدة  الفرتة  يف  يومني، 

واآذار 2017. وراأت املنّظمة اأّن هذا الت�ساعد 

ن�سبة  ي�ساعف  اأن  ميكن  الكبري 

واأّن  م��رات،   7 من  اأك��رث  املدقع  الفقر 

»اإعادة ت�سميم امل�ستقبل الأف�سل يكون 

مبكافاأة اأ�سحاب العمل ال�سعب بن�سبة 

اأكرب من مكافاأة اأ�سحاب الرثوة«.

النتقادات

يرى نا�سطون يف »املعهد العابر للحدود« 

منتدى  اأّن   Transnational Institute
العاملية  للنخب  موؤ�س�سة  اإّل  لي�س  دافو�س 

ال�ساعدة، ومنرًبا ل�»عوملة مافيوقراطية« 

لأ���س��ح��اب ال��ب��ن��وك، وال�����س��ن��اع��ي��ني، 

يتبادلون  وال�سيا�سيني...  والتكنوقراط، 

م�ساحلهم  خل��دم��ة  اأف��ك��اره��م  ف��ي��ه 

امل�سرتكة، م�ساحلهم هم فقط... ذلك 

العامل  اأّنهم مل يغرّيوا �سيًئا يف م�ساكل 

احلراري،  الحتبا�س  اأو  البيئة،  كتلّوث 

اأو الأمرا�س املزمنة اأو الديون. اإّنهم فقط 

امل�ساكل  ه��ذه  ح��ل��ول  ع��بء  ينقلون 

الأعمال  ورجال  عن عاتق احلكومات 

ويحّولونها اإىل م�سوؤولية مبا�سرة تقع على 

عاتق امل�ستهلكني يف اأ�سفل الهرم.

املنتدى  اأع�ساء  البع�س  يّتهم  كذلك، 

باأّنهم نخب عاملية غنية تعي�س يف بروج 

اأو  لوطن  ال��ولء  مفاهيم  خارج  عاجية 

من  العامل  اإىل  وينظرون  بعينها،  لأمة 

الزجاجية  م�ساحلهم  ن��ّظ��ارات  خ��الل 

امللّونة، والتي ل تتاأثر مبا يجري حولها اأو 

توؤّثر فيه، اإّل مبا يخدم م�ساحلها.

ومن املعلوم يف هذا ال�سياق اأّن الأ�سوات 

العوملة،  و�سيا�سات  دافو�س  على  املحتّجة 

اأّدت اإىل قيام تظاهرات يف مدن �سوي�سرية 

دوراته،  من  العديد  انعقاد  مع  بالتزامن 

يف  ال��ت��اأث��ري  م��ن  بعيدة  ظّلت  لكّنها 

اأعماله.

يقّدم  اأّنه  دافو�س  موؤيدو  يرى  املقابل  يف 

�سيا�سية  وتفاهمات  لقاءات  لعقد  ا  فر�سً

احلواجز  ترفع  واجتماعية  واقت�سادية 

يف  امل�سدودة  واملنافذ  الطرق  بع�س  وتفتح 

النفتاح  ي�سهل  مّما  الدولية،  العالقات 

ما  لو�سل  ج�����س��وًرا  ومي��ّد  الآخ���ر،  على 

انقطع بني الدول والأ�سخا�س.

 

املراجع:

• http://www.weforum.

org/events/world-economic-

forum-annual-meeting
• http://www.weforum.org/

about/world-economic-forum
• http://en.wikipedia.org/

wiki/world-economic-forum
• http://fortune.com/what-

is-the-world-economic-

forum-annual-meeting-davos
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ق�سايا 

اإعداد: اإح�شان مرت�شىاإقليمية

باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية

العدد 70395

هل من دور للمعار�شة  زعيم  دور  يحدد  قانون  وجود  عدم  من  الرغم  على 

املعار�شة يف اإ�شرائيل حتى العام 2000، فاإنه كان من املعتاد، 

دورية بني كل من  اجتماعات  تنعقد  اأن  التاريخ،  قبل هذا 

رئي�س جمل�س الوزراء يف ال�شلطة ورئي�س اأكرب حزب معار�س 

خارج احلكومة، للتداول يف �شوؤون البلد املختلفة وبخا�شٍة 

يتم  كان  الجتماعات  تلك  انعقاد  ولكن  منها،  احل�شا�شة 

فقط بقرار من رئي�س الوزراء نف�شه.

ا للمعار�شة القانون يعطي دوراً

اإىل  ق��ان��ون  مب�سروعي  التقدم  مّت   ،2000 ال��ع��ام  اأوائ���ل  يف 

كان  ودوره.  املعار�سة  زعيم  و�سع  لتعديل  الكني�ست 

اأحدهما »م�سروع قانون احلكومة« )املقدم من احلكومة 

امل�ستقلني«،  الأع�ساء  قانون  »م�سروع  هو  والآخ��ر  نف�سها( 

امل�سروعني  دمج  مّت  لن��داو.  عوزي  الكني�ست  ع�سو  وقّدمه 

لدور  العري�سة  وُحّدَدت اخلطوط   ،)2000 واحد )متوز  يف تعديل 

زعيم املعار�سة، باعتباره وحزبه ي�سكالن جزًءا مهًما من 

الراأي العام الداخلي واأداة اأ�سا�سية ملراقبة اأن�سطة احلكومة.

اأ�سبح اأكرث الإ�سرائيليني را�سني بالواقع  الراهن  يف الوقت 

ا�ستمرار  اأن  وا�ست�سلموا حلجة احلكومة  القائم لالحتالل، 

الإ�سرائيلي،  القومي  الأم��ن  حلماية  �سروري  الحتالل  هذا 

لكن ثمة اآخرون ينظرون اإىل الحتالل لي�س فقط باعتباره 

بل  الفل�سطينيي،  الإن�����س��ان  حلقوق  ج�سيًما  انتهاًكا 

كتهديد حقيقي للطابع الدميوقراطي الإ�سرائيلي والطابع 

القومي اليهودي.

حافظت احلكومات الإ�سرائيلية اليمينية على الحتالل 

باأي و�سيلة متاحة، مبا يف ذلك ا�ستخدام القوة، بينما ف�سلت 

ب�سكل  والو�سط  الي�سار  من  الإ�سرائيلية  املعار�سة  اأح��زاب 

بربنامج  النهو�س  يف  متعددة،  �سنوات  مدى  وعلى  ف��ادح، 

الفل�سطيني  ال�سراع  وحّل  الحتالل  لإنهاء  موّحد  �سيا�سي 

الإ�سرائيلي على اأ�سا�س حّل الدولتني.

»املع�سكر  يف  املمّثلة  الإ�سرائيلية  املعار�سة  زعيم  يّتهم 

نتنياهو  ال���وزراء  رئي�س  هرت�سوغ  يت�سحاق  ال�سهيوين« 

الدولتني،  حّل  تاأييده  يعلن  لأنه  واملعايري  املواقف  بازدواجية 

ويرى  املبداأ.  هذا  مع  تتناق�س  باأعمال  يقوم  ا  عمليًّ لكنه 

تنّفذ  نتنياهو  عهد  يف  الإ�سرائيلية  احلكومة  اأن  هرت�سوغ 

ال�سفة،  يف  وامل�ستوطنات  للمناطق  زاح��ف  �سم  عملية 

كما ي�سف نتنياهو اأنه »عاجز عن اتخاذ قرارات اإبداعية 

تاريخية«.

 

م�شروع هرت�شوغ

ال��ق��د���س مع  اق��ت�����س��ام  اإىل  ي��دع��و ه��رت�����س��وغ  امل��ق��اب��ل  يف 

للت�سوية  تاريخية  فر�سة  تفويت  من  حمّذًرا  الفل�سطينيني، 

اإجراء  اإىل  ا  اأي�سً يدعو  وهو  اإ�سرائيل.  دولة  يهّدد م�ستقبل  مبا 

انتخابات برملانية مبكرة اأو ا�ستفتاء عام حول حّل الدولتني. 

الوقت نف�سه يقّدم م�سروًعا من ع�سر نقاط للخروج من  ويف 

احلالية  احلكومة  تتبناها  التي  والتعطيل  املراوحة  حالة 

وتطّبقها، وهي كالآتي:

1. جتديد الت�سديق من قبل الطرفني، والتزام املجتمع الدويل 

اإىل جنب يف  النهائي لدولتني تعي�سان جنًبا  تقيق الهدف 

�سالم واأمن.

 10 اإىل  ت�سل  اإطار زمني )ملدة  و�سع  اتفاق اجلانبني على   .2

اإىل  املنطقة  كامل  اإعالن  خالله  يتم  اأن  على  �سنوات(، 

نوع.  اأي  من  العن�ف  لنب�ذ  مكاًنا  الأردن  نهر  من  الغرب 

ل  عقوبة  اإن�����زال  ويت�س�ّمن  م�ست�رًكا  التنف�يذ  ويك�ون 

وذل�ك  التحري�س،  اأو  الإرهاب  من  نوع  اأي  على  فيها  هوادة 

ح�ول  ق�راًرا  يتبّنى  الذي  الأمن  جم�ل�س  من  مبا�سر  باإ�س�راف 

هذا املو�سوع.

3. انتقال اجلانبني خالل هذه الفرتة اإىل العمل على تقيق 

روؤية الدولتني، وموا�سلة اإ�سرائيل النف�سال عن الفل�سطينيني 

القد�س  �ساأنه حماية  الذي من  ا�ستكمال اجلدار  من خالل 

والكتل ال�ستيطانية، وبناء منطقة عازلة بني القد�س والقرى 

�سلطات  الفل�سطينيني  واإعطاء  املدينة،  حول  الفل�سطينية 

جزء  يف  مدنية  �سالحيات  ال�سلطات  هذه  وت�سمل  اأو�سع. 

من املنطقة »ج«، )نحو 60% من م�ساحة ال�سفة( لتمكني 

املحاذية  الفل�سطينية  التجمعات  يف  احل�سرية  التنمية 



الفل�سطينية الكبرية. وهذا بال�سبط  واملدن  الفا�سل  للجدار 

ووزير  اليهودي  البيت  هو عك�س ما يطالب به زعيم حزب 

التعليم نفتايل بنيت، اأي �سم اإ�سرائيل للمنطقة »ج«.

اإ�سرائيل اأعمال البناء خارج الكتل ال�ستيطانية  4. وقف 

وجتّنب خطوات تغيري الواقع جميعها على الأر�س يف تلك 

املناطق، با�ستثناء الأعمال املطلوبة لالأمن، لتمكني تنفيذ 

روؤية الدولتني.

التنمية  كبري  ب�سكل  �ستت�سارع  الفرتة،  هذه  خالل   .5

و�سوف  ودولية.  اإقليمية  الفل�سطينية، مب�ساعدة  القت�سادية 

خميمات  تاأهيل  اإع���ادة  احل�سرية،  التنمية  ه��ذه  ت�سمل 

ِ للحياة. الالجئني وتطوير اقت�ساد و�سناعة قابَلنينْ

6. يعمل الفل�سطينيون على منع اأي »اإرهاب« اأو تري�س، 

ا اتفاًقا وطنًيا وا�سًعا بني الف�سائل الفل�سطينية،  وي�سوغون اأي�سً

واإذا  واحدة.  �سيادة  �ستكونان تت  وغزة  ال�سفة  اأن  نتيجته 

حدود  يف  فل�سطينية  دولة  باإعالن  لهم  ُي�سَمح  ذلك،  فعلوا 

الدولة  الدائمة لهذه  اأّن احلدود  موؤقتة، و�سوف يكون وا�سًحا 

العرتاف  اإ�سرائيل  و�ستدر�س  اتفاق.  خالل  من  فقط  تتحّدد 

ترى هذه  اأنها  وتعلن  اإيجابي،  الفل�سطينية ب�سكل  بالدولة 

الدولة ك�سريك لت�سوية دائمة.

7. يوا�سل اجلي�س الإ�سرائيلي العمل يف اأنحاء ال�سفة جميعها 

حتى نهر الأردن، وحول قطاع غزة، وي�ستمر التن�سيق الأمني 

مع ال�سلطة الفل�سطينية وي�سبح وثيًقا اأكرث.

8. تعمل الأطراف على اإعادة تاأهيل قطاع غزة وبناء ميناء 

بالكامل  ال�سالح  ونزع  م�سددة،  اأمنية  لرتتيبات  يخ�سع 

وتدمري الأنفاق.

9. بعد هذه الفرتة، على افرتا�س اأنها مّرت من دون عنف، 

من  بدعم  مبا�سرة،  مفاو�سات  فتح  على  اجلانبان  �سيعمل 

دون  من  املحادثات  و�سُتعَقد  الدويل.  واملجتمع  املنطقة  دول 

�سروط م�سبقة، بني �سريكني على قدم امل�ساواة، على حممل 

وت�سوية  ونهائي،  �سامل  �سالم  اتفاق  اإىل  وتوؤدي  وبحزم،  اجلّد 

الق�سايا املثرية للجدل جميعها، وتديد احلدود الدائمة مبا 

يوؤدي اإىل اإعالن انتهاء ال�سراع.

وبقوٍة  علًنا  املنطقة  دول  تدعم   .10

ال��ت��ح��رك��ات، ك��ج��زء م��ن م��ب��ادرة 

وتدفع  وا�سعة.  دراماتيكية  اإقليمية 

موؤ�س�سات  اإن�ساء  م�ساألة  ُقُدًما  اإ�سرائيل 

على  تعمل  الأو�سط  ال�سرق  يف  م�سرتكة 

والقت�ساد  الأم��ن  جمالت  يف  التعاون  اإىل  املنطقة،  تطوير 

هذا  مركز  القد�س  وجعل  والعمال،  الب�سائع  وم��رور  واملياه 

املجمع الإقليمي.

حتالف للمعتدلني؟

من ناحية اأخرى راأى هرت�سوغ اأن خطاب الرئي�س الأمريكي 

قد  الأمريكية  الإ�سالمية  العربية  القمة  يف  ترامب  دونالد 

تكون  للمعتدلني  »تالف  لإن�ساء  الأ�سا�س  حجر  و�سع 

مع  القد�س  اقت�سام  اإىل  دعا  كما  فيه«.  ع�سًوا  اإ�سرائيل 

للت�سوية  تاريخية  فر�سة  تفويت  من  حمّذًرا  الفل�سطينيني، 

مبا يهّدد م�ستقبل دولة اإ�سرائيل.

بنيامني  ال��وزراء  رئي�س  خطاب  على  ا  ردًّ هرت�سوغ،  وق��ال 

نتنياهو اأمام الكني�ست: »اليوم، القد�س موحدة على الورق 

فقط، ويف الواقع، فاإّن ال�سطر ال�سرقي منها حمّرم على اليهود، 

ويف بع�س الأحيان ممنوع على قوى الأمن... فهل هذه هي 

املدينة املوحدة التي حلم بها نتنياهو«. واأو�سح هرت�سوغ اأن 

الرئي�س الأمريكي ترامب جاء اإىل اإ�سرائيل بعد لقاءات مع 

تريد  املنطقة  اأّن  مفادها  ر�سالة  وبيده  مهّمني  عرب  زعماء 

�سالًما، وهي نا�سجة له، موؤكًدا اأن اللحظة موؤاتية للتوجه 

نحو عملية تاريخية �سجاعة لتحقيق روؤية الدولتني ل�سعبني.

بالتزامن مع ت�سريحات هرت�سوغ، تظاهر ع�سرات الآلف 

من ن�سطاء الي�سار الإ�سرائيلى يف تل اأبيب تت �سعار »دولتان 

ال�سفة  احتالل  على  عاًما   50 م��رور  ذك��رى  يف  واح��د  واأم��ل 

ر�سالة  عبا�س  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  واأر�سل  الغربية. 

فيها  قال  هتافاتهم  و�سط  املتظاهرين  اأمام  قراءتها  متت 

اعرتفنا باإ�سرائيل واتفقنا على حل الدولتني، حان الوقت اأن 

تعرتف اإ�سرائيل بدولة فل�سطني وُتنهي الحتالل. لكن اأمام 

اأحزاب  اأن  يبدو  ب�سدة على اجلميع  ال�ساغط  الراهن  الواقع 

ف�ساًل  ف�سلت  قد  والو�سط  الي�سار  من  الإ�سرائيلية  املعار�سة 

الحتالل  لإنهاء  موحد  �سيا�سي  بربنامج  النهو�س  يف  ذريًعا 

وحّل ال�سراع على اأ�سا�س حل الدولتني.
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ق�سايا 

اإعداد: العميد املتقاعد �شارل اأبي نادرع�سكرية

العدد 72395

هل ميكن اإ�شقاط 

�شواريخ »توماهوك« 

الأمريكية مب�شادات 

رو�شية قدمية؟

التي  املعركة  ا  ع�شكرياً ا  لفتاً كان 

جرت يف ني�شان املا�شي يف الأجواء 

خاللها  وا�شتُهِدفت  ال�شورية، 

والع�شكرية  املدنية  املواقع  بع�س 

غربية،  كروز  ب�شواريخ  ال�شورية 

واأمريكية،  وبريطانية  فرن�شية 

ا�شرتاتيجية  قاذفات  من  ا  انطالقاً

ومن بوارج حربية. وقد ت�شاربت 

هذه  جن��اح  ح��ول  املعلومات 

بتحقيق  املتطورة  ال�شواريخ 

واعرتا�س  ف�شلها  اأو  اأهدافها، 

بوا�شطة  منها  الأك��رب  الق�شم 

رو�شية  ج��وي  دف��اع  منظومة 

الإ�شاءة  �شنحاول  العهد.  قدمية 

بطريقة مو�شوعية على املعطيات 

التي  والتقنّية،  والفنّية  الع�شكرية 

ال�شاروخية،  ال�شربة  هذه  رافقت 

مبعزل عن املعطيات الأخرى.

املعطيات الع�شكرية

اجلوي  ال��دف��اع  ق��وات  ا�ستعملت  لقد 

اعرتا�سية  �سواريخ  املواجهة  يف  ال�سورية 

من طراز »اإ�س-125« و»اإ�س-200« و»بوك« 

ت��ع��ت��رب من  و»ك����ف����ادرات«، وه���ي ل 

واّدع��ت  احلديثة،  الع�سكرية  املعدات 

ن�سبة كبرية  اأ�سقطت  اأّنها  القوات  هذه 

»توماهوك«  بينها  ومن  ال�سواريخ،  من 

اأهدافها.  اإىل  الو�سول  قبل  الأمريكية، 

العرتا�سية  واريخ  ال�سّ مميزات  هي  فما 

التي ا�سُتخِدمت يف املواجهة؟

املنظومات العرتا�شية

:»125 – • »اإ�س 
بطاريات �ساروخية ق�سرية املدى دخلت 

العام  يف  ال�سوفياتي  اجلي�س  يف  اخلدمة 

ومت  نيفا«،  »اإ����س-125  ا�سم  تت   1961

وتمل  »بيت�سورا«،  مب�سمى  ت�سديرها 

ا�سم  والناتو  البنتاغون  ت�سنيف  ح�سب 

.»SA-3 Goa«

للت�سدي  امل��ن��ظ��وم��ة  ه���ذه  ُت�ستخدم 

طيار  دون  ومن  بطيار  اجلوية  لالأهداف 

تراوح  التي  املنخف�سة  الرتفاعات  على 

 25 اإىل   3.5 بعد  وعلى  و18000 مرت   20 بني 

كلم.

• »اإ�س-200«:
بعيدة  �ساروخية  جوي  دف��اع  من�سات 

واملن�ساآت  القوات  املدى خم�س�سة حلماية 

من الطائرات القاذفة وال�سواريخ، من�سات 

ت�سميمها  مّت  ثابتة،  �سواريخها  اإطالق 

يف العام 1964 ودخلت اخلدمة يف اجلي�س 

وحملت   ،1967 العام  منذ  ال�سوفياتي 

اأ�سماء: »اأنغارا« و»فيغا« و»دوبنا«، اأما يف 

ت�سنيف البنتاغون والناتو، فهي �سواريخ 

»�سام – 5«.

• »منظومة بوك«:
منظومة دفاع جوي �ساروخي �سوفياتية 

لالأهداف  للت�سدي  �سة  خم�سّ متحركة، 

اجلوية عالية املناورة على علّو يراوح بني 

14 كلم و30 كلم، وهي تعمل يف ظروف 

الت�سوي�س الإلكرتوين ال�سديد.

اجلي�س  يف  اخل��دم��ة  »ب���وك«  دخ��ل��ت 

قيد  تزال  ول   ،1979 العام  يف  ال�سوفياتي 

ال�سرق  بلدان  من  الكثري  يف  اخلدمة 

خ�سعت  وق��د  اأوروب����ا،  و�سرقي  الأو���س��ط 

ل��ل��ت��ح��دي��ث ب��ع��د ت��ف��ك��ك الت����اد 

والبنتاغون  الناتو  يف  ُتعَرف  ال�سوفياتي، 

با�سم »�سام – 11«.

• »منظومة 2ك12 كوب«: 
ُي�سمى النموذج الت�سديري »كفادرات«، 

»�سام  ا�سم  اخل���ارج  يف  عليها  ويطلق 

القوات  عن  للدفاع  �سة  خم�سّ وهي   ،»6

والقذائف  ال��ط��ائ��رات  م��ن  وحلمايتها 

منخف�سة  ارت��ف��اع��ات  على  املحّلقة 

�سرعة  من  اأق��ل  وب�سرعات  ومتو�سطة، 

خدمة  يف  تزال  ول  منها،  واأكرب  ال�سوت 

من  الكثري  وجيو�س  الرو�سي  اجلي�س 

الدول.

اأ�سقطت منظومة »�سام 6« اأول اأهدافها 

بعدها  وخ�سعت   ،1963 �سباط  يف  اجلوية 



حتى  عة  املو�سّ التجارب  من  ل�سل�سلة 

دخلت الإنتاج يف العام 1967، ثّم خ�سعت 

املتطلبات  ل��ت��الئ��م  ت��دي��ث��ات  ل��ع��دة 

التي  الدول  يف  اجلوي  الدفاع  يف  احلديثة 

�سّدرت اإليها، وبينها م�سر و�سوريا والعراق 

واجلزائر وليبيا واإيران ودول اأوروبا ال�سرقية.

املنظومات املُهاِجمة

اأطلقت الوحدات الأمريكية ما بني 100 

و120 �ساروخ كروز من طراز »توماهوك«، 

�سفن  ب��ني  اإطالقها  من�سات  ت��وّزع��ت 

حربية يف البحر الأحمر، وقاذفات قنابل 

ا�سرتاتيجية انطلقت من قاعدتي العديد 

�ساركت  تركيا.  يف  واإجنرليك  قطر  يف 

قاذفات   4 بوا�سطة  الربيطانية  الوحدات 

مقاتلة نوع »تورنادو جي اأر 4«، اأطلقت 

الفرن�سيون  اأما  �سادو«.  »�ستورم  �سواريخ 

موجهة  ���س��واري��خ  ب��اإط��الق  ف�ساركوا 

جمهولة النوع من قاذفات »رافال«.

اأم-109«: • »توماهوك بي جي 
اخلدمة  دخ��ل  للقارات  عابر  ���س��اروخ 

اأهداف  ل�سرب  وا�سُتخدم   ،1983 العام  يف 

حمددة بعيدة، يزن 1.5 طن ومزّود �سحنة 

وزنها 450 كيلوغراًما، وميكن  نا�سفة 

ا نووًيا. تزويده راأ�سً

و�سفن  غ��وا���س��ات  م��ن  اإط��الق��ه  يتم 

 880 ب�سرعة  هدفه  نحو  وي�سري  كبرية. 

كيلومرًتا يف ال�ساعة، وميكن اأن يبلغ 

الأنواع(،  )بح�سب  كيلومرت   2500 مداه 

ودّقته حمددة بب�سعة اأمتار.

م��ع��ارك  غالبية  يف  ا���س��ت��خ��دام��ه  مت 

وال��ع��راق  اأفغان�ستان  يف  الأم��ريك��ي��ني 

لأهدافه  اإ�سابته  ن�سبة  وكانت  و�سوريا، 

مرتفعة جًدا )282 من اأ�سل 297 هدًفا(.

ميكن  بالرادار  توجيهه  نظام  بف�سل 

ل�»توماهوك« اأن يحّلق على علّو يراوح 

بني 15 و100 مرت عن الأر�س، ويتكيف مع 

الإمكان.  قدر  خفًيا  ليبقى  ت�ساري�سها 

وهو ذو فاعلية مرتفعة �سّد البنى التحتية 

املهمة مثل الأبنية والثكنات واملطارات 

نة. والأهداف املح�سّ

التوجيه  باأنظمة  »توماهوك«  ميتاز   

الذاتي، وَي�ستعمل خارطة رادارية مربجمة 

للتاأقلم مع الت�ساري�س على امل�سار، ف�ساًل 

ب�سري،  كهربائي  ا�ست�سعار  جهاز  عن 

ارتفاع  اأق��ل  على  البقاء  من  نه  كِّ مُيَ

ال�ساروخية.  للدفاعات  تفادًيا  ممكن 

ا بنظام ذاتي متطّور  كما اأنه ميتاز اأي�سً

لإ�سابة الهدف، يقارن من خالله ال�سور 

املخّزنة لديه عن الهدف مع �سور حديثة 

اخل��ا���س،  نظامه  م��ن  عليها  يح�سل 

وُيجري ت�سحيًحا ذاتًيا لأي تغيري اأو تعديل 

بالهدف مع اإعادة برجمة معطياته.

ما الذي ح�شل؟

لقد اأّكدت وزارة الدفاع الرو�سية �سقوط 

ال���»ك��روز«  �سواريخ  من  كبرية  ن�سبة 

ال���»ت��وم��اه��وك«،  ا  وخ�سو�سً امل��ت��ط��ّورة 

الدفاع  منظومة  قبل  من  باعرتا�سها 

الأمريكيون  ينِف  ومل  ال�سورية،  اجلوي 

اإّن  فقط  قالوا  اإذ  وا�سح،  ب�سكٍل  ذلك 

اأهدافها، الأمر الذي  �سواريخهم حّققت 

ل ينفي �سقوط عدد منها. ومع الت�سريح 

الرو�سية  الوحدات  ب��اأن  الر�سمي  الرو�سي 

»اإ  منظومات  ت�ستعمل  مل  حميميم  يف 

بل عملت فقط   ،»400 �س  »اإ  اأو   »300 �س 

ال�سورية  الدفاع  منظومات  تزويد  على 

اإح��داث��ي��ات ���س��واري��خ »ت��وم��اه��وك«، 

خالل  من  ح�سل  ما  ا�ستنتاج  ميكن 

التقنية الآتية:

الطائرة  الأه���داف  تتّبع  تقنية  تعترب 

تطور  يف  الأ�سا�س  وط��ائ��رات(  )�سواريخ 

منظومات الدفاع اجلوي امل�سادة لالأهداف 

ا تلك التي تتمتع بقدرة  الطائرة، وخ�سو�سً

على التخفي مثل �ساروخ ال�»توماهوك«. 

يرتفع  م�سار  اعتماد  ي�ستطيع  فالأخري 

يف  م��رًتا.   80 بحدود  الأر����س  �سطح  عن 

املقابل ي�ستطيع ال�»اإ �س 300« اكت�ساف 

ارتفاع بحدود 25  الطائرة على  الأهداف 

راداراته  بقدرة  يتمّيز  لكنه  فقط،  مرًتا 

على تتبع اأكرث من 100 هدف يف الوقت 

نف�سه وتديد اإحداثياتها بدقة وب�سرعة، 

التتبع  منظومة  م��وال��ف��ة  وب��اإم��ك��ان 

اأي  اأخرى،  لديه مع منظومات  والتوجيه 

ميكنه تزويد املنظومات الرو�سية الأخرى 

هذه املعطيات وبالتايل ا�ستثمارها. 

ميكننا  املعطيات،  هذه  اإىل  ا�ستناًدا 

التتبع  منظومة  اإ�سهام  اأن  العتبار 

والتوجيه اخلا�سة بال�»اإ �س 300« يف اإعطاء 

ال�سرورية  املعطيات  ال�سورية  املنظومات 

»توماهوك«  �سواريخ  اإحداثيات  عن 

كان  املنا�سب،  الوقت  يف  وم�ساراتها 

كافًيا لعرتا�سها بنجاح.

املراجع:

• http://www.aljazeera.net/
encyclopedia/military

• https://ar.wikipedia.org/

wiki
•https://arabic.rt.com/

middle_east
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للتوا�سل  امل���واق���ع  ه���ذه  امل��ر���س��ح��ون 

براجمهم  وع��ر���س  ج��م��اه��ريه��م  م��ع 

وطروحاتهم بهدف التجيي�س ورفع ن�سبة 

الأ�سوات املوؤّيدة. لكن ل بّد من الإ�سارة 

تبقى  اأن  يجب  العملية  ه��ذه  اأّن  اإىل 

التخاطب  اأخالقيات  تفر�سه  ما  �سمن 

الإ���س��اءة  ع��ن  والب��ت��ع��اد  اجلمهور،  م��ع 

ما  فا�ستخدام  الآخ��ري��ن.  للمر�سحني 

ي�سّمى بخطاب الكراهية الذي يت�سّمن 

الت�سهري، الذّم اأو القدح، اأو ن�سر معلومات 

ح اآخر، يعّر�س املرتكب  م�سّللة عن مر�سّ

القوانني  وف��ق  القانونية  املالحقة  اإىل 

املرعّية الإجراء.

تكافوؤ يف فر�س الإعالم النتخابي

مواقع  اأّن  اإىل  ب�سري  الدكتور  يلفت 

بو�سائل  لي�ست  الجتماعي  التوا�سل 

اإعالم، وهي تر�سي قاعدة تكافوؤ الفر�س 

لناحية  ومنا�سريهم  املر�سحني  ب��ني 

مّكنت  ف��ه��ي  الن��ت��خ��اب��ي.  الإع����الم 

اإلكرتونية  بيئة  خلق  من  مر�سح  كل 

للتوا�سل مع اجلمهور.

يف م���ا ي��خ�����سّ الإن����ف����اق الإع����الين 

التوا�سل  ات مواقع  حني عرب من�سّ للمر�سّ

ح اللجوء اإىل  الجتماعي، ي�ستطيع املر�سّ

الإعالنات النتخابية املدفوعة عرب هذه 

الإ�سراف  لهيئة  ي�سّرح  اأن  على  املواقع، 

حال  ويف  النتخابي،  اإنفاقه  حجم  عن 

ارتكب  قد  يكون  ذل��ك،  عن  امتنع 

للطعن  نتيجته  تعّر�س  قانونية  خمالفة 

ح�سب قانون النتخاب.

احلمالت  ب��ت��اأث��ري  يتعلق  م��ا  يف  اأم���ا 

الن��ت��خ��اب��ي��ة ع���رب م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 

العام  ال��راأي  اجتاهات  على  الجتماعي 

اأو  الناخبني  اأراء  تغيري  على  وقدرتها 

املقرتعني، فيعترب الدكتور ب�سري اأنه من 

ال�سعب التنّبوؤ بالنتائج من دون درا�سات 

الطائفي  النظام  اأّن  اإىل  م�سرًيا  علمية، 

ما  اأو  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  �شاركت 

)في�شبوك   Social Media بال�  يعرف 

النيابية.  النتخابات  يف  وغريهما(  وتويرت 

الإعالم  روافد  كاأحد  املواقع  هذه  وظهرت 

الإلكرتوين، و�شعت اإىل ال�تاأثري يف الراأي العام، 

واحل�شد عرب املجموعات اأو ال�شفحات.

لكن ما هي فاعلية هذه املواقع على �شعيد التاأثري يف الراأي العام النتخابي اللبناين؟ وكيف يتّم 

�شون يف كّلية الإعالم- اجلامعة اللبنانية، يقّدمون اإجاباتهم يف ما يلي. ذلك؟ اأ�شاتذة متخ�شّ

اإعالم 

اإعداد: تريز من�شورتوا�سلي

العدد 74395

مواقع التوا�سل

هل هي لعب اأ�شا�شي يف النتخابات؟!

اأخالقيات التخاطب مع اجلمهور

يف  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  اأّث��رت 

الأوروب��ي��ة  ال���دول  يف  النتخابات  م�سار 

لبنان،  يف  وا�سح.  ب�سكل  والأمريكية 

ح�ساباتهم  املر�سحني  معظم  ي�ستخدم 

على موقع في�سبوك للرتويج النتخابي، 

وح�سده  جمهورهم  يف  ال�تاأثري  حماولني 

لتاأييد م�ساريعهم واآرائهم... 

الفرع   - الإع���الم  كلية  مدير  ووف��ق 

ق الفرقة  الأول الدكتور عماد ب�سري )من�سّ

البحثية لعلوم الإعالم والت�سال يف املعهد 

والعلوم  الآداب  يف  للدكتوراه  ال��ع��ايل 

ا�ستخدام  اأّن  والجتماعية(  الإن�سانية 

العملية  يف  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 

النتخابية يتّم من خالل �سّقني:

جلمهورهم،  املر�سحني  خماطبة  الأول: 

وممار�سة الإعالم النتخابي.

يف  التوا�سل  مواقع  ا�ستخدام  ال��ث��اين: 

الدعاية والإعالن النتخابيني.

ي�ستخدم  ب�سري:  ال��دك��ت��ور  وي�سيف 

الدكتور عماد ب�سري
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العملية  مب�سار  يتحّكم  لبنان  يف 

فاإّن احلمالت عرب  وبالتايل  النتخابية. 

ميكن  ل  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 

اأن ُت�سهم يف تغيري اآراء الناخبني ب�سهولة، 

لكن الأكيد اأنها �سكّلت فر�سة اأمام 

النتخابية  براجمهم  لعر�س  حني  املر�سّ

والتوا�سل مع ناخبيهم.

حجم التاأثري يف ظّل اخليارات الطائفية 

والعائلية

ال�سابق  املدير  يو�سح  عينه  ال�سياق  يف 

الدكتور  والتوا�سل  اللغة  علوم  ملركز 

غ�سان مراد )اأ�ستاذ الأل�سنية واملعلوماتية 

والإعالم الرقمي يف كّلية الإعالم(، اأّنه 

الجتماعي  التوا�سل  لو�سائل  ميكن 

عرب ما تت�سّمنه من حمالت واقرتاحات 

التاأثري على النا�س وت�سكيل الراأي العام 

خيارات  حيث  الدميوقراطية،  الدول  يف 

عائلية...  اأو  طائفية  لي�ست  الناخبني 

فمن  اللبناين،  املواطن  اإىل  بالن�سبة  اأما 

امل�ستحيل اأن يتاأثر بال�سعارات اأو احلمالت 

النتخابية، لأن الثقة غري موجودة، والراأي 

و�سائل  اأّن  اعترب  ولكّنه  مبعرث...  العام 

دوًرا يف خدمة  توؤدي  التوا�سل الجتماعي 

املادية  الإمكانات  ذوي  املر�سحني  بع�س 

املتوا�سعة، بحيث يتمكنون عربها من 

الإعالن عن براجمهم باأ�سعار منخف�سة 

وخماطبة نحو 58 يف املئة من اجلمهور يف 

العامل العربي.

التوا�شل  و�شائل  اأن  ذل��ك  يعني  هل   •
ذوي  للمر�شحني  الفر�س  بتوفريها  الجتماعي 

نتائج  توؤّثر يف  اأن  الإمكانيات املحدودة، ميكن 

النتخابات؟ 

يجيب الدكتور مراد بالنفي، معترًبا اأّن 

هذا الأمر لن يوؤثر يف النتائج النتخابية، 

املوؤيدين  املنتخبني  عدد  من  يزيد  واإمنا 

اأن  يو�سح  كما  الكبرية،  ل��الأح��زاب 

للتوا�سل  و�سائل  هما  وتويرت  في�سبوك 

تقدم  اإعالمية  و�سائل  ولي�ستا  والت�سال 

لزيادة  و�سيلة  تكونان  وق��د  املحتوى، 

الناخبني ولتجيي�س اجلماهري، لكّنهما 

حتًما لن يغرّيا النتائج. 

من  ع��دد  �سراء  ح��ول  ���س��وؤال  على  ورًدا 

امل�ساركني  ع��دد  اأو   ،)like( امل��وؤّي��دي��ن 

التوا�سل  مواقع  ات  من�سّ على  للمحتوى 

العملية  هذه  اأّن  اإىل  اأ�سار  الجتماعي، 

اأنها  ُتعرف بالن�سر الذكي، على اعتبار 

للخدمات  الت�سويقية  الطرق  اأق��وى  من 

توّفر  وهي  فاعلية،  واأكرثها  واملنتجات 

اإىل  للو�سول  �سهلة  طريقة  للمر�سحني 

تقارير  لهم  توّفر  اأنها  كما  الناخبني، 

وت��اأث��ريه��ا  حمالتهم  ع��ن  تف�سيلية 

.Feedback
اأن  اإىل  اأخ���رًيا  م��راد  ال��دك��ت��ور  ولفت 

الأك��رث  التوا�سل  و�سيلة  هو  في�سبوك 

تتجاوز  ل  تويرت  موقع  فعلى  ا�ستقطاًبا، 

عادة  ي�ستخدم  وهو  حرًفا،   280 التغريدة 

ملواقف حمّددة.

�شيف ذو حّدين

للبحث  العربية  الرابطة  رئي�سة  تو�سح 

العلمي وعلوم الت�سال الدكتورة  مي العبد 

الإعالم  كّلية  يف  باحثة  )اأ�ستاذة  الله 

احلمالت  اأّن  اللبنانية(  اجلامعة   –
النتخابية يف الغرب رّكزت كثرًيا على 

توؤدي  التي  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 

دوًرا كبرًيا يف ت�سكيل الراأي العام، وهذا 

ا يف النتخابات الرئا�سية  ما ح�سل خ�سو�سً

الأمريكية والفرن�سية ال�سابقتني )اأوباما 

لراأي  خالًفا  توؤكد  وهي  و�ساركوزي(، 

التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام  اأّن  زميليها 

الجتماعي للرتويج النتخابي يف لبنان، 

ل بّد اأن يكون موؤّثًرا، وذلك من خالل:

حني والتوا�سل  -تعّرف الناخبني اإىل املر�سّ

واحل�سول على معلومات  معهم مبا�سرة 

خا�سة عن حياتهم من خالل مواقعهم 

الإلكرتونية.

-تفاعل املر�سحني مع الناخبني والتاأثري 

فيهم.

-اإن�ساء تكتالت عرب املواقع التوا�سلية 

واملعلوماتية ) غروب مر�سح...(.

قد  احلركة  ه��ذه  اأّن  اعتربت  وفيما 

اأو  �سلًبا  النا�س  توؤثر ب�سكل كبري على 

النتخابية  الدعاية  اأّن  اأكدت  اإيجاًبا، 

الذين  النا�س  على  كبري  ب�سكل  توؤثر 

ثابتة،  انتخابية  قناعات  ميلكون  ل 

باإيديولوجية  امللتزمني  اإىل  بالن�سبة  اأما 

�سعب  فالأمر  ثابتة،  وطائفية  �سيا�سية 

جًدا.

الدور  حيال  تفاوؤلها  اإىل  الإ���س��ارة  ومع 

مواقع  توؤّديه  اأن  ميكن  الذي  الإيجابي 

التوا�سل الجتماعي على �سعيد التغيري 

بف�سل ما توّفره من م�ساحات للتفاعل، 

كانت  مهما  الأنظمة  اأن  اإىل  ت�سري 

ثابتة وجامدة فهي �سوف تهتّز اأمام هذا 

ذو  �سيف  املواقع  هذه  لكن  التفاعل، 

الرقابية  ال�سلطات  عجز  ب�سبب  حّدين 

عن �سبط حركتها. فمن جهة هناك 

جهة  ومن  الدميوقراطية،  بتعزيز  اأمل 

اأخرى هناك جمال للمزيد من ال�سيطرة 

ومن التالعب بالعقول والت�سليل عربها.

الإعالمية  الو�سائل  اأن  اأخرًيا  واأكدت 

ولكن  املجتمع،  يف  مهًما  دوًرا  ت��وؤدي 

الجتماعي  بالنظام  يرتبط  ال��دور  هذا 

لدى  الوعي  وبن�سبة  ال��ع��ام،  ال�سيا�س�ي 

النا�س.

الدكتورة مي العبد اللهالدكتور غ�سان مراد
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ولد حممد علي يف مقدونيا �شمايل اليونان يف العام 1769 لأ�شرة األبانية، َفَقَد والَديه يف �شّن 

اجلندية،  �شلك  يف  اأدخله  الذي  اإ�شماعيل  ال�شوربجي  قولة  حاكم  كفله  ا.  يتيماً ون�شاأ  �شغرية 

فاأبدى �شجاعة وح�شن نظر، وتدّرج يف ال�شلك حتى اأ�شبح يف رتبة عالية. قّربه احلاكم من 

اأ�شرته ثّم زّوجه من امراأة غنية.

يف العام 1805، ا�شتعلت الثورة يف م�شر، َفُعِزل الوايل العثماين خور�شيد با�شا، واختار زعماء 

الأمر  حكم  واأمام  احلكم،  ليتوىّل  علي  حممد  الأ�شراف،  نقيب  مكرم  عمر  بقيادة  ال�شعب 

الواقع، قبل ال�شلطان العثماين �شليم الثالث بعزل خور�شيد با�شا من ولية م�شر، وتولية حممد 

علي مكانه.

املماليك،  اإزاء  ت�شد«  »فّرق  �شيا�شة  واعتمد  واحليلة،  بالدهاء  با�شا  علي  حممد  ت�شّلح 

فقد  الأتراك  يخ�ّس  ما  يف  اأّما  �شوكتهم.  لإ�شعاف  زعمائهم،  بني  القدمي  التناف�س  ا  م�شتخدماً

ا اآخر هو الر�شوة. ا�شتخدم �شالحاً

فتح ال�شودان )1820(

با�سا  علي  حممد  اع��ت��زم 

ودان  ال�سّ على  حملٍة  جتريد 

ع��ق��ب ان��ت��ه��ائ��ه م��ن ح��رب 

اجلي�س  فح�سد  الوهابّيني، 

مّت  حيث  القدمية،  م�سر  يف 

مركٍب  اآلف  ثالثة  اإع���داد 

واملوؤن  والّذخائر  اجلنود  لنقل 

عن طريق الّنيل، ونحو ثالثة 

ا.  ب��رًّ ري  لل�سّ الإب��ل  من  اآلٍف 

األفان  احلملة  خدمة  يف  �سار 

ثالثة  و�سحبها  الأتباع،  من 

دعوة  مهمتهم  العلماء  من 

الأهايل يف البالد التي يبلغها 

اجلي�س اإىل الطاعة والعرتاف 

حقًنا  احل��ك��وم��ة  ب�سلطة 

امل�ساة  اجلنود  ركب  للدماء. 

الّنيل،  يف  فانحدروا  املراكب 

الفر�سان ورجال املدفعّية  و�سار 

يف ال���رّب ال��غ��رب��ي، وت��ق��ّدم��ت 

من  موؤّلفة  طليعٌة  اجلي�س 

وتّركت  فار�س،  خم�سمائة 

دنقلة،  حدود  قا�سدًة  احلملة 

ثّم تابعت �سريها جنوًبا.

ال�سودان  امل�����س��رّي��ون  اع��ت��رب 

من  جزًءا  الغابرة  القرون  منذ 

اأّن  املوؤّرخون  اأثبت  وقد  م�سر، 

ما بني البلدين روابط تاريخية 

ق��دمي��ة، واأث��ب��ت��وا م��ن خالل 

اأّن  الهريوغليفية  النقو�س 

توّغل  الأول  تومت�س  امللك 

ال��ب��ح��ريات،  منطقة  ح��ت��ى 

احلربّية  املواقع  بع�س  واحتّل 

واإذا  النيل.  التي كانت على 

عن  ُف�ِسل  قد  ال�سودان  كان 

قدمًيا  الأزمنة  بع�س  يف  م�سر 

يكن  مل  فذلك  حديًثا،  اأو 

القاعدة  على  ُخ��روًج��ا  اإل 

ل  جزء  اأن��ه  وهي  التقليدّية، 

يتجزاأ من م�سر.

ال�سبب  ه��ذا  اإىل  اإ���س��اف��ًة    

القومّي، يحّدد املوؤرخون اأ�سباًبا 

اأخرى دفعت حممد علي با�سا 

وميكن  ال�سودان،  فتح  اإىل 

تلخي�سها بالآتي:

با�سا  علي  حممد  �سعي   •
اإىل اكت�ساف مناجم الذهب 

والأملا�س واحلديد والنحا�س التي 

يف  موجودة  اأنها  النا�س  تناقل 

�سنار  يف  ا  وخ�سو�سً ال�سودان، 

وكردفان.

البقية  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء   •
الذين  املماليك  من  الباقية 

اإقليم  اإىل  لج��ئ��ني  ك��ان��وا 

حممد علي با�سا يف ال�سودان

احلكم الذي ن�شر الأمن 

والعمران وحّقق النه�شة



دنقلة، وهم على الرغم مما 

ال�سعف،  م��ن  ف��ي��ه  ك��ان��وا 

ظّلوا م�سدر قلق ملحمد علي، 

الق�ساء عليهم كي  فاعتزم 

ما،  يوًما  قوتهم  ي�سرتّدوا  ل 

ويزحفوا اإىل م�سر.

ودان م�سَر  • مطالبة اأهِل ال�سّ
باإن�ساء حكومة قوّية، تق�سي 

على اأ�سباب الفو�سى املنت�سرة 

الأم��ن  وُت�سيع  ب��الده��م،  يف 

والّنظام والّطماأنينة والّرخاء.

يف  م�سر  ُم��ل��ك  تو�سيع   •
اجل��ن��وب، واإر����س���اء ال��رواب��ط 

ال�����س��ودان،  م��ع  القت�سادية 

املعامالت  ن��ط��اق  وتو�سيع 

التجارّية بينهما، اإذ مل يكن 

العاملني  من  ال�سودان  َيق�ِسد 

يف التجارة �سوى فئة قليلة من 

اأ�سفارهم  املغامرين، وكانت 

للخطر.  عر�سة  الغالب  يف 

وبالّتايل تّولت معظم متاجر 

�سواكن  طريق  اإىل  ال�سودان 

البحر  ث��غ��ور  م��ن  وم�����س��وع 

الأحمر، وكاد ينقطع ورودها 

حممد  اأدرك  وق��د  م�سر.  اإىل 

علي با�سا اأّن يف تو�سيع نطاق 

وال�سودان  م�سر  بني  التجارة 

ف��ائ��دة ل��ع��م��ران ال��ب��ل��دي��ن، 

وتنمية ملداخيل احلكومة ما 

فقدته من  ما  بع�س  يعّو�سها 

احلرب  يف  والنفقات  الأم��وال 

الوهابية.

ودان،  ال�سّ يف  م�سر  ر�سالة   •
با�سا  علي  حممد  اعترب  فقد 

الّنهو�س  ه��ي  ر���س��ال��ت��ه  اأّن 

ال��ّدول  م�ساف  اإىل  ودان  بال�سّ

املتمّدنة.

اإىل  الط��م��ئ��ن��ان  ���س��رورة   •
توفري ما تتاج اإليه م�سر، بل 

ودان نف�سه من مياه الّنيل.  ال�سّ

احلب�سة  ح��ّك��ام  عمد  فقد 

القدمية  الأزمنة  من  والّنوبة 

عن  الّنيل  م��ي��اه  قطع  اإىل 

م�سر، كّلما �ساءت عالقاتها 

بهم. وحّتى عهد حممد علي 

با�سا كان اخلوف من تويل 

قائًما،  يزال  ما  الّنيل  جمرى 

اإىل  الطريق  ب�سّق  اأم��ر  لذلك 

حو�س الّنيل الأعلى، كذلك 

قام »املببا�سي« �سليم قبودان 

الّنيل  يف  ال��ث��الث  برحالته 

منابع  ل�ستك�ساف  الأبي�س 

با�سا  علي  فمحمد  الّنهر. 

الذي ا�ستهر ببعد النظر، كان 

يدرك ما لل�سودان من اأهمية 

اأن  ويدرك  اإىل م�سر،  بالن�سبة 

اإذا  اإل  يتحّقق  ل  ال�ستقالل 

النيل  جمرى  م�سر  متّلكت 

من منبعه اإىل م�سبه.

يف  للعمل  الرقيق  جلب   •
البيوت،  خدمة  يف  اأو  الزراعة 

ف�����س��اًل ع���ن جت��ن��ي��ده��م يف 

ملا  النظامي،  امل�سري  اجلي�س 

ال�سودانيون  اجلنود  به  ا�ستهر 

وطاعة  وال�سجاعة  ال�سرب  من 

الروؤ�ساء.

ويبدو من ر�سائل حممد علي 

كان  الرقيق  جلب  اأّن  با�سا 

الهدف الرئي�س حلملته على 

يحّقق  مل  لكّنه  ��ودان،  ال�����سّ

الّنتيجة املرجّوة. فبينما ُيَقّدر 

عدد العبيد اّلذين مّت جمعهم 

الثكنات  اإىل  واإر���س��ال��ه��م 

بحواىل  اأ�سوان  يف  الع�سكرّية 

20000، مل يبَق منهم على قيد 

احلياة �سوى 3000 فقط، ب�سبب 

البيئة  يف  تاأقلمهم  ع���دم 

اجلديدة.

با�سا  علي  حممد  رغبة   •
الباقية  الِفَرق  من  التخّل�س 

من ع�سكر الأرناوؤوط يف م�سر، 

وقد ظّلوا على ما اعتادوه من 

والتمّرد  الع�سيان  اإىل  النزوع 

والإخالل بالنظام، لذلك راأى 

باإر�سالهم  منهم  يتخّل�س  اأن 

اأنه  ا  وخ�سو�سً ال�سودان،  اإىل 

تاأ�سي�س  يف  �سرع  ق��د  ك��ان 

اجلي�س امل�سري النظامي.

حملة  اأن  �سبق  مما  يتبنّي 

اأهداف  لها  كانت  ال�سودان 

اق��ت�����س��ادّي��ة وع�����س��ك��رّي��ة 

وهي  ق��وم��ّي��ة،   - و�سيا�سية 

تتمحور حول هدف اأ�سا�س، هو 

تقيق وحدة وادي الّنيل، بعد 

الب�سرية  املوارد  على  ال�سيطرة 

)ذهب  والطبيعية  )الرقيق( 

واأملا�س ومعادن...(. ول يخفى 

تفوق  ال�سودان  م�ساحة  اأّن 

�سعف م�ساحة م�سر، وبفتحه 

امل�سرّية،  الدولة  رقعة  اّت�سعت 

ما  اأ���س��ع��اف  ث��الث��ة  فبلغت 

اإىل  وو�سلت  عليه،  كانت 

معظم حدودها الطبيعية.

امل�شاكل اّلتي واجهها 

امل�شرّيون خالل فتح 

ودان ال�شّ

بداأت احلملة على ال�سودان 

علي  حممد  ان��ت��ه��اء  عقب 

الوهابيني،  ح��رب  من  با�سا 

اإرادت���ه  وه���ذا ي��دل على ق��وة 

على  وداأب���ه  عزميته  وب��اأ���س 

كانت  م�سر.  ملك  تو�سيع 

كرثة  على   - ال�سودان  حرب 

�سحاياها - اأقل م�سقة واأق�سر 

الوهابيني،  ح��رب  م��ن  م��دة 

امل�سري  اجلي�س  ك��ان  فقد 

قوًما  العرب  جزيرة  يف  يواجه 

مدّربني على القتال، ا�ستهروا 

للكّر  وعا�سوا  الباأ�س  ب�سدة 

والفّر، وهم فوق ذلك، معتّزون 
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احلمالت  على  بانت�ساراتهم 

اأم��ا  ق��ب��ل،  م��ن  العثمانية 

لفتح  ت���ّرك  ال���ذي  اجلي�س 

ال�سودان فلم يلَق اأمامه �سوى 

معها  �سالح  ل  م�ستتة  قوات 

من  اإليها  وم��ا  ال��رم��اح،  اإّل 

البائدة، وهي جتهل  الأ�سلحة 

مل   . وفنونَهُ القتال  اأ�ساليب 

مقاومة  امل�سري  اجلي�س  يلَق 

ال�سابقية،  بالد  يف  اإّل  تذكر 

وهم قبائل ي�سكنون جنوبي 

التي  ك��ردف��ان  ويف  دن��ق��ل��ة، 

كانت تابعة ل�سلطنة دارفور، 

لكّن  �سنار،  مملكة  ويف 

العقبة التي اعرت�ست اجلي�س 

امل�����س��ري ك��ان��ت الأم���را����س 

والأوبئة التي ح�سدت اجلنود، 

عليهم  خطًرا  اأ�سّد  فكانت 

من القتال وخو�س املعارك.

نتائج احلملة

فتح  م��ن  نتج  م��ا  اأب���رز  اإّن 

من  العديد  راأي  وفق  ودان  ال�سّ

املوؤّرخني هو الآتي:

• التنظيم الإداري:
با�سا  ع��ل��ي  حم��م��د  ج��ع��ل 

على ال�سودان حاكًما ُي�سمى 

يجمع  ال�سودان«  »حكمدار 

الع�سكرية  ال�سلطة  ي��ده  يف 

اإىل  اإدارت��ه  يف  ويرجع  واملدنية 

يف  الداخلية  )وزارة(  دي���وان 

م�سر. وب�سبب بعد امل�سافة بني 

املوا�سالت  و�سعوبة  البلدين 

ال�سودان  حكمدار  امتلك 

اإدارت����ه،  يف  مطلقة  �سلطة 

اخلرطوم  مدينة  من  وجعل 

اأُن�����س��ئ��ت يف ع��ه��ده،  ال��ت��ي 

ع��ا���س��م��ة ال�������س���ودان وم��ق��ّر 

الّزمن  ومع  العام،  احلاكم 

مديرّيات  اإىل  البالد  مت  ُق�سّ

يحكمها  مدير  منها  لكّل 

تت اإدارة احلكمدار.

نظام  تتبع  الإدارة  كانت 

عدد  و���س��ار  امل�سرّية،  الإدارة 

عهد  اأواخ����ر  يف  امل��دي��رّي��ات 

�سبعة،  ب��ا���س��ا  ع��ل��ي  حم��م��د 

واإىل  مدير  منها  كاًل  يتوىّل 

ف�ساًل  واملفتي  القا�سي  جانبه 

و�سبطية  اأهلي  جمل�س  عن 

املديرّيون  وك��ان  )�سرطة(. 

املوّظفني  م��ن  معهم  وَم���ن 

العام  احلاكم  رقابة  تت 

)احلكمدار(.

قد  ودان  ال�سّ اأّن  نرى  هكذا 

يف  الأوىل  خطوتها  خطت 

حممد  مع  والتنظيم  الإدارة 

الكثري  اأّن  رغ��م  با�سا  علي 

ينزعون  كانوا  املوّظفني  من 

اإىل الظلم والبط�س.

• العمران وتاأ�شي�س املدن:
نه�سة  يف  الف�سل  ي��رج��ع 

امل�سري،  اإىل احلكم  ال�سودان 

يف  َي����ِرد  م��ا  عك�س  وذل����ك 

تقول  ال��ت��ي  الكتب  بع�س 

الربيطانية  الأمرباطورية  اإن 

هذه  وراء  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ه��ي 

النه�سة. ففي املرحلة الأوىل اأو 

ما عرف بعهد الفتح الأول اأي 

عهد حممد علي با�سا، �سّحى 

ودمائهم  باأرواحهم  امل�سريون 

وب�سط  ال�سودان  فتح  �سبيل  يف 

وقد  ربوعه،  يف  الأم��ن  �سلطة 

بلغ عدد من فقدهم اجلي�س 

نحو  الفتح  ه��ذا  يف  امل�����س��ري 

ثالثة اآلف رجل.

اإذ  باهرة  النتائج  وكانت 

ل��واء  امل�����س��ري  احل��ك��م  ن�سر 

اأ�سقاع  يف  والعمران  احل�سارة 

مدًنا  فيها  واأق���ام  ��ودان،  ال�����سّ

احل�سارة  مبعث  �سارت  زاهرة 

والتقدم يف اأنحائه.

ودان  ال�سّ امل�سرّيون  حني فتح 

مل يختاروا اإحدى مدنه القائمة 

الأبي�س  اأو  �سنار  اأو  بربر  مثل 

عا�سمة له، بل اأن�ساأوا عا�سمة 

ج��دي��دة وه��ي اخل��رط��وم، ومل 

الفتح  قبل  مكانها  يكن 

�سغرية  حملة  �سوى  امل�سري 

 1822 العام  ففي  لل�سّيادين. 

ثابت  مع�سكر  تاأ�سي�س  مّت 

 1839 العام  ويف  فيها،  للجنود 

ا له  اّتخذها خور�سيد با�سا مقرًّ

وذلك ملا ملوقعها من اأهمّيٍة. 

وقد �ُسّميت »اخلرطوم« لأنها 

ب�سكل  ال��ن��ي��ل��ني  م��ل��ت��ق��ى 

الفيل.  خ��رط��وم  راأ����س  ي�سبه 

اأق��ي��م��ت يف امل��دي��ن��ة امل��ب��اين 

ال�سراي  واأه��ّم��ه��ا  والعمائر، 

و�سراي  الفخم،  احلكومي 

اإىل  اإ�سافة  اخلرطوم،  مديرّية 

كبري  اأح��ده��م��ا  م�سجدين 

والآخ��ر  با�سا،  خور�سيد  بناه 

ودار  بعده،  من  اأقيم  �سغري 

الدينّية  ال��ب��ع��ث��ات  لإح����دى 

كبرية  وثكنة  امل�سيحّية، 

للجنود وم�ست�سفى، ف�ساًل عن 

التي  ال�سفن  �سناعة  مرافق 

واملتاجر  اجلنود  تنقل  اأخذت 

�سارت  وب��ذل��ك  النيل.  ع��رب 

املحّطات  اأه��ّم  من  اخلرطوم 

ومركًزا  اأفريقيا،  التجارية يف 

والكت�سافات  ل��ل��ّرح��الت 

اجلغرافّية والعلمّية...

• توطيد دعائم الأمن:
امل��وؤّرخ��ون  اختلف  مهما 

حممد  حلكم  تقديرهم  يف 

فاإنهم  لل�سودان،  با�سا  علي 

ُي��ج��ِم��ع��ون ع��ل��ى الع���رتاف 

يف  الأم���ن  ب�سط  يف  بف�سله 

كانت  النائية.  اأ�سقاعه 

الرحلة اإليه قبل الفتح امل�سري 

ب�سبب  بالأخطار،  حمفوفة 

و�سعف  الأم����ن،  ا���س��ط��راب 
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وا�ستهداف  الروؤ�ساء،  �سلطة 

التّجار  لقوافل  الطرق  ُقّطاع 

احلكم  ولكّن  واحل��ّج��اج، 

الفو�سى  على  ق�سى  امل�سري 

واأر�سى الأمن يف البالد.

• الّتعليم:
���س��ب��ك��ة  ت���ط���وي���ر  اأّدى 

ودان  املوا�سالت بني م�سر وال�سّ

الّطرقات  وتوطيد الأمن على 

ال�سودانّيني  ّبان  ال�سّ اإقبال  اإىل 

الأزهر طلًبا للعلم. ومل  على 

الثقافة  على  الأم���ر  يقت�سر 

الدينّية بل تعّداه اإىل جمالت 

حممد  من  بت�سجيع  اأخ��رى 

علي با�سا.

• الّزراعة:
ال�سودان  يف  الزراعة  تطّورت 

خ���الل احل��ك��م امل�����س��ري اإذ 

من  طائفٌة  م�سر  من  اأُر�ِسَلت 

امل��زارع��ني ل��ت��دري��ب الأه���ايل 

عدد  و�سافر  ال��زراع��ة،  على 

��ودان  م��ن اأب��ن��اء وج��ه��اء ال�����سّ

طرق  تعّلموا  حيث  م�سر  اإىل 

التي كانت متقّدمة  الّزراعة 

اإىل  دخلت  كذلك  هناك. 

امل�سرّية  ال��زراع��ات  ال�سودان 

وُغر�ست  واخل�سار،  كالقمح 

املختلفة  الفاكهة  اأ�سجار 

والرّمان  والّليمون  كالربتقال 

قت احلدائق. والعنب، وُن�سّ

• احلمالت والبعثات اجلغرافية:
�سّجع الفتح امل�سري العلماء 

ورّواد الكت�ساف وال�ستطالع 

ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��ال��رح��الت 

اأ�سقاع  لكت�ساف  العلمّية 

ا  وخ�سو�سً النائية،  ال�سودان 

م��ن��اب��ع ال��ن��ي��ل. وق���د ك��ان 

ملحمد علي با�سا ف�سٌل كبرٌي 

يف ت�سجيع الباحثني والعلماء، 

اإذ �سملهم برعاية احلكومة 

حمايتهم  جنده  اإىل  وَعَهَد 

فانطلقت من  رحالتهم،  يف 

لكت�ساف  رحالت  اخلرطوم 

منابع النيل واأوا�سط اأفريقيا.

لالإ�شالح ثمن!

���س��ّك��ل��ت ف���رتة احل��ك��م 

امل�سري بح�سب املوؤّرخني بداية 

فقد  احلديث،  ال�سودان  تاريخ 

الفرتة  ه��ذه  خ��الل  ظ��ه��رت 

املوّحدة  ال�سيا�سّية  الكينونة 

احلكم  اأدخ��ل  اإذ  لل�سودان، 

التحديث  م��ظ��اه��ر  امل�����س��ري 

ق��ارٍة  م��ن  البقعة  تلك  اإىل 

الع�سر  ذل��ك  ح��ّت��ى  ك��ان��ت 

تطاأها  مل  جمهولًة  بقاًعا 

احلمالت  فلول  اإن�ساٍن.  قدم 

بها  قام  اّلتي  ال�ستك�سافّية 

الأب��واب  ُفِتحت  ملا  امل�سرّيون 

لكت�ساف ما تبّقى من قارة 

ودان  ال�سّ بقي  ولرمبا  اأفريقيا، 

تتناحر  م�سرًحا  الآن  حّتى 

عبيده  ويباع  القبائل،  فيه 

اأ�سواق الّنخا�سة. ولول ذلك  يف 

الإ�سالح،  اإىل  املندفع  الرجل 

املتاأّثر باأفكار الثورة الفرن�سّية 

واأن���ظ���م���ة الإم����رباط����ورّي����ة 

التنظيم  ُولِد  ملا  الإنكليزّية، 

ودان، وملا اأُن�سئت  الإدارّي يف ال�سّ

واملدار�س  احلديثة  امل��دن  فيه 

واملحاكم. ومن يّتهم حممد 

لأّن��ه  بالعن�سرّية  با�سا  علي 

بداية  يف  العبيد  جلب  رغب 

اأن يقراأ تاريخ  حملته، عليه 

من  ليتاأّكد  جّيًدا  ودان  ال�سّ

األَِفها  ع��ادٌة  ال��رّق  جت��ارة  اأّن 

لقروٍن  املنطقة  تلك  �سّكان 

حممد  عهد  �سبقت  متعددة 

علي با�سا، حّتى اأّنها كانت 

القت�ساد  دعائم  من  دعامًة 

النظام  عليها  ي��ق��وم  اّل��ت��ي 

املنطقة،  تلك  يف  القبلي 

من  �سبًبا  ك��ان  وَح��ظ��ُره��ا 

املهدّية.  الثورة  قيام  اأ�سباب 

ال�سرائب  يلومه على  اأّما من 

على  فر�سها  اّلتي  الباهظة 

ال�سودانّيني، فيجب اأّل ينكر 

اأّن لالإ�سالح ثمًنا...
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امل�شادر واملراجع:

الأوىل،  الطبعة  ودان  ال�سّ وتاريخ  جغرافية  نعوم،  �سقري   -

اخلرطوم، دار عّزة للّن�سر، والّتوزيع، 2007.

- الّرافعي عبد الرحمن، الزعامة ال�سعبية يف ال�سنوات الأوىل 

امل�سرية  الهيئة  مطابع  القاهرة،  علي،  حممد  حكم  من 

العامة 1984 اجلزء 3.

يف  التو�سيعّية  با�سا  علي  حممد  �سيا�سة  �سليمان،  الغّنام   -

الدار   ،)1840  �1811( و�سوريا  واليونان  ودان  وال�سّ العربّية  اجلزيرة 

البي�ساء، املركز الّثقايف العربي، 2004.

- الرافعي عبد الرحمن، ع�سر حممد علي، الطبعة الرابعة، 

بريوت، دار املعارف، 1982.

روؤية  امل�سرّية:  ال�سودانّية  العالقات  الأم��ني،  الّلطيف  عبد   -

الب�سري  �سوريا، مركز حممد عمر  الأوىل،  الّطبعة  م�ستقبلّية، 

للدرا�سات ال�سودانّية، 2006.

- اإبراهيم ح�سن اأحمد، حممد علي با�سا يف ال�سودان، الطبعة 

الأوىل، اخلرطوم، دار جامعة اخلرطوم للن�سر، 1973.

الوحدة  ومهددات  اجلنوب  »م�ساألة  خمتار،  عبده  مو�سى   -

الوحدة  درا�سات  مركز  بريوت،  الأوىل،  الطبعة  ال�سودان«،  يف 

العربّية، 2009.

ال�سودان،  يف  املحّلي  احلكم  م�سار  �سالح،  عبا�س  مو�سى   -

للدرا�سات  ب�سري  عمر  حممد  مركز  اأمدرمان،  الأوىل،  الطبعة 

ال�سودانّية، 2007.

الّنيل  وح��دة  تاريخ  وال�سودان  م�سر  ف��وؤاد،  حممد  �سكري   -

يا�سية يف القرن التا�سع ع�سر، )1820 - 1899(، القاهرة، دار  ال�سّ

املعارف.





اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

تكرمي

العدد 82395

الروح  جامعة  كّرمت  زمن«،  »خربة  الأخري  ديوانه  ب�شدور  احتفاءاً 

القد�س – الك�شليك وجامعة اآل زغيب يف الوطن واملهجر ال�شاعر مو�شى 

زغيب، يف احتفال منحه خالله رئي�س اجلمهورية اللبنانية العماد مي�شال 

رئا�شة  عام  مدير  الحتفال  ح�شر  �شابط.  رتبة  من  الأرز  و�شام  عون 

اجلمهورية الدكتور اأنطوان �شقري ممّثالاً الرئي�س عون، واملطران طانيو�س 

اخلوري ممّثالاً البطريرك املاروين مار ب�شارة بطر�س الراعي، وجمع من 

ال�شخ�شيات ال�شيا�شية والق�شائية والع�شكرية والدينية واحلزبية والنقابية 

بلدته  واأبناء  املكّرم  وعائلة  ال�شعراء  جانب  اإىل  والختيارية،  والبلدية 

ت بهم قاعة البابا يوحنا بول�س  حراجل واأ�شدقائه وحمبيه، الذين غ�شّ

الثاين يف اجلامعة. 

رئي�س اجلمهورية قّلد ال�ساعر

 مو�سى زغيب و�سام الأرز من رتبة �سابط

كلمات وق�شائد 

اأ�شادت ب�شعر اأمري الزجل اللبناين

بدايًة الن�سيد الوطني اللبناين، تلته كلمة لعّريف الحتفال 

ال�ساعر اليا�س زغيب، ثّم عر�س وثائقي بعنوان: »رجل كتبه 

ب��الإجن��ازات  احلافلة  امل��ك��ّرم  حياة  على  اأ���س��اء  التاريخ«، 

والعطاءات، اأعقبته كلمة رئي�س جامعة اآل زغيب يف الوطن 

واملهجر فريد زغيب الذي اأ�ساد باإبداعات املكّرم قائاًل: »مو�سى 

بري�سته،  كتبه  ح��رف  كل  يف  واأب��دع  ور�سم  نحت  زغيب 

فت�سابقت احلروف لترتجم اأفكاره واإبداعاته و�سوره...«.

بديع  الأب  اجلامعة  يف  املو�سيقى  كلية  عميد  وت��ّدث 

احلاج عن ديوان »خربة زمن«، فقال: »خربة مثقلة بالغالل 

الفّن  لهذا  تكّر�سك  خالل  من  اكت�سبتها  خربة  واملوا�سم، 

الفخر  والذي غّنيت من خالله  لبنان عالًيا،  ا�سم  الذي حمل 

واجلمال، الوطنّية والرتاث، الأخالق واملحّبة، وتّديت وبارزت 

كبار اأندادك...«.

بعد وقفة �سعرية مع ال�ساعر نزار فرن�سي�س، األقى النائب العام 

للرهبانية اللبنانية املارونية الربوف�سور كرم رزق كلمة تناول 

الأبّر،  حراجل  ابن  زغيب،  مو�سى  امللهم  الفّذ  »ال�ساعر  فيها 

واملبارزات  املباريات  ويف  املنابر  على  والرجت��ال  املراجل  و�سيخ 

واملحاورات اأينما كان بال منازع«.

خليل  �سميح  ال�ساعر  القلعة  جوقة  رئي�س  األقى  كذلك، 

ق�سيدة با�سم نقابة �سعراء الزجل.

اأّن  كلمته  يف  ح�سني  ال�سيد  عدنان  ال�سابق  الوزير  واأّك��د 

للزجل  تكرمي  زغيب  مو�سى  الكبري  ال�ساعر  تكرمي 

بالتوثيق  اهتمامه  زغيب  ملو�سى  »ن�سجل  واأ�ساف:  اللبناين. 

الزجل  �سعراء  ال�سلبية عند معظم  العادة  والن�سر على خالف 

على  العتماد  يكفي  ل  اأ�سعارهم.  جمع  اأهملوا  الذين 

من  والكتابة  فالتوثيق  ال�سوتي،  الت�سجيل  ول  ال��ذاك��رة، 

�سمات امل�سوؤولية«. 

و�سام  ال�ساعر  اجلمهورية  رئي�س  ممثل  قّلد  احلفل،  خالل   

الأرز الوطني من رتبة �سابط، ورّد املكّرم بكلمة �سكر فيها 

فخامته على الو�سام وجامعة الروح القد�س وجامعة اآل زغيب 

على مبادرة التكرمي. كما �سكر غبطة البطريرك واحل�سور 

فرًدا فرًدا، متوّجًها اإليهم بق�سيدة قال يف م�ستهلها:

»الرّي�س بيكّرم رجال الفكر

ا�سمو عا مت املجد ترتيلة

واليوم عا وعد القوايف البكر 

و�سام من عندو موّديلي

ومن بعد ما �سّكو مدير الق�سر 

و�سّفا ع�سدري متل ت�سكيلي

ح�سيت اإنو بانتخاب ال�سعر

الرّي�س عطاين �سوتو التف�سيلي«.



الريا�شي،  ال��وزي��ر  االحتفال  يف  حت��ّدث 

ام  ب�شّ يكتب،  مل  ب��ّراك  ام  »ب�شّ فقال: 

��ام، ع��زف ب��احل��روف ور�شم  ع��ازف ور���شّ

خمتلف  ام  ب�شّ بالكلمات،  ل��وح��ات 

من  االأم�شية  هذه  يف  نقلنا  الأنه  وممّيز 

ب�شام  م��ع  نعرب  اآخ���ر.  زم��ن  اإىل  زم��ن 

اجل�شور  نبني  املحابر،  نحمل  واأمثاله، 

نحمل  املقابر.  اأب��واب  ونقفل  باملحابر، 

ملجد  ونعلي  باملحابر  ونبنيها  اجل�شور 

ام وهذا ما  لبنان املنابر. هذا ما فعله ب�شّ

ام وهذا ما  فعله اأجداد ب�شّ

فعلته فريوز«.

اللويزة  �شيدة  جامعة  رئي�س  نائب  اأما   

التعّرف  اأردمت  »اإن  فقال:  مطر  �شهيل 

اإله  بني  املبعرثة  �شظاياه  مللموا  ام  ب�شّ اإىل 

اأمامكم  يرتفع  وام���راأة؛  وت��راب  وح��رب 

نور  من  كاأّنها  جديدة،  اأبجدية  ام  ب�شّ

واأيقونات«.

للكاتب  كلمة  كانت  ك��ذل��ك، 

دعم  يف  �شاهم  من  كل  فيها  �شكر 

يف  �شارك  من  وك��ّل  االأدب��ي��ة  م�شريته 

ال�شوت  وقال: »من حرب  االحتفال،  هذا 

حًبا  اأق��دم  نزفت،  بل  كتبت  مما 

ل�شوت �شقلني، اأ�شناين حتى �شفاين من 

اأر�س  يف  له  �شوت  من  كثرية،  خطايا 

حياتي �شماء، وله يف م�شوار عمري �شياء، 

و�شعت  بعده، �شوت  العتمة  اأخاف  فلن 

وبنيت  الكتاب  هذا  �شيدته  ي��دّي  بني 

احرتامي لها حتت �شقف الكلمة منذ 

�شنوات: اإّنها ال�شيدة فريوز«.

مت يف االحتفال اأغنية حتيًة لل�شيدة  قدِّ

فريوز من كلمات براك واأحلان املاي�شرتو 

اأّداها الفنان غدي واملن�شدة  جوزف مراد، 

كارال حداد وخلفهما �شور لل�شيدة فريوز 

من توثيق املخرج جان عون.

واأداء  مدور  جلومانا  ترنيمة  اإىل  واإ�شافة 

املمثل  ب�شوت  الكتاب  ف�شول  بع�س 

دوغان،  لينا  واالإعالمية  االأطر�س  جهاد 

ريفوين،  رانيا  باإ�شراف  تعبريية  ولوحة 

م�شّور  تاأّمل  يف  املوؤّلف  احلا�شرون  رافق 

الي�شار« قبل توقيع  لرّباك بعنوان »ل�س 

الكتاب.

اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي

اإ�صدارات

»تو�يل  كتابه  بّر�ك  ام  ب�سّ �لإعالمي  �أطلق  ح�سوره،  ويف  �لريا�سي  ملحم  �لإعالم  وزير  برعاية 

�أقيم على م�سرح �حلكمة  �حتفال  �لذهبي، وذلك يف  - �حلرف  �لإبد�ع  د�ر  �ل�سادر عن  �حلرب«، 

بطر�س  ب�ساره  مار  �لكاردينال  �ملاروين  �لبطريرك  ممثالاً  رحمه  حنا  �ملطر�ن  ح�سره  �جلديدة،   -

و�سخ�سيات  عون،  جوز�ف  �لعماد  �جلي�س  قائد  ممثالاً  �حلايك  جورج  �لركن  و�لعميد  �لر�عي، 

ر�سمية و�سيا�سية وحزبية ونقابية ودينية و�إعالمية وثقافية وفنية �إىل �لأهل و�لأ�سدقاء.

ب�سام بّر�ك يعزف باحلروف يف« َتَو�يل �حِلرب«مت�أماًل يف الله والقلب و�صوت فريوز:
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� من �حلنني �إىل زمن م�سى.  يختزل ��سم مي عري�سة بحراً

ا، و�سفت  �ل�سيدة �لتي توفيت يف 14 �أيار �ملا�سي عن 92 عاماً

ا يف �ل�سرق �لأو�سط  باأيقونة مهرجانات بعلبك وعميدتها. تلك �ملهرجانات �لتي كانت �لأهم ثقافياً

ا بني مهرجانات �لعامل، وقد ر�فقتها مي عري�سة على مدى خم�سة عقود. و�لأرفع �ساأناً

قبل   1926 العام  يف  عري�شة  مي  ول��دت 

اأ�شهر قليلة من اإعالن املفو�س ال�شامي 

اللبناين  الد�شتور  جوفنيل  دي  ه��ري 

وهكذا  ال�شنوبر.  ق�شر  �شرفة  على  من 

من  املعا�شر  لبنان  م�شرية  عاي�شت 

وما  الدولة  وبناء  فاال�شتقالل  االنتداب، 

اأعقبه من عمران ونه�شة ثقافية وفنية 

واقت�شادية، و�شواًل اإىل احلرب والدمار.

اخلوري  حبيب  الطبيب  ابنة  كانت 

عري�شة  كارلو�س  من  واملتزوجة  �شعادة 

انتهى  �شر�شق  باإبراهيم  اأول  زواج  )بعد 

بالطالق(، من اأبرز الوجوه التي �شاركت 

لبنان،  يف  الذهبية  احلقبة  �شنع  يف 

االإطالق كان  اأدوارها على  اأهم  لكن 

فعلى  بعلبك.  مهرجانات  خالل  من 

اأدراج قلعة بعلبك قّدمت اأهم العرو�س 

الثقافية والفنية العاملية، وعلى اأدراجها 

اللبناين من جديد  الفولكلور  ولد  ا  اأي�شً

بيت  كل  يف  �شداه  ت��ردد  مبهًجا  ا  حيًّ

لبناين وانتقل اإىل اأرجاء املعمورة. 

ب�»لياليه  املهرجان  انطالقة  كانت 

اللبنانية« يف العام 1957 مع تقدمي »اأيام 

احل�شاد« اأول عمل م�شرحي غنائي لفريوز 

هيكل  اأدراج  على  رحباين  واالأخوين 

من  ت��اج  على  ف��ريوز  اأط��ّل��ت  جوبيتري. 

اأعمدة الهيكل وكاأنها تعتلي غيمة، 

اأخ�شر  يا  »لبنان  ي�شدو  �شوتها  وانطلق 

حلو«... تلك الليلة و�شفتها ال�شحافة 

ملهرجانات  ذهبي  ع�شر  ب��داي��ة  باأنها 

بعلبك يف �شّقها ال�شرقي، وهذا ما كان.

حلم بعلبك

حتت  بعلبك«،  حلم  عري�شة  »م��ي 

االأظن  نبيل  ال�شاعر  و�شع  العنوان  هذا 

من  �شيدة  م�شرية  ي��روي  ال��ذي  كتابه 

تروي  الكتاب  ويف  اللبنانيات.  الرائدات 

يوًما يف  لها  قال  �شمعون  الرئي�س  اأن  مي 

ا  رئي�شً واأ�شبحت  الله  وفقني  اإذا  لندن، 

�شاأفعل �شيًئا من اأجل قلعة بعلبك. يف 

العام 1956 �شّكل الرئي�س �شمعون جلنة 

من  وكان  الدولية  بعلبك  مهرجانات 

ت�شّلمت  التي  عري�شة  مي  اأع�شائها  بني 

اأ�شبحت  ثم   ،1973 العام  يف  رئا�شتها 

ا�شتقالت  اأن  اإىل  الحًقا،  ال�شرف  رئي�شة 

من من�شبها يف العام 2016.

بني اأواخر اخلم�شينيات ومطلع احلرب 

اأّدت مهرجانات بعلبك  العام 1975،  يف 

دوًرا حمورًيا يف احلياة الثقافية اللبنانية، 

وف�شاًل عن والدة امل�شرح الغنائي اللبناين 

املهرجانات  اأح�شانها، �شكلت هذه  يف 

خمترًبا ثقافًيا �شاماًل التقت فيه تيارات 

منت  واحلداثة.  والرتاث  والغرب،  ال�شرق 

من  الفنون،  من  اأن��واع  املخترب  هذا  يف 

اإىل  وارتقت  والغناء،  امل�شرح  اإىل  الرق�س 

م�شتويات عالية، نا�شرة االإبداع يف لبنان 

والعامل العربي باأ�شره.

..ورحلت

غابت مي عري�شة »�شيدة �شنعت جمًدا 

للبنان... رحلت ويف خزنتها مهرجانات 

جاء  كما  وث��ق��اف��ة...«،  وانفتاح  ف��رح 

احلريري  �شعد  احلكومة  رئي�س  نعي  يف 

ال�شم�س...«  مدينة  لها. غابت »عرو�س 

كما و�شفها وزير الثقافة غطا�س خوري. 

لكّن اأمواج بحر احلنني اإىل ذلك الزمن 

دائًما  اإلينا  تعيد  �شوف  امل�شيء  البهي 

الن�شيطة  املثقفة،  �شورة تلك اجلميلة، 

والعاملة يف حقول االإبداع.

غياب
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رحيل عميدة مهرج�ن�ت بعلبك

� من �حلنني مي عري�سة ��سم يختزل بحراً



املجّند  اجل��ي�����س  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

�شليم  حممود  خدماته  امل��م��ّددة 

بتاريخ  ُت����ويّف  ال���ذي  م�شلماين 

.2018/4/17

يف   1995/5/16 مواليد  م��ن   -

�شور.

من  اعتباًرا  خدماته  ُم��ّددت   -

.2017/11/20

- من عداد لواء امل�شاة التا�شع – 

الكتيبة 93.

- حائز:

• تهنئة العماد قائد اجلي�س.
- عازب.

نعت قيادة اجلي�س العميد الركن املتقاعد �شربل اأبو اأنطون الذي تويّف 

بتاريخ 2018/4/7.

- من مواليد 1954/3/8 يف تعلبايا - زحلة.

بتاريخ  اجلي�س  يف  تطّوع   -

.1974/10/1

م��الزم  رت��ب��ة  اإىل  ُرّق����ي   -

تدّرج  ثّم   ،1977/7/1 بتاريخ 

عميد  رتبة  حتى  الرتقية  يف 

اعتباًرا من 2005/1/1.

- حائز:

• و�شام اجلرحى.
• و�شام اال�شتحقاق اللبناين 
من الدرجتني الثانية والثالثة.

• و�شام الوحدة الوطنية.
• و�شام فجر اجلنوب.

الع�شكري  التقدير  و�شام   •
ية. من الدرجة الف�شّ

• و�شام االأرز الوطني من رتبتي فار�س و�شابط.
• تنويه العماد قائد اجلي�س ثالث مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س 27 مّرة.
• تهنئة قائد القطعة ع�شر مّرات.

- تابع عّدة دورات درا�شية يف الداخل ويف اخلارج.

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

يف �صجل 

اخللود
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نعت قيادة اجلي�س العميد الركن 

الذي  ا�شكندر  امطانيو�س  املتقاعد 

تويّف بتاريخ 2018/3/31.

يف   1934/1/22 م��وال��ي��د  م���ن   -

القبّيات – عكار.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����س  يف  ت���ط���ّوع   -

.1955/10/1

بتاريخ  م���الزم  رت��ب��ة  اإىل  ُرّق���ي   -

1958/9/30، ثّم تدّرج يف الرتقية حتى 

رتبة عميد اعتباًرا من 1986/1/1.

- حائز:

• و�شام 31/ك1961/1 التذكاري.
اللبناين  اال���ش��ت��ح��ق��اق  و���ش��ام   •

ي. الف�شّ

من  اللبناين  اال�شتحقاق  و�شام   •
الدرجتني االأوىل والثانية.

رتبتي  من  الوطني  االأرز  و�شام   •
فار�س و�شابط.

• و�شام الوحدة الوطنية.
• تنويه العماد قائد اجلي�س.

يف  درا���ش��ي��ة  دورات  ع���ّدة  ت��اب��ع   -

الداخل ويف اخلارج.

- متاأهل وله ولد واحد.

�لعميد �لركن �ملتقاعد

�مطانيو�س ��سكندر

�لعميد �لركن �ملتقاعد�سربل �أبو �أنطون

�ملجّند �ملمّددة خدماته

حممود �سليم م�سلماين



كيف يتّم �لحتفال؟

النا�س  يخرج  ال�شعبّية،  الطقو�س  وفق 

ملّونة  ثياًبا  مرتدين  لياًل،  ال�شوارع  اإىل 

بالبودرة  ويرتا�شقون  ق��زح،  قو�س  باألوان 

بهذه  ة  اخلا�شّ االأغ��اين  موؤّدين  امللّونة، 

املنا�شبة، و�شط الُهتاف وال�شراخ. 

االأ�شاطري  ببع�س  االأل��وان  عيد  يرتبط 

اإحراق  عن  ُيروى  ما  منها  الهندو�شية، 

ال�شياطني  ملك  �شقيقة  هوليكا، 

براالد  ابنه  و�شع  الذي  هريانياكا�شيبو، 

اأ�شعلها يف حجر هوليكا التي  على نار 

االح��رتاق،  من  حتميها  عباءة  ارت��دت 

بج�شد  واأحاطت  ط��ارت  العباءة  لكّن 

ال��ن��ريان  ال��ت��ه��م��ت  ب�����راالد، يف ح���ني 

الطقو�س  اأه��م  فمن  ولذلك  هوليكا. 

املع�شكر  نار  اإ�شعال  »هويل«  الدينية يف 

اإىل  لتعيد  املهرجان  اأي��ام  اأول  الهائلة 

براالد  وجناة  هوليكا  اح��رتاق  االأذه��ان 

من النار.

ا �لغرية ت�سيب �لآلهة �أي�ساً

قد  االإله كري�شنا  اإّن  اأخرى  رواية  تقول 

تواأمه  ب�شرة  من  ال�شديدة  الغرية  اأ�شابته 

رادا البي�شاء، فذهب اإىل والدته ي�شتكي 

ب�شرته  ل���ون  ب�شبب  وح��زن��ه  غ��ريت��ه 

يقوم  اأن  عليه  فاقرتحت  ال��ّداك��ن، 

اأّما  يريده.  ال��ذي  باللون  رادا  وجه  بر�ّس 

الرواية الثالثة فتحكي عن االإ�شعاعات 

عادات 

اإعداد: وتقاليد

 با�سكال معّو�س بومارون

العدد 86395

لوحة  و�لفريدة  �لغنية  و�لتاريخية  و�لدينية  �ل�سكانية  برتكيبته  فهو  �لألو�ن،  يحب  بلد  �لهند 

ف�سيف�ساء متد�خلة �لألو�ن، ومع بد�ية ف�سل كل ربيع، يحتفي مبهرجان يجعل �لطرقات و�ملالب�س 

و�لأجو�ء كلها كقو�س �لقزح.

عيد �لألو�ن �أو »هويل« مهرجان �سعبّي، َيحتفل فيه �لهندو�س بف�سل �لربيع يف يوم �كتمال �لقمر 

�لعيد  هذ�  يعود  و�آذ�ر.  �سباط  �سهري  خالل  يحّل  �لذي   phalguna �لقمري  �ل�سهر  من  �لأخري 

ت�سمل  �لبلد�ن.  بع�س  يف  ر�سمّية  وعطلة  ا  مقّد�ساً ا  يوماً هذه  �أّيامنا  حّتى  ويُعترب  عديدة،  قروٍن  �إىل 

�حتفالت هذ� �لعيد بالد �سبه �لقارة �لهندية كالهند، ونيبال، وبنغالد�س، و�سريالنكا، وباك�ستان، 

ومتتد �إىل �أماكن وجود �جلاليات �لهندو�سية �لكبرية.

الهند مطلع الربيع      قو�س قزح يربط �حلا�سر باأ�ساطري �ملا�سي
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خالل  من  الكون  يف  ال�شوء  تن�شر  التي 

كّلها،  االأر�س  اأرجاء  يف  ت�شري  موجات 

يف  امل��وج��ودة  االأرب��ع��ة  العنا�شر  وُتكمل 

الهندو�شيني:  معتقدات  وفق  الطبيعة 

املاء، والرياح، والّنار، والرُتاب. 

ال�شابع  ال��ق��رن  م��ن  ك��ت��اب��ات  ويف 

وجوه  النا�س  تلطيخ  ُيذكر  امل��ي��الدي، 

ورمي  امللونة  بامل�شاحيق  البع�س  بع�شهم 

العطور، والتي كان املعتاد اأن ُت�شنع من 

منظومة  يف  املذكورة  الطبية  االأع�شاب 

الهند  يف  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ال��ط��ب  تعاليم 

)االأيورفيدا(، من الطقو�س القدمية.
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�لعميد �لركن �ملتقاعد �إميل منذر
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تتاأّمل وجهها  املراآة طوياًل  اأمام   وقفْت 

اإىل  وتنظر  ك��اآب��ة،  م�شحة  َعَلْته  وق��د 

الهّم  دوام  اأرهقهما  اللتني  عينيها 

اأنفها  اأرن���ب���َة  رف��ع��ْت  ال�����ش��ه��ر.  وط���ول 

اأقنى.  اأ�شمَّ  كان  لو  ومتّنت  باإ�شبعها، 

مثلما  تكرهه  اأ�شبحت  االأن��ف  ه��ذا 

ليتهما  فيا  املقّو�شني.  حاجبيها  تكره 

تغّنى  طاملا  ميانيني  ك�شيفني  كانا 

بهما �شعراء العرب منذ اجلاهلية االأوىل 

يف  قالت  ول�شعرهم،  لهم  ا  تبًّ اليوم.  اإىل 

كم  دّجالون.  كّذابون  اإنهم  نف�شها. 

قالوا اإن اجلمال احلقيقّي يف الِعلم واالأدب 

ونقاوة الروح! لكنهم يف الواقع ال ُيغرمون 

ال�شفتني،  وعّناب  اخلّدين،  بتّفاح  اإال 

ودّقة اخل�شر، وا�شتدارة النهدين. اأما الروح 

فال َمن ينظر اإليها، وينظم ال�شعر فيها.

 جمعْت �شعرها االأ�شود الطويل، واأ�شدلته 

وقّربت  �شدرها.  من  واح��دة  جهة  فوق 

ملحت  حني  مذعورة  امل��راآة  من  وجهها 

لقد  اآه!!  مفرقها.  تلوح يف  ال�شعرة  تلك 

بجنوده  راأ�شها  يغزو  ال�شيب  جي�س  ب��داأ 

البي�س.

من  والثالثني  اخلام�شة  يف  فتاة  هدى   

حتمل  هي.  اجلمال  طة  متو�شّ عمرها. 

اإجازة من اجلامعة يف الفل�شفة. لكنها 

ياأتيها  اأحالم  فار�َس  وال  عماًل،  جتد  مل 

فبقيت  اأب��ي�����س؛  ح�شان  �شهوة  على 

وتندب  اأّم��ه��ا،  ت�شاعد  اأهلها  بيت  يف 

حّظها، وتقراأ الق�ش�س الغرامية، وكُتب 

االأخ��رية  ع��ّل  االأب���راج.  و...  الفل�شفة، 

تخربها مبا تخبئ االأّيام لها.

والأنني  �شديقي،  اأباها  الأن  يوًما  زرتها   

يف  كان  متى  اإاّل  حلديثها  اآَن�ُس  كنت 

دخلُت  ومّل��ا  بالغيب.  والِعلم  التنجيم 

وجل�شت،  و�شّلمت 

ورق  ن��ظ��ري  ل��ف��َت 

مفتوًحا،  اللعب 

والعر�س.  بالطول  املن�شدة  وم�شفوًفا على 

طريق  اإىل  و�شلُت  لقد  اأن��ظ��ْر.  ق��ال��ت: 

م�شدود. الورق ينبئني اأن نهاري �شيكون 

اآه لو ان هذه الورقة ههنا!! قالت  �شّيًئا. 

اأحد  يف  مكانها  من  ال��ورق��ة  واأخ���ذت 

قلت  اآخر.  وجعلتها يف عمود  االأعمدة، 

ي  تغ�شّ اأن  ت�شتطيعني  اأال  �شاحًكا: 

اأغ�ّس  اأن  اأ�شتطيع  قد  اأجابت:  قلياًل؟ 

حّظي  اأغ�ّس  اأن  يل  اأّن��ى  ولكن  نف�شي، 

ون�شيبي!!

 - اأبالورق تعرفني حّظِك ون�شيبك!

 - بالتاأكيد. لي�س يف الكون ما يحدث 

وم��ق��ّدر.  مكتوب  �شيء  ك��ّل  �شدفًة. 

يعطينا  لكن  يكّلمنا،  ال  واخل��ال��ق 

اإ�شارات وعالمات.

 - اأال رحَم الله ابَن الرومي.

 - ما به؟

ب��االإ���ش��ارات  ي��وؤم��ن  مثلِك  ك��ان   -  

والعالمات.

 - لقد اأَثْرَت ف�شويل.

له  حاجة  يف  بيته  من  يوًما  خ��رج   -  

البيت،  ِفناَء  يعرب  كان  وفيما  ملّحة. 

راأى على االأر�س اأمامه عوَدين متعامدين 

�شجرة  من  �شاقطة  التمر  ثمار  وبع�س 

البلح؛ فقال: هذا يعني »ال متّر«. فعاد 

اإال �شبيحة  ا، ومل يخرج  ً اإىل بيته مَتَطريِّ

اليوم الثاين.

يف  تقراأ  اأمل  ت�شخر.  �شّك،  ال  اأن��ت،   -  

قيام  عالمات  عن  املقّد�س  الكتاب 

ال�شاعة! كّل �شيء بعالمات.

 - لقد ُجّنت ابنتي، قال الوالد منفعاًل 

م�شتاًء، ووقف، ثم خطا خارًجا يهمهم: 

ذاك  اإذ  وال�شهادات«.  الِعلم  ل�شياع  »يا 

ُتعّد  املطبخ  ودخلت  ال��وال��دة،  نه�شت 

القهوة.

 - ما برجك؟ �شاألتني هدى وهي تتناول 

عن املن�شدة كتاًبا يف االأبراج.

معَجب  اأنا  اأتعرفني؟  ل�شخامته!!  يا   -  

ا بذكاء موؤلِّفي مثل هذه الكتب. حقًّ

 - اأمتزح؟

َمن  ذك��اء  يف  اأت�شّكني  وال��ل��ه.  ال   -  

ال�شفحات  اأن ميالأ كّل هذه  ي�شتطيع 

برثثرات ُتقنع النا�س وتر�شيهم!

 - مل تُقل يل ما برجك.

 - برج اإيفل.

 - دعَك من املزاح االآن.

 - احلوت.

يل:  وق��راأت  الكتاب،  فتحت  عندئٍذ   

ثّمة  �شعدك.  يوم  اليوم  احلوت.  عزيزي 

بع�س املال ياأتيك من حيث ال تعلم... 

حني  ال��ق��راءة  ع��ن  �شديقتي  وت��وّق��ف��ت 

�شحكُت عالًيا.

 - اأ�شحكاين معكما، قالت اأّم هدى 

وهي تدخل حاملًة �شينّية القهوة.

 - برّبِك تعايل ا�شمعي ما يقول برجي، 

اأك��ن  مل  م��ااًل  ال��ي��وم  �شاأجني  ت��ع��ايل. 

اأن  قبل  لكني،  ح�شاًبا.  ل��ه  اأح�شب 

الكهرباء  جابي  اأتاين  اإليكم،  اأجيء 

بفاتورة كبرية، وابنتي طلبت مني ق�شط 

ق�شط  علّي  ا�شتحّق  وال��ي��وم  اجلامعة، 

عّرجُت  عليكم  طريقي  ويف  ال�شّيارة. 

على ال�شنرتال، ودفعُت فاتورة الهاتف.



نف�شها؛  متلك  اأن  الوالدة  ت�شتطع  مل   

اأم��ًرا،  تذّكرْت  واإذ  عالًيا.  ف�شحكْت 

اأمل  البنتها:  وقالت  �شحكها،  قطعْت 

تتاأّخري عن الذهاب اإىل الدائرة العقارية 

يا بنت؟

 - لن اأذهب اليوم. قد اأذهب غًدا.

باأنك  اأم�س  اأب��اك  وع��دِت  لكنِك   -

�شتذهبني اليوم.

وراأيت  برجي،  ال�شباح  عند  �شمعُت   -  

اأن هذا اليوم غري مالئم الإجناز اأّي عمل 

اأيخطئ  ولكن  الربج،  اإداري. قد يخطئ 

ا!؟ الورق اأي�شً

 - اأنت جمنونة. اأتعرفني؟

جمنون!؟  اأن��ه  املجنون  يعرف  وه��ل   -

اأّمها  دخلت  فيما  و�شحكت،  قالت 

املطبخ جمّدًدا.

ُقرع  القهوة،  نحت�شي  نحن  وبينما   

لتب�شر  وفتحت  ه��دى  فقامت  ال��ب��اب؛ 

»نورّية«؛  �شيعتنا  يف  ن�شّميها  غجرّية 

الله«.  لُيعِطك  »اذهبي.  هدى:  فقالت 

وهّمت برّد الباب قبل اأن ت�شارع املراأة اإىل 

القول: اأ�شتطيع قراءة الكّف والفنجان، 

وك�شف الغيب، اأيتها ال�شبّية اجلميلة.

اأن���ك ال تكذبني  اأع���رف  - وك��ي��ف   

علّي!

 - جّربيني.

 -... تعايل، ادخلي.

اإىل  ون��ظ��رت  وجل�شت،  امل���راأة  دخلت   

ناوليني  وقالت:  املقلوب،  هدى  فنجان 

فنجانك؛ فناولتها اإّياه، ولبثت حتّدق يف 

وجهها حاب�شًة اأنفا�شها، م�شغية.

بني  الفنجان  تقّلب  الغجرية  راح��ت   

وتعقد حاجبيها  املو�شومة،  يدها  اأ�شابع 

وهدى  اأحياًنا،  عقدتهما  وتفّك  حيًنا 

قالت  اأن  اإىل  وارتياح  قلق  بني  تتقّلب 

املراأة: ا�شمعي يا اآن�شة هدى.

تعايل  ه��دى!  اآن�شة  اأق��ل��ِت  م���اذا!!   -  

ا�شمعي يا اأّمي، تعايل.

اأ�شمع؟  اأن  تريدينني  م��اذا   -  

املطبخ  م��ن  اآت��ي��ة  وه���ي  ق��ال��ت 

مت�شح يديها مبئزرها.

وعرفت  ا�شمي،  ح��زرت  لقد   -  

الغجرية:  �شاألت  ثم  اآن�شة.  اأنني 

كيف عرفِت هذا!!

 - اأمل اأُقل لك جّربيني! لتعلمي 

الغيب  يك�شف  اأح���د  ال  اأْن 

هو  ها  وانظري.  اقرتبي  مثلي... 

وحرف  هنا.  مر�شوم  الهاء  حرف 

االألِ��ف.  وه��ذه هي  ال��دال ههنا. 

اأراأيِت؟

ما  منف�شلة.  اأحرف  - لكنها   

اأوحى لِك بجمعها اإىل بع�شها!

العالء،  نحو  �شّبابتها  مّدت  عندئٍذ   -  

وقالت: جنمِك.

 - وكيف تعرفني ما يقوله جنمي!؟

لكّل  ُمتاح  غري  بالنجوم  االّت�شال   -

يكذَبّن  ال  اجلميلة.  اأيتها  النا�س 

عليِك اأحد بقوله اإن معرفة الغيب ِعلم 

نتعّلمه. ال. هذه موهبة ُتعطى لالإن�شان 

اأو ال ُتعطى.

 - اأكملي اأرجوِك.

طويل.  لكنه  م��ف��ت��وح.  ط��ري��ق��ِك   -

عليِك اأن ت�شربي.

 - اأكرث مّما �شربت!

اأمنياتك �شتتحّقق يا حلوتي. وفتى   -

اأحالمِك ال ُبّد اآٍت. قويل اإن �شاء الله.

- اإن �شاء الله. ولكن من اأين �شياأتي؟ 

ومتى؟ �شاألْت متنّهدة.

 - من حيث ال تدرين �شياأتي. كّل هذا 

مكتوب هنا.

 - برجي يقول قولِك اأيتها العّرافة. فيا 

ليت برجي ي�شدق، ونبوءتِك تتحّقق.

 اإذ ذاك قامت هدى وعادت بع�شرة اآالف 

ف�شكرتها  امل��راأة؛  جيب  يف  تها  د�شّ لرية 

لها:  فقلت  باالن�شراف؛  وهّمت  االأخرية 

اأو  كّفي  يف  طالعي  ت��ق��راأي  اأن  اأري���دِك 

فنجاين.

وجل�شت،  ق��ال��ت  ك��ّف��ك،  ه���اِت   -  

واأخذت كّفي، ونظرت فيها.

 - اأريدِك اأن حتزري ا�شمي مثلما حزرِت 

ا�شم هدى.

 - اأُنظْر. لو اأن هذين اخلطني مّت�شالن، 

حل�����زرت. ل��ك��ن، ك��م��ا ت����رى، هما 

اأق��راأ  اأن  اأ�شتطيع  اأين  غري  منف�شالن. 

طالعك وحّظك.

 - حّظي يف حياتي اأعرفه، ودربي ال مفّر 

يل من �شلوكه، قلت �شاحًكا و�شحبُت 

كّفي، واأ�شفت: رحَم الله َمن قال:

حّظ�����ي حظٌّ ناق�ٌس

من اأ�شدقائي والِعدا

لو كان حّظي ب�شًرا

لكاَن عب�ًدا اأ�شودا

�شاألْت  �شيًئا؟  تاأكلي  اأن  اأتريدين   _  

هدى.

اأع��ّرج  ب��اأن  وع��دُت جارَتك   - ال؛ فقد 

يا  عندك.  من  مغادرتي  بعد  عليها 

األله!... كيف ن�شيُت ا�شمها.

اأم  اأّيهما؟ ذات ال�شعر االأ�شقر الق�شري   - 

االأ�شود الطويل؟

 - بل االأ�شقر الق�شري.

 - األني.

و�شحكت.  ق��ال��ت  اأج����ل.  اأج����ل،   -  

ذاكرتي ال حتفظ االأ�شماء االأجنبية.

اإىل  م�شافر  ن��ادر  ابنها  م�شكينة.   -  

ا  الربازيل، وهي هنا تذوب �شوًقا اإليه وهمًّ

عليه.

 - تركتكم يف عافية، قالت ونه�شت 

»مهاًل،  بها:  هدى  فلحقت  وخرجت؛ 

مهاًل. اأت�شنعني التمائم؟«.

 - بالتاأكيد. متيمة لفتح رحم العاقر، 

ال�شتدعاء  واأخ��رى  املطّلقة،  ل��رّد  وواح��دة 

مثل  تريدين  اأن��ك  ُب��ّد  ال  احل��ب��ي��ب... 

االأخرية.
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واأن��اخ��ت  وابت�شمت،  قالت  اأج���ل،   -  

راأ�شها خجاًل.

واأع��ّرج  هنا،  من  �شاأمّر  قريب  عّما   -  

عليِك، وتكون التميمة معي.

ا حتى ال تن�شي، قالت،   - خذي هذه اأي�شً

واأعطت العّرافة ب�شع اأوراق نقدية زهيدة.

 - لن اأن�شى. وحياة عينيِك اجلميلتني 

لن اأن�شى.

�شّرها:  يف  تقول  امل���راأة  م�شت  وفيما 

دامت  ما  متيمة  مئة  الأ�شنَعّن  وال��ل��ِه 

لها  فقلت  هدى؛  دخلت  كرمية،  اليد 

املراأة  حزرت  كيف  اأعرفِت  الفور:  على 

مثلما  به  اأخربْتها  جارتك  ا�شمك؟ 

اأخربِتها اأنِت للتّو اأن ا�شم جارتك األني، 

ثوبي  الربازيل...  يف  نادر  ُيدعى  ابن  ولها 

اإىل ر�شدك يا هدى. اأيك�شف الله اأ�شراره 

االأتقياء  عن  ويحجبها  والغجر،  للَنَور 

والقّدي�شني!! قال اأبو العالء:

ٌم  يحّدُثنا عّما يكوُن منجِّ

ومل يدرِ اإال اللُه ما هَو كائُن.

واللِه لو كان ثّمة دولة، لو�شعْت هوؤالء 

امل�شعوذين واملتنّبئني كّلهم يف ال�شجون. 

ثم وّدعت، وان�شرفت ال األوي على �شيء.

* * *

الثاين نه�شت هدى من  اليوم   �شبيحة 

وارتدت  برجها،  اإىل  وا�شتمعت  �شريرها، 

اإىل  اأذاهبة  اأّمها:  ف�شاألتها  مالب�شها؛ 

اأجل.  اأجابت:  اأن��ِت؟  العقارية  الدائرة 

اليوم منا�شب الإجناز االأعمال االإدارية.

فبلغت  وم�شت؛  �شّيارتها  ا�شتقّلت 

الأن  العا�شرة  ال�شاعة  ح��واىل  مق�شدها 

ت�شّبب  ما  رذاًذا،  يت�شاقط  كان  املطر 

عن  و�شاألت  و�شلت  ومل��ا  �شري.  بزحمة 

املوّظف امل�شوؤول، قيل لها اإن اأّمه مري�شة، 

وقد منحه املدير يوم اإجازة يهتّم فيه بها.

 - اأما من اأحد يحّل مكانه!؟

 - لكلًّ عمُله، قالوا لها.

 عندئٍذ قفلت راجعة جتّر اأذيال اخليبة. 

بفعل  �شّيارتها  انزلقت  الطريق  ويف 

االإ�شمنتّي  بالفا�شل  وا�شطدمت  املطر، 

يف  بك�شر  هدى  فاأُ�شيبت  اخلّطني؛  بني 

امل�شت�شفى  اإىل  نقلها  ا�شتدعى  ذراعها 

ب�شّيارة لل�شليب االأحمر؛ فندبت يومها 

ولعنت حّظها.

ثالثة؛  اأّيام  بعد  احلادثة  بهذه  علمُت 

واأطمئّن  بيتها  يف  ه��دى  اأع��ود  فجئت 

عليها. وكان ذلك يوم االأحد 15 ت�شرين 

االأّول عام 2017.

كتاب  الطاولة  على  كان  امل��ّرة  هذه   

ما  على  ه��دى،  الأن  االأب���راج،  يف  جديد 

يبدو، مل تُعد تثق بالكتاب الذي كان 

فا�شتبدلته  ع��ن��ده��ا؛ 

موؤّلفه يكون  بغريه، عّل 

اأطول باًعا يف قراءة الغيب 

وك�شف امل�شتور.

ق��ال��ت ه���دى: اأت��ع��رف؟ 

يكذب  برجي  باأن  اأ�شعر 

ع��ل��ّي: ُي��ن��ب��ئ��ن��ي ب��اأم��ر؛ 

قال:  عك�شه.  فيح�شل 

ه���ذه ال�����ش��ن��ة ���ش��ن��ة ب��رج 

اأنها  يبدو  لكن  العذراء. 

و�شوؤم  خري،  ال  نح�س  �شنة 

ال فاأل.

هات.  - كّل هذه خرافات وُترَّ

اإىل برجي  اأ�شتمع  اأن  اإال  اأ�شتطيع   - ال 

الراديو  واأدارت  قالت  ي��وم،  كّل  �شباح 

وكانت  ك��ارل��و،  مونتي  اإذاع���ة  على 

دقيقة.  واخلم�شني  ال�شابعة  ال�شاعة 

يف  العذراء.  برج  من  عزيزي  املذيع:  قال 

ال�شاعة الواحدة والدقيقة التا�شعة ع�شرة 

االأ�شد،  ب��رج  القمر  ي��رتك  الظهر،  بعد 

وينتقل اإىل برج العذراء. لكن هناك ما 

ُي�شّمى »ُخُلّو م�شار« يبداأ يف ال�شاعة 7:28 

ال�شاعة 01:19 كما قلت.  وي�شتمّر حتى 

وهذا يعني اأن هناك حواىل �شّت �شاعات 

ال ينجح فيها اأّي عمل ُيقام به.

اليوم  علّي  كان  ه��دى.  قالت  اآه!!   -  

اإح��دى  يف  مقابلة  الإج����راء  اأذه���ب  اأن 

وظيفة  احل�شول على  بهدف  ال�شركات 

تاأجيل  واأط��ل��ب  بهم،  �شاأّت�شل  فيها. 

مري�شة.  اأين  بحّجة  يوم غد  املوعد حتى 

هكذا قالت، واّت�شلت، واأّجلت املوعد.

 - ما تاريخ ميالدك؟ �شاألُت واأنا اأت�شّفح 

كتاب االأبراج اجلديد ف�شواًل.

 - ليلة 22- 23 اآب بعد منت�شف الليل 

بدقائق.

اأنني،  اأذك��ُر  االأّم.  قالت  يا هدى،  ال   -  

حلظة ُولدِت، نظرُت اإىل ال�شاعة املعّلقة 

ت�شري  عقاربها  فكانت  احل��ائ��ط؛  يف 

الثامنة  والدقيقة  ع�شرة  احل��ادي��ة  اإىل 

واخلم�شني.

ال  االأ�شد،  برج  من  اأن��ِك  يعني  هذا   -  

العذراء، قلت.

االأ�شد وكنت  اأاأن��ا من برج   - م��اذا!!! 

من  اأنني  متوّهمة  ال�شنوات  هذه  كّل 

عيناها؛  ودمعت  قالت  العذراء!!  مواليد 

مني  وطلبت  دموعها،  فكفكفت 

اإىل  تنتبه  مل  الأنها  االأ���ش��د،  ب��رج  ق��راءة 

فقلبُت  ال��ربج.  ه��ذا  يف  املذيع  قاله  ما 

ال�شفحات، وقراأت: عزيزي االأ�شد. عليك 

بال�شرب يف �شاأن العثور على حبيب ترتبط 

به، الأن بيت ال�شراكة موجود يف العذراء. 

اأو يجعله  وهذا من �شاأنه اأن يوؤّخر الزواج 

مع �شريك كبري يف ال�شّن. اأقرب فر�شة 

العام  من  الثاين  الن�شف  يف  �شتكون 

الفر�شة  اأك��ي��دة.  لي�شت  وه��ي   ،2018

االأكيدة هي يف خالل العام 2019.

ب�شوت منخف�س   - ماذا!!! قالت هدى 

اأنتظر  كنُت  نف�شها.  تكّلم  كاأنها 

مواليد  من  واأن��ا  العذراء  برج  يف  �َشْعدي 

االأ�شد،  برج  من  اأنني  عرفُت  وملا  االأ�شد. 

يا  ال��ع��ذراء.  ب��رج  قابًعا يف  راأي���ُت احل��ّظ 

ق�صة
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لتع�شي!! قالت، وبكت.

ون��ادت  بالقهوة،  وج��اءت  االأّم  قامت 

واإذ  ف��ج��اء.  معنا؛  الحت�شائها  زوج��ه��ا 

�شاعة  اإىل  التفاتة  ه��دى  م��ن  ح��ان��ت 

برنامج  موعد  حان  لقد  قالت:  يدها، 

اأدارت  ثم  ليلى.  مع  والنجوم«  »اأنتم 

التلفاز. وملا اأطّلت ليلى، ا�شتقامت هدى 

جّيًدا،  عينيها  وفتحت  جلو�شها،  يف 

وعيناها  الفنجان  وناولتني  واأ�شغت، 

من  اأخ��ذه  اإىل  ف�شارعُت  ال�شا�شة؛  على 

يدها كيال ين�شكب بع�س القهوة على 

ثيابي.

لبنان، يف مطلع  �شي�شهد  ليلى:  قالت   

ب�شبب  اقت�شادية  �شعوبات   ،2018 العام 

النازحني ال�شوريني، و�شغوًطا دولية عليه 

للقيام باإ�شالحات اإدارية ومالية.

قال  ا،  حقًّ ال��ب��ارود  اكت�شفت  لقد   -  

الوالد.

امُلحاور.  قال  ليلى،  �شّيدة  يا  اأو�شحي   -

اأعطنا بع�س التفا�شيل لو �شمحِت.

اأراه،  ما  هذا  اأك��رث.  مني  تطلْب  ال   -

وهذا ما اأُوحَي به اإيّل.

الهاتف؛  جر�س  رّن  االأث��ن��اء  ه��ذه  يف 

التلفاز  �شوت  ترفع  وهي  هدى  فقالت 

م عن ُبعد:  قلياًل بوا�شطة جهاز التحكُّ

هاّل اأجبَت من غرفة اال�شتقبال يا اأبي، 

اأرجوك.

- لعن الله املنّجمني، واملتنّبئني، والذين 

الوالد  ق��ال  وي�شّدقونهم،  بهم  يوؤمنون 

اأ�شتطيع  واأ���ش��اف:  ووق��ف  ع��اٍل،  ب�شوت 

�شتكون  اآخرتِك  باأن  بدوري،  اأتنّباأ،  اأن 

اأنا  انظري.  بنت...  يا  »الع�شفورّية«  يف 

منذ  االأرجنتني  اإىل  هاجر  الذي  وعّمك، 

اأننا  يعني  تواأمان.  عاًما،  ع�شر  خم�شة 

ما  اأن  ا  حقًّ اأتعتقدين  واح��د.  برج  من 

واملكتوب  هناك،  ي�شيبه  هنا  ي�شيبني 

يا  اعقلي  له هناك مكتوب يل هنا!! 

بنت، اعقلي. اإنِك ُتفقدينني �شوابي.

الرنني؛  ع��ن  الهاتف  جر�س  وت��وّق��ف   

تتوّقف،  مل  ليلى  لكّن  الوالد.  فجل�س 

وال املحاور اأوقف م�شايقاته باأ�شئلته. قال 

لها: النا�س يّتهمونِك باأّن 

بع�س نبوءاتك مل ت�شُدق.

ي�شدق!؟  مل  منها  اأّي   -  

ق��ال��ت. ق��ل��ت ل��ه��م اإن��ن��ا 

مّتوز  �شهري  يف  �شن�شهد 

ال�شيف  ه���ذا  م��ن  واآب 

م���وج���ات ح���ّر ���ش��دي��دة. 

اأ�شدقُت اأم ال؟

 - �شدقِت.

اجلي�س  اإن  وق��ل��ت   -

اأمنية  بعملية  �شيقوم 

امل�شّلحني  ���ش��ّد  ناجحة 

االإرهابيني. اأ�شدقُت اأم ال؟

 - �شدقِت، ولكن...

 - وقلت اإن املجل�س النيابي �شيكّثف 

من  للخروج  حماولة  يف  اجتماعاته  من 

االأزمات التي يعانيها الوطن. اأ�شدقُت اأم 

ال؟

رئي�س  ا���ش��م  اإن  ق��ل��ِت  ل��ك��ن��ِك   -  

اجلمهورية العتيد يبداأ بحرف »اجليم«، 

ومل ت�شُدقي. وقلِت اإّن عيَدي امليالد وراأ�س 

الأّن  ُدقي  ت�شْ ومل  ب�شالم،  �شيمّران  ال�شنة 

انفجاًرا �شخًما حدث بينهما. وقلِت...

 25 ي��وم  ق�شدُت  اأن��ا  مهاًل.  مهاًل،   -  

كانون  �شهر  من  واالأّول  االأّول،  كانون 

الثاين. اأم�شوؤولة اأنا عن كّل اأّيام ال�شنة!؟

 - يا ���ش��الم!!! ق��ال وال��د ه��دى، ونه�س 

لريّد على االّت�شال، اإذ عاد جر�س الهاتف 

اإىل  وذهب  ال�شّماعة،  فاأخذ  الرنني؛  اإىل 

دقائق عاد  ب�شع  وبعد  اال�شتقبال.  غرفة 

والب�شمة ملء �شفتيه: »هل انتهت ال�شّت 

ليلى؟«.

 - َمن كان املّت�شل؟ �شاألت الزوجة.

 - اإنه اأخي الذي يف االأرجنتني.

 - ع�شاه وعائلته بخري، قالت هدى.

االأ�شبوع  لزيارتنا  كّلهم  �شياأتون   -

اأن  قبل  لبنان  �شهًرا يف  ومي�شون  القادم، 

يعودوا اأدراجهم.

بوعده؛  هدى  عّم  ووفى  اأ�شبوع،  م�شى   

فجاء واأفراد عائلته حاملني اإىل وطنهم 

ثمني  االأق���ارب  واإىل  اأ�شواقهم،  كبري 

هداياهم. وكان خو�شيه ابن عّم هدى، 

ا  والذي كان ا�شمه يف لبنان يو�شف، �شابًّ

العقد  اأواخر  ويف  ومثّقًفا،  ا،  وثريًّ و�شيًما، 

الرابع من العمر.

 منذ اللقاء االأّول، اأُعجب يو�شف بهدى 

كما اأُعجبت هي به. لقد كانت تنتظر 

كان  واالأخ��ري  يو�شف.  �شفات  له  رُجاًل 

يرغب يف اأن تكون �شريكة حياته من 

ا،  اأي�شً اإذا كانت،  بنات وطنه. فكيف 

ابنة عّمه!!

 ُحّدد يوم الزفاف بعد ثالثة اأ�شابيع. ويف 

الليلة املنتظرة كانت �شهرة عامرة ُنفخ 

واجتمع  بالطبل،  رب  و�شُ باملزمار  فيها 

اأنا  وكنت  واالأ�شدقاء.  واالأق��ارب  االأهل 

حني  هدى  فوجئْت  وكم  بينهم.  من 

قبل  فنجانها  قراأت  التي  الغجرية،  راأت 

بني  طريقها  �شاّقًة  منها  تقرتب  �شهر، 

اجلمع اإليها.

 - ظننُت اأنِك لن تعودي. قالت هدى.

من  ���ش��اأع��ود  ب��اأن��ن��ي  وع��دُت��ِك  لقد   -

اأجلك. وها اإين قد وفيُت بوعدي. وهاِك 

غر�شك.

 - ما هذا؟

 - التميمة جالبة احلبيب.

يل  يُعد  مل  وق��ال��ت:  ه��دى،  �شحكت   

حاجة بها. احتفظي بها لغريي. هكذا 

قالت، واأعطت الغجرية من النقود ما مل 

ودعت  �شعيدة،  فاأخذتها  تنتظر؛  تكن 

ف�شّيعتها  وم�شت.  بال�شعادة،  للعرو�شني 

وه��ّزت  ال��ف��رح،  ملوؤها  بنظرات  ه��دى 

َمن  واللِه،  �شدق،  لقد  وقالت:  راأ�شها، 

قال: كذب املنّجمون ولو �شدقوا.



الح �لفّعال  �ل�سّ

يف مو�جهة �ل�سعوبات

النف�س  علم  يف  االخت�شا�شي  يوؤّكد 

اأّن  حمّمد  عّمار  اأّول  امل��وؤّه��ل  العيادي 

ي�شّد  ال��ذي  املتني  ال��راب��ط  هي  العاطفة 

جميع اأفراد االأ�شرة باجّتاه بع�شهم البع�س 

وهي  العائلة،  متا�شك  على  ويحافظ 

ال�شعوبات  مواجهة  يف  الفّعال  الح  ال�شّ

كونها  عن  ف�شاًل  الزواج،  تعرت�س  التي 

منا�شبة  بيئة  اإيجاد  يف  االأ�شا�س  العن�شر 

ل��الأوالد.  �شليم  واجتماعي  نف�شي  لنمّو 

عب اال�شتمرار بحياٍة  وي�شيف اأّنه من ال�شّ

ال�شحنات  دون تلك  ناجحة من  زوجّية 

بالطاقة  الزوجني  مت��ّد  التي  العاطفّية 

االإيجابّية، وتنعك�س احرتاًما وتقديًرا يف 

�شلوك كلٍّ منهما جتاه االآخر ويف نظرته 

اإليه. وي�شري يف هذا االإطار اإىل اأّن م�شاغل 

عن  ال��زوج��ني  تعيق  اأاّل  يجب  احل��ي��اة 

وعاطفتهما  م�شاعرهما  عن  التعبري 

ا  جدًّ هل  ال�شّ من  اّنه  اإذ  بع�شهما،  جتاه 

اأو  لفًظا  للتعبري  املنا�شبة  الفر�س  انتهاز 

فعاًل عن تقدير كّل منهما لالآخر.

�لتعبري �للفظي

ال��ك��الم  اأن  حم��ّم��د  امل���وؤه���ل  ي�شري 

يجب  الطعام،  يف  كامللح  هو  املع�شول 

الرغم  وعلى  منزل.  اأي  منه  يخلو  ال  اأن 

امل�شاعر  الإظهار  �شرورية  االأفعال  اأن  من 

للحبيب، لكّنها ال تغني عن الكالم 

فالتعبري  حم��ّل��ه.  حت���ّل  وال  احل���ب  يف 

�شريح،  عاطفي  بكالٍم  امل�شاعر  عن 

املحّببة  باالألفاظ  ال�شريك  وخماطبة 

)حبيبي، حياتي( يعّززان ال�شعور باالأمان 

ويكّر�شان  الطرفني  بني  واالطمئنان 

االحرتام بينهما. ويف هذا االإطار، ين�شح 

الدائم  بالتغّزل  ال��زوج  عّمار  اأول  املوؤّهل 

بزوجته وبالثناء على �شفاتها احلميدة، 

ويو�شي الزوجة يف املقابل باالإ�شادة باأخالق 

زوجها وبح�شن تقديره لالأمور. وهو ي�شري 

ي�شتحيل على  اأّنه  اإىل  اأخرى،  من جهٍة 

الزوجني البقاء يف حالة ان�شجاٍم تام طوال 

يرّبر  ال  اأمر مفهوم، لكّنه  وهذا  الوقت، 

هو وهي

اإعداد: رميا �سليم �سوميط

العدد 92395

م�ص�غل، م�ص�كل، 

�سحن �لعاطفة �سروري و�إليكم �لو�سائلم�صوؤولّي�ت...

مهال

زحمة  يف  �لزوجني  �سياع  بني  ما 

يف  و�نغما�سهما  وم�ساغلها،  �حلياة 

عاتقهما،  على  �مللقاة  �مل�سوؤوليات 

حمكومة  ا  غالباً �لزوجّية  �حلياة  ت�سبح 

لي�س  و�ل�سبب  �لعاطفي.  بالفتور 

بل  �حلب،  نري�ن  �نطفاء  بال�سرورة 

�ملتطّلبات  تاأمني  يف  �لطرفني  �ن�سغال 

�إغناء  و�إغفالهما  للعائلة،  �حلياتّية 

�لعاطفة وتغذية �حلب و�لوّد بينهما.

املوؤّهل اأّول عّم�ر حمّمد



االأ�شلوب ال�شلبي يف التوا�شل عند بروز اأي 

الراأي.  يف  اختالف  اأو  بينهما  م�شكلة 

النقد  ت�شمل  التي  العدائّية  فالت�شّرفات 

)اأحمق،  والتحقري  اّللفظي  والتجريح 

تنقل  ال  اإل����خ...(  م�شوؤول،  غري  غبي، 

اأعد  �شوى ر�شالة واحدة لل�شريك: »اأنا مل 

اأحّبك«، واإن كان الواقع مغايًرا متاًما. 

التوا�شل  اعتماد  بالزوجني  يجدر  لذلك، 

االإيجابي اّلذي يقوم على االإ�شغاء والتفّهم 

والت�شامح، وكذلك االعتذار اإذا ما دعت 

يرفع  اخلطاأ  عن  فاالعتذار  احل��اج��ة، 

من �شاأن الزوج ومكانته لدى ال�شريك ال 

العك�س كما يعتقد البع�س.

وي�شري املوؤهل اأول اإىل و�شيلة مهّمة من 

ُتعتمد  نادًرا ما  االإيجابي  التوا�شل  و�شائل 

تثلج  التي  الفكاهة  وهي  االأزواج،  بني 

اأو  بال�شيق  ال�شعور  والنفو�س عند  القلوب 

اّللذين  الزوجني  اأن  يوؤّكد  وهو  الّتعب. 

ومواجهة  بع�شهما  ممازحة  يعتادان 

اأجواء  اأعباء احلياة باالبت�شامة، ينقالن 

ا  الفرح اإىل اأبنائهما وبالتايل يخلقان جوًّ

ا �شليًما للعائلة باأ�شرها. عاطفيًّ

�لتعبري بالأفعال

ال��ع��ادة،  بحكم  ال��زوج��ان  ين�شى  ق��د 

التعبري عن ال�شكر واالمتنان لبع�شهما 

النظر  اإىل  االأمر  بهما  فينتهي  البع�س، 

ل��زواج��ه��م��ا ك��رزم��ٍة م��ن االل��ت��زام��ات 

اأّول  املوؤّهل  يوؤّكد  هنا  من  والواجبات. 

الطرفني  من  كل  اإف�شاح  �شرورة  حمّمد 

ب��اأي  قيامه  عند  ل��الآخ��ر  امتنانه  ع��ن 

عمٍل ب�شيط ير�شيه، كي مينحه حافًزا 

اجلمود  حاجز  ويك�شر  للعطاء،  اإ�شافًيا 

والرتابة. وهو ي�شري اإىل اأن تقدمي الهدايا 

الرمزّية ميكن اأن يكون تعبرًيا لطيًفا 

ب�شاطتها  على  فالهدّية  ال�شكر،  عن 

ت��دّل على احل��ّب وااله��ت��م��اِم ب��االآخ��ر. 

عن  التعبري  ال�شروري  من  اأّن��ه  ويو�شح 

االهتمام والعاطفة بالطرق �شتى، مبا يف 

ذلك حتّمل بع�س امل�شوؤولّيات عن االآخر، 

كمثل اأن يتوىّل الزوج اإعداد الطعام بني 

احلني واالآخر، اأو اأن تقوم الزوجة باإي�شال 

االأوالد اإىل النادي الريا�شي. كذلك، فاإن 

خالل  من  تظهر  اأن  ميكن  العاطفة 

لفتٍة ب�شيطة كاإعداد كوٍب من ال�شاي 

بعد  ال�شريك  مع  وم�شاركته  ال�شاخن 

ب�شيط  تبادل عناٍق  اأو  يوم عمٍل متعب، 

يف ال�شباح قبل مغادرة املنزل.

�أف�سل �لو�سائل

اإّن اأف�شل الو�شائل للتعبري عن العاطفة، 

لق�شائه  الوقت  من  جزء  تخ�شي�س  هو 

واالأوالد.  العمل  اأج��واء  من  بعيًدا  مًعا، 

االأح��ادي��ث  ت��ب��ادل  ا  اأي�شً ال�����ش��روري  م��ن 

اأو  الغداء  وجبات  وتناول  يومّية،  ب�شورٍة 

باملوّدة  ال�شعور  يعّزز  فذلك  مًعا،  الع�شاء 

وامل�شاركة. وهنا يذّكر املوؤّهل اأّول ب�شرورة 

وو�شائل  النّقالة  الهواتف  عن  االبتعاد 

اأثناء الوجود مع  التوا�شل االجتماعي يف 

ال�شريك، فاالن�شغال بهذه الو�شائل يخلق 

التوا�شل  الزوجني ويحول دون  م�شافًة بني 

الفتور  اأّن  يو�شح  واإذ  بينهما.  االإيجابي 

من  يحدث  قد  الزوجني  بني  العاطفة  يف 

دون ق�شٍد، فهو يوؤّكد اأّن القيام مبجهوٍد 

الفتور  حالة  ا�شتمرار  دون  للحوؤول  اإ�شايف 

يبنى  الزوجني،  بني  م�شرتكة  م�شوؤولّية 

عليها جناح زواجهما وا�شتمراريته.
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اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي

نا�س وحقوق

»التقرير الدوري الرابع واخل�م�س 

عن تنفيذ اتف�قية حقوق الطفل يف لبن�ن«

�ملمار�سة �ليومية توؤّكد وجود �سعوبات وحتّديات

وزير  وبرعاية  لبنان،  يف  �لطفل  يوم  مبنا�سبة 

�لأعلى  �ملجل�س  �أطلق  �لجتماعية،  �ل�سوؤون 

للطفولة يف وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية »�لتقرير 

�تفاقية  تنفيذ  عن  و�خلام�س  �لر�بع  �لدوري 

حقوق �لطفل يف لبنان و�ملالحظات �خلتامية«، 

يف �حتفال �أقيم يف بيت �ملحامي- �لعدلية.

�ل�سعي م�ستمر

ربع  م�شي  بعد  اأن��ه  اإىل  التقرير  ي�شري 

قرن لت�شديق لبنان على اتفاقية حقوق 

الطفل دون حتّفظ، ت�شعى الدولة اللبنانية 

�شمن  ا�شرتاتيجية  روؤى  لبلورة  جمتمعة 

االعتبار  بعني  تاأخذ  م�شرتكة  معايري 

التنّوع  واأ���ش��ك��ال  ال��واق��ع  معطيات 

القائم.  وال�شيا�شي  والثقايف  االجتماعي 

جملة  اأظهرت  اليومية  املمار�شة  لكّن 

بني  الهاّمة  والفجوات  التحّديات  من 

واق��ع  اأّن  ت���ّدِع  ومل  والتطبيق،  الن�س 

يف  هي  وم�شاكلها  وق�شاياها  الطفولة 

ما  �شيء على  واأن كل  االأح��وال  اأح�شن 

يرام.

ال يخفى على اجلميع 

اأّن����ه خ���الل ال�����ش��ن��وات 

وما   - اللبنانية  الدولة  عانت  املن�شرمة 

زالت- تداعيات االأزمات يف الدول املجاورة 

تدهور  يف  البالغ  االأث��ر  لها  كان  والتي 

االأو�شاع ال�شيا�شية، االأمنية، االقت�شادية 

يف  تاأخرًيا  انعك�س  مّما  واالجتماعية، 

موعد تقدمي هذا التقرير.

على  ال�شوء  ي�شّلط  اأن  التقرير  ح��اول 

مبالحظات  عماًل  املحّققة  االجن��ازات 

التقرير  ع��ل��ى  ال��ط��ف��ل  ح��ق��وق  جل��ن��ة 

يعر�س  واأن  )الثالث(،  ال�شابق  الوطني 

-2005( زمنية  حقبة  �شمن  للواقع 

االأمني  لبنان  تاريخ  يف  االأ�شواأ  2014(ه��ي 

متطّرًقا  واملايل،  واالجتماعي  وال�شيا�شي 

حالت  التي  وال�شعوبات  التحّديات  اإىل 

النهو�س بحقوق  ا�شتكمال م�شرية  دون 

الطفل يف لبنان.

 

�أبرز �ل�سعوبات

جمال  يف  وال�شعوبات  التحّديات  اأب��رز 

عر�شها  الطفل،  حقوق  اتفاقية  تنفيذ 

التقرير، وفق االآتي:

• �لعو�مل �لقت�سادية: اإّن عدًدا كبرًيا من 
فقر)ما  يف  يعي�شون  اللبنانيني  االأطفال 

ال�شيا�شية  فامل�شاكل   ،)%28 ن�شبته 

باالأو�شاع  النهو�س  دون  حتول  امل�شتمّرة 

اال�شالحات  فاإّن  وبالتايل،  االقت�شادية، 

اإذ  مقبولة،  بوترية  تتقّدم  ال  االقت�شادية 

يبقى عدد كبري من العائالت غري قادر 

والتعليم  ال�شليمة  التن�شئة  على �شمان 

التكاليف  بنتيجة  الأبنائها  اجل��ّي��د 

النوعي  بالتعليم  املتعّلقة  الباهظة 

وانعدام فر�س العمل املالئمة.

الواقع، غالًبا ما  �ل�سيا�سية: يف  �لعو�مل   •
واحرتامها  الطفل  حقوق  ق�شايا  تغيب 

عن اخلطاب ال�شيا�شي العام، مما يوؤّدي 

اأّن  اإاّل  لها.  الفعلي  التنفيذ  ق�شور يف  اإىل 

هناك وعًيا متزايًدا يف االأو�شاط ال�شعبية 

احلكومية  املوؤ�ش�شات  ويف  اللبنانية 

ب�شرورة متابعة اجلهود يف هذا املجال.

العوامل  تظل  �لجتماعية:  �لعو�مل   •
واح����دة من  ل��ب��ن��ان  االج��ت��م��اع��ي��ة يف 

ممار�شة  تعرت�س  التي  الرئي�شة  العقبات 

االأك��رب  التحّدي  ولعّل  الطفل.  حقوق 

القائم حالًيا، ما �شهده لبنان وال زال من 

تداعيات النزوح ال�شوري، وحتّمل تبعاتها 

االن�شانية واالقت�شادية واالأمنية.

االإعالم  و�شائل  مبواقف  يتعّلق  ما  يف 

من ق�شايا االأطفال اأ�شار التقرير اإىل اأّنها 

لوحظ  املقابل  يف  لكن  متنا�شقة،  غري 

اأكرب  ن من حيث احرتام  التح�شّ بع�س 

حلق الطفل يف اخل�شو�شية.

اأ�شا�شية  وثيقة  التقرير  ه��ذا  ي�شّكل 

اأولويات  لتحديد  اإليها  الرجوع  ميكن 

امل�شرتك  العمل  هو  فيه  واملفيد  العمل، 

الدولة،  التفاعلي حتت �شقف موؤ�ش�شات 

والرّد  اجلهود  لتوحيد  �شاتًيا  موؤ�شّ وتاأطريه 

امل��ب��ادرات  وتكثيف  احل��اج��ات،  على 

وتوفري  الت�شريعية  لالإ�شالحات  الداعية 

جميع  واإ���ش��راك  املتخ�ش�شة  اخلدمات 

الفاعلني يف املنا�شرة على �شمان حقوق 

�شّيما  الفئات جميعها وال  االأطفال من 

ا. االأكرث تهمي�شً
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هدر �لوقت و�أ�سر�ر �أخرى

حديثة  اإح�����ش��اءات  ت�شري 

التي  ال�شاعات  عدد  اأّن  اإىل 

اأمام  االأوالد  خاللها  يت�شّمر 

ي�شّكل  ال�شغرية  ال�شا�شة 

اإذا مل  خطًرا كبرًيا عليهم 

فمعظم  لالأمر.  االأهل  يتنّبه 

عمر  م��ن  واالأوالد  االأط��ف��ال 

ع�شرة  االإح��دى  اإىل  ال�شنتني 

التلفزيون  ي�شاهدون  �شنة، 

 3 مبعدل  اأي  االأق��ل،  على  االأ�شبوع  يف  �شاعة   26 من  اأك��رث 

�شاعات ون�شف يف اليوم.

درو�شهم  لتح�شري  اأوالدنا  يحتاجه  مبا  الوقت  هذا  قي�س  اإذا 

وفرو�شهم، تبنّي لنا مدى ال�شرر الالحق بهم، لي�س فقط على 

واإمّنا على م�شتويات  الدرا�شة،  والتاأّخر يف  الوقت  م�شتوى هدر 

اأخرى متعّددة، �شحًيا وتربوًيا.

ا، من املعروف واملوؤكد اأن البقاء ل�شاعات طويلة اأمام  �شحيًّ

ال�شا�شة ُيلِحق �شرًرا بالنظر، ف�شاًل عن امليل اإىل قلة احلركة 

لتنمو  واحلركة  اللعب  اإىل  االأطفال  يحتاج  بينما  والك�شل، 

قدراتهم احل�شّية واحلركّية ب�شكل �شليم، وليتمتعوا ب�شحة 

جيدة.

اإّن  ث���ان���ي���ة،  ج��ه��ة  م���ن 

ت��ع��ّل��ق��ه��م ب�����ش��خ�����ش��ي��ات 

تلفزيونية تافهة قد يدفعهم 

لذلك  ما  مع  تقليدها،  اإىل 

�شلوكهم  يف  �شلبي  اأثر  من 

ومواقفهم.

ال��ع��ن��ف  اإىل  امل���ي���ل  اإّن 

اإىل  ا  اأي�شً يرتبط  والعدوانية 

ح���د ك��ب��ري مب���ا ي�����ش��اه��ده 

تعّر�س  اإذا  ا  خ�شو�شً الطفل، 

من  عنيفة،  مل�شاهد  بكرثة 

اإيذاء  اأّن  له  ويو�شح  يناق�شه  من  جانبه  اإىل  يكون  اأن  دون 

االآخرين واالعتداء عليهم اأمر غري مقبول.

تاأثريه  لكّن  العنف،  ب��روؤي��ة  االأط��ف��ال  يهتم  ال��واق��ع،  يف 

فعلى  ع�شرة.  الرابعة  بعد  زخمه  من  الكثري  يفقد  ال�شلبي 

اأف��الم  مل�شاهدة  حما�شة  اأق��ّل  اأوالدن���ا  يبدو  املراهقة،  عتبة 

اخلدع  وجتذبهم  املو�شيقى  اإىل  يتوّجهون  ما  وغالًبا  العنف، 

تنفيذها... وطريقة  ال�شينمائية 

�سرورة تنمية �لتفكري �لناقد

مو�شوٌع اآخر ال بد من التوّقف عنده، اإّنه مو�شوع االإعالنات 

تربية 

اإعداد: ماري �لأ�سقر - اخت�ص��صية يف علم النف�سوطفولة
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بر�مج  �لتلفزيون...  هو  هذ� 

و�سخيفة  ا،  حيناً ومفيدة  موزونة 

ا كثرية  ممّلة وغري مدرو�سة �أحياناً

للر��سدين م�سكلة كبرية معه، �أّما 

نكون  فقد  �لأطفال  �إىل  بالن�سبة 

�أمام نتائج خطرية.

بني ت�أثرياته ال�صلبية اأو الإيج�بية

هل ي�سّكل �لتلفزيون 

� على �أولدنا؟ خطراً



يراقبوا  اأن  االأهل  التلفزيون. على  عرب  اأوالدنا  ي�شاهدها  التي 

عنها،  اأوالدهم  اهتمام  ي�شرفوا  اأن  ويحاولوا  االإعالنات  هذه 

فهي توّلد عند الطفل حاجات ورغبات ُتلحق ال�شرر ب�شحته 

يف  مادًيا.  االأه��ل  ترهق  كونها  عن  ف�شاًل  كثرية،  اأحياًنا 

ونقد  اأوالدن��ا،  لدى  الناقد  التفكري  ننّمي  اأن  يجب  حال،  اأي 

االإعالنات، واإفهامهم اأنه ال ينبغي اعتبار ما تقوله حقيقة، 

هو من اال�شرتاتيجيات التي تنّمي هذا التفكري.

ما �شبق ذكره ال يعني اأّن التلفزيون وح�س ينبغي اأن نحمي 

توجيًها  املوّجهة  والعلمية  التثقيفية  فالربامج  منه،  اأوالدنا 

فهو  واالأجنح؛  االأقوى  املعّلم  التلفزيون  من  جتعل  �شحيًحا، 

التقاط  على  طفلك  م�شاعدة  ي�شتطيع  بارع  لغات  معّلم 

كما  املف�شل.  برناجمه  خالل  من  اإليها  ي�شتمع  التي  اللغة 

ع خيال الطفل،  اأّن الربامج العلمية والتثقيفية والرتبوية تو�شّ

م�شاكل  وحّل  كثرية،  اأمور  ا�شتيعاب  على  مقدرته  وتعّزز 

متنوّعة، وجتعله يتكّيف مع م�شاعر االآخرين واأحا�شي�شهم، 

ن قدراته يف القراءة والتعبري واللفظ. كما اأنها حت�شّ

�إر�ساد�ت عامة

ون�شائحهم  النف�س  علم  يف  االخت�شا�شيني  اإر�شادات  اأبرز  اإّن 

اإىل االأهل يف هذا املجال هي االآتية:

وال�شماح  التلفزيون،  م�شاهدة  اأوق��ات  حتديد  �شرورة  اأواًل: 

والتوجيهية  التثقيفية  الربامج  مبتابعة  واالأطفال  ل��الأوالد 

ثالث �شاعات يف االأ�شبوع فقط.

يختارها  التي  القناة  بتغيري  لالأطفال  ال�شماح  عدم  ثانًيا: 

االأهل لهم.

يكتبون  وهم  لالأطفال  رفيًقا  التلفزيون  جتعلوا  ال  ثالًثا: 

فرو�شهم اأو يتناولون وجبات طعامهم.

الأوالده��م  �س  املخ�شّ الفيلم  م�شاهدة  االأه��ل  على  راب��ًع��ا: 

ومناق�شة مو�شوعه معهم.

مبكرة  �شّن  يف  االأه��ل  يبداأ  اأن  امل�شتح�شن  من  ا:  خام�شً

كيفية  اأوالده���م  تعليم 

اإىل  االن��ت��ق��ادات  ت��وج��ي��ه 

وع��دم  ال�شيئة،  ال��ربام��ج 

ي�شاهدونه  ما  كل  اعتبار 

�شحيًحا اأو جيًدا.

فكرة  رف�����س  ��ا:  ���ش��اد���شً

يف  تلفزيون  جهاز  وج��ود 

غرف االأطفال، واالكتفاء 

بجهاٍز واحد يف ال�شالون، اأو 

يف غرفة اجللو�س.

االأطفال  اإل��ه��اء  �شابًعا: 

ومفيدة  �شغرية  بن�شاطات 

ت��ن�����ش��ي��ه��م ال��ت��ل��ف��زي��ون 

فيبتعدون عنه.

الوقت  اأ�شفنا  اإذا  اأخرًيا، 

ال�����ذي مي�����ش��ي��ه اأوالدن�����ا 

االأج���ه���زة  ا���ش��ت��خ��دام  يف 

ذلك  اإىل  االإل��ك��رتون��ي��ة، 

ال�����ذي ي�����ش��رف��ون��ه اأم����ام 

كم  ن��ع��رف  التلفزيون، 

ممار�شة  اإىل  بحاجة  هم 

ال��ري��ا���ش��ة وال��ل��ع��ب خ��ارج 

فلنبذل  املنزل...  ج��دران 

امل��ج��ال،  ج��ه��ًدا يف ه���ذا 

ي�شتحقونه،  ف����اأوالدن����ا 

م�شوؤولون  نحن  وك��اأه��ل 

عن توفري االأف�شل لهم.
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كّبة اليقطني

• املكّونات:
يقطني: ر�أ�س 5 كيلو.

برغل �أ�سمر ناعم: كيلوغر�م و�حد.

خبز عربي: رغيف كامل.

حّم�س م�سلوق: كوبان.

ب�سل: 2 كيلو ون�سف.

بهار حلو: ح�سب �لرغبة.

ل��ي��م��ون��ة لدعك  ب��و ���س��ف��ر: ع�����س��ر 

�لعجينة.

جوز مطحون خ�سن: كوب و�حد.

�سّماق: ن�سف كوب.

فلفل �أ�سود: ح�سب �لرغبة.

دب�س �لرّمان: 3/4 كوب.

زيت زيتون: 3/4 كوب.

زيت نباتي: للقلي.

 • طريقة التح�ضري:

ع ثم ُي�سلق ملدة  ر �ليقطني وُيقطَّ - ُيق�سَّ

ثم  متو�سطة،  نار  دقيقة على   25 �إىل   20

يرفع عن �لنار وي�سّفى ويع�سر جيًد�.

ثم  وي�سّفى،  �لأ�سمر  �لربغل  يغ�سل   -

من  للتخّل�س  ويع�سر  باليَدين  يدعك 

كبر،  وع��اء  يف  �ل��ز�ئ��دة.  �ملياه  كّمية 

�خلبز  ورغيف  و�لربغل  �ليقطني  ميزج 

و�ل��ب��ه��ار�ت. تخلط  و�مل��ل��ح  �مل��ق��ّط��ع، 

�ملكونات جّيًد� مع �ل�ستمر�ر برتطيب 

�ليدين بع�سر بو �سفر.

ر �لب�سل ويقطع  - لتح�سر �حل�سوة، يق�سّ

�لزيتون.  بزيت  تقلى  رفيعة  جو�نح  �إىل 

ترفع بعدها عن �لنار وت�سّفى ثم ي�ساف 

ر  )�ملق�سّ �مل�سلوق  �حلم�س  كوب  �إليها 

م �إىل ق�سمني( و�جلوز و�مللح و�لبهار  و�ملق�سّ

وتخلط  و�ل�سّماق  �لرمان  ودب�س  �حللو 

�ملكونات جّيًد�.

يف  تنقر  ثم  �ليقطني  عجينة  تكّور   -

تغلق  ثم  �حل�سوة  فيها  وتو�سع  �لو�سط 

تقلى  �لتي  �لكبة  �أق��ر����س  لت�سّكل 

تن�سج  حني  ترفع  ثم  �لنباتي  بالزيت 

م. وتقدَّ

ونقعه  �لربغل  غ�سل  ل  يف�سّ مالحظة: 

ثم ت�سفيته وتركه عدة �ساعات ليجّف 

ويف حال  �لكبة.  ل�سنع  ��ستخد�مه  قبل 

ميكن  ج���ًد�  لينة  �لعجينة  ك��ان��ت 

�إ�سافة قليل من �لطحني �إليها. وبالن�سبة 

�أو  �ل�سلق  �إ�سافة  ميكن  �حل�سوة،  �إىل 

�لهندبة �أو �ل�سبانخ �إليها ح�سب �لرغبة، 

مع  نيئة  ومزجها  تقطيعها  بعد  وذلك 

باقي �ملكونات.

�أطايب 

اإعداد: ليال �ضقر الفحل�ل�شيف

• �ل�سيف ري�سار خمت�س
يف �لأطباق �لفرن�سية و�لعاملية

�لأطايب من 

خمتلف مطابخ 

�لعامل على �سفحات 

»�جلي�س«

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�ضناف 

مميزة مع ال�ضيف

ري�ضار اخلوري

�ضلطة الفا�ضوليا احلمراء والأرز

• املكّونات:
�أرز �أمركي مطبوخ: كوبان.

فا�سوليا حمر�ء معّلبة: كوبان.

كوب  م�سلوقة:  �سنوبرّية  فا�سوليا 

ون�سف.

ذرة معّلبة: كوب و�حد.

بندورة: حّبتان.

كزبرة مفرومة: ن�سف كوب.

بقدون�س مفروم: للزينة.

ان. ثوم: ف�سّ

زيت زيتون: 6 مالعق كبرة.

كّمون: ن�سف ملعقة �سغرة.

ع�سر حام�س: ربع كوب.

ملح وفلفل �أ�سود: ح�سب �لرغبة.

بهار حلو: ر�سة �سغرة.

التح�ضري:  • طريقة 

)مكعبات  �لبندورة  حّبتا  تقطع   -

�لأمركي  �لأرز  �إليها  وي�ساف  �سغرة( 
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ناعًما،  �ملفرومة  و�لكزبرة  �ملطبوخ 

بنوَعيها  �لفا�سوليا  حتّرك  ثّم  ومن 

و�لذرة.

�لثوم  ا  ف�سّ ي��دّق  جانبي  وع��اء  يف   -

ع�سر  �إل��ي��ه��م��ا  وي�����س��اف  ن��اع��ًم��ا 

�حلام�س، زيت �لزيتون، �لبهار �حللو 

ت�سرب  و�مل��ل��ح.  و�لكمون  و�لأ���س��ود 

للح�سول  بال�سوكة  �ملكونات جيًد� 

فوق  ت�سكب  غنّية  �سل�سة  على 

ثم  برفق  وحت���ّرك  �ل�سابق،  �مل��زي��ج 

وتزّين  �لتقدمي  �سحن  يف  ت�سكب 

م. بالبقدون�س �ملفروم وتقدَّ

بالفليفلة الفطر 

• املكّونات:
فطر طازج: ن�سف كيلو.

ب�سل: عدد 2.

بندورة: عدد 2.

ثوم: 3 ف�سو�س.

فليفلة خ�سر�ء: عدد 2.

كزبرة طازجة مفرومة: للزينة.

7 بهار�ت: ن�سف ملعقة.

ملح: ح�سب �لرغبة.

التح�ضري:  • طريقة 

بفوطة  جّيًد�  �لفطر  حبات  مت�سح   -

�ملطبخ �لنظيفة ثم تقّطع.

وي�ساف  �لنار،  على  �لزيت  يحّمى   -

ثّم  ومن  جو�نًحا  �ملقّطع  �لب�سل  �إليه 

جّيًد�  �ملكونات  حتّرك  فالثوم.  �لفطر 

�لفليفلة  �إليها  ُي�ساف  ثّم  تذبل،  حتى 

رفيعة،  �سر�ئح  �إىل  �ملقطعة  �خل�سر�ء 

و�ل��سبع  �مللح  �ل��ب��ن��دورة،  مكّعبات 

ب��ه��ار�ت. حت��ّرك �مل��ك��ون��ات، وت��رتك 

على نار خفيفة حتى تن�سج.

�سح��ن  يف  �مل��زي��������ج  ي�����س��ك��ب   -

�خل�س��ر�ء  بالكزب��رة  ويزّي��ن  �لتقدي��م، 

�ملفروم��ة.

• املكّونات:
ن�ساء: 4 مالعق كبرة.

ماء: 4 �أكو�ب.

ماء زهر: ملعقة �سغرة.

ماء ورد: ملعقة كبرة.

�سّكر: كوب ون�سف.

بر�س جوز �لهند: كوب.

لوز،  جوز،  )�سنوبر،  م�سّكلة  قلوبات 

ف�ستق حلبي(: ح�سب �لرغبة.

التح�ضري:  • طريقة 

وماء  و�ل�سّكر  �مل��اء  مع  �لن�ساء  ميزج 

�لزهر و�لورد على �لبارد. حتّرك �ملكونات 

على  تو�سع  ثم  �ل�سريط.  بو��سطة  جيًد� 

بالتحريك  �ل�ستمر�ر  مع  متو�سطة  نار 

عن  �لن�سوّية  ترفع  �ملزيج.  ي�ستّد  حتى 

ينرث  �لتقدمي،  �أوعية  يف  وت�سكب  �لنار 

فوقها بر�س جوز �لهند و�لقلوبات ح�سب 

�لرغبة وتقّدم باردة.

ن�ضوّية بالقلوبات

الفا�ضوليا احلمراء

هي نوع من �لبقوليات �ل�سعبية حتتوي 

ت�ستخدم  عالية،  غذ�ئّية  قيمة  على 

و�لهند  �جلنوبية  �أم��رك��ا  يف  بكرثة 

�حل�ساء.  ويف  �ل�سلطات  م��ع  و�ل�����س��ني 

�ملعادن  على  �حلمر�ء  �لفا�سوليا  حتتوي 

تن�سيط  يف  ت�ساعد  �لتي  و�لفيتامينات 

عمل �لقلب و�لأوعية �لدموية.

�لقابلة  �لأل��ي��اف  ت�سهم  ك��ذل��ك، 

ت�سهيل  �لتي حتتوي عليها، يف  للذوبان 

م�ستوى  وت�سبط  �له�سمي.  �جلهاز  عمل 

�إف��ر�زه��ا  خ��الل  م��ن  �ل���دم  يف  �ل�سكر 

�لغذ�ئي  �لتمثيل  تبطئ  هالمية  م��ادة 

م�ساد�ت  تعمل  فيما  للكربوهيدر�ت. 

على  �لأمينّية  و�لأحما�س  �لأك�سدة 

وبالتايل  �ملناعة،  جهاز  عمل  حت�سني 

�مل�سّببة  �لبكتريا  من  �جل�سم  حتمي 

لاللتهابات �ملختلفة.

�حلمر�ء  �لفا�سوليا  حتتوي  ذل��ك،  �إىل 

ا  حيويًّ م�سدًر�  يعترب  �لذي  �لربوتني  على 

لأي�س �جل�سم في�ساعد يف جتديد �خلاليا 

كما  �جللد.  وترطيب  �لع�سالت  وبناء 

للدم.  �ملقّوي  �حلديد  مب��ادة  غنية  �أنها 

من هذ� �ملنطلق، يوؤّمن تناول كميات 

منتظمة من �لفا�سوليا �حلمر�ء �أ�سبوعًيا 

نقل �لأوك�سيجني �إىل �خلاليا، وتنظيم 

عمل جهاز �لتنّف�س.

ا  �أي�سً �حلمر�ء  �لفا�سوليا  تناول  يزيد 

من  و�ملفا�سل  �لدموية  �لأوع��ي��ة  مرونة 

�لذي  �لبوتا�سيوم  على  �حتو�ئه  خ��الل 

تنظيم  على  �ل�سوديوم  مادة  مع  يعمل 

عملية  وحت�سني  �جل�سم،  يف  �ل�سو�ئل 

عرب  و�مل��ع��ادن  �لفيتامينات  �مت�سا�س 

�أغ�سية �خلاليا. بينما ي�ساعد �لبوتا�سيوم 

يف تنظيم �سغط �لدم.

بدورها، تخّفف مادة �ملغنيزيوم �ملوجودة 

�لع�سالت  ت�سّنج  �حلمر�ء  �لفا�سوليا  يف 

وعو�ر�س �لإرهاق.

بغ�سل  �خل��وري  ري�سارد  �ل�سيف  ين�سح 

�لفا�سوليا �حلمر�ء �أو �أي نوع من �خل�سار 

�أو �حلبوب �ملعّلبة جّيًد� باملاء وت�سفيتها، 

�مللح  كميات  م��ن  للتخّل�س  وذل��ك 

�إليها خالل  ُت�ساف  �لتي  و�ملو�د �حلافظة 

عملية �لتعليب.

ن�ضيحة ال�ضيف
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ال�ضغط النف�ضي

�أظهرت در��سات حديثة �أّن ما يقودنا �إىل 

تناول �لطعام ب�سورة غر �عتيادية هو جزء 

من كيفّية جتاوب نظامنا �جل�سدي مع 

�ل�سغط �لنف�سي. �إذ �أن هرمونات �لدماغ 

وخالياه توؤثر مبا�سرة يف نظامنا �لغذ�ئي. 

لذلك، جند �أنه يف حال �لنفعال �ل�سديد، 

يلجاأ �لغا�سبون �إىل تنفي�س غ�سبهم عرب 

تناول �لطعام، وهو �أمر غاية يف �خلطورة 

�ل�سمنة  �إىل  يقود  �إذ  �لبعيد،  �ملدى  على 

و�أنَّ  ا  خ�سو�سً �ل�سّيئة.  �لغذ�ئية  و�لعاد�ت 

�لتوتّر يوؤدي �إىل تناول �ملاأكولت �ل�سهّية 

�ملليئة بال�سعر�ت �حلر�رية، كاحللويات 

...Fast Food �و�ل

من  �لنف�سي،  لل�سغط  عر�سة  �أّننا  ومبا 

�سّحي  حياة  �أ�سلوب  نعتمد  �أن  �ملهم 

وتد�عياته،  �ل�سغط  هذ�  �أعر��س  يخّفف 

�خت�سا�سيو  يذكر  �خلطو�ت  هذه  ومن 

�لتغذية �لآتي:

ومتنّوع  متو�زن  غذ�ئي  نظام  �تباع   -

و�لأطعمة  و�لدهون  �حللويات  من  بعيد 

�مل�سبعة،  غر  بالدهون  وغني  �جلاهزة، 

�ل��زي��ت��ون،  زي���ت  يف  �مل���وج���ودة  كتلك 

ر�ت  كاملك�سّ �لدهنية  و�لأح��م��ا���س 

�لنّيئة و�لأ�سماك.

و�خلبز  �لكاملة  �حلبوب  �عتماد   -

كونها  �لكامل،  �لقمح  من  �مل�سنوع 

على  وتبعث  و�مل��ع��ادن  بالألياف  ية  غنَّ

�ل�سعور بالمتالء و�ل�سبع لفرتة �أطول.

�لوجبة  يف  �لطعام  كمية  تخفي�س   -

�لو�حدة وزيادة عدد �لوجبات �إىل 5.

- �أخذ ق�سط و�فر من �لنوم، فقّلة �لنوم 

وتزيد  �ل��دم  يف  �لكورتيزول  ن�سبة  ترفع 

تناول  �إىل  يدفعنا  مّما  بالتعب  �ل�سعور 

�ملزيد من �لطعام للح�سول على �لطاقة.

- �لتكّيف مع حالت �لتوتر و�لغ�سب، 

مبا  و�لتفكر  �لأح��د�ث  ت�سخيم  لأّن 

عر�سة  يجعلنا  م�ستمّرة  ب�سورة  يوّترنا 

مل�ساكل نف�سّية وج�سدية كثرة.

�لقيام  مع  �مل�سي  ريا�سة  ممار�سة   -

لتخفيف  كو�سيلة  �س  �لتنفُّ بتمارين 

خالل  يفرز  فاجل�سم  �لنف�سي،  �ل�سغط 

��ا(،  ي��وم��يًّ ���س��اع��ة  ن�سف  )مل���دة  �ل�����س��ر 

ومتّكننا  �ل�سعادة  من  تزيد  هرمونات 

باإيجابّية  �حلياة  �أم��ور  �إىل  �لنظر  من 

وتفاوؤل.

هو�ية  وممار�سة  �لنف�س  عن  �لرتفيه   -

وتدليل  بالنف�س  فالهتمام  لة،  مف�سّ

عالج  يف  ي�ساعد  �أن  �ساأنه  من  �حلو��س 

�لتوتر و�إر�حة �أع�ساب �جل�سم.

يجعل  فامللل  �لفر�غ،  عن  �لبتعاد   -

لالأ�سخا�س  �سديق  خ��ر  �لطعام  م��ن 

�لوحدة  للهروب من  �إليه  يلجاأون  �لذين 

و�لكتئاب و�لإحباط.

العودة اإىل اأ�ضباب الغ�ضب

حديثة  در����س��ات  بّينت  �سبق،  ما  �إىل 

مهّمة  �لغ�سب  �أ�سباب  �إىل  �لعودة  �أنَّ 

ي�ساأل  ب��اأن  �خل��رب�ء  وين�سح  �لعالج،  يف 

وهل  غا�سب؟  �أنا  ملاذ�  نف�سه:  �ل�سخ�س 

ي�ستحق �لأمر �أن �أغ�سب �إىل هذه �لدرجة؟ 

ماذ� باإمكاين �أن �أفعل حتى �أخّفف من 

�أو  غ�سبي؟ يتيح هذ� �لنوع من �لأ�سئلة 

وهدوء  بروّية  �لتفكر  �ل��ذ�ت  حماكاة 

لتخّطي حلظات �لغ�سب.

�أما يف حالت �لغ�سب �ل�سديد و��ستحالة 

�خلرب�ء  فين�سح  �ل��ذ�ت،  م�ساءلة  فكرة 

ب�سرورة �لتعبر عن �لغ�سب عرب ممار�سة 

هو�ية ما كالعزف و�لر�سم و�ل�ستماع �إىل 

�لأدو�ت  ��ستخد�م  �أو  لة،  �ملف�سّ �ملو�سيقى 

 Stress مثل  �لتوتر،  بتخفيف  �خلا�سة 

 Boxing �مل��الك��م��ة  دم��ي��ة  �أو   ،ball
.Dummy

اإعداد: ليال �ضقر الفحل

قو�عد 

�لتغذية

�لعدد 102395

»اأكل الغ�ضب«

هروب من 

الواقع... 

فوقوع يف 

اخلطاأ الغذائي

العبارة؟  هذه  يرّددون  ا  اأ�ضخا�ضً �ضمعنا  مرة  كم  وعي...  دون  من  فاأكلت  متوّتًرا،  غا�ضًبا،  كنت 

فكيف نتجّنب ما ي�ضّمى »اأكل الغ�ضب« الناجت عن ال�ضغط النف�ضي؟





يف  للتزلج  �جلي�س  ف��ري��ق  ���س��ارك   

�سل�سلة �سباقات دولية نظمها �لحتاد 

يف  منحدر�ت  على  للعبة  �للبناين 

حّل  فقد  �لأوىل.  �ملر�كز  يف  ع�سكريوه  وح��ّل  �لأرز،  منطقة 

�لرقيب مارون �خلوري حنا من مدر�سة �لتزلج يف �ملركز �لثاين 

يف كّل من �لت�سنيف �لعام ل�سباق �لعمق ويف �سباق �ل�1200 مرت 

�لتزلج  مدر�سة  من  كنعان  �أحمد  �أول  �ملعاون  وحّل  �سبرنت. 

�لرقيب  �أحرز  �لعام، فيما  �لت�سنيف  �لثالث يف  �ملركز  ا يف  �أي�سً

يزبك زيد�ن من فوج �ملغاوير �ملركز 

�لثالث يف �سباق �ل�1200 مرت �سربينت.

�آخر  وق��ٍت  يف  �أقيمت  قد  وكانت    

بطولة �جلي�س للتزّلج يف �سباق �لعمق، �سارك فيها ع�سكريون 

من مدر�سة �لتزلج ومن فوج �ملغاوير، وحّل من بينهم كّل من 

�أول �أحمد  �لرقيب مارون �خلوري حنا يف �ملركز �لأول، و�ملعاون 

�ملركز  يف  زي��د�ن  يزبك  و�لرقيب  �لثاين،  �ملركز  يف  كنعان 

�لثالث.

ريا�شة 

اإعداد: روجينا خليل ال�ضختورة

�لعدد 104395

اجلي�ش ي�ضارك يف بطولة العامل الع�ضكرية الـ54 يف التزّلج

�سارك وفد من �جلي�س يف بطولة �لعامل 

�لع�سكرية �ل�54 يف �لتزّلج، �لتي نّظمها 

�لع�سكرية  للريا�سة  �ل��دويل  �ملجل�س 

 – ف��ي��ل��زن  ه��و���س  م��دي��ن��ة  يف   CISM

�لنم�سا، بني 3 و8 ني�سان �ملن�سرم، و�لتي 

ت�سمنت �سباقات: بياتلون، تزّلج عمق 

وتزّلج �ألبي.

مدر�سة  قائد  �للبناين  �ل��وف��د  ت��ر�أّ���س 

حممد  �لركن  �لعميد  �لأرز   – �لتزّلج 

لعبني   8 من  �لفريق  وت��اأّل��ف  �ل��ف��ّو�ل، 

�ملركز  من  مّكة  عماد  �لر�ئد  برئا�سة 

وباإ�سر�ف  �لع�سكرية،  للريا�سة  �لعايل 

من  جرج�س  طانيو�س  �لنقيب  �مل��دّرب 

�لتزلج. مدر�سة 

... ويتاألق يف �ضباقات دولية
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ال�ضباق التاأهيلي 

اخلام�ش يف ال�ضباحة

لو�ء  من  عجمي  حممد  �جلندي  ح��ّل 

�ل��دع��م يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين م��ن ب��ني 17 

يف  ح��رة  مرت  �ل����200  �سباق  يف  م�سارًكا 

لل�سباحة  �خلام�س  �لتاأهيلي  �ل�سباق 

يف  للعبة  �للبناين  �لحت��اد  نظمه  �ل��ذي 

م�سبح �جلامعة �لأمركية - بروت.

... و�ضباق الناقورة للرك�ش

�لذي  �لناقورة  �سباق  يف  �جلي�س  �سارك   

�نطالًقا  للرك�س  �لإيليت  نادي  نظمه 

�ل��ن��اق��ورة على  �أم���ام مدخل م��رف��اأ  م��ن 

�لطريق �ل�ساحلي باجتاه �لبيا�سة مل�سافة 

يف  �جلي�س  ح��ّل  وق��د  و�ل��ع��ودة.  كلم   5

كّل  فاز  �إذ  �لعام،  �لت�سنيف  يف  �ل�سد�رة 

�ملركز  �أول بالل عو��سه يف  �لعريف  من 

�أول ح�سني عو��سه يف  �لأول، تاله �ملعاون 

حديد  دروي�س  و�جلندي  �لثاين،  �ملركز 

لو�ء  من  وجميعهم  �لثالث،  �ملركز  يف 

�حلر�س �جلمهوري.

كرة القدم لل�ضالت: 

اجلي�ش يف املركز الثالث

�سارك منتخب �جلي�س يف بطولة لبنان يف كرة �لقدم لل�سالت )�لدرجة �لأوىل( �لتي 

نّظمها �لحتاد �للبناين للعبة، وحّل يف �ملركز �لثالث من بني 12 نادًيا م�سارًكا.

بطولة اجلي�ش يف كرة الطاولة

�أقيمت يف �ملركز �لعايل للريا�سة �لع�سكرية بطولة 

�جلي�س يف كرة �لطاولة وقد حّل �لعريف �أحمد ح�سني 

خدماته  �ملمددة  �ملجند  تاله  �لأول،  �ملركز  يف  حرب 

�أحمد م�سطفى حرب يف �ملركز �لثاين، و�ملجند �ملمددة 

خدماته حممد فح�س يف �ملركز �لثالث.

كاأ�س  يف  �سارك  قد  حرب  م�سطفى  �أحمد  وكان 

�للبناين  �لحت��اد  نظمه  �ل��ذي  �لطاولة  لكرة  لبنان 

للعبة، وحّل يف �ملركز �لثاين.



�ملطار.  طريق   – �لريا�سي  �لعهد  �لقدم على ملعب  نهائيات بطولة �جلي�س يف كرة  �لع�سكرية  للريا�سة  �لعايل  �ملركز  نّظم   

جمعت مبار�ة حتديد �ملركزين �لثالث و�لر�بع فريقي مقر عام �جلي�س وفوج مغاوير �لبحر، و�أ�سفرت عن فوز فريق �ملقر بنتيجة 

4-2. �أّما �ملبار�ة �لنهائية، فجمعت فريقي لو�ء �حلر�س �جلمهوري ولو�ء �مل�ساة �ل�ساد�س و�نتهت بفوز فريق �حلر�س بنتيجة 1-3.

 ح�سر �ملبار�ة قائد �ملركز �لعايل للريا�سة �لع�سكرية �لعميد جورج �لهّد ممّثاًل �لعماد قائد �جلي�س، وكّل من �أمني �سر نادي 

�لعهد �لأ�ستاذ حممد عا�سي، ورئي�س نادي �لأن�سار �ل�سيد نبيل بدر.

ريا�شة 

�لعدد 106395

بطولة اجلي�ش يف كرة القدم للواء احلر�ش اجلمهوري

مربوك

�لعقيد  �إبنة  �ساميا  فازت   •
�ل��رك��ن زي����د�ن �ل��ق��ع��ق��ور، 

وو�حدة  ذهبيتني  مبيد�ليتني 

ب���روت  ب��ط��ول��ة  ف�����س��ي��ة يف 

للجمباز 2018، وحازت �ملرتبة 

 12 �لعمرية  �لفئة  يف  �لأوىل 

�أح��رز  كما  ف��وق.  وم��ا  �سنة 

�بنه حممد �ملركز �لثالث يف 

بطولة لبنان يف لعبة �جلودو.

�ملوؤهل  �إبن  �سيز�ر  �سارك   •
بطولة  يف  �سعب  د�نيال  �أول 

�ل���ع���امل جل��م��ي��ع �ل��ف��ن��ون 

فو  وو�سوكونغ   – �لقتالية 

�لربتغال،  يف  �أج��ري��ت  �ل��ت��ي 

لعبة  �لأول يف  �ملركز  وحّل يف 

.Semi/Wac
�ملعاون  �إبن  �بر�هيم  فاز   •
�أول �أحمد حمود باملركز �لأول 

للكار�تيه  لبنان  بطولة  يف 

عن   Karate Shidokan
كلغ،   25 وزن  �ل�سغار  فئة 

ونال �مليد�لية �لذهبية.

�مل��وؤه��ل  �إب���ن  • ح���ّل ج���اد 
باملركز  �حللبي  م��رو�ن  �أول 

يف  �ل��ع��امل  بطولة  يف  �لثالث 

�لتي  بوك�سينغ  �لكيك 

ون��ال  �ي��رل��ن��د�،  �أق��ي��م��ت يف 

وزن  عن  �لربونزية  �مليد�لية 

45 كلغ.





مونديال

اإعداد: روجينا خليل ال�ضختورة2018

�لعدد 108395

اأربعة منتخبات عربية يف مونديال 2018 منذ العام 1978، مل تنقطع امل�ضاركة العربية 

�ضهدت  اإذ  القدم،  لكرة  العامل  كاأ�ش  بطولة  يف 

على  واحد  عربي  فريق  م�ضاركة  دورة  كّل 

الذي   2018 مونديال  ن�ضخة  اأّن  غري  الأقــّل. 

ت�ضت�ضيفه رو�ضيا لأول مّرة يف تاريخها، �ضت�ضهد 

ح�ضوًرا عربًيا مل ي�ضبق له مثيل يف تاريخ هذه 

عربية  منتخبات  اأربعة  حجزت  فقد  البطولة. 

اإّنها  العاملي؛  العر�ش  يف  للم�ضاركة  تذاكرها 

م�ضر، ال�ضعودية، املغرب وتون�ش.

املنتخب امل�ضري

�مل�سري  �ملنتخب  مع  كانت  �لبد�ية 

بدل  �لوقت  �لكونغو يف  فوزه على  بعد 

�ل�سائع بنتيجة 2-1، ليعود �لفر�عنة �إىل 

كاأ�س �لعامل بعد 28 �سنة من �لغياب. 

�لعام  �إىل  لهم  م�ساركة  �آخر  تعود  �إذ 

تاأهلت  قد  م�سر  وبذلك، تكون   .1990

 ،1934 �لعامل  لكاأ�س  ن�سخ  ثالث  �إىل 

1990 و2018.

�ملدرب  �مل�سري  �ملنتخب  على  ي�سرف 

�أيار  منذ  كوبر  هيكتور  �لأرجنتيني 

فالن�سيا  ف��رق  دّرب  قد  وك��ان   ،2015

فهو  لعبيه،  �أب���رز  �أّم���ا  و�أن��رتم��ي��الن. 

ليفربول(،  )مهاجم  ���س��الح  حممد 

�لذي �سّجل 32 هدًفا يف 56 مبار�ة لعبها 

يف  �أه����د�ف   5 بينها  م��ن  للمنتخب، 

�إىل  بالإ�سافة  �لعامل،  كاأ�س  ت�سفيات 

حجازي  �أحمد  )�أر�سنال(،  �لنني  حممد 

�سبحي  ورم�سان  بورميت�س(،  )وي�ست 

)�ستوك �سيتي(.

املنتخب ال�ضعودي

�لعاملي بعد  �لعر�س  �إىل  �ل�سعودية  عادت 

فوزها  بف�سل   2018 مونديال  �إىل  تاأهلها 

مبار�ة  �آخ��ر  يف  �ليابان  على  نظيف  بهدف 

�لثانية  �ملجموعة  يف  �لفريقني  مباريات  من 

�لقارة  ت�سفيات  من  �لثالث  للدور 

�ل�سعودي  �ملنتخب  و�أنهى  �لآ�سيوية. 

خلف  �لثاين  باملركز  �لثالث  �لدور 

 19 جمع  بعدما  �لياباين  �ملنتخب 

�إىل  تاأهله  �سمن  ولكّنه  نقطة، 

�ملنتخب  ح�ساب  على  �لنهائيات 

��ا 19  �أي�����سً �ل���ذي ميلك  �لأ���س��رت�يل 

نقطة، وذلك بف�سل فارق �لأهد�ف.

و���س��ت��ك��ون ه����ذه �مل�����س��ارك��ة، 

يف  �ل�سعودي  للمنتخب  �خلام�سة 

للمرة  تاأهله  بعد  �ل��ع��امل  ك��اأ���س 

بعد  وم�ساركته   .1994 يف  �لأوىل 

ذلك يف ثالث ن�سخ متتالية )1998 

و2002 و2006( قبل �أن يغيب عن �آخر 

ن�سختني ليعود جمدًد� يف رو�سيا 2018.

�أول  يف  فوزين  �ل�سعودي  �ملنتخب  حقق 

�لعامل  كاأ�س  نهائيات  يف  له  م�ساركة 

�ل��دور  �إىل  �مل��رور  من  ومتّكن   .)1994(

�لثاين، �لذي �سهد ت�سجيل �سعيد �لعوير�ن 

يف �ملبار�ة �لثانية )�أمام بلجيكا( و�حًد� 

من �أف�سل �لأهد�ف يف تاريخ كرة �لقدم.

�لآن  �ل�سعودي  �ملنتخب  على  ي�سرف 

�لأرجنتيني �دغاردوباوز�، خلفا للهولندي 

ب��رت ف��ان م��ارف��ي��ك �ل���ذي رح��ل عن 

�لفريق بعد جناحه يف قيادته �إىل �لتاأهل 

للمونديال يف رو�سيا.



�ملهاجم  فهو  فيه،  �لالعبني  �أب��رز  �أّم��ا 

�ختر  �ل��ذي  �ل�سمر�ين،  نا�سر  �ملخ�سرم 

�أف�سل لعب يف �آ�سيا يف �لعام 2014.

املنتخب املغربي

قمة  �ملغربي  �ملنتخب  �رت��ق��ى  ب���دوره، 

بعد  نقطة،   12 بر�سيد  �لثالثة  �ملجموعة 

�لفوز على م�سيفه �ساحل �لعاج بنتيجة 

يف  �لظهور  �إىل  �ملغرب  بذلك  ليعود   ،0-2

�خلام�سة  للمرة  �لعاملي  �لكروي  �لعر�س 

يف تاريخه بعد طول غياب. فقد كانت 

فرن�سا  نهائيات  يف  له  م�ساركة  �آخ��ر 

1998. يومها، فاز مببار�ة و�حدة، وتعادل 

يف مثلها وخ�سر يف �لثالثة، فلم يتمكن 

من �ملرور �إىل �لدور �لثاين.

�لدور  �إىل  �ملنتخب  �سعد هذ�  ذلك  قبل 

)�ملك�سيك(،   1986 نهائيات  يف  �لثاين 

بهدف  وخ�سر   16 �ل��دور  �إىل  و�سل  عندما 

ل�سفر �أمام منتخب �أملانيا �لغربية �سابًقا. 

يف  ا  �أي�سً �لبطولة  خا�س  �أن  له  �سبق  وقد 

�لعامني 1970 و1994.

يوفنتو�س  )مد�فع  عطية  بن  مهدي 

�ملنتخب  يف  �أب��رز لع��ب  هو  �لإي��ط��ايل( 

بايرن  لفريق  ذل��ك  قبل  )لعب  �ملغربي 

ميونيخ �لأملاين(. وقد �سّجل �أحد �لهدفني 

�لعاج  �ساحل  �أم��ام  �لأخ���رة  �مل��ب��ار�ة  يف 

فيها  يتلَق  مل  و�لتي   2018 ت�سفيات  يف 

�ملنتخب �أي هدف على مدى 5 مباريات.

�مل��درب  �ملغربي  �ملنتخب  على  ي�سرف 

�لفرن�سي هريف رونار، �لذي عرف بتنقله 

عن  توقفه  منذ  و�ملنتخبات  �لفرق  بني 

رون��ار  ه��ريف  ف��از   .1998 �لعام  يف  �للعب 

مع  و�ح���دة  م��رت��ني،  �أفريقيا  ب��ك��اأ���س 

ز�مبيا )2012(، و�لأخرى مع �ساحل �لعاج 

)2005(. وبعد مو�سم غر موفق مع فريق 

ليل �لفرن�سي تعاقد مع �ملنتخب �ملغربي 

.)2016(

املنتخب التون�ضي

�لأوىل  للمرة  �لتون�سي  �ملنتخب  ي�سارك 

عاًما   12 منذ  �لعامل  كاأ�س  نهائيات  يف 

ت�سدر  بعدما  �أملانيا(،  يف   2006 )مونديال 

وهذ�  نقطة،   14 بر�سيد  �لأوىل  �ملجموعة 

قرطاج«  ل�»ن�سور  �خلام�س  هو  �لتاأّهل 

�لأع��و�م:  يف  �ملونديال  يف  �ساركو�  �لذين 

1978، 1998، 2002 و2006.

�لنور،  عبد  �أمين  �ملنتخب  لعبي  �أبرز 

وهو �سخرة دفاع تون�س، ولعب موهوب 

وله جتربة على �مل�ستوى �لعاملي، �إذ يلعب 

حالًيا لفريق مر�سيليا �لفرن�سي. وقد لعب 

57 مبار�ة ملنتخب بالده، و�سجل هدفني.

لعبه  �لتون�سي  �ملنتخب  على  ي�سرف 

�أن  له  �سبق  �ل��ذي  معلول  نبيل  �ل�سابق 

و��ستقال   ،2013 �لعام  يف  �ملنتخب  دّرب 

بعد �إخفاقه يف �لتاأهل �إىل كاأ�س �لعامل 

2014. ثّم عاد يف ني�سان 2017، بعد جتربة 

و�ملنتخب  �لقطري  �جلي�س  فريق  م��ع 

�لكويتي.
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�جلائزة

400.000 لرية لبنانية

تقّدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�ضابقة 

�ش للفائزين فيها  »اجلي�ش« لقّرائها وتخ�ضّ

جوائز مالية قيمتها اأربعماية األف لرية 

لبنانية، توزع بوا�ضطة القرعة على اأربعة 

فائزين.

• ت�ضتبعد كل م�ضابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل املربعات 

وتر�ضل ال�ضفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة اجلي�ش  العنوان  اإىل  • تر�ضل احللول 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�ش« - 

»م�ضابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�ضتطاعة امل�ضرتك ت�ضليم امل�ضابقة 
ثكنات اجلي�ش يف جميع املناطق.

اأيار 2018. اآخر  • اآخر موعد لقبول احللول 
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
ق

اب
�ض

مل
 ا

ط
و

ر
ــ

�ض

ال�ضم:......................................................................................................................................     الهاتف:.....................................................................................

العنوان:..............................................................................................................................................................................................................................................
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�لأول  يف  ب��ه  ُيحتفل   �1

�لوطن،  �سياج  �أي��ار،  من 

�حُلّب.

مدينة  لبنانية،  مدينة  لبنانية،  مدينة   �2

لبنانية. لبنانية، مدينة 

�لأح��ج��ار  م��ن  وم�سيئتي،  رغ��ب��ت��ي   �3

�لكرمية، قطيع من �لظباء، رقَد.

م، عا�سمة �أوروبية، �أق�سد  م ومهدَّ 4� حمطَّ

لبناين  لرئي�س  �لثاين  و�أ�سمم على، �ل�سم 

ر�حل.

لالأطعمة،  ت�ستعمل  �أملانية،  مدينة   �5

يجذب يف �ِسّدة.

6� كثر، �مارة عربية، م�ستقيم، حّفار، 

من �لطيور.

7� يخالف ويعار�س يف �لر�أي، �سبّي، مدينة 

قدمية يف �أرمينيا.

8� �أحد �ل�سهور، ولية �أمركية، ملجاأ.

9� �لنهد�م و�ل�سقوط، مدينة عربية.

�أملانية  ملمثلة  �لثاين  �ل�سم  يخ�سني،   �10

يك�سو  ب��ِه،  ُي��ب��اح  ل  ر�ح��ل��ة،  فرن�سية 

�جلمل.

لأم  �أغ��ن��ي��ة  �لوح�سية،  �ل��ب��ق��رة  ول��د   �11

كلثوم، �أحد �ل�سهور.

َور. 12� للمنادى، ُيظهر �ل�سر، �سُ

13� نوتة مو�سيقية، �إنت�سرنا، ُحزن.

14� َن�سيب من كل �سيء.

15� بلدة يف �جلنوب، جنم كرة �أرجنتيني 

معتزل.

ط ويقّوي، �سيا�سي وخطيب يوناين  16� ين�سّ

قدمي، جنمعه ون�سّمه.

درجات  �أدن��ى  فيها  تتو�جد  منطقة   �17

�لنفقة،  َق يف  �لعامل، بخَل و�سيَّ �حلر�رة يف 

فنان لبناين ر�حل.

، رحالة �أمركي �سار على رجليه  18� �سرَّ

من �أمركا �ىل رو�سيا، �سار �لوقت، فيلم 

لفريد �سوقي.

19� مدينة �سينية، نوتة مو�سيقية، هجوم 

على �لعدو، ُعنق، حتا�ساه وبعَد عنه.

20� من �أنو�ع �خلط، يكمل �لعمل، �أرّدد، 

مت�سابهان.

21� �أملا�س، قردة، جّنار، رق�سة �سعبية.

اأفقًيا:

ر�ح��ل، عمودًيا: لبناين  مطرب   �1

�أم��رك��ي  ومم��ث��ل  مغني 

ر�حل.

ر�حلة،  م�سرية  ممثلة  �لنباأ،  يذكر   �2

ولية �أمركية.

3� مدينة يونانية، مدينة نيجرية، �أ�سرب، 

مدينة يف جنوب فرن�سا.

�أم��رك��ي��ة،  �أمل��ان��ي��ة، ولي���ة  4� م��دي��ن��ة 

مت�سابهان.

ا�س. ت، نغّره، جهاز ح�سّ 5� �أحلَّ

�أم��رك��ي��ة، خم��رتع  �أري����ج، م��دي��ن��ة   �6

�لكهربائي. �مل�سباح 

مدينة  مو�سيقية،  ن��وت��ة   �7

. �أملانية، مغنية لبنانية، �إبي�سَّ

َع  ت�سوَّ �لب���رة،  ثقب  ذل��ي��ل،  �ل��وق��ت،   �8

�لطيب.

9� �إنحاَز �ىل، و�سَع خل�سة، من �ل�سعوب.

، �سّنور، ُمرّقق �حَلّد، يغّطون. 10� لفَّ

مالأَ  مت�سل،  �سمر  �أمركية،  ولية   �11

�لقربة، تقرع �جلر�س، �سمر منف�سل.

طرب،  �آل��ة  �سديدة،  خ�سومة  خا�سَم   �12

�لأعو�م، �سّيد �لقوم.

13� نهر ي�سّقه �ل�سيل، مدينة فل�سطينية، 

حلمي.

. 14� �آلة مو�سيقية، بقَي و��ستمرَّ

ولي��ة  ت��ف��ّك،  �ل�����س��يء،  م��ن  15� ج���زء 

�أمركية، حرف ن�سب.

مر�ساة  �أك��ت��ب،  ب��امل��ك��ان،  �أق���ام   �16

�ل�سفينة.

ملوك  م��ن  م��ن��زل،  م��ت�����س��اب��ه��ان،   �17

�إنكلرتة، �إ�ستدَّ �سو�د �لليل، �أُرِجع �ل�سيء.

18� دولة عربية، �ل�سجاع، مرفاأ يف �جلز�ئر.

�إنكليزي،  وكيميائي  فيزيائي   �19

يخادعون ومياطلون، ناب�س �ل�ساعة.

�أ�سلَح  �ل���ر�أي،  �أ�سيلة  �ل��ق��ارورة،  �سدَّ   �20

�لبناء، عا�سمة عربية.

قق حح لل اا فف يي سس ثث لل اا ثث لل اا ء اا وو لل لل اا

رر نن وو رر فف اا سس يي زز نن يي لل لل جج نن جج سس

نن دد اا وو يي نن رر وو بب اا نن اا فف اا هه يي رر

اا فف رر يي دد سس دد وو عع يي نن سس اا نن اا

يي مم هه دد هه لل وو رر بب اا سس تت لل رر

لل فف يي اا فف سس يي سس هه اا فف كك فف يي

يي لل نن بب اا يي اا نن هه سس رر
يي قق اا دد وو اا نن سس اا

عع نن وو دد رر وو تت سس يي رر اا دد وو مم اا دد لل

لل اا وو يي وو رر اا هه بب اا نن رر اا مم

مم سس عع اا مم ظظ فف اا حح مم يي لل حح لل اا دد بب عع

اا نن يي لل اا يي لل لل اا مم دد يي وو اا

رر طط قق ىى نن عع مم لل لل لل بب مم مم

دد يي طط يي فف وو يي لل بب اا قق يي اا لل

لل وو لل يي اا هه طط هه لل نن اا سس تت

اا اا يي

دد يي بب عع ةة لل يي بب نن نن اا هه يي رر شش يي لل لل يي نن

رر مم رر مم وو تت وو سس يي لل هه فف اا تت نن اا سس
عع هه كك رر اا رر تت بب هه لل دد اا بب اا بب اا نن

وو لل اا اا رر كك اا ضض يي مم وو هه بب اا نن لل اا

نن اا نن بب لل هه نن اا مم اا نن دد هه عع تت مم عع

الـفـائـزونالـفـائـزون

اأول ح�ضني �ضالمة • املوؤهل 
لو�ء �مل�ساة �خلام�س.

اأول جاك خمايل  • املعاون 
فوج �لأ�سغال �مل�ستقل.

البيطار • العريف معروف 
�مل�ست�سفى �لع�سكري �ملركزي.

• هنية ابراهيم ملك
بئر �لعبد.
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�ملك�سيك

�أو�سلو

�د�رة

�لباروك

�أرز

�أثر

بندق

بهو

برن

بط

بناية

تبولة

ثمن

جالية

جرير

جونية

جبار

جهود

حقل

حامات

د�نتي

دهر

د�نوب

دنيا

دولة

ريال

رمان

ر�سائل

زهرة

زو�رق

زند

زعرور

�ساعة

�سيارة

�سنة

�سندباد

�سمارة

�سحر�ء

�سك

�سابون

�سوفر

قبعة

قادي�سا

قطب

ق�س

كينيا

كامرون

كولومبيا

كنز

لبنان

لوز

ليث

لرة

مومبا�سا

م�سقط
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اروين �ضرودينغر:

فيزيائي من�ساوي )1887� 

نوبل  جائزة  نال   .)1961

�لآلية  لبحثه   1933 عام 

�ملتمّوجة.

 

بيار غ�ضندي:

ف��ي��ل�����س��وف ف��رن�����س��ي 

وع��امل   .)1655  �1592(

و�لفلك.  بالريا�سيات 

�إن���ت���ق���د �ل��ف��ي��ل�����س��وف 

و�لفيزيائي  و�ل��ري��ا���س��ي 

رينه ديكارت.

 

كلود �ضاب:

م��ه��ن��د���س وف��ي��زي��ائ��ي 

 .)1805  �1763( فرن�سي 

�إك��ت�����س��َف �ل��ت��ل��غ��ر�ف 

�لال�سلكّي عام 1794.

قامو�س �سغر

احلل بني يديك

�سعبة �حلل�سهلة �حلل
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لل طط  هه  تت  بب  وو  لل  ةة  كك  يي  سس  كك  مم  لل  اا   
قق قق  مم  وو  مم  بب  اا  سس  اا  كك  تت  اا  مم  اا  حح   
حح سس  بب  رر  بب  دد  لل  نن  قق  وو  ةة  يي  لل  اا  جج   
جج مم  هه  يي  وو  اا  ء  رر  رر  رر  ةة  صص  كك  زز  يي   
اا وو  وو  اا  نن  بب  اا  يي  اا  اا  نن  اا  هه  تت  سس   
جج وو  نن  لل  اا  دد  سس  بب  وو  بب  سس  رر  نن  رر  يي   
ةة هه  سس  يي  دد  نن  رر  فف  زز  لل  ةة  اا  يي  قق  اا   
هه عع  وو  لل  ةة  سس  اا  رر  زز  اا  دد  رر  رر  اا  رر   
اا اا  اا  دد  وو  اا  يي  نن  يي  كك  جج  كك  وو  دد  ةة   
يي قق  دد  سس  كك  اا  مم  يي  رر  وو  نن  نن  رر  يي  زز   
بب بب  بب  يي  اا  ةة  ثث  مم  نن  صص  نن  زز  عع  شش  وو   
مم عع  طط  يي  رر  بب  زز  نن  دد  ةة  حح  اا  زز  اا  لل   
وو ةة  نن  اا  نن  لل  بب  نن  اا  نن  رر  رر  مم  اا  رر   
لل دد  مم  اا  قق  شش  اا  لل  بب  ةة  جج  اا  اا  رر  فف   
وو سس  يي  دد  هه  رر  ثث  يي  نن  لل  بب  ثث  دد  ء  وو   
كك ةة  جج  وو  رر  نن  يي  رر  دد  وو  اا  يي  نن  اا  صص   
اا نن  وو  بب  اا  صص  رر  ةة  قق  دد  رر  لل  بب  طط  قق   
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هل تريد �أن 

تكت�سف ما 

هو خمّباأ يف 

د�خل �ل�سورة؟

ما عليك 

�إّل �أن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�سطها، على 

�أن تكون  

�مل�سافة قريبة 

جًد�، ثم حاول 

بعد ثو�ن �أن 

تبعد �ل�سورة 

تدريًجا، 

حماوًل �أن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل �إىل 

روؤية �لأ�سكال 

�لثالثية 

�لأبعاد �لتي 

�ستظهر 

�أمامك. 
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العميد علي قان�ضو

مدير التوجيه

خطوة على درب

عبارة

ح�سن  عند  �لع�سكرية  �لوحد�ت  �أّن  �ملو�طنون  وجد  �لعادة،  جرت  كما 

وترعى  �لنتخابية،  �لعملية  �أم��ن  على  ت�سهر  متيقظة  حا�سرة  ظّنهم، 

�لدولة  موؤ�س�سات  عمل  وتو�كب  �لدميوقر�طية،  حلقوقهم  �للبنانيني  ممار�سة 

�ملف�سلي. �ليوم  �أمنية خالل ذلك  بعنٍي 

مل يخّيب �لع�سكريون �لآمال، ل تلك �لتي تكّونت يف قلوب �ملو�طنني، ول 

�ل�سلبة،  �لعقيدة  من  زرع  �إّنه  و�مل�سوؤولني.  �لروؤ�ساء  عقول  يف  ن�ساأت  �لتي  تلك 

ح�ساده  �أتى  للمهمة،  �لدقيق  و�لتح�سر  �مل�ستمر،  و�لتدريب  �لر��سخ،  و�للتز�م 

و�لد�ين. �لقا�سي  �لعمل �سهدها  �لتنفيذ وم�سد�قية يف  جناحًا يف 

�إذ�  �سيما  ل  و�أ�سهر كاملة،  �أ�سابيع  ت�ستدعي جهود  قد  و�حد  يوم  �إّن مهمة 

�إليها �أعد�د هائلة من �إخو�ننا  كان حمطة ينه�س لها �لوطن برّمته وتتو�فد 

فيها  ت�سارك  بحيث  �جلي�س،  ع�سكريي  جميع  ت�ستنفر  �أنها  كما  و�أهلنا. 

�سخمة  مو�رد  وت�ستلزم  و�لثابتة،  منها  �لعمالنية  ��ستثناء،  بال  �لقطع  جميع 

ل�سد حاجات �لوحد�ت �ملنت�سرة يف �ملناطق �للبنانية كافة. �إل �أّن ذلك �ليوم، 

على �أهميته، لي�س �سوى خطوة على درب طويل �نطلق فيه �جلي�س مع ولدة 

و��ستعد�د  عمل،  كل  يف  وطني  و�لتز�م  تردد،  كل  يبدد  عارم  باإميان  لبنان، 

�لع�سكريني،  ذهن  يف  و�أبدً�  د�ئمًا  ماثلة  فالت�سحية  ح�ساب.  بال  للت�سحية 

�لأعد�ء. وتفويت فر�س  �أبنائه،  و�سالمة  ��ستقر�ر وطن  و�لق�سية هي ق�سية 

وما �إجناز �ملهمة بنجاح �إل �إيذ�ًنا بعودة �لعنا�سر �إىل ثكناتهم، لينالو� ق�سطًا 

يتابعو�  ثم  �لأحيان،  من  كثر  يف  ممكن  غر  وذلك  �لر�حة،  من  ي�سرً� 

�إليهم من مهام لحقة. �ساأنهم �ليومي يف تنفيذ ما يوكل 

�إّن �لعتب مرفوع و�مل�سقة حمببة، فالوطن ي�ستحق كل ت�سحية من جنوده، 

تر�به. �سرب من  �ساخمًا فوق كل  َعَلُمنا  ولي�ستمر  �سيادته م�سانة،  لتبقى 

�لعدد 114395
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