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�إنتخابات
2018

2018
طبع من هذا العدد 80.000 :ن�سخة

5

زيارة ر�سمية

وجهها �إليه رئي�س الأركان
ل ّبى قائد اجلي�ش دعوة ر�سمية ّ
العامة يف اجلي�ش الكويتي الفريق الركن حممد اخل�ضر.
خالل الزيارة التي ا�ستمرت يومني ،كانت للعماد عون
مقدمهم �أمري الكويت
لقاءات مع عدد من امل�س�ؤولني ويف ّ
�سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح.
ّ

36

مو�ضوع الغالف

على امتداد رقعة الوطن انت�شروا مت�أهبني ،املهمة :حفظ
�أمن االنتخاباتّ ...نفذوها على �أف�ضل وجه ،ومل يكن
منتظ ًرا منهم �أقل من ذل��ك ...ف�سياج الوطن وحامي
م�ؤ�س�ساته هو � ً
أي�ضا حار�س الدميوقراطية لتوفري املناخ الآمن
ملمار�ستها ،جلميع املواطنني.
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زيارة ر�سمية

زيارة قائد اجلي�ش
�إىل الكويت ُت ِّو َجت بلقاء �أمريها

دعم يتعدى �إطار م�ؤمتر روما
وهبة لبناء امل�ست�شفى الع�سكري

�سمو الأمري ال�صباح والعماد عون
ّ

ل ّبى قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون على ر�أ�س وفد ع�سكري رفيع،
وجهها �إليه رئي�س الأركان العامة يف اجلي�ش الكويتي الفريق
دعوة ر�سمية ّ
الركن حممد اخل�ضر.
خالل الزيارة التي ا�ستمرت يومني ( 10و 11ني�سان املن�صرم) ،كانت
مقدمهم �أمري الكويت
للعماد عون لقاءات مع عدد من امل�س�ؤولني ويف ّ
�سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح.
ّ
�ودي��ة
يف ظ��ل �أج���واء �إيجابية طغت عليها الأح��ادي��ث ال� ّ
والت�أكيد على عمق العالقة بني لبنان والكويت ،ا�ستقبل
�سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح العماد عون.
ّ
هذا اللقاء كان ذا داللة قوية على �صعيد اهتمام الكويت
بدعم اجلي�ش اللبناين مبا يتعدى �إطار م�ؤمتر روما عرب �إمداده
مب�ساعدات �إ�ضافية ،من بينها هبة ت�سهم يف بناء امل�ست�شفى
الع�سكري اجلديد.
ويف حني �أع��رب الأم�ير ال�صباح عن ا�ستعداد ب�لاده لدعم
توجه العماد عون بال�شكر
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية اللبنانيةّ ،
�إىل الكويت ً
و�شعبا على دعمها امل�ستمر للبنان وجي�شه.
دولة
ً

لقاء مع رئي�س جمل�س الوزراء

يف اليوم الأول لزيارة الكويت ،التقى قائد اجلي�ش العماد
ج��وزاف ع��ون رئي�س جمل�س ال���وزراء بالإنابة ووزي��ر الدفاع
الكويتي ال�شيخ نا�صر �صباح الأحمد ال�صباح ،وذلك يف ح�ضور

مع رئي�س الأركان الفريق الركن حممد اخل�ضر
رئي�س الأركان العامة يف اجلي�ش الكويتي الفريق الركن
حممد اخل�ضر .وقد ُب ِح َثت عالقات التعاون القائمة بني
جي�شي البلديـن ،وا�ستعر�ضت �إمكانات تفعيلها يف جماالت
متعـددة.

 ...ومع رئي�س الأركان العامة وم�س�ؤولني ع�سكريني

كذلك اجتمع العماد عون مع رئي�س الأرك��ان العامة
يف اجلي�ش الكويتي ،يف ح�ضور نائبه الفريق الركن ال�شيخ
عبدالله ن��واف الأحمد ال�صباح ،وع��دد من �أع�ضاء جمل�س
الدفاع الع�سكري ،وكبار ال�ضباط يف اجلي�ش الكويتي.
تناول االجتماع ُ�سبل تفعيل التعاون بني اجلي�شني اللبنانـي
وخ�صو�صـا التدريـب امل�شتـرك وتبـادل اخلربات
والكويتـي،
ً
والتقنيات الع�سكرية.

جانب من املحادثات مع رئي�س الأركان
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ن�شاطات
وزير الدفاع

وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل نظريه الرنوجي

ال�صراف يف مكتبه يف ال��وزارة نظريه
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض
ّ
ال�سيد  Frank Bakke - Jensenعلى ر�أ�س وفد مرافق ،يف ح�ضور �سفرية
الرنوجي
ّ
ال�سيدة .Lene Natasha Lind
الرنوج
ّ
ّ
ٍ
ثم ُعقد
ا�ستهل ال�ضيف زيارته بو�ضع �
إكليل من الزهر على ن�صب �شهداء اجلي�شّ ،
اجتماع بحث خالله اجلانبان يف الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة ،والعالقات
ال�صراف �شهداء الكتيبة الرنوجية الذين
حيا الوزير
الثنائية وجماالت التعاون .وقد ّ
ّ
قوات الأمم
�سقطوا يف لبنان ،ومنح �ضيفه و�سام احلرب تقدي ًرا خلدمته ال�سابقة يف ّ
املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان.
ثمن الوزير الرنوجي عالقات ال�صداقة التاريخية التي تربط ال�شعبني.
من جهتهّ ،

 ...و�سفراء

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني �سفرية الواليات املتحدة الأمريكية
ال�سيدة  Elizabeth Richardوعر�ض معها نتائج م�ؤمتر روما،
ّ
�سفرية
الواليات
املتحدة
الأمريكية

�سفرية
الرنوج

�سفري
الربازيل

ووفدا من جمع ّية «�أ�ساند» اخلريية
ً ...

جمعية «�أ�ساند» اخلريية
وفدا من
ا�ستقبل الوزير
ال�صراف ً
ّ
ّ
درعا تكرميية
برئا�سة
قدمت له ً
ال�سيدة مرياي �شوفاين التي ّ
ّ
للجمعية.
عربون �شكر وتقدير لدعمه املعنوي
ّ
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التطورات على احلدود اجلنوبية وم�س�ألة النازحني
بالإ�ضافة �إىل
ّ
ال�سوريني يف لبنان.
ال�سيدة Lene
كما ا�ستقبل الوزير ال�صراف �سفرية ال�نروج
ّ
 ،Natasha Lindوبحث معها م�س�ألة ان�ضمام لبنان �إىل
اتفاقية حظر الألغام .Mine Ban Treaty
ال�سيد
كذلك ،ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني �سفري الربازيل
ّ
جورج جريالدو قادري ،وعر�ض معه العالقات الثنائية ،بالإ�ضافة
�إىل التح�ضريات اجلارية لتوقيع اتفاقية تعاون ع�سكري بني
البلدين ،ومو�ضوع تطوير ق��درات القوات البحرية اللبنانية
وتعزيزها.
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 ...ويجتمع باللجنة املك ّلفة درا�سة �إن�شاء م�ست�شفى
ع�سكري مركزي جديد

ّ
املكلفة درا�سة �إن�شاء م�ست�شفى
ال�صراف اللجنة
ا�ستقبل الوزير ّ
ع�سكري مركزي جديد برئا�سة ع�ضو املجل�س الع�سكري
اللواء الركن جورج �شرمي ،وبحث املجتمعون يف املراحل التي
و�صل �إليها امل�شروع ،واخلطوات الواجب اتخاذها للإ�سراع يف
حيز التنفيذ.
و�ضعه ّ

ّ
ويتفقد منطقة مرجعيون
...

ّ
ال�صراف ثكنة اللواء ال�شهيد فران�سوا احلاج  -مرجعيون ،حيث ا�ستقبله قائد لواء امل�شاة
تفقد وزير الدفاع الوطني يعقوب
ّ
ّ
ال�صراف زيارته بوقفة �أمام الن�صب التذكاري ل�شهداء
ا�ستهل الوزير
ال�سابع العميد الركن روجيه حلو يف ح�ضور عدد من ال�ضباط.
ّ
قدمه العميد الركن حلو عن الأو�ضاع الأمنية يف املنطقة والأعمال
ثم ا�ستمع �إىل �إيجا ٍز ّ
اجلي�ش وو�ضعه �إكليلاً من الزهر عليهّ ،
العدائية التي يقوم بها العدو الإ�سرائيلي على احلدود يف بلدة عدي�سة.
ّ
ثم انتقل �إىل
ال�صراف املركز التابع للجي�ش يف عدي�سة،
بعد ذلك ،زار الوزير
لالطالع على التدابري املتّ خذة للدفاع عن احلدودّ ،
ّ
ّ
الطيارة حيث عاين اجلدار الإ�سمنتي الذي يقوم العدو الإ�سرائيلي بت�شييده على احلدود مقابل البلدة.
تلة
ّ
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،واجتمع بقائد القطاع
كما زار الوزير
ال�صراف ّ
ّ
مقر الكتيبة الإ�سبانية العاملة �ضمن ّ
لاً
ال�شرقي العميد  ،Javier Romero Mariوو�ضع �إكلي من الزهر على الن�صب التذكاري ل�شهداء الكتيبة املذكورة والذين
ا�ست�شهدوا يف �سهل مرجعيون قرب بلدة اخليام باعتداء �إرهابي (.)2007
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ا�ستقباالت
قائد اجلي�ش

قائد اجلي�ش ي�ستقبل وزيري الدفاع الإيرلندي والرنوجي

ال�سيد  Paul Kehoeعلى ر�أ�س وفد،
زار وزير الدفاع الإيرلندي
ّ
قائد اجلي�ش يف مكتبه يف الريزة .تناول البحث الأو�ضاع العامة
مهمات الوحدة الإيرلندية
يف لبنان واملنطقة ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان.
العاملة �ضمن ّ

ال�سيد Frank Bakke-
كذلك ،زار وزير الدفاع الرنوجي
ّ
ال�سيدة Lene Natasha Lind
 Jensenوال�سفرية الرنوجية
ّ
ووفد مرافق العماد قائد اجلي�ش ،ومتَّ البحث يف جماالت التعاون
الع�سكري بني جي�شي البلدين.

وزير الدفاع الإيرلندي

وزير الدفاع الرنوجي

 ...و�سفراء

ال�سيد
العقيد  ،Mihai Gabriel Pascariuو�سفري �أرمينيا
ّ
ال�سيد .Sanjiv Arora
 ،Samvel Mkrtchianو�سفري الهند
ّ
الراهنة وعالقات التعاون
وج��رى التداول يف ظ��روف املرحلة ّ
الع�سكري.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،يف مكتبه يف الريزة،
ال�سيدة  ،Emmanuelle Lamoureuxو�سفري
�سفرية كندا
ّ
ال�سيد  Victor Mirceaيرافقه امللحق الع�سكري
رومانيا
ّ
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�سفرية
كندا

�سفري
�أرمينيا

�سفري
رومانيا

�سفري
الهند
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القوات امل�س ّلحة الوطنية الإندوني�سية
 ...وقائد ّ

ّ
امل�سلحة الوطنية
القوات
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش قائد ّ
الإندوني�سية اجلرنال  Hadi Tjahjantoيرافقه وفد ،وتناول
البحث عالقات التعاون بني جي�شي البلدين ،بالإ�ضافة �إىل
قوات الأمم املتّ حدة
ّ
مهمات الوحدة الإندوني�سية العاملة �ضمن ّ
امل�ؤقتة يف لبنان.

 ...وم�س�ؤولني يف الأمم املتّحدة
ّ
ممثلة
الأمني
العام للأمم
املتّحدة يف
لبنان

ّ
ممثلة الأمني العام للأمم املتّ حدة يف
ا�ستقبل قائد اجلي�ش
التطورات
ال�سيدة  ،Permille Kardelوبحث معها يف
لبنان
ّ
ّ
الراهنة.
ّ
مفو�ضية الأمم املتّ حدة العليا
وا�ستقبل العماد عون
ممثلة ّ
ال�سيدة مرياي جريار ،وجرى التداول يف �ش�ؤون
ل�ش�ؤون اللاّ جئني
ّ
النازحني ال�سوريني.
قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان اللواء
كما التقى قائد ّ
مايكل بريي ،وبحث معه يف الأو�ضاع على احلدود اجلنوبية
والتن�سيق القائم بني اجلانبني ،للحفاظ على اال�ستقرار يف
منطقة جنوب الليطاين.

ّ
ممثلة
مف ّو�ضية
الأمم
املتّحدة
العليا
ل�ش�ؤون
اّ
اللجئني

 ...وقادة
ع�سكريني
�أمريكيني

قائد ق ّوات
الأمم
املتّحدة
امل�ؤقتة يف
لبنان

الربية يف القيادة الو�سطى الأمريكية اللواء
القوات ّ
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش يف مكتبه يف الريزة ،نائب قائد ّ
 Terrence McKenrickترافقه ال�سفرية  ،Elizabeth Richardوامللحق الدفاعي العقيد .Daniel Mouton
وخ�صو�صا يف جمال تدريب الوحدات
وبحث املجتمعون يف �ش�ؤون خمتلفة منها التعاون الع�سكري بني اجلانبني،
ً
الربية.
ّ
للقوات اخلا�صة الأمريكية يف ال�شرق الأو�سط اجلرنال Austin
امل�شرتكة
العمليات
قائد
عون،
العماد
وا�ستقبل
ّ
 ،Scott Millerوبحث معه يف �سبل تعزيز التعاون بني اجلي�شني اللبناين والأمريكي.
قائد
العمليات
امل�شرتكة
للق ّوات
اخلا�صة
الأمريكية
يف ال�شرق
الأو�سط

نائب قائد
الق ّوات
ال ّربية يف
القيادة
الو�سطى
الأمريكية
العدد 395
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ا�ستقباالت
قائد اجلي�ش

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

ا�ستقبل قائد اجلي�ش رئي�سة املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان
القا�ضية �إيفانا هردل�شكوفا يرافقها نائب رئي�س املحكمة
القا�ضي رالف ريا�شي.

 ...ووفو ًدا

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش يف مكتبه يف ال�يرزة ،مديرة
ال�سيدة فرح الفرج،
مكتب وكالة الأنباء الكويتية يف لبنان
ّ
ورئي�س االحت��اد الأوروع��رب��ي للجيوماتيك الدكتور حممد
العياري ،واملدير التنفيذي يف املركز اال�ست�شاري اال�سرتاتيجي
للدرا�سات االقت�صادية وامل�ستقبلية يف �أبو ظبي الدكتورة دانيا
قليالت ،ووف� ً�دا من نقابة ال�صحافة برئا�سة النقيب عوين
الكعكي ،ورئيـ�س جمل�س �إدارة بنك  BEMOالدكتور ريا�ض
ُعبجي ،وال�شاعر هرني زغيب .كما التقى الريا�ضي اللبناين
واملغامر مك�سيم �شعيا ،وقد �أثنى قائد اجلي�ش على الإجنازات
حققها خالل م�سريته الريا�ضية يف ّ
التي ّ
ت�سلق اجلبال والقمم.

ال�س ّيدة فرح الفرج

وفد من نقابة ال�صحافة برئا�سة النقيب عوين الكعكي

الدكتور ريا�ض ُعبجي
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 ...وامللحق الع�سكري ال�سعودي

ا�ستقبل العماد عون امللحق الع�سكري ال�سعودي العميد
�سالمة بن عويد زايد امل�صلوخي ،وبحثا يف العالقات الثنائية.

الدكتور حممد العياري

الدكتورة دانيا قليالت

ال�شاعر هرني زغيب

ال�سيد مك�سيم �شعيا
العدد 395
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جوالت
قائد اجلي�ش

العماد عون ّ
يتفقد منطقة جبل لبنان وك ّلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان

قيادة منطقة جبل لبنان

ّ
تفقد العماد عون قيادة منطقة جبل لبنان وجال يف
�أق�سامهاّ ،
ثم انتقل
لعا على ن�شاطاتها
مط ً
ومهماتهاّ ،
ّ
�إىل ّ
كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان ،حيث ح�ضر
مع رئي�س الأركان اللواء الركن حامت ّ
مالك وع�ضو
املجل�س الع�سكري اللواء الركن جورج �شرمي ،تنفيذ
امل�شبه التكتي .Janus
مناورة قتالية على
ّ

ك ّلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان
12
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�رشكاء من
�أجل الوطن

قائد اجلي�ش يت ّربع بالدم لل�صليب الأحمر

أكدته
«�شركاء بالدم» فعلاً  ،هذا ما � ّ
م��ب��ادرة قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف
مترب ًعا بدمه لل�صليب الأحمر
عون،
ّ
مقره يف
اللبناين خالل زيارة قام بها �إىل ّ
منطقة القنطاري .هناك التقى العماد
عون رئي�س ال�صليب الأحمر اللبناين
الدكتور �أنطوان الزغبي والأمني العام
ال�����س� ّ�ي��د ج���ورج ك��ت��اين ،م��ع��ر ًب��ا عن
عمق تقديره لهذه امل�ؤ�س�سة بكلمة
وجم�س ًدا �شعار ال�شراكة
من القلب،
ّ
القائمة بينها وبني اجلي�ش ،بالدم.
ّنوه العماد عون خالل زيارته ب�شجاعة
ع��ن��ا���ص��ر ال�����ص��ل��ي��ب الأح���م���ر ال��ذي��ن
يتحملون املخاطرة بال مقابل يف �سبيل
ر�سالتهم الإن�سانية واالجتماعية،
التربع بالدم من خالل مراكز اجلي�ش املنت�شرة يف خمتلف املناطق.
ؤك ًدا ا�ستعداد القيادة لت�سهيل عمليات
م� ّ
ّ
وقال« :بت�ضحياتكم وعملكم من دون مقابل تنفّ ذون �أنبل و�أ�صدق مهمة يف حياتكم لأجل الآخر� .إننا �شركاء بالدم،
فنحن ندافع عن الوطن ،و�أنتم تدافعون عنه بت�ضحياتكم .ال ميكننا مكاف�أتكم مهما فعلنا ،وال حتى ال�شعب
اللبناين».
و�أ�ضاف« :نحن ن�سري �أمامكم ،ال �سيما بعد ما ر�أيناه من مواقفكم �إىل جانبنا يف �أ�صعب الأيام والظروف ،من نهر البارد �إىل
دائما ال�سباقني �إىل م�ساعدتنا يف �إخالء جرحانا وم�صابينا ،و�إىل اال�ستجابة لطلباتنا
�سواها من املعارك التي خ�ضناها ،كنتم ً
حيثما كنّ ا ...عافاكم اللـه».
و�أعرب الدكتور �أنطوان الزغبي يف كلمته عن «اعتزاز ال�صليب الأحمر بزيارة العماد عون ومبادرته �إىل التربع بالدم ،الفتً ا
�إىل �أن اجلي�ش اللبناين وال�صليب الأحمر يتقا�سمان قيم ال�شرف والت�ضحية والوفاء يف �سبيل حفظ كرامة الوطن».
عودتنا قيادة اجلي�ش على � اّأل تبخل بالدم يف �ساحات ال�شرف ل�صون الوطن ،وكذلك فهي ال تبخل علينا
وقال« :لقد ّ
بالت�ضحيات يف �أيام ال�سلم بهدف احلفاظ على املواطنّ � .إن ال�صليب الأحمر اللبناين يفتخر بوقوفه �إىل جانبكم يف ال�سراء
�صحي من �أجل الإن�سان يف لبنان».
وال�ضراء .وبف�ضل �إر�شاداتكم� ،سوف
ّ
ن�شكل ً
معا �شبكة تكاتف وتكامل وتعا�ضد و�أمان ّ
العدد 395
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اجتماع
ا�ستثنائي

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

اجنازاتكم كبرية حافظوا عليها

عقد قائد اجلي�ش العماد جوزاف
ع��ون �أواخ���ر ال�شهر املا�ضي
اجتماعا ا�ستثنائ ًيا ح�ضره ال�ضباط
ً
العامون والقادة (على ثالث
ّ
تطرق فيه �إىل الو�ضع
دفعات)ّ ،
العام يف املنطقة ولبنان وو�ضع
اجلي�ش يف الآونة الأخرية.

حتديات كبرية قادمة قفوا يف وجهها بكل ما �أوتيتم من قدرة
اليقظة الدائمة

بداية تناول قائد اجلي�ش الو�ضع العام
يف املنطقة الفتً ا �إىل �أ ّنها ت�شهد �صراع
جلية ،ما ي�ضعها
م�صالح تظهر مالحمه ّ
املنطقة على فوهة بركان .كما �أ�شار
العماد ع��ون �إىل � ّأن انح�سار تنظيم
جغرافيا يف املنطقة،
«داع�ش» الإرهابي
ً
دف��ع��ه �إىل ت��وج��ي��ه مقاتليه لتنفيذ
عمليات يف البالد الأوروبية على طريقة
الذئاب املنفردة ،كعمليات الده�س
والتفجريات ،كما � ّأن قيادته عمدت
منذ �أيام �إىل تعديل يف عملياته فو�ضعت
الدول العربية يف دائرة اال�ستهداف ،مما
التنبه واحلذر.
ي�ستدعي
ّ
و�إذ �أك� ّ�د � ّأن التهديد الع�سكري من
اجلهة ال�شرقية انح�سر بعد عمليات
اجلي�ش الناجحة يف ج���رود عر�سال،
وزوال خطر امل�سلحني من جهة بيت
14
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جن ال�سورية ،لفت �إىل �أن دول العامل
كلها تبقى م��ه��ددة ب��الإره��اب ،و� ّأن
اخل���ط���ر الأك��ب��ر ي��ك��م��ن يف ع���ودة
املقاتلني الإرهابيني من �سوريا والعراق،
وهناك ق�سم منهم قد عاد �إىل لبنان،
متكنت من
لكن مديرية املخابرات
ّ
ّ
توقيفهم بعد عدة عمليات مدرو�سة
و�شدد قائد اجلي�ش على اليقظة
بدقةّ .
الدائمة حلماية الأمن الوطني وحت�صني
�إجنازات اجلي�ش.
ّ
يتعلق بق�ضية اجل��دار واحل��دود
ويف ما
البحرية مع العدو الإ�سرائيلي� ،أ�شار
تتم من
العماد عون �إىل �أن معاجلتها ّ
خالل اللجنة الثالثية بالتن�سيق مع
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة العاملة يف
لبنان ،وفق توجيهات الر�ؤ�ساء الثالثة.
يخ�ص الو�ضع الأمني
وختم حديثه يف ما
ّ
بالقول« :بف�ضل تعبكم وجهودكم،

ف� ّإن الو�ضع الأمني ممتاز ومم�سوك».

االنتخابات

ت� ّ
�وق��ف ق��ائ��د اجلي�ش عند مو�ضوع
االنتخابات النيابية وقال�« :إن هدفنا
ه��و حفظ �أم���ن العملية االنتخابية
و�سالمتها من دون االلتفات �إىل من
�سريبح �أو يخ�سر ،فنحن على م�سافة
واح��دة من اجلميع ،من يربح نهنّ ئه
ومن يخ�سر نتمنى له التوفيق يف اجلوالت
ً
منعا با ًتا
م�ضيفا :يمُ نع
ال��ق��ادم��ة»،
ً
تعليمات
التعاطي باالنتخابات ،هذه
ٌ
أ�شدد على تنفيذها .ابتعدوا
أ�صر و� ّ
قدمية � ّ
عن كل الأم��اك��ن التي يوجد فيها
مر�شحون� .أما حفظ �أمن االنتخابات
فمهم للغاية للحفاظ على �سمعة
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وعلى الدميقراطية
يف لبنان».

للع�سكريني ،و�إن العمل ج��ا ٍر على
ّ
حل م�س�ألة وقف الدعم املادي للقرو�ض
ال�سكنية.
يف مو�ضوع الطبابة الع�سكرية ،قال
قائد اجلي�شّ �« :إن غالبية امل�ؤ�س�سات
الطبية لديها م�شكالت مع اجلهات
ّ
ال�ضامنة با�ستثناء اجلي�ش ،نظ ًرا �إىل
التطور الإداري الكبري الذي متّ حتقيقه
ً
م�ضيفا �أنه �سيتم
على �صعيد الطبابة»،
بناء مبنى جديد للمعاينات اخلارجية،
وال�����س��ع��ي ق��ائ��م لإن�����ش��اء امل�ست�شفى
الع�سكري اجلديد.

توجيهات عامة

الو�ضع داخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية

�أو�ضح العماد عون � ّأن قيادة اجلي�ش
ت�سعى ج��اه��دة للحفاظ على حقوق
ؤكدا � ّأن حقوق ال�شهداء
الع�سكريني ،م� ً
ً
ي�شكالن خطا �أحمر .ولفت
والطبابة
ّ
�إىل � ّأن بند التقدميات املدر�سية يف
املوازنة مل يتغري منذ �سنوات ،ولكن
�أع��داد طالب املدار�س واجلامعات من
�أبناء الع�سكريني قد ازدادت ،وقد رفعت
املخ�ص�ص لهذه
طلبا لزيادة املبلغ
القيادة ً
ّ
التقدميات .وقال « :يف حال عدم تلبية
جميعا التخفي�ض
هذا الطلب ،نتحمل
ً
احلا�صل».
ك��ذل��ك ،ت��ط� ّ�رق ق��ائ��د اجلي�ش �إىل
ً
كا�شفا �أ ّن���ه متّ
مو�ضوع الإ���س��ك��ان
مقدم �سابقاً
ٍ
طلب
ت�سيري ثالثماية
ٍ
تفكر
وفيها عقود بيع ،و� ّأن القيادة
ّ
يف بناء م�ساكن �أو �شراء �شقق وبيعها

حذّ ر قائد اجلي�ش من ال�شائعات لأنها
�سلبا يف معنويات الع�سكريني،
ت�ؤثر
ً
و���ش� ّ�دد على ردع املخالفات ومعاقبة
يدافع ّن �أحد عن
مرتكبيها قائلاً « :ال
َ
نقر عقوبة
مرتكب ،بل املفرت�ض �أن ّ
ذكر باملخاطر الناجتة من
بحقه .كما ّ
ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي،
وب�ضرورة توعية الع�سكريني يف هذا
املجال» ،وقال« :من ي�ستمع �إىل �إفادة
م�ؤ�س�س الـ«في�سبوك» �أمام الكونغر�س
يف الآون��ة الأخ�يرة ،يدرك كم � ّأن هذا
ٌ
ومي�س
متغلغل يف ال�ش�أن العام،
املوقع
ّ
� ً
أي�ضا احلياة ال�شخ�صية ل�ل�أف��راد ،وهو
مم��ن��وع ،ولدينا ال��ق��درة على معرفة
الع�سكريني الذين ين�شئون ح�سا ًبا
وهميا».
عليه حتى لو كان
ًّ
كذلك ،تناول م�س�ألة جلوء عدد من
ربا
الع�سكريني �إىل اال�ستدانة ،معت ً
عيبا ،ولكن
� ّأن ه��ذا الأم���ر «لي�س
ً
اال�ستدانة لأ�شياء تافهة �أو عدم �إيفاء
ال� َّ�دي��ن ه��و العيب ،والأخ���ذ م��ن عدة
م�صادر يوقع يف العجز» ،لذلك «يجب
تنبيه الع�سكريني با�ستمرار لأنهم
�أمانة يف �أعناقكم».
و�شدد � ً
أي�ضا على �ضرورة مكافحة �آفة
ّ
ربا �أن م�س�ؤولية توعية
املخدرات معت ً
الع�سكريني على خماطرها تقع على

�آمري ال�سرايا والف�صائل.
ّ
يتعلق بحوادث ال�سري ،ك�شف
ويف ما
� ّأن عدد القتلى الع�سكريني يف حوادث
ال�سري ( 27ع�سكري خ�لال ال���ـ2017
و 4خ�لال ال��ع��ام احل���ايل) �أك�ب�ر من
ع��دد الذين ا�ستُ�شهدوا يف العمليات
الع�سكرية (�أقل من � 10شهداء) .وقال:
قامت مديرية املخابرات عدة مرات،
بتوقيف �أخطر الإرهابيني يف عر�سال
م��ن دون �أي �إ���ص��اب��ة ،لذلك م��ن غري
املفهوم �أن ُيقتل �أحد يف حادث �سري.

االبتعاد عن ال�سيا�سة والطائفية

يف ���س��ي��اق �آخ���ر ق���ال ال��ع��م��اد ع��ون:
«الدين لله والوطن للجميع ،واجلي�ش
ه���و امل ��ؤ���س�����س��ة ال��وح��ي��دة اجل��ام��ع��ة،
وال�شعب اللبناين م�ؤمن بهذه امل�ؤ�س�سة
ومتعلق بها بفعل �إجن��ازات��ه��ا ،وهي
�إجن���ازات مقد�سة ،وه��ذا مالحظ من
قبل الأج��ان��ب ،الأم���ر ال��ذي يزيد من
م�س�ؤوليتنا ...قدر �آمال كل اللبنانيني،
لأن ال�سقف �إذا وق��ع ،ف�سيقع على
اجلميع».
و�أ���ض��اف« :ق��د نخو�ض معركة كل
ب�ضع �سنوات ،ولكننا نتدرب كل يوم
لتوفري �ضريبة الدم� .إن االنت�شار قد يعيق
التدريب ولكنّ ه ال مينعه».
ويف مو�ضوع العالقة مع املر�ؤو�سني،
قال العماد عون« :ا�ستمعوا �إليهم ل ّأن
جمرد اال�ستماع �إىل م�شكالتهم قد
ّ
يحل ن�صفها ،ويف �صميم واجباتكم
�أن جتدوا احللول للع�سكريني ،من هنا
�سمى القيادة فنً ا مل يخطئ».
ف�إن من ّ
تنجروا
ريا ،ختم القائد بالقول« :ال
�أخ ً
ّ
� اّإل خلف م�صلحة الوطن ،ف�إجنازاتكم
كبرية ،حافظوا عليها واعملوا بوحي
�ضمريكم .حتديات كبرية قادمة،
قفوا يف وجهها بكل ما �أوتيتم من
وعي وقدرة ،والتزموا َبزتكم الع�سكرية
فبها وحدها خال�ص اللبنانيني وخال�ص
لبنان».
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ن�شاطات
رئي�س الأركان
رئي�س الأركان ي�ستقبل وفو ًدا ع�سكرية

ا�ستقبل رئي�س الأرك���ان ال��ل��واء الركن ح��امت م�ّلكاّ ك يف
الربية يف القيادة الو�سطى
القوات ّ
مكتبه يف الريزة ،نائب قائد ّ
الأمريكية اللواء  Terrence McKenrickعلى ر�أ���س وفدٍ
مرافق ،يف ح�ضور ال�سفرية  Elizabeth Richardوامللحق

نائب قائد الق ّوات ال ّربية يف القيادة الو�سطى الأمريكية

الدفاعي العقيد  ،Daniel Moutonوتناول البحث التعاون
الع�سكري بني جي�شي البلدين.
وا�ستقبل رئي�س الأرك���ان قائد ال��ق� ّ�وات البحرية الغانية
الأدم�يرال البحري  Peter Kofi Faidooيرافقه وفد ،وجرى
التداول يف عالقات التعاون بني جي�شي البلدين ،بالإ�ضافة �إىل
قوات الأمم املتحدة
ّ
مهمات الوحدة الغانية العاملة �ضمن ّ
امل�ؤقتة يف لبنان.
ّ
كما ا�ستقبل وف� ً�دا من كلية الدفاع الوطني امللكية
الأردن��ي��ة برئا�سة العميد الركن نايل ح�سن عبد القادر
العجارمة .وبحث املجتمعون يف جماالت التدريب امل�شرتك بني
جي�شي البلدين.
والتقى ال��ل��واء ال��رك��ن م�ّل�اّ ك � ً
أي�ضا امللحق الع�سكري
الباك�ستاين العقيد حممد يو�سف مالك يف زي��ارة وداعية
عبود
ملنا�سبة انتهاء
ّ
مهمته يف لبنان ،ث� ّ�م الأب �شربل بو ّ
والإعالمي ماجد بو هدير.

قائد الق ّوات البحرية الغانية

وفد من ك ّلية الدفاع الوطني امللكية الأردنية

امللحق الع�سكري الباك�ستاين

الأب �شربل بو ع ّبود والإعالمي ماجد بو هدير
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ّ
ويتفقد وحدات
...
و�أجهزة منت�شرة يف الريزة

ّ
عددا من
تفقد رئي�س الأركان اللواء الركن حامت ملاّ ك
ً
الوحدات والأجهزة التابعة لأرك��ان قيادة اجلي�ش ومديرية
املخابرات ،املنت�شرة يف حميط وزارة الدفاع الوطني – الريزة،
حيث ّ
اطلع على �سري العمل يف �أق�سامها وعلى �أو�ضاعها
اللوج�ستية والإداري��ة ،واجتمع بال�ضباط والع�سكريني ناقلاً
�إليهم توجيهات قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون.
ّ
حتققها
و�أثنى اللواء الركن ملاّ ك على الإجن��ازات التي
مهماتها ال ّ
تقل �أهمية
ؤك ًدا � ّأن
هذه الوحدات والأجهزة ،م� ّ
ّ
داعيا الع�سكريني �إىل
مهمات الوحدات القتالية .وختم
عن
ً
ّ
احلفاظ على �أعلى درجات املناقبية واالن�ضباط ،و�إىل مزيد من
اجلهد لرفع م�ستوى الكفاءة واجلهوزية.
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م�ؤمتر
�إعداد :تريز من�صور

برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،ويف ح�ضوره �إىل جانب وزير الدفاع
ال�صراف ،عقد م�ؤمتر «تطبيقات اجليومورفومرتي ،نُظم
الوطني يعقوب
ّ
املعلومات اجلغرافية واال�ست�شعار عن بُعد يف علوم الأر�ض والبيئة» ،يف الفندق
الع�سكري املركزي – مونرو .هذا امل�ؤمتر يعقد للمرة الأوىل يف ال�شرق الأو�سط
والعامل العربي ،وقد ّ
نظمه االحتاد الأورو عربي للجيوماتيك بالإ�شرتاك مع
مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية يف اجلي�ش اللبناين.
�شارك يف امل�ؤمتر باحثون من عدة دول �أجنبية وعربية ( فرن�سا ،بوروندي،
املغرب ،تون�س ،اجلزائر ،ال�سعودية ،ال�سودان� ،إيران� ،سوريا والأردن) وح�ضره
عدد من الوزراء والنواب� ،إ�ضافة �إىل هيئات ديبلوما�سية ،و�شخ�صيات ر�سمية
وع�سكرية ،وفعاليات �أكادميية ،وممثلني عن الإدارات الر�سمية واجلمعيات
واملنظمات غري احلكومية وح�شد من املدعوين.

العماد جوزاف عون

ّ
ا�ستهل قائد اجلي�ش العماد جوزاف
ع��ون كلمته يف احل��ف��ل االفتتاحي
اً
ُ
يحملنا
قائل�« :إن هذا اللقاء
للم�ؤمتر
نح َو عامل املعرفة الوا�سع ،ففي ع�صر
ُّ
كل
ثورة العلوم والتكنولوجيا ،بات
يوم يحمل معه خطو ًة جديد ًة تخطوها
تطورها امل�ستمر ،وباتت
الب�شرية يف
ّ
االكت�شافات العلمية املتوالية تنري
ُ
اً
�سبل ح��دي��ث��ة ،و ُت��ع� ّ�م��ق املفاهيم يف
ومن هذا املنطلق،
خمتلف املجاالت.
ْ

�آىل اجل��ي���� ُ�ش على نف�سه � ْأن يحمل
ال�سيف بيد ،والقلم باليد الأخ���رى،
َ
تقع
التطور
مواكبة
مبعنى � َّأن
العلمي ُ
ِّ
ّ
ْ
ت�شرفنا
يف ُ�صلب ر�سالتنا .و�إذا كنّ ا ْ
قد ّ
�ن بالدنا و�أهلنا،
مب�سرية ال��دف��اع ع� ْ
ّ
ف�إ ّننا نرى يف حت�صيل املعارف واالطالع
على ك� ِّ
�ل ج��دي� ٍ�د يف ميادين العلم،
مهما مل�سريتنا ،و�أدا ًة ال غنى عنها
رافدا
ً
ًّ
لتطوير القدرات الفردية ،وحت�سني الأداء
ِّ
إج��م��ايل للكثري م��ن ال��وح��دات يف
ال
امل�ؤ�سـ�سة الع�سكرية».

للمرة الأوىل
يف ال�شرق الأو�سط
والعامل العربي
م�ؤمتر
االحتاد الأوروعربي
للجيوماتيك
«يج�س ُد هذا
و�أ���ض��اف العماد ع��ون:
ّ
للمرة الأوىل يف ال�شرق
امل�ؤمت ُر الذي ينعقد
ّ
ريا
العربي
الأو�سط والعامل
ً
ق�سما كب ً
ِّ
ً
ّ
أملع
تطلعاتناْ � ،إذ
من
ي�ضم نخبة ْ
ْ
من � ِ
ُّ
املفكرين والباحثني يف لبنان واملنطقة
ُ
يجعل ُه واج��ه� ً�ة م�شرقة،
وال��ع��امل ،ما
ً
املهني وتبادل
وو�سيلة لالرتقاء والتوا�صل
ِّ
التجارب واخل�برات� ،ضمن �إط��ار ُن ُظم
عن
املعلومات اجلغرافية واال�ست�شعار
ْ
�سيما
ُب ْعد يف علوم الأر���ض والبيئة ،ال ّ
ً
ُ
ارتباطا وثيقاً
َ
ترتبط
درا�سة الأر�ض
و� َّأن
من وحدات اجلي�ش،
مبهمات الكثري ْ
يتجز�أُ من العوامل التي
رب جز ًءا ال
ّ
وتُعت ُ
املهمات
ت�ؤخذ يف احل�سبان لدى تنفيذ
ّ
الع�سكرية».
ِّ
وتابع العماد عون« ،يف ظل الأزمات
ُ
تع�صف مبنطقتنا،
املتالحقة التي
ِّ
تتهد ُدنا من كل جانب،
والأخطار التي
ّ
ُ
ميثل ك� ُّ
ت�لاق ب� َ
�ارق��ة � ٍ
ٍ
ت�سهم
أم��ل
�ل
ُ
والتطرف،
الع�صبية
يف حمو ظلمات
ّ
ّ
وخ�صو ضً� ا �إذا ارتكز اللقا ُء على � ٍ
أ�س�س
ٍ
و�س ْع ِي للنهو�ض ب�أوطاننا �إىل
علمية َ
�أف�ضل م�ستويات التقدم واالزده���ار،
ٍ
كوطن وكجي�ش،
وذلك ما ن�صبو �إليه
من خالل رعايتنا لهذا احلدث البارز،
ْ
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م�ؤمتر
ّ
متطلعنيَ �إىل نتائج مثمر ٍة �ستنجم دون
ٍّ
عن النقا�شات التي �ستجرو َنها.
�شك ْ
ختاما� ،إىل امل�شاركني ،و�إىل
وتوجه
ً
ّ
مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية التي تو ّل ْت
تنظيم امل���ؤمت��ر ،متمنّ ًيا للجميع
َ
قيمةٍ
ٍ
التوفيق والو�صول �إىل خال�صات ّ
تعو ُد باخلري على لبنان واملنطقة.

الدكتور حممد العياري

و�أل��ق��ى رئ��ي�����س االحت����اد الأوروع���رب���ي
للجيوماتيك الدكتور حممد العياري
كلمة �أكد فيها �أن اجليومورفومرتي
م��ن ال��ع��ل��وم وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات احلديثة
�ك��ن م��ن ت�أ�صيل
وامل��ت��ج� ّ�ددة التي تمُ � ّ
الكمية املتعلقة باخلرائط
الدرا�سات
ّ
والبيانات الطوبوغرافية اخلا�صة بعلوم
الأر���ض والبيئة ،كما أ� ّنها تُ�ستخدم
يف العديد من املجاالت وامليادين من
علوم اجليولوجيا واجليمورفولوجيا
وعلوم البحار واملحيطات والرتبة والنبات
وعلوم املناخ� ،إىل التطبيقات يف املجالني
وتوجه بال�شكر �إىل
الع�سكري والأمني.
ّ
العماد عون لرعايته هذا امل�ؤمتر ،و�إىل
جميع امل�ساهمني يف �إجناحه ،خ�صو�صً ا
مديرية ال�����ش ��ؤون اجلغرافية و�أع�ضاء
املجل�س العلمي يف االحت��اد الأوروعربي
للجيوماتيك و�أع�ضاء اجلمعية التون�سية
للإعالم اجلغرايف الرقمي.

العميد الركن م�صطفى م�سلماين

ب��دوره �ألقى مدير ال�ش�ؤون اجلغرافية
العميد ال��رك��ن م�صطفى م�سلماين
ً
كلمة �أو�ضح فيها �أن مديرية ال�ش�ؤون
�ستعمد �إىل �إب��رام اتفاقية
اجلغرافية
ُ
ت��ع��اون م��ع املجل�س الوطني للبحوث
العلمية ،و�إىل تفعيل ال��ت��ع��اون مع
اجلامعات اللبنانية يف �سبيل و�ضع
الأ�س�س الالزمة لإقامة املدر�سة الوطنية
ً
م�ضيفا �أن املديرية
للعلوم اجلغرافية،
افتتحت العديد من ال��دورات يف جمال
20
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ُنظم املعلومات اجلغرافية ملوظفني
من الإدارات العامة يف الدولة وعنا�صر
الأجهزة الأمنية اللبنانية.

الربوف�سور ف�ؤاد �أيوب

ث��م �أل��ق��ى رئي�س اجلامعة اللبنانية
ً
كلمة �شكر فيها
الربوف�سور ف�ؤاد �أيوب
�أ�صحاب ال��دع��وة وامل�شاركني يف هذا
امل�ؤمتر ،معتربً ا �أن نظم املعلوماتية من
خالل اال�ست�شعار عن ُبعد ،قد �أحدثت
ريا جذر ًيا يف املفاهيم ال�سائدة ب�ش�أن
تغي ً
و�سبل حتليلها
املعلومات اجلغرافية ُ
وجمعها يف خ��رائ��ط .كما �أو���ض��ح �أن
معتمدا يف
منهجا
هذا النظام قد �أ�صبح
ً
ً

بع�ض اجلامعات و�أن اجلامعة اللبنانية
ت�سعى �إىل �إدراجه �ضمن اخت�صا�صاتها،
بعد ت��واف��ر الإم��ك��ان��ات التجهيزية
واخلرباتية ،نظ ًرا ملا يقدمه من حلول
علمية وخدمات بحثية.

اجلل�سة االفتتاحية و�إطالق �أعمال
امل�ؤمتر

ق��ب��ل �إط��ل�اق اجل��ل�����س��ات العلمية
للم�ؤمتر ،عقدت جل�سة افتتاحية
ح�ضرها ق��ائ��د منطقة ج��ب��ل لبنان
اً
ممثل العماد قائد
العميد زخيا اخلوري
اجلي�ش� ،إ�ضافة �إىل هيئات �سيا�سية،
ودبلوما�سية ،و�أكادميية وع�سكرية.

ركزت على �أهداف
و�ألقيت كلمات ّ
أكد رئي�س االحتاد
امل�ؤمتر و�أهميته .فقد � ّ
الأوروعربي للجيوماتيك �أهمية امل�ؤمتر
العلمية واملعرفية على �صعيد حتديث
البيانات الرقمية اجلغرافية� ،إ�ضافة �إىل
�أهمية انعقاده يف لبنان ،معلنً ا يف هذا
ال�سياق قرار �إن�شاء االحت��اد الأوروعربي
للجيوماتيك مكتب تن�سيق علمي يف
توجهه
لبنان ،وذلك حر�صً ا على تفعيل ّ
العلمي يف الف�ضاء العربي والدويل وتطبيقاً
لنظامه الداخلي وقانونه الأ�سا�سي...
و�شكر مدير ال�ش�ؤون اجلغرافية راعي
االحتفال وكل من �أ�سهم يف التنظيم
والتح�ضري ،متمنّ ًيا للم�ؤمترين النجاح
وال��و���ص��ول �إىل خ�لا���ص��ات ب��نّ ��اءة تفيد
املجتمع واالن�����س��ان��ي��ة يف جم��ال علم
يتم
اجلغرافيا ...م�ش ً
ريا �إىل �أنه �سوف ّ
توثيق �أعمال امل�ؤمتر يف كتاب.
ثم كانت الكلمة لرئي�س االحت��اد
العربي للم�ساحة ال�سيد �سركي�س
فدعو�س الذي �أو�ضح فيها أ� ّنه من ال�ضروري
و�ضع برامج للتنمية امل�ستدامة تقوم
على ت�أمني بيئة خدماتية متكاملة
وحم��م� ّ�ي��ة م��ن ال��ن��واح��ي ال��ق��ان��ون��ي��ة
والت�شريعية وال��ت��ق��ن��ي��ة...م��ؤك� ً�دا �أن
ربط عنا�صر اخلرائط بقاعدة البيانات
ّ
املتعلقة بها ،ركيزة �أ�سا�سية لإدارة
ا�سرتاتيجيات الدول يف جماالت الأمن،
وال��دف��اع ،وامل�لاح��ة اجلوية والبحرية،
والبناء واملتغيرّ ات املناخية الخ...
حتدث املدير العام للهيئة العامة
بدوره ّ
ال�سورية لال�ست�شعار عن بعد الدكتور
هيثم منيني عن الهيئة ودورها يف �سوريا
لناحية اخلدمات الزراعية واجليولوجية
والبيئية وامل�صادر الطبيعية...
وحتدث عميد كلية الآداب والعلوم
ّ
الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية الدكتور
�أحمد رب��اح عن �أهمية التطبيقات
اجليومورفومرتية وتنظيم املعلومات
اجلغرافية با�ستخداماتها املتعددة
حتدث يف جم��االت :علم املناخ ،علم
اجلولوجيا واجليومورفولوجيا ،التخطيط

العمراين ،والتخطيط ال�سياحي.
�أما نقيب الطوبوغرافيني اللبنانيني
فتحدث عن دور
ال�سيد جهاد بطر�س
ّ
نقابة الطبوغرافيني يف لبنان ،وعن
رفع م�ستوى �أخ�صائيي مهنة امل�ساحة
والطوبوغرافيا ،كما �أو�ضح �أن النقابة
ت�سعى �إىل االن�ضمام �إىل االحت���ادات
الدولية واالقليمية و�إىل امل�شاركة يف
معظم امل��ؤمت��رات العلمية يف الداخل
واخلارج.
ب���دوره اع��ت�بر ال��دك��ت��ور عبد �صالح
ثمة فرق بني العلم واملعرفة،
فيا�ض� ،أنه ّ
�سيما يف علم اجلغرلفيا ور�سم
وال ّ
اخلرائط وقاعدة البيانات.
ريا الدكتورة لويزة �أمري�ش
ومتنّ ت �أخ ً
من اجلزائر �أن يخرج امل�ؤمترون بتو�صيات
تخدم �أهداف هذا امل�ؤمتر العلمي الأول
يف العامل العربي.

اجلل�سات العلمية

ناق�ش امل�ؤمترون (�أكادمييون و�ضباط)
يف اجلل�سات العلمية �أوراقهم البحثية
يف موا�ضيع خمتلفة تناولت جيولوجيا
ل��ب��ن��ان ال��ب��ح��ري��ة :ع���وام���ل اجل���ذب
والتحديات ،تطبيقات اجليومورفومرتي
ّ
يف جمال البيئة والكوارث الطبيعية/
التطبيقات يف جمال التخطيط الإقليمي
والعمراين وبناء امل��دن ،حت�سني ملفات

مناذج االرتفاع الرقمية ( )DEMلو�ضع
اخل��رائ��ط يف م�شاريع �إع���ادة الإع��م��ار،
التلوث النفطي وحركة البقع
مراقبة
ّ
النفطية على ال�ساحل ال�سوري -اللبناين
با�ستخدام ال�صور الف�ضائية ،تنظيم الري
واالحتياجات املائية التقييم ال�سريع
للأ�ضرار الناجمة عن احلرب يف �سوريا
با�ستخدام تقنيات اال�ست�شعار عن
بعد ونظام املعلومات اجلغرايف ،نظام
�أك�ساد يف جمال مراقبة تدهور الأرا�ضي،
واالحتبا�س احلراري ،وغريها من الأوراق
البحثية العلمية.

اجلل�سة اخلتامية والتو�صيات

ُع��ق��دت اجلل�سة اخلتامية يف اليوم
الثالث والأخري للم�ؤمتر ،يف ح�ضور نائب
رئي�س الأركان للتجهيز العميد الركن
ميالد ا�سحق� ،إ�ضافة �إىل �شخ�صيات
ع�سكرية وفعاليات امل�ؤمتر.
قبل ت�لاوة التو�صيات ،ن� ّ�وه الدكتور
العياري باجلهود التي ُبذلت لإجن��اح
ّ
متمنيا على
وعلميا،
تنظيميا
امل�ؤمتر
ً
ً
ًّ
اجلي�ش اللبناين حتت قيادة العماد عون
وعلى احلكومة اللبنانية تبنّ ي الدورة
القادمة وال����دورات الالحقة م��ن هذا
امل�ؤمتر ورعايتها.
� ّأما التو�صيات فكانت:
 -1تدعيم �أوا���ص��ر ال��ت��ع��اون العلمي
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ب�ي�ن االحت�����اد الأوروع����رب����ي
ل��ل��ج��ي��وم��ات��ي��ك وم��دي��ري��ة
ال�ش�ؤون اجلغرافية يف اجلي�ش
اللبناين ،وح� ّ
�ث امل�ؤ�سـ�سات
واملنظمات العلمية على
الإق����ت����داء ب��ه��ذه ال��ت��ج��رب��ة
ت�شكل منوذجًـا
الرائدة التي
ّ
مي��ك��ن اال���س��ت��ف��ادة منه
ل��ب��ن��اء ���ش��ك��ب��ات علمية
وتكنولوجية ّ
حتقق النهو�ض
مبنظومات البحث العلمي
وتطبيقاته...
�وج��ه��ات العلمية
 -2م�����س��ان��دة ال��ت� ّ
والبحثية لالحتاد ودعمها ،وتعزيز دوره
على م�ستوى دعم ال�شراكات والتعاون
العلمي بني الأطراف.
 -3توحيد امل�صطلحات والتعريفات
وال��ن��ظ��م اخل��ا���ص��ة يف جم���ال خ��رائ��ط
ّ
يحقق التوائم
املعلومة اجلغرافية ،مبا
ب�ين املجموعات اخلرائطية العربية
وي�سهل التعاطي مع اخلارطة واملعلومة
ّ
الرقمية.
� -4إن�شاء �إط��ار علمي بحثي لتبادل

املعطيات واملعلومات اجلغرافية املتاحة
والقابلة للتعميم على امل�ستوى الر�سمي
والأكادميي.
 -5اعتبار اجليومورفومرتي واال�ست�شعار
عن بعد من التقنيات والعلوم احلديثة
واملتجددة ،ومن � ّأ�س�س حتقيق التنمية
ّ
ال�����ش��ام��ل��ة ،واحل� ّ
���ث ع��ل��ى �إدراج ه��ذا
االخت�صا�ص �ضمن الربامج الدرا�سية.
ّ
احلث على ا�ستخدام الربجميات
-6
احلرة كبديل
والتطبيقات ذات امل�صادر
ّ
ا�سرتاتيجي.
� -7إجناز �أطل�س رقمي يعتمد على �آخر

تكنولوجيات علوم الف�ضاء و�أنظمة
املعلومات اجلغرافية.
 -8و�ضع خرائط ودرا���س��ات واعتماد
على تطبيقات يف جم��ال تغيرّ املناج
وتلوث الهواء فوق امل��دن ،وت�أثريه على
ّ
حياة الإن�سان.
 -9ال��دع��وة �إىل تكثيف الدرا�سات
والبحوث يف جمال انعكا�سات التغيرّ
املناخي على املوارد الطبيعية.
-10ح� ّ
�ث امل�ؤ�ســ�سات النا�شطة حقول
الطاقة وا�ستخراج املعادن على امل�شاركة
يف الدورات القادمة.

�شهادات ودروع تقديرية
قدم قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون درع امل�ؤمتر لكل من
ّ
رئي�س االحتاد الأوروعربي للجيوماتيك الدكتور حممد العياري
قدمت
ورئي�س اجلامعة اللبنانية الدكتور ف�ؤاد �أيوب ،كما ّ
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درعا تقدير ًيا للدكتور
اجلمعية الوطنية ال�سودانية بدورها ً
العياري.
ّ
و�شكر مدير ال�ش�ؤون اجلغرافية العميد الركن م�صطفى
م�سلماين با�سم قائد اجلي�ش جميع �أجهزة اجلي�ش وقطعه
ووحداته التي �ساهمت ب�صورة مبا�شرة يف دعم �أعمال امل�ؤمتر،
وكذلك كل من �ساهم ودعم معنو ًيا وماد ًيا �أعماله ،من
وقدم لهم با�سم قيادة اجلي�ش
احتادات ونقابات و�شركاتّ ،
ودروعا تذكارية.
�شهادات تقدير
ً
واجلهات املانحة هي:
االحتاد العربي للم�ساحة ،نقابة الطوبوغرافيني املجازين يف
لبنان ،بنك لبنان واملهجر� ،شركة خطيب وعلمي ،ESRI
و�شركة .GEOCONSULT

م�ؤمتر
�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

قائد اجلي�ش يف
م�ؤمتر التعاون
الع�سكري -املدين:
تلبية احتياجات
�أهلنا جزء ال يتجز أ�
من واجباتنا
� ّأكد قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون � ّأن ا�ضطالع اجلي�ش بدور
ريا
يج�سد قيمة وطنية �سامية ،م�ش ً
�إمنائي �إىل جانب دوره الع�سكريّ ،
�إىل �أن التط ّلـع �إىل تلبيـة حاجـات املواطنني قـدر الإمكـان ،جزء
من الواجبات التـي ا�ضطلعـت بهـا امل�ؤ�س�سـة الع�سكريـة منـذ �سنـوات
طويلـة.
ّ
كالم قائد اجلي�ش جاء خالل امل�ؤمتر الذي نظمته مديرية التعاون

الع�سكري  -املدين يف اجلي�ش اللبناين  ،CIMICبرعايته ويف ح�ضوره،
وذلك يف قاعة امل�ؤمترات يف فندق مونرو -بريوت.
ح�ضر االفتتاح �سفرية الواليات املتحدة الأمريكية �إليزابيت ريت�شارد،
و�سفري مملكة هولندا يف لبنان يان والتمان�س (� ،)Jan Watmansإىل
�شخ�صيات ر�سمية ووطنية ودبلوما�سية ودولية وعربية وع�سكرية وعدد
من املدعوين.

كلمة العماد عون

وا�سعا من اهتمامنا ،فكان التفاعل
حيزًا
ً
منذ �سنوات طويلة ّ
ّ
مع �أهلنا يف خمتلف املناطق والتطلع �إىل تلبية احتياجاتهم
قدر الإمكان جز ًءا ال يتجز�أ من الواجبات التي ا�ضطلعت بها
عدة وحدات ومديريات و�أجهزة تابعة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية،
كامل�ساهمة يف بناء من�ش�آت عامة و�شق طرقات يف مناطق
نائية ،وتنفيذ �أعمال الإنقاذ خالل احلروب والأحداث الأمنية
اً
و�صول �إىل و�ضع هذه الن�شاطات يف �إطارها
والكوارث الطبيعية،
التنفيذي عرب �إن�شاء مديرية التعاون الع�سكري  -املدين� ،ضمن

بد أ� االحتفال بالن�شيد الوطني ،ثم �ألقى العماد عون كلمة
ّ
ا�ستهلها بالقول :يلتئم ه��ذا امل��ؤمت��ر يف ظل عنوان بالغ
الأهمية ،وهو التعاون الع�سكري  -املدين� ،إذ �إن التالحم بني
يج�سد قيمة وطنية �سامية
العمل الع�سكري والعمل الإمنائي
ّ
وي �� ّؤدي دو ًرا ب��ار ًزا يجمع اجلندي واملواطن املدين ك�شريكني
مت�ضامنني يف �سبيل خدمة الوطن و�إعالء �ش�أنه ،ذلك الدور مل
يوما عن ا�سرتاتيجية اجلي�ش ونهج قيادته ،فقد �أوليناه
يغب ً
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ؤكد ت�صميم اجلي�ش على تطوير نف�سه وانخراطه يف
م�سرية ت� ّ
ال�ش�ؤون احلياتية للمواطنني.
وتابع� :إن م�ضي اجلي�ش يف تطوير ق��درات مديرية التعاون
الع�سكري  -املدين وتعزيزها وتو�سيع نطاق عملها بالتزامن
احل�سا�سة عند احلدود ويف الداخل،
مع تنفيذ املهمات الأمنية
ّ
املميزة للبعد
خالل هذه املرحلة الدقيقة ،يعك�س املكانة
ّ
الإمنائي بالن�سبة �إلينا كجزء من الإمن��اء الوطني ال�شامل،
مد ج�سور التوا�صل مع املجتمع ،ودعم الإرادة
وحر�صنا على ّ
متنوعة،
الوطنية عرب تنفيذ م�شاريع ون�شاطات ت�شمل جماالت
ّ
كالبنى التحتية والعناية ال�صحية والن�شاطات الريا�ضية يف
جميع املناطق ،ما ي�سهم يف التخفيف من معاناة املواطنني
وتعزيز ثقتهم باجلي�ش ،لي�س كمدافع عنهم فح�سب ،بل
�أي ضً� ا ك�سند لهم ي�شعر بهمومهم ويزيح عن كاهلهم
بد من
ق�سما من الأعباء احلياتية واالجتماعية .وهنا ال ّ
ً
ّ
نتلقاها من �أ�صدقائنا
وامل�ستمرة التي
تقدير امل�ساهمة الفاعلة
ّ
الدوليني واملحليني ومبادراتهم املتتابعة يف �سبيل دعم جهودنا
الإمنائية ،وهي مبادرات تعبرّ عن ثقتهم بدور اجلي�ش ال�ضامن
ؤكد عمق العالقات بني لبنان
أهلي وت� ّ
ل�سيادة الوطن و�سلمه ال ّ
والدول ال�صديقة الداعمة والقيم الإن�سانية والثقافية امل�شرتكة
جميعا .لقد تركت هذه امل�ساهمة �آثا ًرا �إيجابية
التي ن�ؤمن بها
ً
يف �أماكن متعددة من لبنان ،ويف قلوب العديد من اللبنانيني،
ّ
نتطلع �إىل �إجناز م�شاريع م�ستقبلية ن�ستكمل بها م�سرية
و�إننا
التعاون املثمر.
اً
قائل� :أجدد ال�شكر والتقدير جلميع الدول ال�صديقة
وختم
واجلهات الدولية واملحلية على دعم م�سرية التعاون الع�سكري
ثمن
املدين يف لبنان ،وجلميع امل�شاركني يف هذا امل�ؤمتر .كما ّ
اجلهود احلثيثة التي تبذلها مديرية التعاون الع�سكري  -املدين،
متمنيا �أن يكون هذا اللقاء الناب�ض بالروح الوطنية والإن�سانية
ً
خطوة �إ�ضافية على طريق الت�ضامن والإخاء.

كلمة والتمان�س

من جهته� ،أعلن ال�سفري الهولندي والتمان�س الدعم مديرية
التعاون الع�سكري  -املدين يف اجلي�ش اللبناين منذ ت�أ�سي�سها،
ؤكدا اال�ستمرار يف هذا الدعم يف املراحل املقبلة.
م� ً

�شدد على �أهمية التعاون مع اجلي�ش اللبناين ،قالّ � :إن
و�إذ ّ
قدمتها اململكة الهولندية يف �سبيل تعزيز دور
امل�ساهمة التي ّ
هذه املديرية ما هي �إ ّال تقدير لدورها يف تقوية العالقات ما بني
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وال�شعب اللبناين ،خ�صو�صً ا و� ّأن اجلي�ش
اللبناين هو امل�ؤ�س�سة التي حتمي الوطن كله .ولفت �إىل � ّأن
ّ
الدويل للجي�ش اللبناين م�ستمر� ،سواء كان عرب اململكة
الدعم
الهولندية �أو �إيطاليا �أو كوريا اجلنوبية �أو قيادة «اليونيفيل».

كلمة املديرية

�شدد م�سيرّ �أعمال مديرية التعاون الع�سكري املدين العميد
ّ
ال��رك��ن �إي��ل��ي �أب��ي را���ش��د يف كلمته على �أن���ه :ال ميكن
ّ
كل
يتحمل
ليد واح��دة �أن ت�صفّ ق وال ميكن ل�شخ�ص �أن
ّ
امل�س�ؤوليات .وتابع« :يتولىّ اجلي�ش مهمة الدفاع عن الوطن
ل��ردع الأخطار اخلارجية كما يتولىّ تنفيذ مهمة �أمنية
تطور
حلماية الوطن واملواطن يف الداخل ،ومهمة �إمنائية .وقد ّ
عمله الإمنائي ما ا�ستوجب وجود فريق عمل� .أن�شئ هذا الفريق
تو�سع
و�أ�صبح
ً
ق�سما يف العام  ،2012فمديرية يف العام  ،2015ثم ّ
ً
اً
جت�سد التعاون
أق�ساما
ح�ضوره �شمال وبقاعا حيث افتتحنا �
ً
ّ
جديدا يف
ق�سما
املدين – الع�سكري ،و�سنفتتح يف الأ�شهر املقبلة
ً
ً
حمافظة اجلنوب.»...
و�أ�ضاف« :مل نكن وحدنا يف هذه امل�سرية ،فقد وقفنا �إىل جانب
العديد من �شركائنا يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية ومكونات املجتمع
املدين وبع�ض الهيئات يف املجتمع ال��دويل ،ونريد �أن نت�شارك
جميعا».
النجاح
ً
و�أع��ل��ن � ّأن املديرية ن��فّ ��ذت ،بالتعاون مع املجتمع املدين
والهيئات املحلية وبدعم بع�ض ال��وزارات والإدارات ،م�شاريع
خمتلفة يف عدد من املناطق ،كجر املياه النظيفة والكهرباء
وترميم بع�ض املدار�س و�إن�شاء م�ستو�صفات ومالعب ريا�ضية.
ّ
تخطاه
احلد� ،إمنا
و�إذ لفت �إىل دور املديرية مل يتوقف عند هذا
ّ
نحو هدف �أ�سمى و�أرقى ،هو تثبيت الدعائم الوطنية يف النفو�س
وتثبيت معاين ال�شرف والت�ضحية والوفاء يف قطاعات الوطن
كلها ،وت�سهيل تنفيذ الوحدات الع�سكرية ملهماتها.
و�شكر قوات الأمم املتحدة على م�ساهمتها يف تطوير عمل
املديرية وبرنامج التعاون الأمريكي .USAID
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جي�شنا
�إعداد :نينا عقل خليل
ب���رع���اي���ة ق��ائ��د
اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد
تخريج طلاّ ب املا�سرت
ج���وزاف ع��ون ويف
يف الدرا�سات اال�سرتاتيجية
ح�ضوره ،أُ�قيم يف
يف ح�ضور
م��رك��ز ال��ب��ح��وث
وال������درا�������س������ات
العماد قائد اجلي�ش
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
يف اجل����ي���������ش-
ال��ري��ح��ان��ي��ة ،حفل تخريج ط�ّل�اّ ب امل��ا���س�تر يف ال��درا���س��ات
اال�سرتاتيجية .ح�ضر االحتفال رئي�س الأركان اللواء الركن
حامت اّ
ملك ،ورئي�س اجلامعة اللبنانية الربوف�سور ف�ؤاد �أيوب
ّ
ممث اًل وزير الرتبية والتعليم العايل الأ�ستاذ م��روان حمادة،
ّ
وعمداء من كليات اجلامعة و�أ�ساتذتها� ،إىل جانب عدد من
كبار ال�ضباط وال�شخ�صيات العلمية والأكادميية.
ا�ست ّ
ُهل االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين ،و�ألقى قائد
ت�شرف
اجلي�ش كلمة � ّ
أكد فيها «� ّأن الدفاع عن الوطن �أمانة َّ
ّ
اجلي�ش بحملها ،يف ّ
إقليمية تتطلب
ظل حتديات داخلية و�
ّ
جميعا التعاون الوثيق ،واال�ستجابة ال�سريعة ،لدرء الأخطار
منّ ا
ً

26

العدد 395

املحدقة بنا� ،سواء
م���ن خم��ط��ط��ات
العد ّو الإ�سرائيلي،
الطامع ب�أر�ضنا
ومياهنا وثرواتنا،
�أو من خمططات
الإره����اب» ،الفتً ا
�إىل � ّأن «برنامج
ال������درا�������س������ات
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
ً
ر�صيدا وازنا من العلوم اال�سرتاتيجيةُ ،يقبلون
املتخرجني
مينح
ً
ّ
اجل��اد وال��ب��ذل والعطاء،
به على مرحلة واع��دة من العمل
ّ
ّ
م�سخرين معارفهم خلدمة لبنان».
املتخرجني ،وبال�شكر �إىل
ثم توجه العماد عون بالتهنئة �إىل
ّ
ّ
منو ًها بجهود مركز البحوث والدرا�سات
اجلامعة اللبنانيةّ ،
اال�سرتاتيجية.
فراج ،كلمة
و�ألقى مدير املركز العميد الركن فادي �أبي ّ
اّ
أهمية الربنامج الذي يتابعه طلب املا�سرت
�أ�شار فيها �إىل «� ّ
يف الدرا�سات اال�سرتاتيجية ،والذي هو ثمرة جهود م�شرتكة
ّ
ولكلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية والإداري���ة يف
للمركز
�شدد الدكتور كميل حبيب يف
اجلامعة اللبنانية» .بدورهّ ،
أهمية تبادل املعارف واخلربات بني اجلانبني.
كلمته على � ّ
تال ذلك كلمة رئي�س اجلامعة اللبنانية الربوف�سور ف�ؤاد �أيوب
ٍ
تعاون دائم مع اجلي�ش
أكد �أن «اجلامعة اللبنانية يف
الذي � ّ
ّ
كل اهتمام ،وي�سعى
اللبناين وقائده الذي يويل العلم واملعرفة
ّ
املتعلمني ،يكون ع�سكر ًّيا بامتياز
�إىل بناء جي�ش من
وعلميا بامتياز».
ًّ
للمتخرجني ،وتقدمي درع
اختُتم احلفل بت�سليم ال�شهادات
ّ
تذكاري �إىل رئي�س اجلامعة اللبنانية الربوف�سور ف�ؤاد �أيوب.

الدفاع الوطني امللكية الأردنية يف زيارة تدريب ّية
وفد من ك ّلية ّ

ّ
كلية ال��دف��اع الوطني
ق��ام وف��د ع�سكري �أردين من
يتقدمه العميد الركن نايل ح�سن عبد القادر
امللكية
ّ
ّ
العجارمة بزيارة تدريبية �إىل لبنان ،تخللها عدد من
ّ
اللقاءات واالجتماعات.
ّ
ا�ستهلت الزيارة بلقاء يف وزارة الدفاع الوطني مع رئي�س
الأركان اللواء الركن حامت اّ
ملك يف مكتبه ،و�آخر يف
قاعة الإيجاز يف ح�ضور نائب رئي�س الأرك��ان للعمليات
العميد الركن ّنواف اجلباوي ،ومدير التعليم وعدد من
ال�ضباط .وقد ا�ستمع الوفد �إىل �إيجاز عن �إن�شاء اجلي�ش
اللبناين وعقيدته القتالية ونظام التدريب املتّ بع فيه.
ّ
كلية ف��ؤاد �شهاب للقيادة والأرك��ان،
وزار الوفد �أي�ضً ا
وال��ك� ّ�ل��ي��ة احل��رب��ي��ة ،وم��رك��ز ال��ب��ح��وث وال��درا���س��ات
ّ
كل منها و�أ�ساليب التعليم والتدريب املتّ بعة
تعرف �إىل تاريخ
اال�سرتاتيجية ،حيث ّ
عدة جوالت �سياحية ثقافية.
فيها .كما زار قيادة قطاع جنوب الليطاين ،وكانت له ّ

العدد 395

27

جي�شنا
�سفرية الرنوج ووفد من االحتاد الأوروبي يف
املركز اللبناين للأعمال املتع ّلقة بالألغام
ال�سيدة Lene Natasha Lind
زارت �سفرية الرنوج يف لبنان
ّ
ّ
املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام يف الفيا�ضية ،وكان
يف ا�ستقبالها رئي�س املركز العميد الركن زياد ن�صر يف ح�ضور
عدد من ال�ضباط.
التطورات
ال�سيدة � Lindأبرز
عر�ض العميد الركن ن�صر مع
ّ
ّ
ّ
يف برنامج العمليات الإن�سانية للأعمال املتعلقة بالألغام،
اً
ف�ضل عن برنامج ور�شة العمل التي �ستعقد يف �شهر �أيلول املقبل
لتقييم نتائج تنفيذ تو�صيات الور�شة ال�سابقة.
يف ختام اللقاء� ،شكر العميد ن�صر مملكة ال�نروج على
منوها بالدور الذي ت�ؤديه ال�سفرية
دعمها املتوا�صل للبنانّ ،
ملعاجلة م�شكلة الألغام يف لبنان.
ويف ال�سياق نف�سه ،ا�ستقبل العميد الركن ن�صر وف� ً�دا من
ال�سيدة  Francesca Varleseمديرة
االحتاد الأوروبي برئا�سة
ّ
برنامج االحتاد الأوروبي يف لبنان.
ّ
قدمه العميد الركن ن�صر عن الواقع
تخلل اللقاء �إيجاز ّ
احلايل للعمل يف الربنامج املعتمد ،بالإ�ضافة �إىل البحث يف
يقدمها االحتاد لدعم عمليات
امل�ساعدات التي ميكن �أن ّ
�إزالة الألغام يف منطقة عر�سال.

دورة حول «منتحلي ال�شخ�صية و�أمن الوثائق»

املمول من االحتاد الأوروبي ،أُ�قيم يف قاعدة رياق اجلوية ،احتفال تخريج
يف �إطار م�شروع الإدارة املتكاملة للحدود
ّ
الربية وال�شرطة الع�سكرية ،بعد �أن تابعوا
وتوزيع �شهادات على عدد من ال�ضباط والع�سكرين التابعني لأفواج احلدود ّ
دورة تدريبية بعنوان «منتحلي ال�شخ�صية و�أمن الوثائق»ّ ،
نظمها املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة يف لبنان
ّ
ممثلو الوكاالت والأجهزة
بالتعاون مع اجلي�ش� .أعقب االحتفال ،جولة يف عدد من �أق�سام مركز التدريب قام بها
الأمنية امل�ستفيدة من امل�شروع.
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�شهادات ل�ضباط وع�سكريني �أنهوا دورة
يف جمال �إدارة مواقع التوا�صل االجتماعي
مقر عام اجلي�ش ،احتفال
�أُقيم يف ن��ادي �ضباط
ّ
تخريج وت�سليم ���ش��ه��ادات لدفعة م��ن ال�ضباط
والع�سكريني من مديرية التوجيه تابعوا جل�سات
تدريبية حول «�إدارة مواقع التوا�صل االجتماعي»
ب�إ�شراف مندوبني من �شركة  ،Sharp Lemonوذلك
املقدمة من االحت��اد الأوروب��ي مل�صلحة
�ضمن الهبة
ّ
اجلي�ش اللبناين .ح�ضر االحتفال اجل�نرال �آالن
من�سق الهبة املذكورة وعدد من ال�ضباط.
بللغريني ّ
للدروع نوع  HOTيف حقل رماية
ال�سيد
يف ح�ضور ال�سفري الفرن�سي
ّ
العاقورة.
 Bruno Foucherوامللحق الع�سكري
 HOTيف رماية تدليلية
املقدم  ،Olivier Lassaleوقائد الفوج
���ش��ارك يف ال��رم��اي��ة الع�سكريون
ّ
ال��ذي��ن ت��اب��ع��وا دورة ح��ول تقنيات
امل�ضاد للدروع العميد الركن غ�سان
عبود ،و�ضباط من �أجهزة القيادة ومن قطع اجلي�ش ووحداته ،وقتال الآلية نوع  ،VAB Mephistoب�إ�شراف فريق التدريب
ّ
نفّ ذ الفوج امل�ضاد للدروع رماية تدليلية بال�صواريخ امل�ضادة الفرن�سي.

 ...ومترين مع �سفينة �أندوني�سية
Kri Usman Harun

يف �إط��ار التعاون الع�سكري بني اجلي�ش
��وات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف
اللبناين وق� ّ
لبنان ،نفّ ذت وحدات من القوات البحرية
واجلوية يف اجلي�ش ،باال�شرتاك مع ال�سفينة
احل��رب��ي��ة الإن��دون��ي�����س��ي��ة KRI Usman
للقوة البحرية الدولية،
 Harunالتابعة
ّ
تكتيا يف البقعة البحرية املقابلة
مترينً ا
ً
لبلدة عم�شيت ،حول فر�ضية ر�صد �سفينة
م�شبوهة واعرتا�ضها.
ُن��فّ ��ذت خ�لال التمرين عمليات هبوط
من الطوافات على ال�سفينة بوا�سطة تقنية
احلبل ال�سريع ،وعمليات �أخرى.
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جي�شنا
افتتاح م�ستو�صف اللواء الركن
ال�شهيد فرن�سوا احلاج يف بلدة رمي�ش
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برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عونّ ،
ممث اًل بع�ضو املجل�س
الع�سكري اللواء الركن جورج �شرمي ،افتُتح يف بلدة رمي�ش
م�ستو�صف اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج الع�سكري
ممث ً
ّ
لة دولة
– املدين ،وذلك يف ح�ضور الدكتورة رندة حمادي
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ال�صحة العامة غ�سان حا�صباين،
وعائلة اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج� ،إىل جانب عد ٍد
من �ضباط اجلي�ش والأجهزة الأمنية وق��وات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان ،و�شخ�صيات �سيا�سية واجتماعية.
ّ
ّ
ال�سيد �إيلي احلاج جنل
تخللت االحتفال كلمات
لكل من ّ
اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج والدكتورة رندة حمادي،
واللواء الركن �شرمي الذي ا�ستذكر �سرية اللواء الركن ال�شهيد
ونوه بالتعاون بني اجلي�ش اللبناين ووزارة ال�صحة
فرن�سوا احلاجّ ،
ريا �إىل � ّأن افتتاح امل�ستو�صف هو من ثمار هذا
العامة ،م�ش ً
التعاون ،بحيث ي�ستفيد من خدماته الطبية الع�سكريون
واملدنيون يف رمي�ش والقرى والبلدات املجاورة ،وهو خطوة �أوىل
ؤكد اهتمام اجلي�ش بالعمل الإمنائي ،وت� ّؤ�س�س مل�شاريع
ت� ّ
مماثلة.

الذكرى الثالثة ال�ست�شهاد النقيب املغوار ال�شهيد �أحمد حممود طبيخ
�أحيت قيادة اجلي�ش وعائلة النقيب
املغوار ال�شهيد �أحمد حممود طبيخ،
الذكرى ال�سنوية الثالثة ال�ست�شهاده،
و�أُقيم يف بلدته دور�س احتفال ،افتُتحت
خالله حديقة با�سم ال�شهيد .ح�ضر
االحتفال وزي��ر ال�صناعة ح�سني احلاج
نعوم ّ
ممث اًل قائد
ح�سن ،العقيد فريد �أبو ّ
اجلي�ش العماد جوزاف عون ،وفاعليات
�أم��ن��ي��ة ودي��ن��ي��ة واجتماعية ،ور�ؤ���س��اء
بلديات وخماتري.
و�أل��ق��ى ن��ائ��ب رئي�س احت���اد بلديات
بعلبك �شفيق قا�سم �شحادة كلمة،

�أ�شار فيها �إىل ت�سمية احلديقة التي �أُعيد
ت�أهيلها با�سم ال�شهيد لتحمل ذكراه
الطيبة.
ون� ّ�وه رئي�س بلدية دور���س العميد نزيه
جنيم ببطولة ال�شهيد ال��ذي «�أب��ى �أن
ي�ست�سلم �أو ُي��ؤ���س��ر يف �أح���رج الظروف
و�أكرثها ق�ساوة ،بل �صمد �صمود اجلبال
مدافعا عن �أر�ضه و�شعبه لينال �شرف
ً
البطولة وال�شهادة».
حت��دث وال��د ال�شهيد العميد
ب���دوره،
ّ
بتحية
متوج ًها
املتقاعد حممود طبيخ
ّ
ّ
�إكبار �إىل قيادة اجلي�ش و�ضباطه ورتبائه
وج���ن���وده ال��ذي��ن
خ��ا���ض��وا معركة
«فجر اجل��رود»...
�وج��ه �إىل
كما ت� ّ
جن��ل��ه ال�����ش��ه��ي��د
ب��ال��ق��ول« :ول���دي
�أحمد لقد �أدميت
حمبيك
ق��ل��وب
ّ
ب��رح��ي��ل��ك م��ن
�أر������ض مل تت�سع

مكر ًما يف رحلته الأخرية
العريف ّ Mercy Adade
جرت يف مطار رفيق احلريري الدويل،
م��را���س��م ت��ك��رمي ج��ث��م��ان ال��ع��ري��ف
 Mercy Adadeمن الوحدة الغانية
قــوات الـ«يونيفيــل»،
العاملــة �ضمن ّ

مهمــة
والــذي ق�ضــى يف �أثنــاء تنفيــذ
ّ
يف جنــوب لبنــان� .أُق��ي��م��ت مرا�سم
التكرمي يف ح�ضــور العميــد ح�سن
ّ
ممث اًل قائد اجليــ�ش العمــاد
حيدر

لكن عزاءنا �أنك
لك �إىل جنان اللـه،
ّ
ورف��اق��ك و�أخ��وت��ك ال�شهداء �صنعتم
بدمائكم جم��د وك��رام��ة وا�ستقالل
لبنان ،فبكم نفتخر».
وحتدث الوزير احلاج ح�سن معتربً ا �أ ّنه
ّ
مهما طالت الأي���ام وال�سنوات فذكر
ٍ
ال�����ش��ه��داء ب� ٍ
ب��اق،
��اق وع��ه��ده��م فينا
ومت�سكنا بنهجهم ثابت ورا�سخ...
ّ
ّ
وممثل
بعدها ،ق�ص الوزير احلاج ح�سن
قائد اجلي�ش واحل�ضور �شريط افتتاح
احلديقة العامة.
جــوزاف عــون ،وعــدد مــن �ضبــاط
اجليــ�ش والـ«يونيفيــل».
وق��د ُو� ِ��ض��ع �إكليل م��ن ال��زه��ر با�سم
العماد قائد اجلي�ش على نع�ش الفقيد،
كما متّ تقليده و�سام التقدير الع�سكري
من الدرجة الربونزية.

جي�شنا
قيادة اجلي�ش تو ّدع العقيد الركن جوزف ملحم

ّودعت قيادة اجلي�ش وحملة دير دوريت
 ال�شوف ،العقيد الركن جوزف ملحمأمت مهيب.
الذي ُتوفيّ يف  2018/4/15مب� ٍ
وق��د � ّأدت وح��دات من اجلي�ش مرا�سم
ال��ت��ك��رمي للفقيد �أم���ام امل�ست�شفى
ثم �أُقيمت
الع�سكري املركزي يف بداروّ ،
ال�صالة لراحة نف�سه ويف كني�سة مار
يو�سف ،يف ح�ضور العميد زخيا اخلوري
مم� ّ�ث اً�ًل� قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف
عون ،و�شخ�صيات ر�سمية ووطنية ورفاق
ال�سالح والأهايل.
ُق� ّ�ل��د العقيد ال��رك��ن ملحم �أو�سمة
احلرب واجلرحى والتقدير الع�سكري من
الف�ضية ،و�ألقى العميد اخلوري
الدرجة
ّ
ومم��ا قاله:
كلمة القيادة يف وداع��هّ ،
ٌ
ٌ
نزلت
فادحة تلك التي
خل�سارة
«�إنها
ْ
يد القدرِ من بيننا رفيقاً
بنا� ،إذ
ْ
انتزعت ُ
ً
مقداما
ال�سالح ،و�ضابطا
ً
عزيزًا من رفاقِ ّ
متيز ب�شهامته و�إخال�صه ،العقيد
لطاملا ّ
الركن جوزف ملحم ،الذي يعو ُد اليوم
أك ِّ
اً
ف الأهل والأ�صدقاء،
حممول على � ُ
ُ
لريقد رقدت َُه الأخ�يرة يف �أح�ضانِ بلد ِت ِه
ُ
َ
اجلي�ش
ت�شارك
دير دوريت العزيزة ،وهي
والوطن يف توجي ِه حتي ِة التّ قدي ِر والعرفانِ
َ
ّ
ِ
ِ
�إىل روحه الطاهرة».
الفقيد الكبري
و�أ�ضاف« :لقد عهِ ْدنا
َ
اً
ط��وال م�سريته الع�سكرية ،م��ث��ال يف
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ّ
ال�ضمري ،وقدو ًة
وا�ضع ونقا ِء ّ
ال�شجاع ِة والتّ
ِ
ِ
املميزة،
وال�سجايا الأخالقية
ّ
يف املناقبية ّ
ِّ
بالوظائف املختلفةِ
ِ
�سجله احلافلِ
ولنا يف
التي تولاّ ها بنجاح ،دليل وا�ضح على ما
ٍ
ٍ
ِ
هو�ض
جهد
بذله من
وتعب ومواظبة ،للنّ
ُ
مبهماته وتطوير نف�سه وك�سب ثقة
ّ
ر�ؤ�سائه وحمبة مر�ؤو�سيه ،وفا ًء مل� ّؤ�س�سته
ربيع احلياة وترك يف
الأم ،التي وه َبها
َ

ً
م�شرقة ت ُ
ٍ
ُ�ضاف �إىل
ب�صمات
�ساحاتها
جهود رفاقه املخل�صني».
اً
ب�ضع �صفاتٍ
َ
«تلك هي
قائل:
وتابع
ُ
ِ
ِ
من احليا ِة الع�سكر ّية لفقيدنا الغايل
َ
�ان يف
العقيد الركن ملحم ،ال��ذي ك� َ
ٍ
�شهيد يف �سبيلِ
م�شروع
��ه
ُ
ُوج��دانِ � ِه �أ ّن ُ
املحتوم �شا َء � ْأن
لكن الق�ضا َء
لبنان،
َّ
َ

ي�ضع ُه على طريقِ الآال ِم واملعاناة ،بفعلِ
َ
ِّ
َّ
ف�صارع ُه بكل � ٍ
ٍ
صرب
مر�ض ع�ضالٍ �أمل به،
َ
ٍ
الرمقِ الأخري».
ورجاء حتّ ى ّ

الفقيد يف �سطور

 من مواليد  1973/6/18يف املية ومية– �صيدا.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ 1993/1/4
ّ
ب�صفة تلميذ �ضابط.
 ُر ّق����ي ل��رت��ب��ة م�ل�ازم اع��ت��ب��ا ًرا من ،1995/8/1ثم ت��د ّر َج يف الترّ قية حتى
رتبة عقيد اعتبا ًرا من .2018/1/1
 حائز:• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة
الف�ضية.
ّ
• و���س��ام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجتني الثانية والثالثة.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
تنويه العماد قائد اجلي�ش �سبع
•
َ
مرات.
ّ
مرة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ 17
مرات.
• تهنئة قائد القطعة ع�شر ّ
الداخل ويف
 َتابع عدة دورات درا�سية يف ّ
اخلارج.
 -مت�أهل وله ولدان.

مو�ضوع
الغالف

�إعداد :الهام ن�صر تابت

على امتداد رقعة الوطن انت�شروا مت�أهبني ،املهمة :حفظ �أمن
االنتخاباتّ ...نفذوها على �أف�ضل وجه ،ومل يكن منتظ ًرا منهم �أقل من
ذلك ...ف�سياج الوطن وحامي م�ؤ�س�ساته هو � ً
أي�ضا حار�س الدميوقراطية
لتوفري املناخ الآمن ملمار�ستها ،جلميع املواطنني.
اً
�أمام �أحد مراكز االقرتاع وقف الناخبون ً
�صفا طويل ،كان الإقبال
ً
كثيفا ،بد�أ الت�أفف يفعل فعله بعد م�ضي نحو �ساعة من االنتظارّ ،
لكن
ً
بدل مزاج املت�أففني من حولها �إذ قالت:
تعليقا من �إحدى ال�سيدات ّ
«�ساعة ما�شي احلال ،رح ننتخب ونروح َع بيوتنا» ،و�أ�ضافت م�شرية �إىل
الع�سكريني الواقفني �أمام املركز« :واقفني هون من قبل ال�ضو ،ورح ي�ض ّلوا
نُ
يحمي.»...
بعد ما ّنفل ،الله

اجلي�ش يف
االنتخابات:
حري�صون
على القيم
والأ�صول
التي حتمي
الدميوقراطية
كلمة ا�ستحقها كل ع�سكري

تكرر هذا امل�شهد �أم��ام الكثري من املراكز ،ورمبا
رمبا
ّ
مل ينتبه كثريون يف غمرة حما�ستهم �إىل «تفا�صيل» من
لكن الأكيد � ّأن كل
نوع التعب �أو االزدحام �أو �سوى ذلك.
ّ
ع�سكري ا�ستحق كلمة «العوايف» التي �سمعها مرفقة بعبارة
«الله يحميكن» ،و� ّأن اجلي�ش ا�ستحق التهنئة على الإجناز
حققه ّ
الذي ّ
موف ًرا الأمن والهدوء يف جميع املناطق ،من �أ�صغر
قرية يف الأطراف النائية� ،إىل قلب العا�صمة و�سائر املدن .جرت
أمنيا على الرغم
العملية االنتخابية يف ظل �أجواء مثالية � ً
من كل الت�صعيد الذي �شهده اخلطاب ال�سيا�سي ،وكان ذلك
وحددت
نتيجة �أمرين :الأول هو اخلطة التي و�ضعتها القيادة
ّ
تفا�صيلها بكل دق��ة ،وال��ث��اين هو مناقبية الع�سكريني
وان�ضباطهم وتفانيهم يف �أداء واجبهم.
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خطة دقيقة وتوجيهات حازمة

أُ�ق��رت اخلطة الأمنية املواكبة لالنتخابات بعناية قبل
تاما،
عدة ا�سابيع .التن�سيق مع باقي الأجهزة الأمنية كان ً
ميدانيا ا�ستندت �إىل املعطيات واملعلومات
والإجراءات املتّ خذة
ً
ُ
املت�صلة بالواقع على الأر�ض ،والتعليمات �أعطيت لل�ضباط

والع�سكريني وكانت
ح���ازم���ة .ف��ب��الإ���ض��اف��ة
�إىل ت��وج��ي��ه��ات ق��ائ��د
اجلي�ش العماد ج��وزاف
عون �إىل ال�ضباط خالل
اج��ت��م��اع��ه ب��ه��م �أواخ���ر
ني�سان� ،أ�صدرت القيادة
قبيل موعد االنتخابات
«ن�شرة توجيهية» حتت
عنوان «ا�ستعداد اجلي�ش
مل��واك��ب��ة االن��ت��خ��اب��ات
النيابية».

وزير الدفاع وقائد
اجلي�ش يف متابعة مبا�شرة

على م�ستوى الإج���راءات العملية ،انت�شر ع�شرات الآالف
من الع�سكريني يف جميع املناطق ،وتو ّلت غرف عمليات
املناطق التن�سيق مع غرفة عمليات قيادة اجلي�ش بهدف
املعاجلة الفورية لأي طارئّ .
حل موعد االنتخاب وكان كل
�شيء جاهزًا.
وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض ال�صراف زار غرفة عمليات
قيادة اجلي�شّ ،
وعب عن ارتياحه
اطلع على اخلطة الأمنية ،رّ
للإجراءات املتخذة.
قائد اجلي�ش العماد عون واك��ب الوقائع على الأر���ض يف
جولة له �شملت غرف عمليات املناطقّ ،
اطلع على الأو�ضاع
ؤك ًدا التن�سيق
و�أثنى على جهود ال�ضباط والع�سكرييني ،م� ّ
القائم بني اجلي�ش والأجهزة الأمنية والإدارات الر�سيمة املعنية
بالعملية االنتخابية.
�شدد العماد عون على �ضرورة متكني املواطنني
كذلكّ ،
من التعبري عن �آرائهم يف �صناديق االقرتاع �ضمن �أجواء من
ؤك ًدا �أن اجلي�ش لن
احلرية والطم�أنينة والدميوقراطية ،م� ّ
يتهاون مع �أي حماولة للإخالل بالأمن �أو عرقلة �سري عمل
هذا اال�ستحقاق من �أي جهة �أتت.
انتهت العملية االنتخابية ب�سالم� ،إ�شكاالت ب�سيطة

مو�ضوع
الغالف

وحم��������دودة ع���وجل���ت ف���ور
حدوثها ،وهي على �أي حال
كانت �أقل مما ت�شهده �أي انتخابات يف ظل �أو�ضاع �أف�ضل
بكثري.

كل ا�ستحقاق ولبنان بخري

أُ�علنت النتائج« ،الع�سكر» املحتجز منذ �أي��ام يتنف�س
ال�صعداء ،لكن حالة الت�أهب واال�ستعداد لأي ط��ارئ تبقى

قائمة� .إ�شكال هنا� ،آخر هناك� ،شائعات� ،أخبار كاذبة...
يف املقابل ،كانت اجلهوزية �سيدة ال�ساحات كلها�ُ .ضبطت
تبددت ال�شائعات� ،أت��ى املطر ،غ�سل غبا ًرا
الإ�شكاالتّ ،
رياّ ،
لعله يوم جديد للبنان الذي طال انتظاره لالنتخابات
كث ً
�سنوات.
كل ا�ستحقاق ولبنان بخري.
ك��ل ا�ستحقاق وجي�شنا بكامل عافيته وجهوزيته
ومناقبيته.

مكوناته و�أطيافه
نلتزم م�صلحة املجتمع اللبناين بجميع ّ

يف الن�شرة التوجيهية التي
ا�صدرتها ع�شية االنتخاباتّ � ،أك��دت قيادة
اجلي�ش الأهمية املطلقة التي توليها ملهمة
احلفاظ على �أمن البالد وا�ستقرارها خالل
و�شددت على التزام الع�سكريني
االنتخاباتّ ،
االج���راءات التي حتمي القيم والأ���ص��ول
الدميوقراطية يف البالد .يف ما يلي ن�ص الن�شرة:
يتهي�أ وطننا للدخول يف اال�ستحقاق
ّ
االنتخابي يف ال�ساد�س من �أيار املقبل يف
جميع املناطق اللبنانية ،وقد اتُّخذت
الإج������راءات املنا�سبة مل��واك��ب��ة ه��ذا
ّ
يتعلق
خ�صو�صا يف ما
احلدث الوطني،
ً
بتوفري الأمن للمواطنني ،لتمكينهم
ّ
التنقل والتعبري ع��ن �آرائ��ه��م يف
م��ن
�صناديق االقرتاع ،يف �أجواء من احلرية
والطم�أنينة والدميوقراطية.
� ّإن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية تويل �أهمية
مطلقة مل��ه� ّ�م��ة احل��ف��اظ ع��ل��ى �أم��ن
البالد وا�ستقرارها خالل االنتخابات،
جميعا بال ا�ستثناء يف
وحلق اللبنانيني
ّ
ً
امل�شاركة الفاعلة ،وهي يف هذا الإطار
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ؤكد ا�ستعدادها للم�ساهمة يف حفظ
ت� ّ
وت�شدد على
�أمن العملية االنتخابية،
ّ
ال��ت��زام ع�سكرييها الإج����راءات التي
حتمي القيم والأ���ص��ول الدميوقراطية
يف البالد� ،إذ ّ
متثل هذه العملية �إجنازًا
�سيما يف ّ
ظل الأو�ضاع
ً
جديدا للبنان ،ال ّ
ضلاً
ّ
املعقدة ،ف� عن امل�ساهمة
الإقليمية
مبا�شرة يف تر�سيخ اال�ستقرار االجتماعي
العام.
ؤكد قيادة اجلي�ش عزمها على
كما ت� ّ
متر
منع ا�ستغالل الظروف الدقيقة التي ّ
بها ال��ب�لاد بهدف الإخ�ل�ال ب��الأم��ن،
والتزامها البقاء
على م�سافة واحدة
من اجلميع ،وهي
تدعو الع�سكريني
�إىل م���زي���د م��ن
ال���ت�������ص���م���ي���م
وال���ت�������ض���ح���ي���ة،
لإجن����������اح ه����ذا

اال����س���ت���ح���ق���اق ،ك��م��ا
حتذرهم من االجنرار وراء اال�ستفزازات،
ّ
والتدخل ب�أية و�سيلة كانت يف �سري
هذه العملية ،وذلك باتخاذ الإجراءات
بحق املخالفني.
الت�أديبية
ّ
�ام��ا ،تلفت ال��ق��ي��ادة �إىل �أن دور
خ��ت� ً
اجلي�ش يف هذا اال�ستحقاق ،نابع من
ّ
بكل
التزامه م�صلحة املجتمع اللبناين
مكوناته و�أطيافه ،وهي على ثقة تامة
ّ
مرة �أخرى،
ب� ّأن الع�سكريني �سيكونون ّ
وكما يف كل ا�ستحقاق عند ق�سمهم
ومناقبيتهم الع�سكرية امل��ع��ه��ودة
و�إميانهم بلبنان.

مديريات
معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ

املديرية العامة لقوى الأمن
الداخلي.
ّ
تخلل اللقاء �إيجاز عر�ضه
ال��ع��م��ي��د دل ب������وزو ح���ول
التدريبات املنفّ ذة يف املديرية
العامة لقوى الأمن الداخلي،
والتي ت�شمل �إدارة الكوارث
وال�����ش��رط��ة البلدية وحقوق
خم�ص�صة
ريا �إىل �أ ّنها برامج
الإن�سان ،م�ش ً
ّ
لقوى الأمن الداخلي و�ستتابعها �أجهزة
حكومية �أخرى (جي�ش ،دفاع مدين،
كنوع من التدريب
�شرطة بلدية)...
ٍ
امل�شرتك وت��ب��ادل اخل�برات.
ب���دوره ع��ر���ض العميد عيد
يتم التد ّرب
املوا�ضيع التي
ّ
عليها يف اجلي�ش كال�ضوابط
القانونية للحرب الإلكرتونية
وحماية الأعيان الثقافية.
وا���س��ت��ق��ب��ل ال��ع��م��ي��د عيد
من�سق احلماية ل�ش�ؤون
نائب
ّ
التوقيف يف بعثة اللجنة
ال��دول��ي��ة لل�صليب الأح��م��ر
ال�سيدة Kristen Lodding
يرافقها م�ست�شار �أنظمة
ال�سجون يف البعثة ال�سيد
 Robert Hollanderوقد
ناق�ش املجتمعون �أو���ض��اع
امل��وق��وف�ين داخ���ل ال�سجون
ال��ع�����س��ك��ري��ة ،وم�شكلة
االكتظاظ فيها وتداعياتها
ع��ل��ى امل��ح��ت��ج��زي��ن وع��ل��ى
ال�سلطات امل�س�ؤولة.
كما زارت ال�سيدة Jelena
 Plamenacخبرية القانون
ال��دويل الإن�ساين يف منظمة
 Diakoniaاملديرية ،وعر�ضت
مناهج تدريب ميكن �أن
تعزز تعليم القانون ال��دويل
ّ
الإن�ساين يف لبنان.
ّ
ُي����ذك����ر � ّأن م��ن��ظ��م��ة
 Diakoniaال�سويدية غري
احلكومية تعمل منذ العام

مديرية القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان

تبادل خربات ومن�شور احلماية يف �إ�صدار جديد
ا�ستقبل مدير القانون الدويل الإن�ساين
وفدا
وحقوق الإن�سان العميد مروان عيد ً
�ضم العميد املتقاعد
من االحتاد الأوروبي ّ
فران�شي�سكو دل بوزو (رئي�س فريق تقدمي
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امل�ساعدة التقنية للمديرية العامة لقوى
املمولة من
الأم��ن الداخلي اللبنانية
ّ
االحتاد الأوروبي) والرائد الإيطايل ماركو
رونالدي ،يف ح�ضور ٍ
وفد من اجلي�ش ومن

 ،2013يف �أك�ثر من ثالثني ب��ل� ً�دا ،وقد
ً
برناجما لرتويج ثقافة
حديثا
�أطلقت
ً
القانون ال���دويل الإن�ساين يف املنطقة،
ّ
واملنظمات
وتبادل اخلربات مع ال�سلطات
العاملة يف هذا املجال.
وم��ن ز ّوار العميد عيد رئي�س فريق
التدريب وال��ت��ع��اون الكندي يف لبنان
املقدم  Ryan Smidالذي بحث يف �سبل
تعزيز التعاون بني اجلانبني ،ويف الندوة
املقرر �إقامتها برعاية ال�سفارة الكندية
ح��ول ال���دور الأم��ن��ي ل��ل��م��ر�أة ومتثيلها
على جميع م�ستويات �صنع القرار يف
عمليات حل ال�صراعات و�إحالل ال�سالم
وفق قرار جمل�س الأمن الرقم 31( 1325
ت�شرين الأول .)2000
كذلك ،زار املديرية رئي�س ق�سم ال�شرق
الأو���س��ط و�شمال �أفريقيا يف املفو�ضية
ال�سامية حلقوق الإن�����س��ان يف جنيف
الدكتور حممد علي الن�سور ،ونائب
املمثل الإقليمي يف بريوت الدكتور ن�ضال
اجلردي ،وعقد لقاء مع مديرها العميد
عيد ،لالطالع على برنامج املكتب
الإقليمي للمفو�ضية ال�سامية و�أن�شطته
املتعلقة بلبنان والتزاماته الدولية ،ف�ضلاً
ّ
عن �أطر التعاون امل�ستقبلية.

من�شور احلماية املم ّيزة يف �إ�صدار جديد
ت�صميما
�أعلنت املديرية عن �إ���ص��داره��ا
ً
ج��دي� ً�دا ملن�شور احلماية امل��م� ّ�ي��زة املعتمدة
يف ال��ن��زاع��ات امل�����س� ّ�ل��ح��ة و���ص��ي��اغ��ة بع�ض
امل�صطلحات فيه ،ليتنا�سب مع م�ضمون
امل��ادة  16من النظام الع�سكري العام ون�ص
االتفاقيات ذات ال�صلة.
وقد متّ توزيع املن�شور اجلديد على
قطع اجلي�ش ووحداته ،لعر�ضه على
اللوحات الإعالنية.
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مديريات

مديرية التعاون الع�سكري – املدين CIMIC

�إنارة �شارع بالطاقة ال�شم�سية ودورات

ّ
البداوي م�شروع �إنارة
افتتح يف
حملة ّ
���ش��ارع امل��ق��دم ال�شهيد حم��م��د منري
الغمراوي بوا�سطة الطاقة ال�شم�سية،
بتمويل من مملكة هولندا و�ضمن
�إط����ار ال��ت��ع��اون الع�سكري – امل��دين
 .CIMICح�ضر االحتفال م�سيرّ �أعمال
املديرية العميد الركن �إيلي �أبي را�شد
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف
ع��ون ،وامللحق الع�سكري الهولندي
مم��ث�ًل�اً �سفري ب�ل�اده ،ورئ��ي�����س بلدية
البداوي �إىل جانب عدد من ال�شخ�صيات
ّ
االجتماعية والروحية.
ّ
يف جمال ال��دورات ،نظمت يف املديرية
دورة تدريبية مو�ضوعها كيفية تن�سيق
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متكن
الأن�����ش��ط��ة وامل�����ش��اري��ع ال��ت��ي
ّ
اجلي�ش من تعزيز العالقة بني امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية واملجتمع املدين اللبناين.
تابع ال���دورة �ضباط ورت��ب��اء م��ن قطع
اجلي�ش ووحداته ،ب�إ�شراف م��د ّرب من
ّ
وت�سلموا يف نهايتها
مملكة هولندا،
ال�����ش��ه��ادات يف ح�ضور م�سيرّ �أع��م��ال
املديرية ومدير الدورة العقيد الركن �أياد
العلم وال�ضباط املد ّربني.
كذلك� ،أقيمت دورة ريا�ضية على
ملعب «بعل ال��دراوي�����ش» – طرابل�س
�شارك فيها ع�سكريون من لواء امل�شاة
ت�ضم العبني
الثاين ع�شر �إىل جانب فرق
ّ
م��ن منطقتي ج��ب��ل حم�����س��ن وب��اب
التبانة.
من جهة �أخرى ،قامت مديرية التعاون
الع�سكري – املدين  CIMICخالل �شهر
�آذار املن�صرم بتوزيع نحو  10.000قطعة
(بطانيات) على
من الأمتعة ال�شتوية
ّ
بع�ض البلدات وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات
اخلريية يف خمتلف املناطق اللبنانية،
وذل��ك بالتعاون والتن�سيق مع �أف��واج
ّ
التدخل ال��راب��ع وال�ساد�س ،واملدفعية
الربية الأول.
الثاين واحلدود ّ
العدد 395
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تعاون
و�صداقة

تُ�سهم �إيطاليا يف تعزيز قدرات اجلي�ش اللبناين من خالل دورات تدريبية وبرامج تعليمية تتوالها بعثة ع�سكرية
ثنائية دائمة .MIBIL
ً
معرفا مبهمة البعثة.
رئي�س فريق التدريب الإيطايل يف لبنان ،العقيد  Stefano Giribonoكتب هذا املقال ّ

البعثة الع�سكرية الإيطالية الثنائية يف لبنان  MIBILومهمتها
ت�شارك �إيطاليا يف جمموعة الدعم
ال����دويل للبنان  ISGال��ت��ي �أن�ش�أتها
الأمم املتحدة ،وي�شمل عملها ثالثة
ق��ط��اع��ات ه��ي :م�ساعدة الالجئني،
وتعزيز االقت�صاد ،وم�ساعدة اجلي�ش
اللبناين .يف هذا الإطار ،اتخذت �إيطاليا
مبادرة تنظيم بعثة ع�سكرية ثنائية
دائمة تُدعى MIBIL - ITALIAN
BILATERAL
MILITARY
 ،MISSION IN LEBANONبهدف
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دعم القدرة العمالنية للجي�ش اللبناين
وتعزيزها ،عرب تطوير دورات تدريبية
وبرامج تعليمية خا�صة.
انطلقت املهمة يف  26كانون الثاين
 ،2015وب��ع��د ب�ضعة �أ�شهر ب���د�أ مركز
دعما
ال��ت��دري��ب بتنظيم الن�شاطات
ً
للجي�ش اللبناين .يقع املركز يف قرية
ال�سماعية جنوبي لبنان ،وتتوافر فيه
مقعدا،
 3قاعات تدريب ب�سعة 44-24
ً
مقعدا.
وغرفة �إيجا ٍز حتتوي على 48
ً

القاعات ّ
جمهزة بحا�سوب مت�صل
كلها
ّ
ب�آخر جيل من الـ«واي فاي» .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،يتوافر يف املركز برج ّ
ت�سلق.
طاقم موجود يف لبنان ب�شكل
ي� ّؤمن
ٌ
دائ���م (ال��ف��ري��ق الأ���س��ا���س��ي) امل�ساهمة
الإيطالية يف البعثة ،بالإ�ضافة �إىل فريق
ت��دري��ب م��ت��ح��رك  MTTم���ؤل��ف من
ّ
امل�سلحة
مدربني ينتمون �إىل ال��ق��وات
الإيطالية (اجلي�ش ،البحرية ،القوات
اجلوية وال�شرطة الع�سكرية).

 الإ�سهام يف تلبية حاجات اجلي�شاللبناين التدريبية ،ودع��م متطلبات
التدريب يف الأرا�ضي اللبنانية والإيطالية.
يف هذا الإطار ،تعمل  MIBILبتن�سيق
وثيق مع مديرية التعليم يف اجلي�ش
اللبناين وت�ستفيد من دع��م ال�سفارة
الإيطالية يف بريوت.
 تنظيم وتطوير ن�شاطات تدريبيةخ��ا���ص��ة مل�صلحة اجل��ي�����ش اللبناين،
وتن�سيق عمل فرق التدريب املتحركة
 .MTTميكن �إقامة هذه الن�شاطات
يف مركز التدريب يف ال�سماعية �أو يف
املناطق (مراكز التدريب التي حتددها
يتمركز الفريق الأ�سا�سي يف موقع
الأمم املتحدة يف �شمع جنوبي لبنان،
ي�سهل التعاون يف جماالت
وهذا التمركز ّ
ُ
حت�ضر فرق التدريب املتحركة
التدريب.
من �إيطاليا من �أج��ل تطوير ال��دورات،
وذلك بتن�سيق وثيق مع مديرية التعليم
يف اجلي�ش ال��ل��ب��ن��اين .ت��ق��وم MIBIL
بتنظيم الن�شاطات التدريبية املتفق
ً
م�سبقا مع اجلي�ش وبتنفيذها
عليها
ب��ه��دف امل�ساهمة يف ب��ن��اء ال��ق��درات
الع�سكرية الأ�سا�سية .ت�شمل مهمة
البعثة ما ي�أتي:
مديرية التعليم يف اجلي�ش اللبناين).
يف غ�ضون عامني ( )2017-2015نظمت
 MIBILونفذت  52دورة تدريب متقدمة
م�صممة بالتنا�سق مع مفهوم «تدريب
ً
�ضابطا،
املدربني» ،وذلك عرب ت�أهيل 197
رتيبا و 578جند ًيا يف القطاعات
397
ً
الآتي ذكرها:
ال��ق��ن�����ص ،الأ���س��ل��ح��ة الكيميائية
والبيولوجية والإ�شعاعية والنووية ،حماية
و�أمن �شخ�صيات ،الرماة املهرة ،تقنيات
البقاء على قيد احل��ي��اة والإ�سعافات
اجلوية يف جمال الطريان ،القتال اجلبلي
ال�صيفي وال�شتوي ،العمليات النف�سية،
العدد 395
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تعاون
و�صداقة
الكالب البولي�سية ،التعاون الع�سكري
– املدين ،حماية القوى ،الك�شف عن
الأل��غ��ام ،مكافحة العبوات النا�سفة،
مكافحة ال�شغب ،ال�شرطة الع�سكرية/
حتقيق م�سرح اجل��رمي��ة ،اال�ستعالم،
امل��راق��ب��ة واال���س��ت��ط�لاع واك��ت�����س��اب
الأهداف ،والإ�سعاف.
ّ
تبلغ مديرية التعليم قائد MIBIL
ب��ح��اج��ات ال���ت���دري���ب وذل�����ك خ�لال
االجتماعات التي جت��ري دور ًّي����ا .وقد
يتم حتديد هذه احلاجات � ً
أي�ضا خالل
زي�����ارات ق��ائ��د � MIBILإىل وح���دات
اجلي�ش اللبناين� ،إذ تتوافر يف �أثنائها
فر�ص مناق�شة متطلبات التدريب مع
ال��ق��ادة الع�سكريني اللبنانيني ،وتتم
م�شاركتها مبا�شرة مع مديرية التعليم.
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� اّإل � ّأن مراجعة
ق���ائ���د MIBIL
للدورات الداخلية
والدرو�س هي �أكرث
الأدوات فاعلية
يف تطوير التدريب
وت��ك��ي��ي��ف��ه وف��ق
متطلبات اجلي�ش
اللبناين ،وهكذا
يتم حتديد قائمة
ال�����دورات لل�سنة
القادمة .يقوم قائد
 MIBILب ��إج��راء
تقييم نهائي لتحديد الأهداف التدريبية
والعمالنية التي يجب حتقيقها ،وذلك
ا�ستنا ًدا �إىل املعلومات التي متّ جمعها،
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يقوم الفريق الأ�سا�سي
بالأعمال ال�ضرورية كلها لدعم �أي

طلب �سريع �أو غري خمطط له لأي حاجة
العملية ،يتم
تدريبية .من خالل هذه
ّ
ت�أ�سي�س فرق التدريب املتحركة املنا�سبة
ُر�سل �إىل وحدات اجلي�ش اللبناين
التي ت َ
من �أجل تلبية حاجات التدريب.

حمالت
توعية
التوعية من خماطر الألغام
والقنابل العنقودية ،عنوان ثابت
ّ
لكن
يف «الأجندة» الع�سكرية.
حتديدا �أُعلن �شه ًرا لهذه
ني�سان
ً
التوعية� .أما الن�شاطات فكثرية:
ترفيه ،ريا�ضة ،حما�ضرات،
مقابالت ،من�شورات ،عرو�ض
تدليلية ،م�سرح ،حلقات توعية،
�أ�شغال حرفية ويدوية من �إنتاج
م�صابي الألغام ،وغر�س �أ�شجا ٍر
وورود� ...سل�سلة متكاملة من
الن�شاطات تعاون لإجناحها
املركز اللبناين للأعمال املتع ّلقة
ب��الأل��غ��ام م��ع ع��دة جهات
وهيئات.

معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ

�ضد
معا ّ
ً
الألغام:

عمت حمالت التوعية
ّ
برمتها.
املناطق اللبنانية
ّ
فقد جرى توزيع من�شورات عن خطر الألغام على املواطنني
العابرين على حواجز اجلي�ش اللبناين ،و�أُلقيت حما�ضرات
ً
�ضباطا من املركز
يف اجلامعات واملدار�س .كما ا�ست�ضافت
ّ
املتعلقة بالألغام وفوج الهند�سة و�أع�ضاء من
الوطني للأعمال
اللجنة الوطنية للتوعية من خماطر الألغام ،على املحطات
حتدثوا عن �أن��واع الأج�سام
املحلية
الإذاعية والتلفزيونية
ّ
ّ
الت�صرف لدى م�صادفتها.
اخلطرة ،وكيفية
ّ
الن�صية � SMSشاركت � ً
أي�ضا يف التوعية ،فطوال �شهر
الر�سائل
ّ

ن�شاطات ّ
غطت املناطق اللبنانية
ني�سان ،وب�إيعاز من وزارة االت�صاالت ،و�صلت �إىل املواطنني عرب
هواتفهم اخللوية ر�سالة تقول« :من �أجل حياة �سعيدة و�آمنة ما
تقرب من الألغام والقنابل العنقودية وال تلم�سهاّ ،
بلغ فو ًرا –
ّ
املتعلقة بالألغام».
املركز اللبناين للأعمال

عر�سال

ان�ضمت عر�سال �إىل املناطق امل�ستهدفة بالتوعية ب�سبب
ّ
ّ
ما تركه الإرهابيون من خملفات خطرة ،وقد ُعرِ�ضت يف
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حمالت
توعية
حديقتها العامة مناذج عن الألغام والقنابل العنقودية والذخائر
غري املنفجرة والإ�شارات التحذيرية ،ف�ضلاً عن �شرح خماطرها
املخ�ص�صة لتوعية الأوالد
وكيفية الوقاية منها .الن�شاطات
ّ
ّ
ا�ستخدمت الألعاب ب�شكل �أ�سا�سي ،فالأوالد يتعلمون ب�شكل
من�صات
�أف�ضل من خالل اللعب .و أُ�قيمت لهذه الغاية عدة
ّ
خا�صة ،بالإ�ضافة �إىل تنظيم ن�شاطات ريا�ضية متنوعة،
ّ
منها �سباق على الدراجات الهوائية ،وتوزيع من�شورات و�ألعاب
تثقيفية هادفة وغريها.

حلبا

ا�ست�ضاف مركز جمعية الرابطة الن�سائية اخلريية يف حلبا
حقل �ألغام وهمي ،وجرى عر�ض تدليلي حول كيفية �إزالة
الأل��غ��ام .كما �شهِ دت ال�ساحة ن�شاطات ترفيهية و ُو ّزع��ت
من�شورات...
كذلك ،ح�ضر تالمذة البلدة م�سرحية دمى تدور �أحداثها
قدمها فريق من جمعية
حول عدم الوعي من خطر الألغام ّ
اخليال للرتبية والفنون ،وعندما ان�صرفوا كانوا يحملون

من�شورات جتمع بني الرتفيه والتوعية.

الكورة

مل يختلف امل�شهد يف جامعة البلمند – الكورة ،ن�شاطات
كثرية كانت بانتظار الأوالدّ ،
نظمتها م�ؤ�س�سة كاريتا�س
فرع الكورة والبرتون ،و�أطفال من م�ؤ�س�سة الأب نادر؛ �أ ّولها
كان حقل الألغام الوهمي الذي ي�شرح �أنواع الأج�سام اخلطرة
وخماطرها وكيفية الوقاية منها من خالل عر�ض تدليلي
ّ
م�سل ًيا .ومل تكن ده�شتهم
غريبا
�أده�ش الأوالد و�أدخلهم عا ًملا
ً
قدمه فريق من جمعية
�أقل وهم يتابعون العر�ض امل�سرحي الذي ّ
اخليال للرتبية والفنون.
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حممية وادي احلجري

يف حممية وادي احل��ج�ير ،ك��ان ال��ي��وم ال��ت��وع��وي مم� ّ�ي�زًا.
فبالإ�ضافة �إىل الن�شاطات التي جرت يف مناطق �أخرى ،أُ�قيم
معر�ض لل�صور والأ�شغال احلرفية واليدوية وجميعها مل�صابي
الألغام ،بينما ُخ ّ�ص�ص لر ّواد املعر�ض حمرتف للر�سم �أتاح لهم
امل�شاركة يف �إعداد مواد للتوعية.
وكان م�سك اخلتام غر�س �شجرة �سنديان وورود يف حديقة
خ���ا����ص���ة داخ����ل
تكرميا
املحمية،
ً
ل�شهداء الأل��غ��ام
والقنابل العنقودية
و�ضحاياها.

ّ
املخت�صة
نظمت احل��دث ،وق��د دع��ت يف كلمتها ال���وزارات
ّ
وامل�ؤ�س�سات الإعالمية واملواقع الإلكرتونية �إىل الإ�ضاءة على
�أهمية التوعية للحد من هذا اخلطر الذي ي�ستهدف حياة
الإن�سان وبيئته وم�صدر رزقه.
الودية بني فريق الناجني من الألغام وفريق نادي
جرت املباراة ّ
�أكادميية جنوم الريا�ضة الكروية للفتيات.

جممع با�سل الأ�سد الثقايف – �صور
ّ

ن�شاطات احلملة يف �صور أُ�قيمت يف مركز با�سل الأ�سد الثقايف،
�إذ ق�صده تالمذة املدار�س يف املنطقة ،لي�شاركوا يف برنامج
التوعية الذي ُن ِّظم بالتعاون مع جمعية «ك�شافة الر�سالة

�أن�صار

�أق���ي���م���ت على
م��ل��ع��ب الإم�����ام
ال�صدر يف �أن�صار،
م���ب���اراة يف ك��رة
ال���ق���دم ب��رع��اي��ة
ال�سيدة رن��دا ب� ّ�ري
رئي�سة اجلمعية
اللبنانية لرعاية
امل���ع���وق�ي�ن ال��ت��ي
العدد 395
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حمالت
توعية
واملج�سمات
الإ�سالمية» .و�إىل حقل الألغام الوهمي وال�صور
ّ
والر�سومات واملن�شورات ...ا�ستمتع ال�صغار مب�شاهدة م�سرحية
أعدتها املجموعة اال�ست�شارية للألغام .MAG
دمى � ّ
ّ
كما و ّزع��ت دائ��رة الأعمال املتعلقة بالألغام UNMAS
والكتيبة الفرن�سية العاملة يف الـ«يونيفيل» هدايا للتالمذة،
ً
عر�ضا لكيفية عمل الروبوت
وقدمت الكتيبة الإيطالية
الكا�شف للألغام.

ر�أ�س بعلبك

�أهايل ر�أ�س بعلبك واجلوار �شاهدوا � ً
أي�ضا العر�ض التدليلي الذي
فتعرفوا �إىل مناذج الألغام والقنابل
جرى يف املناطق الأخرى،
ّ
العنقودية وال��ذخ��ائ��ر غ�ير املنفجرة وخم��اط��ره��ا ،وكيفية
ّ
وت�سلموا من�شورات التوعية.
�إزالتها ...كما تابعوا حما�ضرة

�سد القرعون

�شكل تالمذة املدار�س يف منطقة البقاع الغربي �سل�سلة
ّ
�سد القرعون حاملة ر�سائل توعية.
ب�شرية
امتدت على طول ّ
ّ
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«معا �ضد
وقد حملت الالفتات التي رفعها امل�شاركون �شعارً :
الألغام».

حممية عني زحلتا

ازدان��ت حممية عني زحلتا مبزيد من �شجريات الأرز التي
ُغر�ست فيها كر�سالة �سالم يف وجه عنف الألغام.
وو ّزع املكتب اللبناين من�شورات توعية و�ألعا ًبا هادفة على
تعب عن رف�ضهم
تالمذة املدار�س ،الذين تباروا يف ر�سم لوحات رّ
للألغام ،وت َْوقهم �إىل ال�سالم والفرح ،ونال الأوائل بينهم هدايا.

حتقيق
ع�سكري

�إعداد :ندين البلعة خريالله

�شر الإرهاب التكفريي يف عر�سال ،يتمركزون اليوم يف اجلنوب،
�أ�سود اجلرود ،الذين واجهوا ّ
حيث ّ
منيعا يف وجه العدو الإ�سرائيلي .فوج التدخل اخلام�س ،الذي انتقل يف ت�شرين
ي�شكلون �س ًّدا ً
الأول � 2016إىل منطقة الزهراينّ ،
اعتبارا من
وركز �سراياه يف حميط خميم عني احللوة ،ينت�شر
ً
�أيلول  2017يف القطاع الأو�سط من قطاع
جنوب الليطاين.
منذ ثالث �سنوات تقري ًبا زرن��ا الفوج يف
ّ
لالطالع
مرة �أخرى
عر�سال ،واليوم نزوره ّ
ِّ
ُ
املهمة اجلديدة التي كلف بها ،ويف
على طبيعة ّ
مقر قيادته حال ًيا،
كفردونني اجلنوبية حيث ّ
التقينا قائده العميد الركن رامز خمي�س.
على طول الطريق م�ساحات خ�ضراء
نتذكر الطرقات الوعرة
وقرى جميلة...
ّ
والغبار والوحول يف زيارتنا ال�سابقة للفوج
يوم كان يتمركز يف اجلرود ال�شرقية.
املرة املقبلة على
من َيعلم؟ قد جنده يف ّ
احلدود ال�شمالية ...االنتقال من منطقة
�إىل �أخرى جزء من حياة كل ع�سكري،

العميد الركن رامز خمي�س
و�س ٌّر من �أ�سرار ّ
تعلقه بكل �شرب من �أر�ض
املهمة اجلديدة؟
الوطن .لكن ماذا عن
ّ
«ه����ذه امل��ه� ّ�م��ة ���ش��رف وفخر

لكل ع�سكري» يقول العميد الركن
ّ
يتعلق بالقدرة على
خمي�سّ � .أما يف ما
الت�أقلم ب�سرعة يف القطاع اجلديد ،فهو
ي�شري �إىل قدرة الفوج على التدخل ال�سريع
مهمة توكل �إل��ي��ه ،وهذه
لتنفيذ �أي
ّ

من احلدود ال�شرقية
�إىل احلدود اجلنوبية
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ً
م�ضيفا � ّأن
مميزاته،
القدرة واحدة من
ّ
يخوالنه
جتهيز وحداته وتدريب عنا�صره ّ
القتال يف خمتلف الأماكن .فالفوج
جمهز ب��آل��ي��ات ذات حركية عالية
ّ
تدريبا
وعتاد منا�سب ،وعنا�صره مد ّربون
ً
املبنية
متقد ًما للقتال يف الأم��اك��ن
ّ
ّ
والآه��ل��ة .وه��و يف الوقت نف�سه ميلك
كفاءة عالية يف القتال الكال�سيكي
وي�ستطيع تنفيذ عمليات خا�صة
�سواء كانت حم��دودة �أو وا�سعة النطاق
(�إغ��ارات ،كمائن ،مطاردة ،والتدخل
يف ظروف حرجة لدعم باقي الوحدات).
كما �أ ّنه ينفّ ذ ِ
رفية عالية مهمات
بح ّ
حفظ الأمن والعمليات الع�سكرية غري
القتالية (�إنقاذ� ،إغاثة ،انت�شال م�صابني
يف الكوارث.)...

متقدمة يف مواجهة العدو
مواقع ّ

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

فوج التدخل اخلام�س

�سد منيع يف وجه العدو
ّ
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حتقيق
ع�سكري
موقعا
�ضد املجموعات الإرهابية
معارك ّ
ً
ومقدما ثالثة
خ�سائر فادحة يف �صفوفها،
ً
�شهداء من بينهم الرائد داين خريالله.
انتقل الفوج من عر�سال �إىل الزهراين
وو�ضع حتت القيادة العمالنية للواء امل�شاة
الأول ،فتمركزت ثالث من �سراياه يف
وك ِّلف مهمة
حميط خميم عني احللوة ُ
حفظ الأم��ن ،وت�أمني الدعم وامل�ساندة
للوحدات ال�صديقة بنا ًء على �أمر ي�صدر
عن قيادة اجلي�ش (احتياط).
حاليا يف قطاع وا�سع
ينت�شر الفوج
ً
وميتد من
م�ساحته حواىل  385كلم،2
ّ
لاً
يارون �إىل حوال والعدي�سة وفرون و�صو �إىل
مهمته فهي الدفاع
بنت جبيلّ � .أم��ا
ّ
والت�صدي لأي خرق �أو اعتداء
عن احلدود
ّ
ً
من قبل العدو الإ�سرائيلي ،ف�ضال عن
حفظ الأمن وب�سط �سلطة الدولة ،وتنفيذ
مهمات م�شرتكة مع الـ«يونيفيل»،
وتبادل الدعم وامل�ساندة وغلق قطاع
امل�����س��ؤول��ي��ة مع
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�ألوية امل�شاة الأول واخلام�س وال�سابع.
تتمركز بع�ض �سرايا الفوج يف مواقع
متقدمة على ام��ت��داد اخل��ط الأزرق
ّ
(يارون ،مارون الرا�س ،جل الدير ،احلمرا،
بئر �شعيب ،مي�س اجل��ب��ل ،العباد،
حوال ،مركبا ،العدي�سة ،ومرتفع النبي
عوي�ضة) ،وتقوم بر�صد حتركات العدو
ومراقبة الأعمال التي ينفّ ذها ،وتفيد
ً
وتطبيقا للقرار ،1701
عن خروقاته.
تقوم بدوريات مدولبة �أو راجلة م�شرتكة
مع قوات الأمم املتحدة العاملة

أ�سبوعيا) يف
يف لبنان (حواىل  85دورية �
ً
النقاط املتقدمة .وال يقت�صر التعاون مع
هذه القوات على ما �سبق ذكره ،بل �إ ّنه
ي�شمل جماالت �أخ��رى �أمنية و�إمنائية
وثقافية� ،إ�ضافة �إىل التدريب وتنفيذ
متارين م�شرتكة.

ع�صب الفوج

• ما هي التدريبات التي يخ�ضع لها ع�سكريو
يتم بالتعاون مع الـ«يونيفيل»؟
الفوج ،و�أيها ّ

وهند�سة القتال ،ومراقبة نريان املدفعية،
و�إدارة الذخرية ،وامل�ساندة اللوج�ستية
املتقدمة ...و�سوى ذلك.

الو�ضع على احلدود

ً
قائال:
يجيب العميد الركن خمي�س
التدريب هو ع�صب اجلي�ش و�أح��د �أهم
ّ
يتعلق بالفوج،
عنا�صر اجلهوزية .يف ما
عدة دورات ل�صقل
يتابع الع�سكريون ّ
مهاراتهم ،بع�ضها ُينفَّ ذ بالتعاون مع

فرق تدريب �أمريكية وفرن�سية و�أخرى
تابعة لقوات الأمم املتحدة .وت�شمل
متعددة،
عمليات التدريب جم��االت
ّ
م��ن اال���س��ت��ط�لاع وال��رم��اي��ة والقن�ص
وامل���داه���م���ة� ...إىل ال��ق��ت��ال امل��ت��ق��ارب
والرماية على م�ستوى جمموعة،

• ال�س�ؤال الأهم ،ما هو الو�ضع حال ًيا على
احلدود ،وما هي الإج��راءات والتدابري التي
يتّخذها الفوج؟
يجيب العميد ال��رك��ن خمي�س:
التعليمات �صارمة وحازمة وهي تق�ضي
بعدم التهاون مع �أي ا�ستهداف �أو عمل
ع���دواين �أو خ��رق لل�سيادة اللبنانية،
ومنعه مبختلف الو�سائل ،ف ��أي عمل
عدواين �سيقا َبل باملثل .وباال�ستناد �إىل
ق��رار املجل�س الأعلى للدفاع والأوام��ر
ال�صريحة ال�صادرة عن قيادة اجلي�ش،
مهمتنا مبنع �أي خرق لل�سيادة
تق�ضي
ّ
الوطنية« ،مم��ن��وع يفوتوا حتى �شرب
واحد» ...وقد اتخذنا الإجراءات امليدانية
املنا�سبة للتعامل مع الو�ضع وتنفيذ
الأوامر املعطاة لنا.
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حتقيق
ع�سكري
جهوزية تامة

ؤك��د العميد
�ام��ا ،ي��� ّ
خ��ت� ً
الركن خمي�س � ّأن الفوج على
�أهبة اال�ستعداد ويف جهوزية
تامة على الرغم من اتّ �ساع
قطاع انت�شاره ،ومواجهة

وحداته بع�ض التحديات ك ُبعد املراكز
عن بع�ضها ،ووع��ورة الطرق امل� ّؤدية �إىل
بع�ض امل��راك��ز احل���دودي���ة ...وي��ق��ول:
أو�ضاعا �صعبة كثرية وحافظنا
واجهنا �
ً
على �أعلى م�ستويات اجلهوزية ،وهذا
ما يح�صل اليوم � ً
أي�ضا ،و�سيح�صل
دائما...
ً
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يوميات
ّ
أمنية
� ّ

�إعداد :نينا عقل خليل

توقيف �إرهابيني ومطلوبني بجرائم
عدة مناطق
خمتلفة وتنفيذ عمليات دهم يف ّ

الق�صر – الهرمل ( )2018/4/11وهو
بعدة جرائم (قتل وخطف
مطلوب ّ
وخمدرات).
• دهمت دورية من مديرية املخابرات:
 غرفة مهجورة يف خ��راج بلدةبريتال ( ،)2018/4/14عائدة للمطلوب علي زيد ا�سماعيل
ً
ومبلغا
و�ضبطت داخلها �آلة لت�صنيع حبوب الكابتاغون،
ماليا مز ّو ًرا ،بالإ�ضافة �إىل  20كلغ من حبوب الكابتاغون،
ً
وكلغ واحد من مادة الكوكايني ،و 5كلغ من مادة ح�شي�شة
الكيف امل�صنَّ عة.
 منازل مطلوبني يف بلدة احلمودية – البقاع (،)2018/4/12تعر�ضت ال��دوري��ة خ�لال العملية لإط�لاق ن��ار من قبل
وق��د ّ
للرد على م�صادر �إطالق النّ ار
جمهولني ،ما
ا�ضطر عنا�صرها ّ
ّ
فردت باملثل ،ومتّ توقيف �شخ�صني وم�صادرة � 6سيارات ،بالإ�ضافة
ّ
املخدرة.
كمية من املواد
�إىل �ضبط
ّ
ّ
• �أحالت مديرية املخابرات على الق�ضاء املخت�ص:
 ال�سوري طاهر �أحمد عبد املوال والفل�سطيني عبد الرحمنعلي برقاوي املعروف بالـ«برناوي» ،النتمائهما �إىل تنظيم
«جند ال�شام» الإرهابي وم�شاركتهما �إىل جانب املجموعات
الإرهابية يف االعتداء على وحدات للجي�ش اللبناين يف طرابل�س
وعر�سالّ .
متت الإحالة يف .2018/4/4

• �أوقفت مديرية املخابرات:
 ال�سوريتني نورا حممد ب�شري �شعبان و�شمريام يلداكيتا،لإقدامهما على ترويج املخدرات مل�صلحة املطلوب علي منذر
ّ
امل��ل��ق��ب
زع���ي�ت�ر
ّ
ب���ـ���ـ«�أب���و ���س��ل��ة»
(.)2018/3/19
 ال�سوري �سالم�أح��م��د اخلطيب
يف خم� ّ�ي��م الفهد
يف بلدة عر�سال-
ّ
حم��ل��ة امل��ن��اق��ع،
وق��د ع�ثرت خلف
خ���ي���م���ت���ه ع��ل��ى
���ري،
خم����ب���� أ� �����س� ّ
ي��ح��ت��وي �أ���س��ل��ح��ة
ح��رب��ي��ة و�أع���ت���دة
ع�����س��ك��ري��ة...
�أ�سلحة وعبوات وذخائر يف عر�سال
(.)2018/4/4
 امل���دع���و علي نتيجة عمليات البحث والتفتي�ش ،عرثت دورية من مديريةّ
حملة وادي
�أح�����م�����د ن��ا���ص��ر املخابرات ( )2018/4/24يف جرد بلدة عر�سال-
ّ
حملة اخليل ،على عبوات ،ورم��ان��ات يدوية ،وذخائر �أخ��رى ،من
ال��دي��ن ،يف
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ّ
خملفات التنظيمات الإرهابيـة التـي كانـت موجـودة يف
تلـك املنطقة.

توقيفات بتهم خمتلفة

نتيجة للتدابري التي تنفّ ذها الوحدات للحفاظ على الأمن
واال�ستقرار يف خمتلف املناطق اللبنانية ،متّ
توقيف (بيان مديرية التوجيه )2018/4/10
متنوعة،
�شخ�صا من جن�سيات
نحو 1718
ً
ّ
لتو ّرط بع�ضهم يف جرائم خمتلفة ،وحيازة
�آخرين ممنوعات من �أنواع متعددة.

خروقات �إ�سرائيلية

 �سقطت طائرة ا�ستطالع �إ�سرائيلية معاديةطيار يف  2018/3/31يف خراج بلدة بيت
من دون ّ
ياحون ،وقد قام العدو بتفجريها يف املكان.
ك�شفت وح��دة فنّ ية من اجلي�ش اللبناين
على مكان احلادث ،فتبينّ � ّأن الطائرة مز ّودة
�أربعة �صواريخ غري منفجرة قامت الوحدة
بتفجريها.
 �أق��دم زورق تابع للعدو الإ�سرائيلي علىخرق املياه الإقليمية اللبنانية مقابل ر�أ�س
الناقورة ،كما �أق��دم على توجيه كا�شف
�ضوئي باجتاه املياه اللبنانية و�أطلق قنبلتني
م�ضيئتني (.)2018/4/2
 �أطلق عنا�صر دوري��ة راجلة تابعة للعدوالإ�سرائيلي ،النّ ار يف الهواء يف خراج بلدة �شبعا
باجتاه قطيع من املا�شية ،كان يرعاه املدعو
ماهر حمدان .مل ُي�صب �أح��د ب���أذىّ ،
ومتت
قوات
متابعة مو�ضوع اخلرق بالتن�سيق مع ّ
الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان(.)2018/4/10

القيادة ّ
حتذر

تعر�ض
ك�ثرت يف الآون���ة الأخ�ي�رة ح��وادث ّ
مواطنني النفجار �ألغام وذخائر غري منفجرة
ّ
خملفات التنظيمات الإرهابية يف جرود
من
ال�سل�سلة ال�شرقية.
ل���ذا ،دع��ت ق��ي��ادة اجلي�ش ()2018/4/10
جميع املواطنني �إىل الإب�ل�اغ ال��ف��وري عن
�أي نوع من الذخائر �أو الأج�سام الغريبة التي
قد ي�صادفونها ،عرب االت�صال ب�أقرب مركز
ع�سكري ،وحذّ رتهم من خطورة العبث بها
ً
حفاظا على حياتهم وعلى ال�سالمة العامة.
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بقلم :جورج علم

«بنديرة» الن�سب ّية جددت �شباب الت�شريع ّية
ال�صوان»
انتخابات «جبال ّ
فعل �إميان بلبنان

دخل املختار النافذ� ،صاحب
احل��ظ��وة ،على جمل�س رئي�س
جمل�س النواب �أحمد بك الأ�سعد
مطلع خم�سينيات القرن املا�ضي،
و�س�أله« :يا دول��ة الرئي�س مني
الأقوى دولتك� ،أو دولة الرئي�س
�صربي حماده؟».
ً
فوقف الأ�سعد منده�شا ،و�سند
ثم �إعرتته
طربو�شه �إىل الأمامّ ،
نوبة م��ن ال�ضحك ،والتفت
�إىل املختار قائلاً « :احلقيقة يا �أبو ح�سني« ،البنديرة» �أقوى من التنني
(االثنني)؟!»...

املقد�سات،
النيابية مب�صاف
ّ
ّ
وعملية متممة لال�ستقالل،
ّ
وال�������س���ي���ادة ،وب���ن���اء دول���ة
ً
وا�ستحقاقا
امل ��ؤ���س�����س��ات،
ً
د�ستور ًّيا حماطا بهالة من
اخلفر ،والتهيب ،وال�شعور
الوطنية،
ؤولية
ّ
الكبري بامل�س� ّ
والإرادة ال�����ص��ل��ب��ة ،وامل��ي��ل
ال�صارم نحو التزام ممار�سة
الوطنية
واجب االقرتاع ،لأن
ّ
ال�صادقة كانت وفق مفاهيم �أهل ذلك الزمان بـ 24قرياط ،وال
تقبل الزغل!
وزجالوها ،وكانت لها
كان لالنتخابات �شعرا�ؤها ،و�أدبا�ؤهاّ ،
�ساحات القرى وال�ضياع والبلدات ،وميادينها حيث الطبل،
واملزمار ،والدبكة ،واحل��داء ،ومواويل العتابا وامليجانا ،وغوى
ال�صبايا بالف�ساتني املزرك�شة� .أما «الهي�صة» ،فكانت مو ّزعة
�أم��ام بيوت الوجهاء ،جتمعات ،وغ��رف عمليات يف الهواء
ّ
املر�شح �أو ذاك ،والهدف دفع املرتددين �إىل
دعما لهذا
الطلق
ً
�صندوقة االقرتاع للإدالء ب�أ�صواتهم ،وما �أن يرخي الليل �سدوله
حتى يبد�أ عامل �آخ��ر يتفاعل مع الأرقـام ومــا تفــرزه من
نتائــج.

الرئي�س عون ر�سم اخلارطة
والإجنازات على الطريق

يثبت على
«البنديرة» هي العلم اللبناين ال�صغري الذي كان ّ
الرفراف الأمي��ن لل�سيارة الر�سمية اخلا�صة برئي�س املجل�س
النيابي ،وكان يخطف نظرات الإعجاب والإكبار� ،أينما ّ
حل
م�شبعا بالهيبة والوقار يف �صفوف الر�أي
جوا
ً
املوكب ،ويفر�ض ًّ
العام.
احلديث عن «البنديرة» جمرد حماولة للتوغل يف خ�صو�صيات
تلك احلقبة من تاريخ لبنان ،حيث كانت االنتخابات
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دالية فخامة الرئي�س

تطور اال�ستحقاق االنتخابي
ّ
وفقد الكثري من جاذبيته ،لكن «بنديرة» هذا اال�ستحقاق
بن�سخة  2018كانت خمتلفة� .إنها الدالية التي جاء بها
الرئي�س العماد مي�شال ع��ون من �سنوات ال��ف��راغ ،ووح�شة
التمديد ،وزرعها يف تربة املواعيد ،فاخ�ضو�ضرت ،وانفل�شت
�شلوحها فوق �ساحة النجمة ،لتتدىل منها عناقيد اال�ستحقاق
قبة الربملان .قال كلمته املر�صوفة من �أبجد ّية
نوا ًبا حتت ّ
الوطن ،و�أدى الق�سم العظيم ،ور�سم خارطة الطريق ،وكان
«�أمر اليوم»�« :إىل االنتخابات در!» ،وعندما ان�صهرت الإرادات
الر�سمية ،ولد الفرج ،وحمل ا�سم «القانون
داخل امل�ؤ�س�سات
ّ
الن�سبي ..ال�صوت التف�ضيلي».
���وة ب��داي��ة ،وخ��رج��ت الفعاليات من
ك��ث�يرون ادع���وا الأب� ّ
وح�شة غربتهاّ ،
تزف الب�شرى �إىل الأن�صار وال��زوار� ،إنه القانون
الع�صري ،والفانو�س ال�سحري الذي يهدي اجلماعات �إىل حتديد
خ��ي��ارات��ه��ا ،وي��ر���ش��ده��ا
�إىل الإدالء بقناعاتها
يف �صندوقة االق�ت�راع،
بكل ب�ساطة ،وحر ّية،
وع���زة نف�س .ق��ال فيه
ّ
امل�شرتعون� ،إنه القانون
ال���ذي ي�شبهنا ،وعلى
الوطنية،
ق��در قاماتنا
ّ
االجتماعية،
ومقاماتنا
ّ
وتنوعنا الثقايف ،يختزل
ال�سلبية من �صفوفنا،
ّ
وي���ع���ال���ج االح����ب����اط،
ويبتكر حمفّ زات قادرة على �إخراج الناخب من قوقعة الرتدد
بقوة وعزمية نحو �صناديق
والالمباالة ،والدفع به �إىل الإقدام ّ
التبعية
االقرتاع .وقالوا فيه �إنه القانون الذي يحرر املواطن من
ّ
واال�ستزالم ،ويهذّ ب النف�س من ت�شوهات القانون الأكرثي
يجرها
حول الناخب �إىل رقم مزروك يف مقطورة مقفلة ّ
الذي ّ
ّ
املح�سوبية العامل على خط هذا الزعيم� ،أو ذاك ،وفق
قطار
ّ
ّ
املنقح
مقت�ضيات م�صاحله .وقالوا فيه �إنه «موديل» الـ ،2018
عن ن�سخة  ،1943يومها كانت البالد متكئة على ركيزتني:
خ�صو�صا
التقيد بن�صو�صه،
احرتام �أعمى للد�ستور ،وحر�ص على
ً
ّ
جلهة تداول ال�سلطات .اليوم ،وبعد طول فراغ ،وطول متديد،
�أ�صبحت متكئة على ركيزتني � ً
أي�ضا :حتديث القوانني
الوطنية امل�ؤ�س�ساتية .وحتديث
ال�سيا�سية
الناظمة حلياتنا
ّ
ّ
الوطنية عن طريق االنتقال التدريجي ،من م�ضارب
وحدتنا
ّ
الع�شرية والطائفة وامل��ذه��ب �إىل حمـى الدولـة الناظمـة،
والراعيـة.
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اخلبز للخ ّباز ..ولكن!

�ب ،كرث املنتقدون ،وال�شامتون
عندما كرب امل��ول��ود ،و���ش� ّ
ّ
وجلهم من القوابل الذين �أ�شرفوا على
بالقانون الن�سبي،
الو�ضع ،وراقبوا م�سار الوالدة بانتباه ،وت� ٍأن� .أين كانت النباهة
واليقظة؟ �أين كان الت�شريع والت�شريح؟ وملاذا كان التغا�ضي
غري امل�سبوق عن النواق�ص وال�شوائب عندما كان القانون
ممددا على م�شرحة الدر�س واملناق�شة؟ وملاذا مل يتم ا�ستئ�صال
الزوائد والأورام ،هل ب�سبب «الإ�ستل�شاق» ،والالمباالة� ،أم ب�سبب
العجز ،وانعدام اخلربة� ،أو لغايات �أخرى يف نف�س يعقوب؟
عندما ّ
ت�سلم الرئي�س ف�ؤاد �شهاب احلكم على �أنقا�ض ثورة
 ،1958قرر يومها ا�ستحداث جمل�س اخلدمة املدنية ،وت�شاء
ال�صدف �أنني دخلت مقهى «الهور�س �شو» ،و�إذ بي �أفاج�أ بطاولة
ت�ضم الأ�ستاذ ن�صري املعلوف ،والعميد رميون �إده ،واملحامي
الأملعي بهيج تقي الدين ،كانوا ثالثة ،وال�صراخ رابعهما
و�سط دوامة من الزبائنّ ،
وجلهم من �أهل ال�صحافة وال�سيا�سة
واالقت�صاد .كان النقا�ش
دائ ًرا حول نقطة تتعلق
ب�آلية عمل هذا املجل�س
ي�صر فخامة الراحل
الذي ّ
الكبري على ا�ستحداثه،
وانتهى النقا�ش يومها
ب��ال��ت��ف��اه��م ع��ل��ى عقد
جل�سة عمل يف مكتب
العميد �إده القريب من
مقر جمل�س ال��ن��واب يف
ّ
�ساحة النجمة .ال �أريد �أن
�أطيل ب�سرد حقيقة ما
جرى يومها ،لكن املجل�س �أب�صر النور ،ومل ي�صدر حتى ال�ساعة
تربم� ،أو انتقاد يطال قانونيته ،و�آلية عمله.
�أي ّ
ُ
ميكن الت�أكيد ب��أن �ساحة النجمة مل تخل من كبار
القانونيني وامل�شرتعني والفقهاء يف علم الد�ستور ،ولكن
الأ�صوات املنتقدة مل ت�سكت �أو ت�ستكني ،ومل تن�صرف عن
التجريح والت�شريح .يقول بع�ض الذين در�سوا و�شرعوا ب�أنه
الن�سبية ال�صحيحة ال ت�ستقيم �إ ّال �إذا
قانون ناق�ص ،ذلك �أن
ّ
حت� ّ�ول لبنان �إىل دائ��رة واح��دة ،ومتّ اال�ستغناء عن الأح��زاب
وطنية عابرة
والتيارات املاثلة ،واال�ستعا�ضة عنها ب�أحزاب
ّ
لكل الطوائف واملذاهب ،تلتقي �شخ�صياتها على برامج عمل
خدماتية ،وا�ضحة ،فيعمد املواطن عندها �إىل انتخاب
وطنية،
ّ
ّ
لاً
الربنامج ،وامل�شروع ،بد من انتخاب ال�شخ�ص ،واملزاج ،والهو ّية
الطائفية .ويقول �آخرون �إنه قانون «�أعور» ،عني ت�سودها غ�شاوة
ّ
القانون الأرثوذك�سي ،و�أخ��رى غ�شاوة تعزيز الالمركزيات،
إمنائية – �إدار ّي���ة� ،إىل
بحيث تتحول مع تقادم الزمن من �
ّ

ثقافية مميزة ،وكان يجب
بخ�صو�صية
�سيا�سية مدموغة
ّ
ّ
ّ
جراحية
عملية
ا�ستدراكه عند ال��والدة ،عن طريق �إج��راء
ّ
ّ
ال�صرة باملواد املحددة يف الد�ستور ،والتي
ت�ساعد على ربط حبل
ّ
ت�ؤدي يف حال تطبيقها �إىل فتح الطريق �أمام قيام دولة املواطنة
بديلاً عن دولة الطوائف واملذاهب.
مل تنته الأو�صاف عند هذه املنزلقات ،ذلك �أن البع�ض ي�أخذ
على القانون فو�ضويته�« ،إنه غام�ض ،معقد ،كثري اجللبة
�سره ب�صوته التف�ضيلي ،و�أحجيته باحلا�صل االنتخابي
واللبكةّ ،
مر�شحا فاز ب�أكرث من 9
نائبا بـ � 77صو ًتا ،و�أ�سقط
ً
الذي �أنتج ً
�آالف �صوت؟!» هل العيب – �إذا ما وجد – يف الت�شريع� ،أم يف منت
واال�ستن�سابية؟
املزاجية،
القانون� ،أم يف طريقة تطبيقه� ،أم يف
ّ
ّ

ماراتون �إنتخابي

حتدث ب�صراحة جارحة:
وحده الرئي�س العماد مي�شال عون ّ
ّ
فجر مداميك
«العلة قد ال تكون يف الن�صو�ص بل يف النفو�س»ّ .
ال��ت��م��دي��د ح���ج��� ًرا بعد
حجر ،وم� ّ�رة تلو �أخ��رى،
وانت�صر على مارد الفراغ،
ومل���ا و���ص��ل �إىل الق�صر
اجلمهوري �أطلق �صفّ ارة
الإنذار �إيذانا ببدء املارتون
االن��ت��خ��اب��ي مب��راح��ل��ه
الأربع ،الأوىل ،االنق�ضا�ض
على القانون الأكرثي،
ودفنه .والثانية ،التوافق
على القانون الن�سبي.
والثالثة ،جدولة املواعيد
أمنية لبلوغ اال�ستحقاق.
والرتتيبات الإدار ّية،
واللوج�ستية ،وال ّ
ّ
االنتخابية فوق مقاعد
ويف الرابعة ،تتدىل عناقيد الدالية
ّ
املجل�س النيابي...

حما�سة رئا�س ّية على جبهة الوحدة الوطن ّية

�صافية للم�شروع
رئي�س اجلمهورية �أعلن �أب��وة وا�ضحة
ّ
املتكامل ،ا�ستيقظ فجر الأحد ال�ساد�س من �أيار ،قر�أ التقارير
توجه
العملية
الواردة حول اال�ستعدادات النطالق
االنتخابيةّ ،
ّ
ّ
كمواطن �إىل قلم االق�تراع يف ح��ارة حريك ،ومار�س ّ
حقه
الداخلية
الد�ستوري ،ثم انتقل �إىل غرفة العمليات يف وزارة
ّ
ي�س�أل ،ي�ستو�ضح ،يراقب ،يعاين م�سار الأم��ور ،وي�ستمع �إىل
ال�شكاوى ،و� ً
أي�ضا �إىل املعاجلات .وملا دنت الظهرية ،و�أخذ
علما ب�ضعف الإقبال على �صناديق االقرتاع ،بادر �إىل توجيه
ً
ّ
يحث
املرئية وامل�سموعة،
ر�سالة مبا�شرة ،عرب و�سائل الإعالم
ّ
ّ
والتقدم
التخلي عن المباالتهم،
فيها املواطنني ،وينا�شدهم
ّ

بحما�سة نحو �صناديق االقرتاع النتخاب قناعاتهم ،واختيار
من هو قادر على حتقيق طموحاتهم من املر�شحني .كان
نابعا من عفويته ،وقناعته تقول ب�أن القانون الن�سبي
عتبه ً
واملتحم�سني للقيام
يجب �أن يحقق �أعلى ن�سبة من املقرتعني،
ّ
بواجبهم الوطني ،لأنه ّ
يوفر �أعلى ن�سبة من اخليارات املتاحة
�أمام الناخب كي يلبي �صوت ال�ضمري ،والواجب.
غابت �شم�س � 6أيار  ،2018و�أقفلت ال�صناديق ،وظهرت النتائج،
وفاز من فاز ،ور�سب من ر�سب ،وطويت �صفحة التمديد ،و�أ�صبح
للبنانيني جمل�سهم اجلديد ،وعادت احلياة ال�سيا�سية ت�ضخ
جديدا يف �شرايني جمل�س النواب ،واحلكومة ،والدولة
دم��ا
ً
ً
ككل� .أرف��ق رئي�س اجلمهور ّية النتيجة بالدعوة �إىل طي
وطائفيا ،وفتح
مذهبيا
�صفحة اخلطاب ال�سيا�سي املت�شنّ ج
ًّ
ًّ
�صفحة جديدة من احلوار ،والتفاهم ،والتعاون ،واالن�صهار يف
الفعلية واالنطالق �إىل العمل بور�شة
الوطنية
بوتقة الوحدة
ّ
ّ
تنكب على حتقيق االجن��ازات
واح��دة كاملة متكاملة
ّ
ب��د ًءا بال�ضروريات و�صولاً
�إىل الكماليات ،ومن
البديهيات و���ص �ولاً �إىل
ال�سياديات.

خارطة الطريق

منذ �أن وط���أت قدماه
ق�صر ب��ع��ب��دا كرئي�س
للجمهورية
منتخب
اللبنانية بعد طول فراغ،
قال ب�أن عهده يبد أ� مع
ت�شكل
�أول حكومة
ّ
النيابية .انتهى «القطوع» الكبري على خري.
بعد االنتخابات
ّ
وجرت االنتخابات يف مواعيدها املقررة ،واختار اللبنانيون
ممثيلهم ،وقبل �أن يجل�س ه��ؤالء على مقاعد الت�شريع يف
ذكرهم بالواجبات وامل�س�ؤوليات امللقاة على
املجل�س النيابيّ ،
عواتقهم .هناك خطاب الق�سم ،هناك الأولويات التي وردت
يف متنه ،هناك التحديات التي تبد�أ من التيار الكهربائي،
ال�صحية،
لت�صل �إىل معاجلة النفايات ،وزحمة ال�سري ،واخلدمات
ّ
والرتبوية ،والإقت�صاد ّية ،م��رو ًرا
واملعي�شية،
واالجتماعية،
ّ
ّ
ّ
لاً
التحديات امل�صري ّية،
بالف�ساد ،وحتديث القوانني ،وو�صو �إىل
ّ
و�أزمتي الالجئني ،والنازحني ،واجلوار املت�صدع ،وانعكا�ساته
على من حوله.

اقرتاع املنت�شرين

ينظر العهد ،ومعه الغالبية من اللبنانيني �إىل القانون
حول معجزة االغرتاب
الإنتخابي «موديل»  2018ك�إجناز� ،إذ ّ
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وجهة نظر
�إىل عجائب باجلملة تزخر
ب��اخل�ير ،وت���در على الوطن
اجتماعية.
إن�سانية –
فوائد وم��ردودات معنو ّية ،وماد ّية ،و�
ّ
ّ
يوما ،وب�أحرف من نور ب�أنه يف عهد رئي�س
و�سيذكر التاريخ ً
اجلمهور ّية العماد مي�شال عون ،متّ بتاريخ  26و 29ني�سان ،2018
عربية ،ثم يف  34دولة يف العامل،
انتخاب املنت�شرين يف �ست دول
ّ
ومتّ مبوجب هذه العملية ربط لبنان املنت�شر بلبنان املقيم،
وفتح احلدود ،و�إقامة اجل�سور ،وتفعيل القدرات والإمكانات،
وتوجيهها وتوظيفها خلدمة االزدهار ،واال�ستقرار ،وزيادة فر�ص
اال�ستثمار.
ال ميكن حتجيم هذا الإجناز� ،أو املرور به مرور الكرام ،وك�أنه
جمرد حدث عادي قد انتهى مع انتهاء العملية االنتخابية.
الوطنية ال تقا�س من هذه الزاوية ال�ضيقة ،والدليل
�إن املقاربات
ّ
اجلن�سية ،وت�شجيع اجليل الثالث �أو الرابع من
�أن اكت�ساب
ّ
االنت�شار على التعرف �إىل وطن الآباء والأج��داد ،واالنخراط يف
�صيفية تقام يف ربوع الوطن،
ك�شفية ،وخميمات
جمعيات
ّ
ّ
واكت�شاف الطاقات املذهلة ب�إمكاناتها ،وحماوالت توظيفها
وح�ض من هو مقيم
على خطوط امل�صالح امل�شرتكة املتوا�صلة،
ّ
يف الرياح الأربع من الأر�ض على امل�شاركة يف عملية جتديد
الر�سمية للدولة ،و� ً
أي�ضا امل�ساهمة
الطواقم الب�شر ّية يف امل�ؤ�س�سات
ّ
يف �صنع القرار ال�سيا�سي ،الوطني ،ال�سيادي ،لي�س بالأمر العادي.
�أما قمة الإجنازات فهي تلك الهادفة �إىل �إر�ساء ج�سور التوا�صل
مبختلف وجوهها و�أبعادها ،لتمكني الوطن من �أن ّ
يحلق
عاليا بجناحيه املقيم واملنت�شر.
ً

مقالع القامات

لي�ست «بنديرة» �أحمد بك الأ�سعد ،و�صربي حماده� ،أقل زه ًوا
و� ً
إ�شراقا من «بنديرة» القانون الن�سبي .مقالع ذلك الزمان
انية «ير ّو�س» حجارتها القا�سية رجال ال�شراويل
�صو ّ
كانت ّ
الدهر ّية ،و�أ�صحاب القامات ،املقدودة ،بقنابيزها ،وطرابي�شها
وعباءاتها املق�صبة .زم��ن خ��رج لبنان يف حينه من �سجن
وعزة
اال�ستعمار ،واالنتداب� ،إىل رحابة احلر ّية ،والكرامة،
ّ
النف�س ،وبناء الدولة ال�ضامنة ،وامل�ؤ�س�سات امل�ؤمتنة .ومقالع هذا
الزمان ال تقل ق�ساوة و�صالبة عن تلك التي كانت يف زمن
ال�شرولة والقنبزة .الفارق �أن رجال هذا الزمان قد �أ�صابتهم لوثة
التحول والتطور ،وحمل �إليهم ركب الع�صر «ال�سموكن»،
لكن الهموم امل�شرتكة واحدة ،رمبا
«ال�سينيه»،
والكرافات
ّ
ّ
بفعل التاريخ ،وعوامل اجلغرافيا ،ورمبا ب�سبب املوقع العالق
ما بني فق�ش املوج وكثبان ال�صحراء اجلافة ،ورمبا نتيجة
جمموعة من املزايا اخلا�صة الل�صيقة برتكيبة هذا اللبنان،
دوما
وتنوع جمتمعه املعقد بتعدديته ،وثقافته ،وعينه ال�شاردة ً
ّ
�إىل اخلارج لرت�صد حقيقة ما يجري عند اجلار القريب �أو البعيد.
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«بنديرة» القانون الن�سبي ثبتت لبنان الوطن والكيان على
مفارق مقاربات ثالث:
لي�س ب��الأم��ر ال�سهل �أن جت��ري انتخابات ،ومهرجانات،
انتخابية ،ودع��ائ� ّ�ي��ة يف بلد حم��اط بالرباكني
وح��م�لات
ّ
ّ
امل�شتعلة ،واحلمم الالهبة املرتاكمة ،والتدمري املدبر املنظم
للب�شر واحلجر� .إن يف هذا ما يدعو �إىل التفكري والت�أمل ،و� ً
أي�ضا
�إىل ا�ستخال�ص العرب من الدرو�س ال�سارية.
الت�شريعية �شبابها بعد
ولي�س بالأمر ال�سهل �أن جتدد ال�سلطة
ّ
والرتهل يف
�سنوات طويلة من التمديد ،مثقلة بال�شيخوخة،
ّ
وقت تغيب فيه م�ؤ�س�سات ،وت�سقط �أنظمة ،وتتهاوى كيانات
عز قوتها ونهو�ضها .و�إذا كان الزمن زمن
يوما يف ّ
كانت ً
التحول نحو اخليارات ال�صعبة واملكلفة ،كان�سحاب الواليات
ّ
املتحدة من االتفاق النووي الإيراين ،ودخول الت�سويات املعلبة
للعديد من ال�ساحات امل�شتعلة نفق الت�سويات واملزايدات بني
التحول يف لبنان ر�سم
عوا�صم الدول املتورطة� ،أو الطاحمة ،ف�إن
ّ
�أط��ره رئي�س اجلمهورية�« :إجماع ،تفاهم ،ان�صهار ،وحدة
وطنية ،وفريق عمل واحد متكامل ملواجهة التحديات».
ولي�س بالأمر ال�سهل �أن يقال ب�أن التمديد ملجل�س النواب
يوما بذريعة �أ ّنه ال ميكن �إجراء انتخابات يف ّ
ظل و�ضع
ح�صل ً
�أمني منفلت ،وعدم توافر ال�ضمانات التي ت�ؤمن مناخات
اال�ستقرار واحلر ّية للناخب كي يقوم بواجبه الد�ستوري .اليوم،
وبعد مرور ال�ساد�س من �أيار من دون «�ضربة كف» ،ميكن
متكن
القول ب�أن اجلي�ش اللبناين ،وم�ؤازرة القوى الأمنية ،قد
ّ
ّ
املظلة الواقية لال�ستحقاق الد�ستوري الذي يجري لأول
من ت�أمني
مرة بعد � 9سنوات من التمديد ،وب�أعلى ن�سبة من الكفاءة يف
ّ
توفري اال�ستقرار للمواطن ،واملر�شح ،والناخب ،و�أقالم االقرتاع،
والدوائر ،وعلى م�ساحة كل الوطن...
وتبقى «البنديرة» هي الأقوى بف�ضل الوعي اجلماعي ،والوحدة
الوطنية.
ّ

درا�سات
و�أبحاث

�إعداد :د�.أحمد ع ّلو  -عميد متقاعد

دافو�س ّ 2018
يدق ناقو�س اخلطر

ّ
حتتل
الروبوتات �سوف
ماليني الوظائف
اً
بدل من الإن�سان
املنتدى االقت�صادي العاملي هو منظمة
مقرها �سوي�سرا،
دولية م�ستقلة غري ربحيةّ ،
«مكر�سة لتح�سني حالة العامل» وفق
وهي
ّ
�شعار املنتدى الذي ي�شارك فيه ر�ؤ�ساء دول
ورجال �أعمال و�سيا�سيون و�أكادمييون،
وغريهم من قادة املجتمعات ،وه�ؤالء
د ّقوا ناقو�س اخلطر...

ت�أ�س�س املنتدى يف العام  1971على يد
�أ�ستاذ االقت�صاد والأعمال كالو�س �شواب
( Klaus Martin Schwabمهند�س
واقت�صادي �أملاين و�أ�ستاذ حما�ضر يف جامعة
جنيف) ،وا�ستقر يف كولونيي Cologny
التابعة ملنطقة جنيف يف �سوي�سرا،
واعتبا ًرا من العام  ،2006اف ُت ِتحت له
مكاتب �إقليمية يف العا�صمة ال�صينية
بكني ،وطوكيو يف اليابان ،ونيويورك
و�سان فرن�سي�سكو يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،ويف دولة الإم��ارات العربية
والهند و�أمريكا اجلنوبية.
دافو�س  Davosمدينة �صغرية تقع يف
و�سط وا ٍد على نهر الندوي�سر يف منطقة
جبال الأل���ب ال�شمالية ال�شرقية من
�سوي�سرا .وقد ا�شتهرت بو�صفها البلدة

امل�ست�ضيفة لالجتماعات
ال�سنوية «للمنتدى االقت�صادي
العاملي» ال��ذي يجتمع فيه نخبة من
رجال ال�سيا�سة والأعمال من خمتلف
دول العامل للتباحث يف ق�ضايا �سيا�سية
واقت�صادية معينة.

الأع�ضاء وامل�شاركون

ي�ضم ه��ذا املنتدى �أل��ف �شخ�صية من
ّ
ممثلي ال�شركات املتعددة اجلن�سيات
الكربى ،من �أمثال «ن�ستلة» و«نيكي»
و«مايكرو�سوفت» و«بكتل» وغريها
م��ن ال�����ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ك�برى،
والتي تزيد حركة ر�أ�س املال فيها عن
 5م��ل��ي��ارات دوالرٍ ،ف�ضلاً ع��ن القادة
وتركز النقا�شات فيه على
ال�سيا�سيني،
ّ
ّ
امل�شاكل االقت�صادية وال�سيا�سية التي
ت��واج��ه ال��ع��امل وكيفية ّ
حلها .على

ر�سميا
ال��رغ��م م��ن � ّأن املنتدى يعترب
ً
«منظمة غ�ير حكومية» ال تبغي
الربح ،ومفتوحة ملن يرغب � ،اّإل � ّأن �شروط
ع�ضويته حُتتّ م �أن ال ّ
يقل دخل ال�شركة
عن مليار دوالر يف ال�سنة� ،إىل جانب
ا�شرتاك ع�ضوية �سنوي قدره  12500دوالر.
ّ
فيكلف
� ّأما اال�شرتاك يف امل�ؤمتر ال�سنوي
 6250دوال ًرا� .إذا �أرادت ال�شركة اال�شرتاك
يف و�ضع �أجندة هذا امل�ؤمتر قبل انعقاده،
فعليها �أن تدفع  250000دوالرّ � ،أم��ا �إذا
دائما فعليها
�أرادت �أن تكون
ً
�شريكا ً
�أن تدفع  78000دوالرٍ.
يح�ضر امل�ؤمتر ال�سنوي عاد ًة لفيف من
النخب االقت�صادية �إىل جانب بع�ض ر�ؤ�ساء
ال��دول واحلكومات وال���وزراء ،وممثلي
املنظمات ال��دول��ي��ة ،وبع�ض املحامني
وال�صحفيني والأكادمييني .وقد ر�أى بع�ض
ق��ادة العامل � ّأن االجتماعات ال�سنوية
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درا�سات
و�أبحاث
لي�ست كافية لدرء املخاطر والتحديات،
تقرر عقد اجتماعات �إقليمية
لذلك ّ
على مدار العام ،يف �أمريكا الالتينية
و�أفريقيا وال�شرقني الأو�سط والأق�صى ،وذلك
من �أجل الت�سريع يف عملية «االنفتاح
واالن���دم���اج االق��ت�����ص��اد َي نْ�ْي�» والتعبئة
ل�سيا�سات املنتدى .وق��د ك��ان ن�صيب
منطقة ال�شرق الأو�سط ثالثة اجتماعات
�إقليمية بني العامني  2002و ُ 2005عقدت
يف الأردن على ال��ت��وايل ،ا�ستهدفت
بالأ�سا�س دم��ج املنطقة يف االقت�صاد
ال��ع��امل��ي ومناق�شة م�ستقبل «ال�شرق
الأو�سط الكبري» ال�سيا�سي واالقت�صادي،
ّ
يتطلبه ذلك من ا�ستقرار لتن�شيط
وما
االقت�صاد وجذب اال�ستثمارات .تناولت
تلك االجتماعات �أ�سباب الإره��اب يف
املنطقة وم�ستقبل العراق وت�أثريه� ،إىل
جانب مناق�شة اتفاقيات حترير التجارة،
فتح الأ���س��واق ،وارتفاع �أ�سعار البرتول،
�إلخ...

اجلل�سات نحو
� 4أي����ام ،وك��ان
الالفت فيها � ّأن
الن�ساء تر�أّ�سن
معظم حماورها
و�أ َد ْر َن مناق�شاتها
ال���ت���ي ت��ن��اول��ت
ّ
تتعلق
موا�ضيع
بالعوملة ،والتجارة
العاملية احل��رة،
وال�������ص���ن���اع���ة،
وحرية اال�ستثمار ،والبيئة ،وامل�ساواة بني
ّ
والت�ضخم
الرجل واملر�أة يف العمل والأجر،
��خ��وف م��ن �أزم����ة مالية
ال��ع��امل��ي وال��تّ
ّ
جديدة ه��ذا ال��ع��ام ،وح��رب العمالت.
كما تناولت اجلل�سات ق�ضايا الرتبية
واخ�تراع��ات التكنولوجيا اجل��دي��دة
وت ��أث�يره��ا يف حت�سني و���س��ائ��ل ال��ع�لاج
والدواء .كذلك عالج املنتدى عد ًدا من
الق�ضايا ال�سيا�سية والأزمات حول العامل،
كق�ضايا اللاّ جئني والنازحني والهجرة
من اجلنوب �إىل ال�شمال.

دافو�س 2018

ال�شرق الأو�سط ولبنان

عام �شعا ًرا
يرفع منتدى دافو�س كل
ٍ
للبحث والنقا�ش ،وق��د رف��ع ه��ذا العام
�شعار« :بناء م�ستقبل م�شرتك يف عامل
منك�سر» Creating a Shared
.Future in a Fractured World
وقال يل هاول املدير الإداري للمنتدىّ � ،إن
هدف االجتماع هذا العام هو «و�ضع
ع��امل منك�سرٍ»،
ر�ؤي���ة م�شرتكة يف
ٍ
ملعرفة �أين هي هذه الك�سور ،وللقيام
ب�شيء ما حيالها.
ركزت االجتماعات
وعلى هذا الأ�سا�س ّ
ع��ل��ى درا����س���ة �أ���س��ب��اب االن��ق�����س��ام��ات
العملية لها.
وا�ستطالع احللول
ّ
انطلقت �أعمال دافو�س  2018مب�شاركة
نحو �سبعني رئي�س دولة ورئي�س حكومة
ونحو  340وزي ًرا من خمتلف �أنحاء العامل،
و 3500م��ن رج��ال الأع��م��ال وال�سيا�سة
ا�ستمرت
ور�ؤ���س��اء ال�شركات العاملية.
ّ
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ُع�� ِق��دت يف امل��ن��ت��دى جل�سة بعنوان
«توازن جديد يف منطقة ال�شرق الأو�سط»
ومتّ بحث تغيرّ �أمن��اط احل��دود بني دول
ال�شرق الأو�سط ،والعنف على امتداد هذه
احل��دود .كما نو ِق�شت ّ
توقعات �إع��ادة
ت�شكيل املنطقة ،ومتّ ت�سليط ال�ضوء
على �إمكان ظهور نظام مرتابط جديد
يعيد ر�سم مالمح منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمايل �أفريقيا يف ّ
ظل �أمناط جديدة من
العالقات الإقليمية والدولية.
وقد �شارك رئي�س احلكومة اللبنانية
�سعد احلريري يف املنتدى ال��ذي ُع ِقدت
�إحدى جل�ساته حتت عنوان« :التّ حديات
ال��ت��ي ت��واج��ه ل��ب��ن��ان» ،و���ش��رح الرئي�س
احلريري موقف لبنان من ق�ضايا خمتلفة
وخ�صو�صا ق�ضايا النازحني والإره���اب
ً
وبقية دول
والعالقة مع دول املنطقة
ّ
العامل.

�أوروبا و�أفريقيا والواليات املتحدة
الأمريكية

�أث��ار املنتدى ملف «�أوروب���ا وم�ستقبل
االحت���اد» وت��ط� ّ�رق �إىل مو�ضوع الهجرة
الأف��ري��ق��ي��ة �إىل �أوروب�����ا .و�سعى رئي�س
الواليات املتحدة دونالد ترامب يف خطابه
�إىل طم�أنة ال�شركاء الدبلوما�سيني
والتجاريني لبالده ،والقلقني من مواقفه
أكد «�صداقة الواليات املتحدة
ال�سابقة .ف� ّ
عامل �أف�ضل»،
وتعاونها من �أجل بناء
ٍ
ً
دائما �شعار �أمريكا
م�ضيفا�« :س�أطرح
ً
�أ ّو اًل ،كما يتعينّ على ق��ادة البلدان
الأخرى �أن يفعلوا � ً
أي�ضا .لكن �أمريكا
�أ ّو اًل ال تعني �أمريكا وحدها ...عندما
تنمو �أم�يرك��ا ينمو ال��ع��امل معها...
و�أبوابها مفتوحة لرجال الأعمال.»...

ر�ؤى م�ستقبل ّية

قال رج��ال �أعمال �شاركوا يف م�ؤمتر
دافو�س � ّإن االعتماد املتنامي على الذكاء
ال�صناعي يف جمال الوظائف ،قد ي�ؤدي �إىل
خ�سارة الكثري منها .وك�شفت درا�سة
ُن�شرت يف ه��ذا النقا�ش العاملي � ّأن 1.4
مليون وظيفة يف الواليات املتحدة وحدها
�ستكون م��ه� ّ�ددة بحلول العام ،2026
تطور التقنيات اجلديدة.
ب�سبب ّ
ولفت �آالن روميلياك رئي�س «م��ان
املرة
باور» يف فرن�سا �إىل � ّأن «امل�س�ألة هذه ّ
ّ
تتعلق ح�ص ًرا بالعالقة بني العمال
ال
ريا �إىل � ّأن املهن اليدوية
وامل���دراء» ،م�ش ً
املهددة،
لي�ست بال�ضرورة �أكرث الأعمال
ّ

�أ���ص��ب��ح ب��ح��اج��ة
لـ«معدل للحب»
ّ
Love Quotient
يتقدم
 LQعندما
ّ
اً
للعمل ب���دل من
معدل الذكاء IQ
ّ
Intelligemce
 Quotientليبقى
للعمل معنى.

الرثوة يف العامل

الف��تً ��ا �إىل � ّأن «امل��ه��ن القائمة على
متكررة �سواء كانت يدوية
خطوات
ّ
�أم �إدارية هي التي تواجه خطر الزوال».
أكدته ال�سيدة مينو�ش
كررته و� ّ
وهذا ما ّ
�شفيق مديرة مدر�سة لندن لالقت�صاد
روتيني �أو
عندما قالتّ �« :إن كل عمل
ّ
متكرر �سي�صبح م�ؤ ّللاً ».
ّ
ور�أت م�ؤ�س�سة «ماكينزي الدولية» � ّأن
الإن�سان الآيل �سي�شغل نحو  800مليون
وظيفة بحلول العام .2030
كما ر�أى جاك ما م�ؤ�س�س جمموعة
«علي بابا» عمالق التجارة ال�صينية،
«� ّأن اع��ت��م��اد امل���ع���ارف وال��ت��ع��ل��ي��م
الكال�سيكي الثابت منذ � 200سنة
�سيجعل �أطفالنا يف�شلون لأ ّن��ه��م لن
ي�ستطيعوا مناف�سة الآالت ،لذلك يجب
� ّأن ّ
نعلم الأطفال املهارات الناعمة Soft
والقيم،
 ،Skillsكالتفكري امل�ستقل،
ّ
وعمل الفريق» .كما ر�أى � ّأن الإن�سان

ّ
منظمة
ذكرت
«�أوك�����س��ف��ام» يف
تقريرها � ّأن %82
من الرثوة العاملية
ذه��ب��ت يف ال��ع��ام
املا�ضي �إىل  %1من
���س��ك��ان ال��ع��امل،
يف ح�ين � ّأن 3.7
م��ل��ي��ار ن�سمة مل
ي�ستفيدوا من زيادة
حت�سن
ثرواتهم �أو
ّ
معي�شتهم .كما
ذكرت � ّأن ثروة الأغنياء ازدادت بن�سبة
 %13منذ العام  ،2010بينما مل ترتفع
العمال � اّإل بن�سبة  %2فقط .كذلك
�أجور ّ
مبعدل واحد كل
ارتفع عدد الأثرياء
ّ
يومني ،يف الفرتة املمتدة بني �آذار 2016
و�آذار  .2017ور�أت ّ
املنظمة � ّأن هذا الت�صاعد
الكبري ميكن �أن ي�ضاعف ن�سبة
الفقر املدقع �أك�ثر من  7م��رات ،و� ّأن
«�إعادة ت�صميم امل�ستقبل الأف�ضل يكون
مبكاف�أة �أ�صحاب العمل ال�صعب بن�سبة
�أكرب من مكاف�أة �أ�صحاب الرثوة».

االنتقادات

يرى نا�شطون يف «املعهد العابر للحدود»
ّ � Transnational Instituteأن منتدى
دافو�س لي�س � اّإل م�ؤ�س�سة للنخب العاملية
ربا لـ«عوملة مافيوقراطية»
ال�صاعدة ،ومن ً
لأ���ص��ح��اب ال��ب��ن��وك ،وال�����ص��ن��اع��ي�ين،
والتكنوقراط ،وال�سيا�سيني ...يتبادلون

ف��ي��ه �أف��ك��اره��م خل��دم��ة م�صاحلهم
امل�شرتكة ،م�صاحلهم هم فقط ...ذلك
�أ ّنهم مل يغيرّ وا �شيئً ا يف م�شاكل العامل
كتلوث البيئة� ،أو االحتبا�س احلراري،
ّ
�أو الأمرا�ض املزمنة �أو الديون .إ� ّنهم فقط
ينقلون ع��بء ح��ل��ول ه��ذه امل�شاكل
عن عاتق احلكومات ورجال الأعمال
ويحولونها �إىل م�س�ؤولية مبا�شرة تقع على
ّ
عاتق امل�ستهلكني يف �أ�سفل الهرم.
كذلك ،يتّ هم البع�ض �أع�ضاء املنتدى
ب�أ ّنهم نخب عاملية غنية تعي�ش يف بروج
عاجية خارج مفاهيم ال��والء لوطن �أو
لأمة بعينها ،وينظرون �إىل العامل من
خ�لال ن� ّ
�ظ��ارات م�صاحلهم الزجاجية
امللونة ،والتي ال تت�أثر مبا يجري حولها �أو
ّ
ت� ّؤثر فيه � ،اّإل مبا يخدم م�صاحلها.
ومن املعلوم يف هذا ال�سياق � ّأن الأ�صوات
املحتجة على دافو�س و�سيا�سات العوملة،
ّ
� ّأدت �إىل قيام تظاهرات يف مدن �سوي�سرية
بالتزامن مع انعقاد العديد من دوراته،
لكنّ ها ّ
ظلت بعيدة م��ن ال��ت��أث�ير يف
�أعماله.
يقدم
يف املقابل يرى م�ؤيدو دافو�س �أ ّنه ّ
فر�صا لعقد لقاءات وتفاهمات �سيا�سية
ً
واقت�صادية واجتماعية ترفع احلواجز
وتفتح بع�ض الطرق واملنافذ امل�سدودة يف
مما ي�سهل االنفتاح
العالقات الدوليةّ ،
ومي��د ج�����س��و ًرا لو�صل ما
على الآخ���ر،
ّ
انقطع بني الدول والأ�شخا�ص.

املراجع:

• http://www.weforum.
org/events/world-economicforum-annual-meeting
• http://www.weforum.org/
about/world-economic-forum
• http://en.wikipedia.org/
wiki/world-economic-forum
• http://fortune.com/whatis-the-world-economicforum-annual-meeting-davos
العدد 395

69

ق�ضايا
�إقليمية

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

على الرغم من عدم وجود قانون يحدد دور زعيم
املعار�ضة يف �إ�سرائيل حتى العام  ،2000ف�إنه كان من املعتاد،
قبل هذا التاريخ� ،أن تنعقد اجتماعات دورية بني كل من
رئي�س جمل�س الوزراء يف ال�سلطة ورئي�س �أكرب حزب معار�ض
خارج احلكومة ،للتداول يف �ش�ؤون البلد املختلفة وبخا�صةٍ
احل�سا�سة منها ،ولكن انعقاد تلك االجتماعات كان يتم
فقط بقرار من رئي�س الوزراء نف�سه.

القانون يعطي دو ًرا للمعار�ضة

يف �أوائ���ل ال��ع��ام  ،2000متّ التقدم مب�شروعي ق��ان��ون �إىل
الكني�ست لتعديل و�ضع زعيم املعار�ضة ودوره .كان
�أحدهما «م�شروع قانون احلكومة» (املقدم من احلكومة
نف�سها) والآخ��ر هو «م�شروع قانون الأع�ضاء امل�ستقلني»،
وقدمه ع�ضو الكني�ست عوزي الن��داو .متّ دمج امل�شروعني
ّ
وح ّد َدت اخلطوط العري�ضة لدور
يف تعديل واحد (متوز ُ ،)2000
مهما من
زعيم املعار�ضة ،باعتباره وحزبه ي�شكالن جز ًءا
ً
الر�أي العام الداخلي و�أداة �أ�سا�سية ملراقبة �أن�شطة احلكومة.
يف الوقت الراهن �أ�صبح �أكرث الإ�سرائيليني را�ضني بالواقع
القائم لالحتالل ،وا�ست�سلموا حلجة احلكومة �أن ا�ستمرار
هذا االحتالل �ضروري حلماية الأم��ن القومي الإ�سرائيلي،
لكن ثمة �آخرون ينظرون �إىل االحتالل لي�س فقط باعتباره
ج�سيما حلقوق الإن�����س��ان الفل�سطينيي ،بل
انتهاكا
ً
ً
كتهديد حقيقي للطابع الدميوقراطي الإ�سرائيلي والطابع
القومي اليهودي.
حافظت احلكومات الإ�سرائيلية اليمينية على االحتالل
ب�أي و�سيلة متاحة ،مبا يف ذلك ا�ستخدام القوة ،بينما ف�شلت
�أح��زاب املعار�ضة الإ�سرائيلية من الي�سار والو�سط ب�شكل
ف��ادح ،وعلى مدى �سنوات متعددة ،يف النهو�ض بربنامج
ّ
وحل ال�صراع الفل�سطيني
موحد لإنهاء االحتالل
�سيا�سي
ّ
الإ�سرائيلي على �أ�سا�س ّ
حل الدولتني.
ّ
املمثلة يف «املع�سكر
يتّ هم زعيم املعار�ضة الإ�سرائيلية
ال�صهيوين» يت�سحاق هرت�سوغ رئي�س ال���وزراء نتنياهو
بازدواجية املواقف واملعايري لأنه يعلن ت�أييده ّ
حل الدولتني،
عمليا يقوم ب�أعمال تتناق�ض مع هذا املبد�أ .ويرى
لكنه
ًّ
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هل من دور للمعار�ضة
هرت�سوغ �أن احلكومة الإ�سرائيلية يف عهد نتنياهو تنفّ ذ
عملية �ضم زاح��ف للمناطق وامل�ستوطنات يف ال�ضفة،
كما ي�صف نتنياهو �أنه «عاجز عن اتخاذ قرارات �إبداعية
تاريخية».

م�شروع هرت�سوغ

يف امل��ق��اب��ل ي��دع��و ه��رت�����س��وغ �إىل اق��ت�����س��ام ال��ق��د���س مع
الفل�سطينيني ،حمذّ ًرا من تفويت فر�صة تاريخية للت�سوية
يهدد م�ستقبل دولة �إ�سرائيل .وهو يدعو � ً
أي�ضا �إىل �إجراء
مبا ّ
انتخابات برملانية مبكرة �أو ا�ستفتاء عام حول ّ
حل الدولتني.
م�شروعا من ع�شر نقاط للخروج من
يقدم
ً
ويف الوقت نف�سه ّ
حالة املراوحة والتعطيل التي تتبناها احلكومة احلالية
وتطبقها ،وهي كالآتي:
ّ
 .1جتديد الت�صديق من قبل الطرفني ،والتزام املجتمع الدويل
جنبا �إىل جنب يف
حتقيق الهدف النهائي لدولتني تعي�شان
ً
�سالم و�أمن.
 .2اتفاق اجلانبني على و�ضع �إطار زمني (ملدة ت�صل �إىل 10
�سنوات) ،على �أن يتم خالله �إعالن كامل املنطقة �إىل
الغرب من نهر الأردن مكا ًنا لنبـذ العنـف من �أي نوع.
ويت�ضـمن �إن��ـ��زال عقوبة ال
م�شتـركا
ويكـون التنفـيذ
ً
ّ
هوادة فيها على �أي نوع من الإرهاب �أو التحري�ض ،وذلـك
ب�إ�شـراف مبا�شر من جمـل�س الأمن الذي يتبنّ ى قـرا ًرا حـول
هذا املو�ضوع.
 .3انتقال اجلانبني خالل هذه الفرتة �إىل العمل على حتقيق
ر�ؤية الدولتني ،وموا�صلة �إ�سرائيل االنف�صال عن الفل�سطينيني
من خالل ا�ستكمال اجلدار الذي من �ش�أنه حماية القد�س
والكتل اال�ستيطانية ،وبناء منطقة عازلة بني القد�س والقرى
الفل�سطينية حول املدينة ،و�إعطاء الفل�سطينيني �سلطات
�أو�سع .وت�شمل هذه ال�سلطات �صالحيات مدنية يف جزء
من املنطقة «ج»( ،نحو  %60من م�ساحة ال�ضفة) لتمكني
التنمية احل�ضرية يف التجمعات الفل�سطينية املحاذية

ي�ؤدي �إىل �إعالن انتهاء ال�صراع.
 .10تدعم دول املنطقة علنً ا وبقوةٍ
ال��ت��ح��رك��ات ،ك��ج��زء م��ن م��ب��ادرة
�إقليمية دراماتيكية وا�سعة .وتدفع
�إ�سرائيل ُق ُد ًما م�س�ألة �إن�شاء م�ؤ�س�سات
م�شرتكة يف ال�شرق الأو�سط تعمل على
تطوير املنطقة� ،إىل التعاون يف جماالت الأم��ن واالقت�صاد
واملياه وم��رور الب�ضائع والعمال ،وجعل القد�س مركز هذا
املجمع الإقليمي.

يف الكيان الإ�سرائيلي اليوم؟
للجدار الفا�صل واملدن الفل�سطينية الكبرية .وهذا بال�ضبط
هو عك�س ما يطالب به زعيم حزب البيت اليهودي ووزير
التعليم نفتايل بنيت� ،أي �ضم �إ�سرائيل للمنطقة «ج».
 .4وقف �إ�سرائيل �أعمال البناء خارج الكتل اال�ستيطانية
وجتنّ ب خطوات تغيري الواقع جميعها على الأر�ض يف تلك
املناطق ،با�ستثناء الأعمال املطلوبة للأمن ،لتمكني تنفيذ
ر�ؤية الدولتني.
 .5خالل هذه الفرتة� ،ستت�سارع ب�شكل كبري التنمية
االقت�صادية الفل�سطينية ،مب�ساعدة �إقليمية ودولية .و�سوف
ت�شمل ه��ذه التنمية احل�ضرية� ،إع���ادة ت�أهيل خميمات
ي للحياة.
الالجئني وتطوير اقت�صاد و�صناعة قاب َل نْ ِ
 .6يعمل الفل�سطينيون على منع �أي «�إرهاب» �أو حتري�ض،
ً
وي�صوغون � ً
وا�سعا بني الف�صائل الفل�سطينية،
اتفاقا
أي�ضا
وطنيا ً
ً
نتيجته �أن ال�ضفة وغزة �ستكونان حتت �سيادة واحدة .و�إذا
�سمح لهم ب�إعالن دولة فل�سطينية يف حدود
فعلوا ذلكُ ،ي َ
وا�ضحا � ّأن احلدود الدائمة لهذه الدولة
م�ؤقتة ،و�سوف يكون
ً
تتحدد فقط من خالل اتفاق .و�ستدر�س �إ�سرائيل االعرتاف
ّ
بالدولة الفل�سطينية ب�شكل �إيجابي ،وتعلن �أنها ترى هذه
الدولة ك�شريك لت�سوية دائمة.
 .7يوا�صل اجلي�ش الإ�سرائيلي العمل يف �أنحاء ال�ضفة جميعها
حتى نهر الأردن ،وحول قطاع غزة ،وي�ستمر التن�سيق الأمني
مع ال�سلطة الفل�سطينية وي�صبح ً
وثيقا �أكرث.
 .8تعمل الأطراف على �إعادة ت�أهيل قطاع غزة وبناء ميناء
يخ�ضع لرتتيبات �أمنية م�شددة ،ونزع ال�سالح بالكامل
وتدمري الأنفاق.
مرت من دون عنف،
 .9بعد هذه الفرتة ،على افرتا�ض �أنها ّ
�سيعمل اجلانبان على فتح مفاو�ضات مبا�شرة ،بدعم من
دول املنطقة واملجتمع الدويل .و�ست َ
ُعقد املحادثات من دون
�شروط م�سبقة ،بني �شريكني على قدم امل�ساواة ،على حممل
اجلد وبحزم ،وت�ؤدي �إىل اتفاق �سالم �شامل ونهائي ،وت�سوية
ّ
الق�ضايا املثرية للجدل جميعها ،وحتديد احلدود الدائمة مبا

حتالف للمعتدلني؟

من ناحية �أخرى ر�أى هرت�سوغ �أن خطاب الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب يف القمة العربية الإ�سالمية الأمريكية قد
و�ضع حجر الأ�سا�س لإن�شاء «حتالف للمعتدلني تكون
�إ�سرائيل ع�ض ًوا فيه» .كما دعا �إىل اقت�سام القد�س مع
الفل�سطينيني ،حمذّ ًرا من تفويت فر�صة تاريخية للت�سوية
يهدد م�ستقبل دولة �إ�سرائيل.
مبا ّ
ردا على خطاب رئي�س ال��وزراء بنيامني
وق��ال هرت�سوغًّ ،
نتنياهو �أمام الكني�ست« :اليوم ،القد�س موحدة على الورق
حمرم على اليهود،
فقط ،ويف الواقع ،ف� ّإن ال�شطر ال�شرقي منها ّ
ويف بع�ض الأحيان ممنوع على قوى الأمن ...فهل هذه هي
املدينة املوحدة التي حلم بها نتنياهو» .و�أو�ضح هرت�سوغ �أن
الرئي�س الأمريكي ترامب جاء �إىل �إ�سرائيل بعد لقاءات مع
مهمني وبيده ر�سالة مفادها � ّأن املنطقة تريد
زعماء عرب
ّ
ؤكدا �أن اللحظة م�ؤاتية للتوجه
�سالما ،وهي نا�ضجة له ،م� ً
ً
نحو عملية تاريخية �شجاعة لتحقيق ر�ؤية الدولتني ل�شعبني.
بالتزامن مع ت�صريحات هرت�سوغ ،تظاهر ع�شرات الآالف
من ن�شطاء الي�سار الإ�سرائيلى يف تل �أبيب حتت �شعار «دولتان
عاما على احتالل ال�ضفة
و�أم��ل واح��د يف ذك��رى م��رور 50
ً
الغربية .و�أر�سل الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س ر�سالة
متت قراءتها �أمام املتظاهرين و�سط هتافاتهم قال فيها
اعرتفنا ب�إ�سرائيل واتفقنا على حل الدولتني ،حان الوقت �أن
تعرتف �إ�سرائيل بدولة فل�سطني وتُنهي االحتالل .لكن �أمام
الواقع الراهن ال�ضاغط ب�شدة على اجلميع يبدو �أن �أحزاب
ً
ف�شال
املعار�ضة الإ�سرائيلية من الي�سار والو�سط قد ف�شلت
ذريعا يف النهو�ض بربنامج �سيا�سي موحد لإنهاء االحتالل
ً
ّ
وحل ال�صراع على �أ�سا�س حل الدولتني.
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ق�ضايا
ع�سكرية
كان الفتًا ع�سكر ًيا املعركة التي
جرت يف ني�سان املا�ضي يف الأجواء
ال�سورية ،وا�ستُهدِ فت خاللها
بع�ض املواقع املدنية والع�سكرية
ال�سورية ب�صواريخ كروز غربية،
فرن�سية وبريطانية و�أمريكية،
انطال ًقا من قاذفات ا�سرتاتيجية
ومن بوارج حربية .وقد ت�ضاربت
املعلومات ح��ول جن��اح هذه
ال�صواريخ املتطورة بتحقيق
�أهدافها� ،أو ف�شلها واعرتا�ض
الق�سم الأك�بر منها بوا�سطة
منظومة دف��اع ج��وي رو�سية
قدمية العهد� .سنحاول الإ�ضاءة
بطريقة مو�ضوعية على املعطيات
الع�سكرية والفن ّية والتقن ّية ،التي
رافقت هذه ال�ضربة ال�صاروخية،
مبعزل عن املعطيات الأخرى.

�إعداد :العميد املتقاعد �شارل �أبي نادر

هل ميكن �إ�سقاط
�صواريخ «توماهوك»
الأمريكية مب�ضادات
رو�سية قدمية؟

املعطيات الع�سكرية

لقد ا�ستعملت ق��وات ال��دف��اع اجلوي
ال�سورية يف املواجهة �صواريخ اعرتا�ضية
من طراز «�إ�س »125-و«�إ�س »200-و«بوك»
و«ك����ف����ادرات» ،وه���ي ال ت��ع��ت�بر من
وادع��ت
املعدات الع�سكرية احلديثةّ ،
هذه القوات �أ ّنها �أ�سقطت ن�سبة كبرية
من ال�صواريخ ،ومن بينها «توماهوك»
الأمريكية ،قبل الو�صول �إىل �أهدافها.
ال�صواريخ االعرتا�ضية
فما هي مميزات ّ
التي ا�ستُخ ِدمت يف املواجهة؟

املنظومات االعرتا�ضية

• «�إ�س – :»125
بطاريات �صاروخية ق�صرية املدى دخلت
اخلدمة يف اجلي�ش ال�سوفياتي يف العام
 1961حتت ا�سم «�إ����س 125-نيفا» ،ومت
ت�صديرها مب�سمى «بيت�شورا» ،وحتمل
ح�سب ت�صنيف البنتاغون والناتو ا�سم
«.»SA-3 Goa
72

العدد 395

تُ�ستخدم ه���ذه امل��ن��ظ��وم��ة للت�صدي
للأهداف اجلوية بطيار ومن دون طيار
على االرتفاعات املنخف�ضة التي تراوح
بني  20و 18000مرت وعلى بعد � 3.5إىل 25
كلم.
• «�إ�س:»200-
من�صات دف��اع جوي �صاروخية بعيدة
املدى خم�ص�صة حلماية القوات واملن�ش�آت
من الطائرات القاذفة وال�صواريخ ،من�صات
�إطالق �صواريخها ثابتة ،متّ ت�صميمها
يف العام  1964ودخلت اخلدمة يف اجلي�ش
ال�سوفياتي منذ العام  ،1967وحملت
�أ�سماء�« :أنغارا» و«فيغا» و«دوبنا»� ،أما يف
ت�صنيف البنتاغون والناتو ،فهي �صواريخ
«�سام – .»5
• «منظومة بوك»:
منظومة دفاع جوي �صاروخي �سوفياتية
خم�ص�صة للت�صدي للأهداف
متحركة،
ّ
علو يراوح بني
اجلوية عالية املناورة على ّ
 14كلم و 30كلم ،وهي تعمل يف ظروف

الت�شوي�ش الإلكرتوين ال�شديد.
دخ��ل��ت «ب���وك» اخل��دم��ة يف اجلي�ش
ال�سوفياتي يف العام  ،1979وال تزال قيد
اخلدمة يف الكثري من بلدان ال�شرق
الأو���س��ط و�شرقي �أوروب����ا ،وق��د خ�ضعت
ل��ل��ت��ح��دي��ث ب��ع��د ت��ف��ك��ك االحت����اد
ال�سوفياتي ،تُع َرف يف الناتو والبنتاغون
با�سم «�سام – .»11
• «منظومة 2ك 12كوب»:
ُي�سمى النموذج الت�صديري «كفادرات»،
ويطلق عليها يف اخل���ارج ا�سم «�سام
خم�ص�صة للدفاع عن القوات
 ،»6وهي
ّ
وحلمايتها م��ن ال��ط��ائ��رات والقذائف
ّ
املحلقة على ارت��ف��اع��ات منخف�ضة
ومتو�سطة ،وب�سرعات �أق��ل من �سرعة
ال�صوت و�أكرب منها ،وال تزال يف خدمة
اجلي�ش الرو�سي وجيو�ش الكثري من
الدول.
�أ�سقطت منظومة «�سام � »6أول �أهدافها
اجلوية يف �شباط  ،1963وخ�ضعت بعدها

املو�سعة حتى
ل�سل�سلة من التجارب
ّ
ثم خ�ضعت
دخلت الإنتاج يف العام ّ ،1967
ل��ع��دة حت��دي��ث��ات ل��ت�لائ��م املتطلبات
احلديثة يف الدفاع اجلوي يف الدول التي
�صدرت �إليها ،وبينها م�صر و�سوريا والعراق
ّ
واجلزائر وليبيا و�إيران ودول �أوروبا ال�شرقية.

املنظومات املُ ِ
هاجمة

�أطلقت الوحدات الأمريكية ما بني 100
و� 120صاروخ كروز من طراز «توماهوك»،
ت��و ّزع��ت من�صات �إطالقها ب�ين �سفن
حربية يف البحر الأحمر ،وقاذفات قنابل
ا�سرتاتيجية انطلقت من قاعدتي العديد
يف قطر و�إجنرليك يف تركيا� .شاركت
الوحدات الربيطانية بوا�سطة  4قاذفات
مقاتلة نوع «تورنادو جي �أر � ،»4أطلقت
�صواريخ «�ستورم �شادو»� .أما الفرن�سيون
ف�شاركوا ب ��إط�لاق ���ص��واري��خ موجهة
جمهولة النوع من قاذفات «رافال».
• «توماهوك بي جي �أم:»109-
���ص��اروخ عابر للقارات دخ��ل اخلدمة
يف العام  ،1983وا�ستُخدم ل�ضرب �أهداف
حمددة بعيدة ،يزن  1.5طن ومز ّود �شحنة
كيلوغراما ،وميكن
نا�سفة وزنها 450
ً
تزويده ر� ًأ�سا نوو ًيا.
يتم �إط�لاق��ه م��ن غ��وا���ص��ات و�سفن
كبرية .وي�سري نحو هدفه ب�سرعة 880
كيلومرتًا يف ال�ساعة ،وميكن �أن يبلغ
مداه  2500كيلومرت (بح�سب الأنواع)،
ّ
ودقته حمددة بب�ضعة �أمتار.

مت ا���س��ت��خ��دام��ه يف غالبية م��ع��ارك
الأم�يرك��ي�ين يف �أفغان�ستان وال��ع��راق
و�سوريا ،وكانت ن�سبة �إ�صابته لأهدافه
جدا ( 282من �أ�صل ً 297
هدفا).
مرتفعة ً
بف�ضل نظام توجيهه بالرادار ميكن
لـ«توماهوك» �أن ّ
علو يراوح
يحلق على ّ
بني  15و 100مرت عن الأر�ض ،ويتكيف مع
خفيا قدر الإمكان.
ت�ضاري�سها ليبقى
ً
�ضد البنى التحتية
وهو ذو فاعلية مرتفعة ّ
املهمة مثل الأبنية والثكنات واملطارات
املح�صنة.
والأهداف
ّ
ميتاز «توماهوك» ب�أنظمة التوجيه
الذاتي ،و َي�ستعمل خارطة رادارية مربجمة
للت�أقلم مع الت�ضاري�س على امل�سار ،ف�ضلاً
عن جهاز ا�ست�شعار كهربائي ب�صري،
يمُ َ ِّ
كنه من البقاء على �أق��ل ارتفاع
ممكن تفاد ًيا للدفاعات ال�صاروخية.
كما �أنه ميتاز � ً
متطور
أي�ضا بنظام ذاتي
ّ
لإ�صابة الهدف ،يقارن من خالله ال�صور
املخزنة لديه عن الهدف مع �صور حديثة
ّ
يح�صل عليها م��ن نظامه اخل��ا���ص،
ذاتيا لأي تغيري �أو تعديل
و ُيجري
ً
ت�صحيحا ً
بالهدف مع �إعادة برجمة معطياته.

ما الذي ح�صل؟

أكدت وزارة الدفاع الرو�سية �سقوط
لقد � ّ
ن�سبة كبرية من �صواريخ ال��ـ«ك��روز»
وخ�صو�صا ال��ـ«ت��وم��اه��وك»،
امل��ت��ط� ّ�ورة
ً
باعرتا�ضها من قبل منظومة الدفاع
ِ
ينف الأمريكيون
اجلوي ال�سورية ،ومل

ٍ
ب�شكل وا�ضح� ،إذ قالوا فقط � ّإن
ذلك
�صواريخهم ّ
حققت �أهدافها ،الأمر الذي
ال ينفي �سقوط عدد منها .ومع الت�صريح
الرو�سي الر�سمي ب��أن الوحدات الرو�سية
يف حميميم مل ت�ستعمل منظومات « إ�
�س � »300أو «�إ �س  ،»400بل عملت فقط
على تزويد منظومات الدفاع ال�سورية
�إح��داث��ي��ات ���ص��واري��خ «ت��وم��اه��وك»،
ميكن ا�ستنتاج ما ح�صل من خالل
التقنية الآتية:
تتبع الأه���داف الطائرة
تعترب تقنية ّ
(�صواريخ وط��ائ��رات) الأ�سا�س يف تطور
منظومات الدفاع اجلوي امل�ضادة للأهداف
وخ�صو�صا تلك التي تتمتع بقدرة
الطائرة،
ً
على التخفي مثل �صاروخ الـ«توماهوك».
فالأخري ي�ستطيع اعتماد م�سار يرتفع
عن �سطح الأر����ض بحدود  80م�ترًا .يف
املقابل ي�ستطيع الـ«�إ �س  »300اكت�شاف
الأهداف الطائرة على ارتفاع بحدود 25
يتميز بقدرة راداراته
مرتًا فقط ،لكنه
ّ
على تتبع �أكرث من  100هدف يف الوقت
نف�سه وحتديد �إحداثياتها بدقة وب�سرعة،
وب ��إم��ك��ان م��وال��ف��ة منظومة التتبع
والتوجيه لديه مع منظومات �أخرى� ،أي
ميكنه تزويد املنظومات الرو�سية الأخرى
هذه املعطيات وبالتايل ا�ستثمارها.
ا�ستنا ًدا �إىل هذه املعطيات ،ميكننا
االعتبار �أن �إ�سهام منظومة التتبع
والتوجيه اخلا�صة بالـ«�إ �س  »300يف �إعطاء
املنظومات ال�سورية املعطيات ال�ضرورية
عن �إحداثيات �صواريخ «توماهوك»
وم�ساراتها يف الوقت املنا�سب ،كان
كافيا العرتا�ضها بنجاح.
ً

املراجع:

• http://www.aljazeera.net/
encyclopedia/military
• https://ar.wikipedia.org/
wiki
•https://arabic.rt.com/
middle_east
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�إعالم
توا�صلي

�إعداد :تريز من�صور

مواقع التوا�صل

�شاركت مواقع التوا�صل االجتماعي �أو ما
يعرف بالـ ( Social Mediaفي�سبوك
وتويرت وغريهما) يف االنتخابات النيابية.
وظهرت هذه املواقع ك�أحد روافد الإعالم
الإلكرتوين ،و�سعت �إىل الـت�أثري يف الر�أي العام،
واحل�شد عرب املجموعات �أو ال�صفحات.
يتم
لكن ما هي فاعلية هذه املواقع على �صعيد الت�أثري يف الر�أي العام االنتخابي اللبناين؟ وكيف ّ
يقدمون �إجاباتهم يف ما يلي.
ذلك؟ �أ�ساتذة
متخ�ص�صون يف ك ّلية الإعالم -اجلامعة اللبنانيةّ ،
ّ

امل��ر���ش��ح��ون ه���ذه امل���واق���ع للتوا�صل
م��ع ج��م��اه�يره��م وع��ر���ض براجمهم
وطروحاتهم بهدف التجيي�ش ورفع ن�سبة
بد من الإ�شارة
الأ�صوات امل�ؤ ّيدة .لكن ال ّ
�إىل � ّأن ه��ذه العملية يجب �أن تبقى
�ضمن ما تفر�ضه �أخالقيات التخاطب
م��ع اجلمهور ،واالب��ت��ع��اد ع��ن الإ���س��اءة
للمر�شحني الآخ��ري��ن .فا�ستخدام ما
يت�ضمن
ي�سمى بخطاب الكراهية الذي
ّ
ّ
الذم �أو القدح� ،أو ن�شر معلومات
الت�شهريّ ،
ّ
م�ضللة عن ّ
يعر�ض املرتكب
مر�شح �آخرّ ،
�إىل املالحقة القانونية وف��ق القوانني
املرعية الإجراء.
ّ

تكاف ؤ� يف فر�ص الإعالم االنتخابي

يلفت الدكتور ب�شري �إىل � ّأن مواقع
التوا�صل االجتماعي لي�ست بو�سائل

هل هي العب �أ�سا�سي يف االنتخابات؟!

�أخالقيات التخاطب مع اجلمهور

� ّأث��رت مواقع التوا�صل االجتماعي يف
م�سار االنتخابات يف ال���دول الأوروب��ي��ة
والأمريكية ب�شكل وا�ضح .يف لبنان،
ي�ستخدم معظم املر�شحني ح�ساباتهم
على موقع في�سبوك للرتويج االنتخابي،
حماولني الـت�أثري يف جمهورهم وح�شده
لت�أييد م�شاريعهم و�آرائهم...
ووف��ق مدير كلية الإع�ل�ام  -الفرع
(من�سق الفرقة
الأول الدكتور عماد ب�شري
ّ
البحثية لعلوم الإعالم واالت�صال يف املعهد
ال��ع��ايل للدكتوراه يف الآداب والعلوم
الإن�سانية واالجتماعية) � ّأن ا�ستخدام
مواقع التوا�صل االجتماعي يف العملية
يتم من خالل ّ
�شقني:
االنتخابية ّ
الأول :خماطبة املر�شحني جلمهورهم،
74
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الدكتور عماد ب�شري
وممار�سة الإعالم االنتخابي.
ال��ث��اين :ا�ستخدام مواقع التوا�صل يف
الدعاية والإعالن االنتخابيني.
وي�ضيف ال��دك��ت��ور ب�شري :ي�ستخدم

�إعالم ،وهي تر�سي قاعدة تكاف�ؤ الفر�ص
ب�ين املر�شحني ومنا�صريهم لناحية
مكنت
الإع��ل�ام االن��ت��خ��اب��ي .ف��ه��ي ّ
كل مر�شح من خلق بيئة �إلكرتونية
للتوا�صل مع اجلمهور.
يف م���ا ي��خ����ّ�ص الإن����ف����اق الإع��ل�اين
ّ
من�صات مواقع التوا�صل
للمر�شحني عرب
ّ
االجتماعي ،ي�ستطيع ّ
املر�شح اللجوء �إىل
الإعالنات االنتخابية املدفوعة عرب هذه
ي�صرح لهيئة الإ�شراف
املواقع ،على �أن
ّ
عن حجم �إنفاقه االنتخابي ،ويف حال
امتنع عن ذل��ك ،يكون قد ارتكب
تعر�ض نتيجته للطعن
خمالفة قانونية ّ
ح�سب قانون االنتخاب.
�أم���ا يف م��ا يتعلق ب��ت��أث�ير احلمالت
االن��ت��خ��اب��ي��ة ع�ب�ر م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي على اجتاهات ال��ر�أي العام
وقدرتها على تغيري �أراء الناخبني �أو
املقرتعني ،فيعترب الدكتور ب�شري �أنه من
التنب�ؤ بالنتائج من دون درا�سات
ال�صعب
ّ
ريا �إىل � ّأن النظام الطائفي
علمية ،م�ش ً

يتحكم مب�سار العملية
يف لبنان
ّ
االنتخابية .وبالتايل ف� ّإن احلمالت عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي ال ميكن
�أن تُ�سهم يف تغيري �آراء الناخبني ب�سهولة،
ّ
�شكلت فر�صة �أمام
لكن الأكيد �أنها
ّ
املر�شحني لعر�ض براجمهم االنتخابية
والتوا�صل مع ناخبيهم.

حجم الت�أثري يف ّ
ظل اخليارات الطائفية
والعائلية

يف ال�سياق عينه يو�ضح املدير ال�سابق
ملركز علوم اللغة والتوا�صل الدكتور
غ�سان مراد (�أ�ستاذ الأل�سنية واملعلوماتية
والإعالم الرقمي يف ّ
كلية الإعالم) ،أ� ّنه
ميكن لو�سائل التوا�صل االجتماعي
تت�ضمنه من حمالت واقرتاحات
عرب ما
ّ
الت�أثري على النا�س وت�شكيل الر�أي العام
يف الدول الدميوقراطية ،حيث خيارات
الناخبني لي�ست طائفية �أو عائلية...
�أما بالن�سبة �إىل املواطن اللبناين ،فمن
امل�ستحيل �أن يت�أثر بال�شعارات �أو احلمالت
االنتخابية ،لأن الثقة غري موجودة ،والر�أي
العام مبعرث ...ولكنّ ه اعترب � ّأن و�سائل
التوا�صل االجتماعي ت�ؤدي دو ًرا يف خدمة
بع�ض املر�شحني ذوي الإمكانات املادية
املتوا�ضعة ،بحيث يتمكنون عربها من
الإعالن عن براجمهم ب�أ�سعار منخف�ضة
وخماطبة نحو  58يف املئة من اجلمهور يف
العامل العربي.
• هل يعني ذل��ك �أن و�سائل التوا�صل
االجتماعي بتوفريها الفر�ص للمر�شحني ذوي
الإمكانيات املحدودة ،ميكن �أن ت ؤ� ّثر يف نتائج
االنتخابات؟
ربا � ّأن
يجيب الدكتور مراد بالنفي ،معت ً
هذا الأمر لن ي�ؤثر يف النتائج االنتخابية،
و�إمنا يزيد من عدد املنتخبني امل�ؤيدين
ل�ل�أح��زاب الكبرية ،كما يو�ضح �أن
في�سبوك وتويرت هما و�سائل للتوا�صل
واالت�صال ولي�ستا و�سائل �إعالمية تقدم
املحتوى ،وق��د تكونان و�سيلة لزيادة
الناخبني ولتجيي�ش اجلماهري ،لكنّ هما
حتما لن يغيرّ ا النتائج.
ً

الدكتور غ�سان مراد

الدكتورة مي العبد الله

وردا على ���س��ؤال ح��ول �شراء ع��دد من
ً
امل��ؤ ّي��دي��ن (� ،)likeأو ع��دد امل�شاركني
من�صات مواقع التوا�صل
للمحتوى على
ّ
االجتماعي� ،أ�شار �إىل � ّأن هذه العملية
تُعرف بالن�شر الذكي ،على اعتبار �أنها
من �أق��وى الطرق الت�سويقية للخدمات
واملنتجات و�أكرثها فاعلية ،وهي ّ
توفر
للمر�شحني طريقة �سهلة للو�صول �إىل
الناخبني ،كما �أنها ّ
توفر لهم تقارير
تف�صيلية ع��ن حمالتهم وت��أث�يره��ا
.Feedback
أخ�ي�را �إىل �أن
ولفت ال��دك��ت��ور م��راد �
ً
في�سبوك هو و�سيلة التوا�صل الأك�ثر
ا�ستقطا ًبا ،فعلى موقع تويرت ال تتجاوز
ً
حرفا ،وهو ي�ستخدم عادة
التغريدة 280
حمددة.
ملواقف
ّ

معهم مبا�شرة واحل�صول على معلومات
خا�صة عن حياتهم من خالل مواقعهم
الإلكرتونية.
تفاعل املر�شحني مع الناخبني والت�أثريفيهم.
�إن�شاء تكتالت عرب املواقع التوا�صليةواملعلوماتية ( غروب مر�شح.)...
وفيما اعتربت � ّأن ه��ذه احلركة قد
�سلبا �أو
ت�ؤثر ب�شكل كبري على النا�س ً
�إيجا ًبا� ،أكدت � ّأن الدعاية االنتخابية
ت�ؤثر ب�شكل كبري على النا�س الذين
ال ميلكون قناعات انتخابية ثابتة،
�أما بالن�سبة �إىل امللتزمني ب�إيديولوجية
�سيا�سية وطائفية ثابتة ،فالأمر �صعب
جدا.
ً
ومع الإ���ش��ارة �إىل تفا�ؤلها حيال الدور
الإيجابي الذي ميكن �أن ت� ّؤديه مواقع
التوا�صل االجتماعي على �صعيد التغيري
بف�ضل ما ّ
توفره من م�ساحات للتفاعل،
ت�شري �إىل �أن الأنظمة مهما كانت
تهتز �أمام هذا
ثابتة وجامدة فهي �سوف
ّ
التفاعل ،لكن هذه املواقع �سيف ذو
حدين ب�سبب عجز ال�سلطات الرقابية
ّ
عن �ضبط حركتها .فمن جهة هناك
�أمل بتعزيز الدميوقراطية ،ومن جهة
�أخرى هناك جمال للمزيد من ال�سيطرة
ومن التالعب بالعقول والت�ضليل عربها.
ريا �أن الو�سائل الإعالمية
و�أكدت �أخ ً
مهما يف املجتمع ،ولكن
ت���ؤدي دو ًرا
ً
هذا ال��دور يرتبط بالنظام االجتماعي
ال�سيا�سـي ال��ع��ام ،وبن�سبة الوعي لدى
النا�س.

حدين
�سيف ذو ّ

تو�ضح رئي�سة الرابطة العربية للبحث
العلمي وعلوم االت�صال الدكتورة مي العبد
ّ
كلية الإعالم
الله (�أ�ستاذة باحثة يف
– اجلامعة اللبنانية) � ّأن احلمالت
ريا على
االنتخابية يف الغرب ّ
ركزت كث ً
مواقع التوا�صل االجتماعي ،التي ت�ؤدي
ريا يف ت�شكيل الر�أي العام ،وهذا
دو ًرا كب ً
خ�صو�صا يف االنتخابات الرئا�سية
ما ح�صل
ً
الأمريكية والفرن�سية ال�سابقتني (�أوباما
ً
خالفا لر�أي
و�ساركوزي) ،وهي ت�ؤكد
زميليها � ّأن ا�ستخدام و�سائل التوا�صل
االجتماعي للرتويج االنتخابي يف لبنان،
بد �أن يكون م� ّؤث ًرا ،وذلك من خالل:
ال ّ
تعرف الناخبني �إىل ّاملر�شحني والتوا�صل
ّ
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من التاريخ
�إعداد :العقيد الركن �أنطوان الفتى
والديه يف ّ
�سن
ولد حممد علي يف مقدونيا �شمايل اليونان يف العام  1769لأ�سرة �ألبانيةَ ،ف َق َد َ
يتيما .كفله حاكم قولة ال�شوربجي �إ�سماعيل الذي �أدخله يف �سلك اجلندية،
�صغرية ون�ش�أ ً
قربه احلاكم من
وتدرج يف ال�سلك حتى �أ�صبح يف رتبة عاليةّ .
ف�أبدى �شجاعة وح�سن نظرّ ،
زوجه من امر�أة غنية.
�أ�سرته ّ
ثم ّ
يف العام  ،1805ا�شتعلت الثورة يف م�صرَ ،ف ُعزِل الوايل العثماين خور�شيد با�شا ،واختار زعماء
ال�شعب بقيادة عمر مكرم نقيب الأ�شراف ،حممد علي ليتولىّ احلكم ،و�أمام حكم الأمر
الواقع ،قبل ال�سلطان العثماين �سليم الثالث بعزل خور�شيد با�شا من والية م�صر ،وتولية حممد
علي مكانه.
«فرق ت�سد» �إزاء املماليك،
ت�س ّلح حممد علي با�شا بالدهاء واحليلة ،واعتمد �سيا�سة ّ
يخ�ص الأتراك فقد
م�ستخدما التناف�س القدمي بني زعمائهم ،لإ�ضعاف �شوكتهمّ � .أما يف ما
ً
ّ
�سالحا �آخر هو الر�شوة.
ا�ستخدم
ً

فتح ال�سودان ()1820

اع��ت��زم حممد علي با�شا
ٍ
ال�سودان
جتريد
حملة على ّ
ع��ق��ب ان��ت��ه��ائ��ه م��ن ح��رب
الوهابيني ،فح�شد اجلي�ش
ّ
يف م�صر القدمية ،حيث متّ
ٍ
مركب
�إع���داد ثالثة �آالف
لنقل اجلنود والذّ خائر وامل�ؤن
عن طريق النّ يل ،ونحو ثالثة
� ٍ
لل�سري ب� ًّ�را.
آالف من الإب��ل ّ
�سار يف خدمة احلملة �ألفان
من الأتباع ،و�صحبها ثالثة
من العلماء مهمتهم دعوة
الأهايل يف البالد التي يبلغها
اجلي�ش �إىل الطاعة واالعرتاف
ب�سلطة احل��ك��وم��ة حقنً ا
للدماء .ركب اجلنود امل�شاة
املراكب فانحدروا يف النّ يل،
املدفعية
و�سار الفر�سان ورجال
ّ
ال�ب�ر ال��غ��رب��ي ،وت��ق� ّ�دم��ت
يف
ّ
ٌ
اجلي�ش طليعة م�ؤ ّلفة من
وحتركت
خم�سمائة فار�س،
ّ
احلملة قا�صد ًة حدود دنقلة،
ثم تابعت �سريها جنو ًبا.
ّ
اع��ت�بر امل�����ص��ر ّي��ون ال�سودان
منذ القرون الغابرة جز ًءا من
م�صر ،وقد �أثبت امل�ؤ ّرخون � ّأن

ما بني البلدين روابط تاريخية
ق��دمي��ة ،و�أث��ب��ت��وا م��ن خالل
النقو�ش الهريوغليفية � ّأن
امللك حتومت�س الأول ّ
توغل
ح��ت��ى منطقة ال��ب��ح�يرات،
ّ
احلربية
واحتل بع�ض املواقع
ّ
التي كانت على النيل .و�إذا
كان ال�سودان قد ُف ِ�صل عن
قدميا
م�صر يف بع�ض الأزمنة
ً
ً
حديثا ،فذلك مل يكن
�أو
��روج��ا على القاعدة
�إال ُخ ً
التقليد ّية ،وهي �أن��ه جزء ال
يتجز�أ من م�صر.
�إ���ض��اف� ً�ة �إىل ه��ذا ال�سبب
يحدد امل�ؤرخون �أ�سبا ًبا
القوميّ ،
ّ
�أخرى دفعت حممد علي با�شا
�إىل فتح ال�سودان ،وميكن
تلخي�صها بالآتي:
• �سعي حممد علي با�شا
�إىل اكت�شاف مناجم الذهب
والأملا�س واحلديد والنحا�س التي
تناقل النا�س �أنها موجودة يف
وخ�صو�صا يف �سنار
ال�سودان،
ً
وكردفان.
• ال��ق�����ض��اء ع��ل��ى البقية
الباقية من املماليك الذين
ك��ان��وا الج��ئ�ين �إىل �إقليم

حممد علي با�شا يف ال�سودان

احلكم الذي ن�شر الأمن
والعمران ّ
وحقق النه�ضة
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دنقلة ،وهم على الرغم مما
ك��ان��وا ف��ي��ه م��ن ال�ضعف،
ّ
ظلوا م�صدر قلق ملحمد علي،
فاعتزم الق�ضاء عليهم كي
يوما ما،
ال
ي�سرتدوا قوتهم ً
ّ
ويزحفوا �إىل م�صر.
ال�سودان م�ص َر
• مطالبة �أهلِ ّ
ب�إن�شاء حكومة قو ّية ،تق�ضي
على �أ�سباب الفو�ضى املنت�شرة
يف ب�لاده��م ،وتُ�شيع الأم��ن
والنّ ظام ّ
والرخاء.
والطم�أنينة ّ
• تو�سيع ُم��ل��ك م�صر يف
اجل��ن��وب ،و�إر����س���اء ال��رواب��ط
االقت�صادية م��ع ال�����س��ودان،
وتو�سيع ن��ط��اق املعامالت
التجار ّية بينهما� ،إذ مل يكن
َي ِ
ق�صد ال�سودان من العاملني
يف التجارة �سوى فئة قليلة من
املغامرين ،وكانت �أ�سفارهم
يف الغالب عر�ضة للخطر.
حتولت معظم متاجر
وبالتّ ايل ّ
ال�سودان �إىل طريق �سواكن
وم�����ص��وع م��ن ث��غ��ور البحر
الأحمر ،وكاد ينقطع ورودها
�إىل م�صر .وق��د �أدرك حممد
علي با�شا � ّأن يف تو�سيع نطاق
التجارة بني م�صر وال�سودان
ف��ائ��دة ل��ع��م��ران ال��ب��ل��دي��ن،
وتنمية ملداخيل احلكومة ما
يعو�ضها بع�ض ما فقدته من
ّ
الأم��وال والنفقات يف احلرب
الوهابية.
ال�سودان،
• ر�سالة م�صر يف ّ
فقد اعترب حممد علي با�شا
� ّأن ر���س��ال��ت��ه ه��ي النّ هو�ض
بال�سودان �إىل م�صاف ال� ّ�دول
ّ
املتمدنة.
ّ
• ���ض��رورة االط��م��ئ��ن��ان �إىل
توفري ما حتتاج �إليه م�صر ،بل
ال�سودان نف�سه من مياه النّ يل.
ّ
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ال�سيطرة على املوارد الب�شرية
(الرقيق) والطبيعية (ذهب
و�أملا�س ومعادن .)...وال يخفى
� ّأن م�ساحة ال�سودان تفوق
�ضعف م�ساحة م�صر ،وبفتحه
اتّ �سعت رقعة الدولة امل�صر ّية،
فبلغت ث�لاث��ة �أ���ض��ع��اف ما
كانت عليه ،وو�صلت �إىل
معظم حدودها الطبيعية.

�ك��ام احلب�شة
فقد عمد ح� ّ
والنّ وبة من الأزمنة القدمية
�إىل قطع م��ي��اه النّ يل عن
م�صرّ ،
كلما �ساءت عالقاتها
بهم .وحتّ ى عهد حممد علي
با�شا كان اخلوف من حتويل
قائما،
جمرى النّ يل ما يزال
ً
ب�شق الطريق �إىل
لذلك �أم��ر
ّ
حو�ض النّ يل الأعلى ،كذلك
قام «املببا�شي» �سليم قبودان
برحالته ال��ث�لاث يف النّ يل
الأبي�ض ال�ستك�شاف منابع
النّ هر .فمحمد علي با�شا
الذي ا�شتهر ببعد النظر ،كان
يدرك ما لل�سودان من �أهمية

با�شا � ّأن جلب الرقيق كان
الهدف الرئي�س حلملته على
ّ
يحقق
ال��� ّ��س��ودان ،لكنّ ه مل
املرجوة .فبينما ُي َق ّدر
النّ تيجة
ّ
عدد العبيد ا ّلذين متّ جمعهم
و�إر���س��ال��ه��م �إىل الثكنات
الع�سكر ّية يف �أ�سوان بحواىل
يبق منهم على قيد
 ،20000مل َ
احلياة �سوى  3000فقط ،ب�سبب
ع���دم ت�أقلمهم يف البيئة
اجلديدة.
• رغبة حممد علي با�شا
ّ
التخل�ص من ال ِف َرق الباقية
من ع�سكر الأرنا�ؤوط يف م�صر،
وقد ّ
ظلوا على ما اعتادوه من

بد�أت احلملة على ال�سودان
عقب ان��ت��ه��اء حممد علي

بالن�سبة �إىل م�صر ،ويدرك �أن
ّ
يتحقق �إال �إذا
اال�ستقالل ال
ّ
متلكت م�صر جمرى النيل
من منبعه �إىل م�صبه.
• جلب الرقيق للعمل يف
الزراعة �أو يف خدمة البيوت،
ف�����ض�ًل�اً ع���ن جت��ن��ي��ده��م يف
اجلي�ش امل�صري النظامي ،ملا
ا�شتهر به اجلنود ال�سودانيون
من ال�صرب وال�شجاعة وطاعة
الر�ؤ�ساء.
ويبدو من ر�سائل حممد علي

والتمرد
النزوع �إىل الع�صيان
ّ
والإخالل بالنظام ،لذلك ر�أى
ّ
يتخل�ص منهم ب�إر�سالهم
�أن
وخ�صو�صا �أنه
�إىل ال�سودان،
ً
ك��ان ق��د �شرع يف ت�أ�سي�س
اجلي�ش امل�صري النظامي.
يتبينّ مما �سبق �أن حملة
ال�سودان كانت لها �أهداف
اق��ت�����ص��اد ّي��ة وع�����س��ك��ر ّي��ة
و�سيا�سية  -ق��وم� ّ�ي��ة ،وهي
تتمحور حول هدف �أ�سا�س ،هو
حتقيق وحدة وادي النّ يل ،بعد

با�شا من ح��رب الوهابيني،
وه���ذا ي��دل على ق��وة �إرادت���ه
وب ��أ���س عزميته ود�أب���ه على
تو�سيع ملك م�صر .كانت
حرب ال�سودان  -على كرثة
�ضحاياها � -أقل م�شقة و�أق�صر
م��دة م��ن ح��رب الوهابيني،
فقد ك��ان اجلي�ش امل�صري
قوما
يواجه يف جزيرة العرب ً
مد ّربني على القتال ،ا�شتهروا
للكر
ب�شدة الب�أ�س وعا�شوا
ّ
معتزون
والفر ،وهم فوق ذلك،
ّ
ّ

امل�شاكل ا ّلتي واجهها
امل�صر ّيون خالل فتح
ال�سودان
ّ

بانت�صاراتهم على احلمالت
العثمانية م��ن ق��ب��ل� ،أم��ا
��رك لفتح
اجلي�ش ال���ذي حت� ّ
يلق �أمامه �سوى
ال�سودان فلم َ
قوات م�شتتة ال �سالح معها
� اّإل ال��رم��اح ،وم��ا �إليها من
الأ�سلحة البائدة ،وهي جتهل
وفنونه .مل
�أ�ساليب القتال
َُ
يلق اجلي�ش امل�صري مقاومة
َ
تذكر � اّإل يف بالد ال�شابقية،
وهم قبائل ي�سكنون جنوبي
دن��ق��ل��ة ،ويف ك��ردف��ان التي
كانت تابعة ل�سلطنة دارفور،
لكن
ويف مملكة �سنار،
ّ
العقبة التي اعرت�ضت اجلي�ش

«حكمدار ال�سودان» يجمع
يف ي��ده ال�سلطة الع�سكرية
واملدنية ويرجع يف �إدارت��ه �إىل
دي���وان (وزارة) الداخلية يف
م�صر .وب�سبب بعد امل�سافة بني
البلدين و�صعوبة املوا�صالت
امتلك حكمدار ال�سودان
�سلطة مطلقة يف �إدارت����ه،
وجعل من مدينة اخلرطوم
ال��ت��ي �أُن�����ش��ئ��ت يف ع��ه��ده،
ع��ا���ص��م��ة ال�������س���ودان وم��ق� ّ�ر
الزمن
احلاكم العام ،ومع ّ
ُق ّ�سمت البالد �إىل مدير ّيات
ّ
لكل منها مدير يحكمها
حتت �إدارة احلكمدار.

خطت خطوتها الأوىل يف
الإدارة والتنظيم مع حممد
علي با�شا رغ��م � ّأن الكثري
ّ
املوظفني كانوا ينزعون
من
�إىل الظلم والبط�ش.
• العمران وت�أ�سي�س املدن:
ي��رج��ع الف�ضل يف نه�ضة
ال�سودان �إىل احلكم امل�صري،
وذل����ك عك�س م��ا َي����رِد يف
بع�ض الكتب ال��ت��ي تقول
�إن الأمرباطورية الربيطانية
ه��ي ال��ت��ي ك��ان��ت وراء هذه
النه�ضة .ففي املرحلة الأوىل �أو
ما عرف بعهد الفتح الأول �أي
�ضحى
عهد حممد علي با�شاّ ،

امل�����ص��ري ك��ان��ت الأم���را����ض
والأوبئة التي ح�صدت اجلنود،
أ�شد خط ًرا عليهم
فكانت � ّ
من القتال وخو�ض املعارك.

كانت الإدارة تتبع نظام
الإدارة امل�صر ّية ،و���ص��ار عدد
امل��دي��ر ّي��ات يف �أواخ����ر عهد
حم��م��د ع��ل��ي ب��ا���ش��ا �سبعة،
يتولىّ كلاً منها مدير و�إىل
جانبه القا�ضي واملفتي ف�ضلاً
عن جمل�س �أهلي و�ضبطية
(�شرطة) .وك��ان املدير ّيون
ّ
املوظفني
وم���ن معهم م��ن
َ
حتت رقابة احلاكم العام
(احلكمدار).
ال�سودان قد
هكذا نرى � ّأن ّ

امل�صريون ب�أرواحهم ودمائهم
يف �سبيل فتح ال�سودان وب�سط
�سلطة الأم��ن يف ربوعه ،وقد
بلغ عدد من فقدهم اجلي�ش
امل�����ص��ري يف ه��ذا الفتح نحو
ثالثة �آالف رجل.
وكانت النتائج باهرة �إذ
ن�شر احل��ك��م امل�����ص��ري ل��واء
احل�ضارة والعمران يف �أ�صقاع
ال��� ّ��س��ودان ،و�أق���ام فيها مد ًنا
زاهرة �صارت مبعث احل�ضارة
والتقدم يف �أنحائه.

نتائج احلملة

� ّإن �أب���رز م��ا نتج م��ن فتح
ال�سودان وفق ر�أي العديد من
ّ
امل�ؤ ّرخني هو الآتي:
• التنظيم الإداري:
ج��ع��ل حم��م��د ع��ل��ي با�شا
حاكما ُي�سمى
على ال�سودان
ً

ال�سودان
حني فتح امل�صر ّيون ّ
مل يختاروا �إحدى مدنه القائمة
مثل بربر �أو �سنار �أو الأبي�ض
عا�صمة له ،بل �أن�ش�أوا عا�صمة
ج��دي��دة وه��ي اخل��رط��وم ،ومل
يكن مكانها قبل الفتح
امل�صري �سوى حملة �صغرية
لل�صيادين .ففي العام 1822
ّ
متّ ت�أ�سي�س مع�سكر ثابت
للجنود فيها ،ويف العام 1839
مقرا له
اتّ خذها خور�شيد با�شا ًّ
أهميةٍ.
وذلك ملا ملوقعها من � ّ
وقد ُ�س ّميت «اخلرطوم» لأنها
م��ل��ت��ق��ى ال��ن��ي��ل�ين ب�شكل
ي�شبه ر�أ����س خ��رط��وم الفيل.
�أق��ي��م��ت يف امل��دي��ن��ة امل��ب��اين
والعمائر ،و�أه� ّ�م��ه��ا ال�سراي
احلكومي الفخم ،و�سراي
مدير ّية اخلرطوم� ،إ�ضافة �إىل
م�سجدين �أح��ده��م��ا كبري
بناه خور�شيد با�شا ،والآخ��ر
�صغري �أقيم من بعده ،ودار
الدينية
لإح����دى ال��ب��ع��ث��ات
ّ
امل�سيحية ،وثكنة كبرية
ّ
ضلاً
للجنود وم�ست�شفى ،ف� عن
مرافق �صناعة ال�سفن التي
�أخذت تنقل اجلنود واملتاجر
ع�بر النيل .وب��ذل��ك �صارت
ّ
املحطات
اخلرطوم من �أه� ّ�م
التجارية يف �أفريقيا ،ومركزًا
ل��ل� ّ�رح�لات واالكت�شافات
والعلمية...
اجلغرافية
ّ
ّ
• توطيد دعائم الأمن:
مهما اختلف امل���ؤ ّرخ��ون
يف تقديرهم حلكم حممد
علي با�شا لل�سودان ،ف�إنهم
ُي��ج� ِ
�م��ع��ون ع��ل��ى االع�ت�راف
بف�ضله يف ب�سط الأم���ن يف
�أ�صقاعه النائية .كانت
الرحلة �إليه قبل الفتح امل�صري
حمفوفة بالأخطار ،ب�سبب
ا���ض��ط��راب الأم����ن ،و�ضعف
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�سلطة الر�ؤ�ساء ،وا�ستهداف
التجار
ُق ّطاع الطرق لقوافل
ّ
ولكن احلكم
�ج��اج،
ّ
واحل� ّ
امل�صري ق�ضى على الفو�ضى
و�أر�سى الأمن يف البالد.
• التّعليم:
� ّأدى ت���ط���وي���ر ���ش��ب��ك��ة
وال�سودان
املوا�صالت بني م�صر ّ
وتوطيد الأمن على ّ
الطرقات
�إىل �إقبال ّ
ال�سودانيني
ال�ش ّبان
ّ
طلبا للعلم .ومل
على الأزهر
ً
يقت�صر الأم���ر على الثقافة
تعداه �إىل جماالت
الدينية بل ّ
ّ
�أخ��رى بت�شجيع من حممد
علي با�شا.
• الزّ راعة:
تطورت الزراعة يف ال�سودان
ّ
خ�ل�ال احل��ك��م امل�����ص��ري �إذ
ٌ
�أُ ِ
طائفة من
ر�س َلت من م�صر
امل��زارع�ين ل��ت��دري��ب الأه���ايل
على ال��زراع��ة ،و�سافر عدد
م��ن �أب��ن��اء وج��ه��اء ال���ّ��س��ودان
�إىل م�صر حيث ّ
تعلموا طرق
متقدمة
الزراعة التي كانت
ّ
ّ
هناك .كذلك دخلت �إىل
ال�سودان ال��زراع��ات امل�صر ّية
كالقمح واخل�ضارُ ،
وغر�ست
�أ�شجار الفاكهة املختلفة
كالربتقال ّ
والرمان
والليمون
ّ
والعنب ،و ُن ّ�سقت احلدائق.
• احلمالت والبعثات اجلغرافية:
�شجع الفتح امل�صري العلماء
ّ
ور ّواد االكت�شاف واال�ستطالع
ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��ال��رح�لات
العلمية الكت�شاف �أ�صقاع
ّ
وخ�صو�صا
ال�سودان النائية،
ً
م��ن��اب��ع ال��ن��ي��ل .وق���د ك��ان
ٌ
كبري
ف�ضل
ملحمد علي با�شا
ٌ
يف ت�شجيع الباحثني والعلماء،
�إذ �شملهم برعاية احلكومة
80
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وع َه َد �إىل جنده حمايتهم
َ
يف رحالتهم ،فانطلقت من
اخلرطوم رحالت الكت�شاف
منابع النيل و�أوا�سط �أفريقيا.

�سببا من
وح��ظ � ُره��ا ك��ان
َ
ً
�أ�سباب قيام الثورة املهد ّية.
� ّأما من يلومه على ال�ضرائب

الباهظة ا ّلتي فر�ضها على
ال�سودانيني ،فيجب � اّأل ينكر
ّ
� ّأن للإ�صالح ثمنً ا...

للإ�صالح ثمن!

�ك��ل��ت ف�ت�رة احل��ك��م
���ش� ّ
امل�صري بح�سب امل�ؤ ّرخني بداية
تاريخ ال�سودان احلديث ،فقد
ظ��ه��رت خ�لال ه��ذه الفرتة
املوحدة
ال�سيا�سية
الكينونة
ّ
ّ
لل�سودان� ،إذ �أدخ��ل احلكم
امل�����ص��ري م��ظ��اه��ر التحديث
�إىل تلك البقعة م��ن ق��ار ٍة
ك��ان��ت ح��تّ ��ى ذل��ك الع�صر
ً
جمهولة مل تط�أها
بقاعا
ً
ٍ
إن�سان .فلوال احلمالت
قدم �
اال�ستك�شافية ا ّلتي قام بها
ّ
ُ
ِ
امل�صر ّيون ملا فتحت الأب��واب
الكت�شاف ما ّ
تبقى من قارة
ال�سودان
�أفريقيا ،ولرمبا بقي ّ
م�سرحا تتناحر
حتّ ى الآن
ً
فيه القبائل ،ويباع عبيده
يف �أ�سواق النّ خا�سة .ولوال ذلك
الرجل املندفع �إىل الإ�صالح،
الفرن�سية
املت� ّأثر ب�أفكار الثورة
ّ
و�أن���ظ���م���ة الإم��ب�راط����ور ّي����ة
الإنكليز ّية ،ملا ُولِد التنظيم
ال�سودان ،وملا أُ�ن�شئت
ال ّ
إداري يف ّ
فيه امل��دن احلديثة واملدار�س
واملحاكم .ومن يتّ هم حممد
علي با�شا بالعن�صر ّية لأ ّن��ه
رغب جلب العبيد يف بداية
حملته ،عليه �أن يقر�أ تاريخ
أكد من
جي ًدا ليت� ّ
ال�سودان ّ
ّ
ِ
ٌ
ع��ادة �ألفَ ها
ال��رق
� ّأن جت��ارة
ّ
ٍ
لقرون
�سكان تلك املنطقة
ّ
متعددة �سبقت عهد حممد
علي با�شا ،حتّ ى �أ ّنها كانت
ً
دعامة من دعائم االقت�صاد
ا ّل��ت��ي ي��ق��وم عليها النظام
القبلي يف تلك املنطقة،

امل�صادر واملراجع:

ال�سودان الطبعة الأوىل،
 �شقري نعوم ،جغرافية وتاريخ ّعزة للنّ �شر ،والتّ وزيع.2007 ،
اخلرطوم ،دار ّ
الرافعي عبد الرحمن ،الزعامة ال�شعبية يف ال�سنوات الأوىل
 ّمن حكم حممد علي ،القاهرة ،مطابع الهيئة امل�صرية
العامة  1984اجلزء .3
التو�سيعية يف
 الغنّ ام �سليمان� ،سيا�سة حممد علي با�شاّ
وال�سودان واليونان و�سوريا (1811ـ  ،)1840الدار
اجلزيرة
ّ
العربية ّ
البي�ضاء ،املركز ّ
الثقايف العربي.2004 ،
 الرافعي عبد الرحمن ،ع�صر حممد علي ،الطبعة الرابعة،بريوت ،دار املعارف.1982 ،
 عبد ّال�سودانية امل�صر ّية :ر�ؤية
اللطيف الأم�ين ،العالقات
ّ
م�ستقبليةّ ،
الطبعة الأوىل� ،سوريا ،مركز حممد عمر الب�شري
ّ
ال�سودانية.2006 ،
للدرا�سات
ّ
 �إبراهيم ح�سن �أحمد ،حممد علي با�شا يف ال�سودان ،الطبعةالأوىل ،اخلرطوم ،دار جامعة اخلرطوم للن�شر.1973 ،
 مو�سى عبده خمتار« ،م�س�ألة اجلنوب ومهددات الوحدةيف ال�سودان» ،الطبعة الأوىل ،بريوت ،مركز درا�سات الوحدة
العربية.2009 ،
ّ
ّ
 مو�سى عبا�س �صالح ،م�سار احلكم املحلي يف ال�سودان،الطبعة الأوىل� ،أمدرمان ،مركز حممد عمر ب�شري للدرا�سات
ال�سودانية.2007 ،
ّ
 �شكري حممد ف���ؤاد ،م�صر وال�سودان تاريخ وح��دة النّ يلال�سيا�سية يف القرن التا�سع ع�شر ،)1899 - 1820( ،القاهرة ،دار
ّ
املعارف.

تكرمي
�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

رئي�س اجلمهورية ق ّلد ال�شاعر
مو�سى زغيب و�سام الأرز من رتبة �ضابط

كلمات وق�صائد
�أ�شادت ب�شعر �أمري الزجل اللبناين

كرمت جامعة الروح
ً
احتفاء ب�صدور ديوانه الأخري «خربة زمن»ّ ،
القد�س – الك�سليك وجامعة �آل زغيب يف الوطن واملهجر ال�شاعر مو�سى
زغيب ،يف احتفال منحه خالله رئي�س اجلمهورية اللبنانية العماد مي�شال
عون و�سام الأرز من رتبة �ضابط .ح�ضر االحتفال مدير عام رئا�سة
اجلمهورية الدكتور �أنطوان �شقري مم ّث اًل الرئي�س عون ،واملطران طانيو�س
اخلوري مم ّث اًل البطريرك املاروين مار ب�شارة بطر�س الراعي ،وجمع من
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والق�ضائية والع�سكرية والدينية واحلزبية والنقابية
املكرم و�أبناء بلدته
والبلدية واالختيارية� ،إىل جانب ال�شعراء وعائلة
ّ
غ�صت بهم قاعة البابا يوحنا بول�س
حراجل و�أ�صدقائه وحمبيه ،الذين ّ
الثاين يف اجلامعة.
ً
لعريف االحتفال
بداية الن�شيد الوطني اللبناين ،تلته كلمة ّ
ثم عر�ض وثائقي بعنوان« :رجل كتبه
ال�شاعر اليا�س زغيبّ ،
التاريخ»� ،أ���ض��اء على حياة امل��ك� ّ�رم احلافلة ب��الإجن��ازات
والعطاءات� ،أعقبته كلمة رئي�س جامعة �آل زغيب يف الوطن
املكرم قائلاً « :مو�سى
واملهجر فريد زغيب الذي �أ�شاد ب�إبداعات
ّ
زغيب نحت ور�سم و�أب��دع يف كل ح��رف كتبه بري�شته،
فت�سابقت احلروف لترتجم �أفكاره و�إبداعاته و�صوره.»...
وحت��دث عميد كلية املو�سيقى يف اجلامعة الأب بديع
ّ
احلاج عن ديوان «خربة زمن» ،فقال« :خربة مثقلة بالغالل
الفن
تكر�سك لهذا
واملوا�سم ،خربة اكت�سبتها من خالل
ّ
ّ
عاليا ،والذي غنّ يت من خالله الفخر
الذي حمل ا�سم لبنان
ً
وحتديت وبارزت
واملحبة،
الوطنية والرتاث ،الأخالق
واجلمال،
ّ
ّ
ّ
كبار �أندادك.»...
بعد وقفة �شعرية مع ال�شاعر نزار فرن�سي�س� ،ألقى النائب العام
للرهبانية اللبنانية املارونية الربوف�سور كرم رزق كلمة تناول
أبر،
فيها «ال�شاعر الفذّ امللهم مو�سى زغيب ،ابن حراجل ال ّ
و�شيخ املراجل واالرجت��ال على املنابر ويف املباريات واملبارزات
واملحاورات �أينما كان بال منازع».
كذلك� ،ألقى رئي�س جوقة القلعة ال�شاعر �سميح خليل
ق�صيدة با�سم نقابة �شعراء الزجل.
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أك��د الوزير ال�سابق عدنان ال�سيد ح�سني يف كلمته � ّأن
و� ّ
تكرمي ال�شاعر الكبري مو�سى زغيب تكرمي للزجل
اللبناين .و�أ�ضاف« :ن�سجل ملو�سى زغيب اهتمامه بالتوثيق
والن�شر على خالف العادة ال�سلبية عند معظم �شعراء الزجل
الذين �أهملوا جمع �أ�شعارهم .ال يكفي االعتماد على
ال��ذاك��رة ،وال الت�سجيل ال�صوتي ،فالتوثيق والكتابة من
�سمات امل�س�ؤولية».
ّ
خالل احلفل ،قلد ممثل رئي�س اجلمهورية ال�شاعر و�سام
املكرم بكلمة �شكر فيها
ورد
الأرز الوطني من رتبة �ضابطّ ،
ّ
فخامته على الو�سام وجامعة الروح القد�س وجامعة �آل زغيب
على مبادرة التكرمي .كما �شكر غبطة البطريرك واحل�ضور
متوج ًها �إليهم بق�صيدة قال يف م�ستهلها:
فردا،
فردا ً
ً
ّ
بيكرم رجال الفكر
«الر ّي�س
ّ
ا�سمو عا مت املجد ترتيلة
واليوم عا وعد القوايف البكر
موديلي
و�سام من عندو ّ
�شكو مدير الق�صر
ومن بعد ما ّ
و�صفّ ا ع�صدري متل ت�شكيلي
ح�سيت �إنو بانتخاب ال�شعر
الر ّي�س عطاين �صوتو التف�ضيلي».

�إ�صدارات
�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

مت� ً
أمال يف الله والقلب و�صوت فريوز:

ب�سام ّبراك يعزف باحلروف يف» َت َوايل احلِ رب»

ب�سام ّبراك كتابه «توايل
برعاية وزير الإعالم ملحم الريا�شي ويف ح�ضوره� ،أطلق الإعالمي ّ
احلرب» ،ال�صادر عن دار الإبداع  -احلرف الذهبي ،وذلك يف احتفال �أقيم على م�سرح احلكمة
اً
ممثل البطريرك املاروين الكاردينال مار ب�شاره بطر�س
 اجلديدة ،ح�ضره املطران حنا رحمهاً
الراعي ،والعميد الركن جورج احلايك ممثل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،و�شخ�صيات
ر�سمية و�سيا�سية وحزبية ونقابية ودينية و�إعالمية وثقافية وفنية �إىل الأهل والأ�صدقاء.
حت� ّ�دث يف االحتفال ال��وزي��ر الريا�شي،
ب�سام
«ب�سام ب� ّ�راك مل يكتبّ ،
فقالّ :
ور���س��ام ،ع��زف ب��احل��روف ور�سم
ع��ازف ّ
ب�سام خمتلف
ل��وح��ات بالكلماتّ ،
ومميز لأنه نقلنا يف هذه الأم�سية من
ّ
زم��ن �إىل زم��ن �آخ���ر .نعرب م��ع ب�سام
و�أمثاله ،نحمل املحابر ،نبني اجل�سور
باملحابر ،ونقفل �أب��واب املقابر .نحمل
اجل�سور ونبنيها باملحابر ونعلي ملجد
ب�سام وهذا ما
لبنان املنابر .هذا ما فعله ّ
ب�سام وهذا ما
فعله �أجداد ّ

فعلته فريوز».
�أما نائب رئي�س جامعة �سيدة اللويزة
التعرف
�سهيل مطر فقال�« :إن �أردمت
ّ
ب�سام مللموا �شظاياه املبعرثة بني �إله
�إىل ّ
وح�بر وت��راب وام���ر�أة؛ يرتفع �أمامكم
ب�سام �أبجدية جديدة ،ك�أ ّنها من نور
ّ
و�أيقونات».
ك��ذل��ك ،كانت كلمة للكاتب
�شكر فيها كل من �ساهم يف دعم
ّ
وك��ل من �شارك يف
م�سريته الأدب��ي��ة
هذا االحتفال ،وقال« :من حرب ال�صوت
حبا
مما كتبت بل نزفت� ،أق��دم ً

ل�صوت �صقلني� ،أ�ضناين حتى �شفاين من
خطايا كثرية ،من �صوت له يف �أر�ض
حياتي �سماء ،وله يف م�شوار عمري �ضياء،
فلن �أخاف العتمة بعده� ،صوت و�ضعت
�دي �سيدته هذا الكتاب وبنيت
بني ي� ّ
احرتامي لها حتت �سقف الكلمة منذ
�سنوات� :إ ّنها ال�سيدة فريوز».
ً
قدمت يف االحتفال �أغنية حتية لل�سيدة
ِّ
فريوز من كلمات براك و�أحلان املاي�سرتو
جوزف مرادّ � ،أداها الفنان غدي واملن�شدة
كارال حداد وخلفهما �صور لل�سيدة فريوز
من توثيق املخرج جان عون.
و�إ�ضافة �إىل ترنيمة جلومانا مدور و�أداء
بع�ض ف�صول الكتاب ب�صوت املمثل
جهاد الأطر�ش والإعالمية لينا دوغان،
ولوحة تعبريية ب�إ�شراف رانيا ريفوين،
م�صور
رافق احلا�ضرون امل�ؤ ّلف يف ت� ّأمل
ّ
لرباك بعنوان «ل�ص الي�سار» قبل توقيع
ّ
الكتاب.
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غياب
يختزل ا�سم مي عري�ضة بحرًا من احلنني �إىل زمن م�ضى.
عاما ،و�صفت
ال�سيدة التي توفيت يف � 14أيار املا�ضي عن ً 92
ب�أيقونة مهرجانات بعلبك وعميدتها .تلك املهرجانات التي كانت الأهم ثقاف ًيا يف ال�شرق الأو�سط
والأرفع �ش�أ ًنا بني مهرجانات العامل ،وقد رافقتها مي عري�ضة على مدى خم�سة عقود.

رحيل عميدة مهرجانات بعلبك

مي عري�ضة ا�سم يختزل بحرًا من احلنني
ول��دت مي عري�ضة يف العام  1926قبل
�أ�شهر قليلة من �إعالن املفو�ض ال�سامي
ه�نري دي جوفنيل الد�ستور اللبناين
من على �شرفة ق�صر ال�صنوبر .وهكذا
عاي�شت م�سرية لبنان املعا�صر من
االنتداب ،فاال�ستقالل وبناء الدولة وما
�أعقبه من عمران ونه�ضة ثقافية وفنية
واقت�صادية ،و�صولاً �إىل احلرب والدمار.
كانت ابنة الطبيب حبيب اخلوري
�سعادة واملتزوجة من كارلو�س عري�ضة
(بعد زواج �أول ب�إبراهيم �سر�سق انتهى
بالطالق) ،من �أبرز الوجوه التي �شاركت
يف �صنع احلقبة الذهبية يف لبنان،
لكن �أهم �أدوارها على الإطالق كان
من خالل مهرجانات بعلبك .فعلى
قدمت �أهم العرو�ض
�أدراج قلعة بعلبك ّ
الثقافية والفنية العاملية ،وعلى �أدراجها
� ً
أي�ضا ولد الفولكلور اللبناين من جديد
مبهجا ت��ردد �صداه يف كل بيت
حيا
ً
ًّ

لبناين وانتقل �إىل �أرجاء املعمورة.
كانت انطالقة املهرجان بـ«لياليه
اللبنانية» يف العام  1957مع تقدمي «�أيام
احل�صاد» �أول عمل م�سرحي غنائي لفريوز
والأخوين رحباين على �أدراج هيكل
جوبيتري� .أط� ّ�ل��ت ف�يروز على ت��اج من
�أعمدة الهيكل وك�أنها تعتلي غيمة،
وانطلق �صوتها ي�شدو «لبنان يا �أخ�ضر
حلو» ...تلك الليلة و�صفتها ال�صحافة
ب�أنها ب��داي��ة ع�صر ذهبي ملهرجانات
بعلبك يف ّ
�شقها ال�شرقي ،وهذا ما كان.

حلم بعلبك

«م��ي عري�ضة حلم بعلبك» ،حتت
هذا العنوان و�ضع ال�شاعر نبيل الأظن
كتابه ال��ذي ي��روي م�سرية �سيدة من
الرائدات اللبنانيات .ويف الكتاب تروي
يوما يف
مي �أن الرئي�س �شمعون قال لها ً
رئي�سا
لندن� ،إذا وفقني الله و�أ�صبحت
ً

�س�أفعل �شيئً ا من �أجل قلعة بعلبك .يف
�شكل الرئي�س �شمعون جلنة
العام ّ 1956
مهرجانات بعلبك الدولية وكان من
بني �أع�ضائها مي عري�ضة التي ّ
ت�سلمت
رئا�ستها يف العام  ،1973ثم �أ�صبحت
ً
الحقا� ،إىل �أن ا�ستقالت
رئي�سة ال�شرف
من من�صبها يف العام .2016
بني �أواخر اخلم�سينيات ومطلع احلرب
يف العام ّ � ،1975أدت مهرجانات بعلبك
دو ًرا حمور ًيا يف احلياة الثقافية اللبنانية،
وف�ضلاً عن والدة امل�سرح الغنائي اللبناين
يف �أح�ضانها� ،شكلت هذه املهرجانات
ثقافيا �شاملاً التقت فيه تيارات
ربا
ً
خمت ً
ال�شرق والغرب ،والرتاث واحلداثة .منت
يف هذا املخترب �أن��واع من الفنون ،من
الرق�ص �إىل امل�سرح والغناء ،وارتقت �إىل
م�ستويات عالية ،نا�شرة الإبداع يف لبنان
والعامل العربي ب�أ�سره.

..ورحلت

جمدا
غابت مي عري�ضة «�سيدة �صنعت
ً
للبنان ...رحلت ويف خزنتها مهرجانات
ف��رح وانفتاح وث��ق��اف��ة ،»...كما جاء
يف نعي رئي�س احلكومة �سعد احلريري
لها .غابت «عرو�س مدينة ال�شم�س»...
كما و�صفها وزير الثقافة غطا�س خوري.
لكن �أمواج بحر احلنني �إىل ذلك الزمن
ّ
دائما
البهي امل�ضيء �سوف تعيد �إلينا
ً
�صورة تلك اجلميلة ،املثقفة ،الن�شيطة
والعاملة يف حقول الإبداع.
84

العدد 394

يف �سجل
اخللود
العميد الركن املتقاعد
امطانيو�س ا�سكندر

نعت قيادة اجلي�ش العميد الركن
املتقاعد امطانيو�س ا�سكندر الذي
توفيّ بتاريخ .2018/3/31
 م���ن م��وال��ي��د  1934/1/22يفالقبيات – عكار.
ّ
��وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
 ت���ط� ّ.1955/10/1
 ُر ّق���ي �إىل رت��ب��ة م�ل�ازم بتاريخثم تد ّرج يف الرتقية حتى
ّ ،1958/9/30
رتبة عميد اعتبا ًرا من .1986/1/1
 حائز:• و�سام /31ك 1961/1التذكاري.
• و���س��ام اال���س��ت��ح��ق��اق اللبناين
الف�ضي.
ّ
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجتني الأوىل والثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبتي
فار�س و�ضابط.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
��دة دورات درا���س��ي��ة يف
 ت��اب��ع ع� ّالداخل ويف اخلارج.
 -مت�أهل وله ولد واحد.

العميد الركن املتقاعد�شربل �أبو �أنطون

نعت قيادة اجلي�ش العميد الركن املتقاعد �شربل �أبو �أنطون الذي توفيّ
بتاريخ .2018/4/7
 من مواليد  1954/3/8يف تعلبايا  -زحلة.تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.1974/10/1
 ُر ّق����ي �إىل رت��ب��ة م�لازمثم تد ّرج
بتاريخ ّ ،1977/7/1
يف الرتقية حتى رتبة عميد
اعتبا ًرا من .2005/1/1
 حائز:• و�سام اجلرحى.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
من الدرجتني الثانية والثالثة.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري
الف�ضية.
من الدرجة ّ
• و�سام الأرز الوطني من رتبتي فار�س و�ضابط.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث ّ
مرة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ 27
مرات.
• تهنئة قائد القطعة ع�شر ّ
عدة دورات درا�سية يف الداخل ويف اخلارج.
 تابع ّ -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

املمددة خدماته
املجنّد ّ
حممود �سليم م�سلماين

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش املجنّ د
امل��م� ّ�ددة خدماته حممود �سليم
م�سلماين ال���ذي ُت����وفيّ بتاريخ
.2018/4/17
 م��ن مواليد  1995/5/16يف�صور.
 ُم� ّ�ددت خدماته اعتبا ًرا من.2017/11/20
 من عداد لواء امل�شاة التا�سع –الكتيبة .93
 حائز:• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 -عازب.
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عادات
وتقاليد

�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ

الهند مطلع الربيع

قو�س قزح يربط احلا�ضر ب�أ�ساطري املا�ضي

الهند بلد يحب الألوان ،فهو برتكيبته ال�سكانية والدينية والتاريخية الغنية والفريدة لوحة
ف�سيف�ساء متداخلة الألوان ،ومع بداية ف�صل كل ربيع ،يحتفي مبهرجان يجعل الطرقات واملالب�س
والأجواء كلها كقو�س القزح.
�شعبيَ ،يحتفل فيه الهندو�س بف�صل الربيع يف يوم اكتمال القمر
عيد الألوان �أو «هويل» مهرجان
ّ
ّ
الأخري من ال�شهر القمري  phalgunaالذي يحل خالل �شهري �شباط و�آذار .يعود هذا العيد
مقد ً�سا وعطلة ر�سم ّية يف بع�ض البلدان .ت�شمل
يوما ّ
�إىل قرونٍ عديدة ،ويُعترب حتّى �أ ّيامنا هذه ً
احتفاالت هذا العيد بالد �شبه القارة الهندية كالهند ،ونيبال ،وبنغالد�ش ،و�سريالنكا ،وباك�ستان،
ومتتد �إىل �أماكن وجود اجلاليات الهندو�سية الكبرية.

يتم االحتفال؟
كيف ّ

ال�شعبية ،يخرج النا�س
وفق الطقو�س
ّ
ً
ملونة
�إىل ال�شوارع ليال ،مرتدين ثيا ًبا ّ
ب�ألوان قو�س ق��زح ،ويرتا�شقون بالبودرة
اخلا�صة بهذه
امللونة ،م� ّؤدين الأغ��اين
ّ
ّ
الهتاف وال�صراخ.
املنا�سبة ،و�سط ُ
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يرتبط عيد الأل��وان ببع�ض الأ�ساطري
الهندو�سية ،منها ما ُيروى عن �إحراق
هوليكا� ،شقيقة ملك ال�شياطني
هريانياكا�شيبو ،الذي و�ضع ابنه براالد
على نار �أ�شعلها يف حجر هوليكا التي
ارت��دت عباءة حتميها من االح�تراق،

لكن العباءة ط��ارت و�أحاطت بج�سد
ّ
ب�����راالد ،يف ح�ي�ن ال��ت��ه��م��ت ال��ن�يران
هوليكا .ولذلك فمن �أه��م الطقو�س
الدينية يف «هويل» �إ�شعال نار املع�سكر
الهائلة �أول �أي��ام املهرجان لتعيد �إىل
الأذه��ان اح�تراق هوليكا وجناة براالد
من النار.

الغرية ت�صيب الآلهة �أي�ضً ا

تقول رواية �أخرى � ّإن الإله كري�شنا قد
�أ�صابته الغرية ال�شديدة من ب�شرة تو�أمه
رادا البي�ضاء ،فذهب �إىل والدته ي�شتكي
غ�يرت��ه وح��زن��ه ب�سبب ل���ون ب�شرته
ال��داك��ن ،فاقرتحت عليه �أن يقوم
ّ
ّ
بر�ش وجه رادا باللون ال��ذي يريدهّ � .أما
الرواية الثالثة فتحكي عن الإ�شعاعات

التي تن�شر ال�ضوء يف الكون من خالل
ّ
كلها،
موجات ت�سري يف �أرجاء الأر�ض
وتُكمل العنا�صر الأرب��ع��ة امل��وج��ودة يف
الطبيعة وفق معتقدات الهندو�سيني:

املاء ،والرياح ،والنّ ار ،والترُ اب.
ويف ك��ت��اب��ات م��ن ال��ق��رن ال�سابع
امل��ي�لاديُ ،يذكر تلطيخ النا�س وجوه
بع�ضهم البع�ض بامل�ساحيق امللونة ورمي

العطور ،والتي كان املعتاد �أن تُ�صنع من
الأع�شاب الطبية املذكورة يف منظومة
تعاليم ال��ط��ب ال��ت��ق��ل��ي��دي يف الهند
(الأيورفيدا) ،من الطقو�س القدمية.
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ق�صة
ق�صرية

بقلم:
العميد الركن املتقاعد �إميل منذر

وقفت �أمام املر�آة طويلاً تت� ّأمل وجهها
ْ
َ
وق��د َعلتْ ه م�سحة ك��آب��ة ،وتنظر �إىل
الهم
عينيها اللتني �أرهقهما دوام
ّ
�ت �أرن���ب� َ
��ة �أنفها
وط���ول ال�����س��ه��ر .رف��ع� ْ
أ�شم �أقنى.
ب�إ�صبعها ،ومتنّ ت لو كان � َّ
ه��ذا الأن��ف �أ�صبحت تكرهه مثلما
املقو�سني .فيا ليتهما
تكره حاجبيها
ّ
كانا ك�سيفني ميانيني طاملا تغنّ ى
بهما �شعراء العرب منذ اجلاهلية الأوىل
تبا لهم ول�شعرهم ،قالت يف
�إىل اليومًّ .
دجالون .كم
نف�سها� .إنهم كذّ ابون ّ
ِ
احلقيقي يف العلم والأدب
قالوا �إن اجلمال
ّ
ونقاوة الروح! لكنهم يف الواقع ال ُيغرمون
اخلدين ،وعنّ اب ال�شفتني،
�إال بتفّ اح
ّ
ّ
ودقة اخل�صر ،وا�ستدارة النهدين� .أما الروح
فال َمن ينظر �إليها ،وينظم ال�شعر فيها.
جمعت �شعرها الأ�سود الطويل ،و�أ�سدلته
ْ
وقربت
فوق جهة واح��دة من �صدرهاّ .
وجهها من امل��ر�آة مذعورة حني ملحت
تلك ال�شعرة تلوح يف مفرقها� .آه!! لقد
ب��د أ� جي�ش ال�شيب يغزو ر�أ�سها بجنوده
البي�ض.
 هدى فتاة يف اخلام�سة والثالثني من
متو�سطة اجلمال هي .حتمل
عمرها.
ّ
�إجازة من اجلامعة يف الفل�سفة .لكنها
فار�س �أحالم ي�أتيها
مل جتد عملاً  ،وال
َ
على �صهوة ح�صان �أب��ي�����ض؛ فبقيت
يف بيت �أهلها ت�ساعد � ّأم��ه��ا ،وتندب
ّ
حظها ،وتقر�أ الق�ص�ص الغرامية ،وكتُب
الفل�سفة ،و ...الأب���راج .ع� ّ�ل الأخ�يرة
تخربها مبا تخبئ الأ ّيام لها.
يوما لأن �أباها �صديقي ،ولأنني
 زرتها ً
�س حلديثها �إلاّ متى كان يف
كنت �آ َن ُ
ِ
دخلت
التنجيم والعلم بالغيب .و ّمل��ا
ُ
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ّ
و�سلمت وجل�ست،
�ت ن��ظ��ري ورق
ل��ف� َ
مفتوحا،
اللعب
ً
ً
وم�صفوفا على املن�ضدة بالطول والعر�ض.
و�صلت �إىل طريق
ق��ال��ت� :أن��ظ� ْ�ر .لقد
ُ
م�سدود .الورق ينبئني �أن نهاري �سيكون
�سيئً ا� .آه لو ان هذه الورقة ههنا!! قالت
ّ
و�أخ���ذت ال��ورق��ة من مكانها يف �أحد
الأعمدة ،وجعلتها يف عمود �آخر .قلت
ّ
تغ�شي
�ضاحكا� :أال ت�ستطيعني �أن
ً
قليلاً ؟ �أجابت :قد �أ�ستطيع �أن � ّ
أغ�ش
أغ�ش ّ
نف�سي ،ولكن �أ ّن��ى يل �أن � ّ
حظي
ون�صيبي!!
ّ
ِ
� -أبالورق تعرفني حظك ون�صيبك!
 -بالت�أكيد .لي�س يف الكون ما يحدث
ً
�صدفة .ك� ّ�ل �شيء مكتوب وم��ق� ّ�در.
ّ
يكلمنا ،لكن يعطينا
واخل��ال��ق ال
�إ�شارات وعالمات.
ابن الرومي.
� -أال
رحم الله َ
َ
 -ما به؟
ِ
  -ك��ان مثلك ي ��ؤم��ن ب��الإ���ش��ارات
والعالمات.
 -لقد �أ َث ْر َت ف�ضويل.
يوما من بيته يف حاجة له
  -خ��رج ً
ِ
ملحة .وفيما كان يعرب فنا َء البيت،
ّ
ر�أى على الأر�ض �أمامه عو َدين متعامدين
وبع�ض ثمار التمر �ساقطة من �شجرة
متر» .فعاد
البلح؛ فقال :هذا يعني «ال ّ
�إىل بيته مت َ
َطيرِّ ً ا ،ومل يخرج �إال �صبيحة
اليوم الثاين.
 � -أن��ت ،ال ّ
�شك ،ت�سخر� .أمل تقر أ� يف
املقد�س عن عالمات قيام
الكتاب
ّ
ال�ساعة! ّ
كل �شيء بعالمات.
 -لقد ُجنّ ت ابنتي ،قال الوالد منفعلاً

خارجا يهمهم:
م�ستا ًء ،ووقف ،ثم خطا
ً
«يا ل�ضياع ال ِعلم وال�شهادات»� .إذ ذاك
ُعد
نه�ضت ال��وال��دة ،ودخلت املطبخ ت ّ
القهوة.
 -ما برجك؟ �س�ألتني هدى وهي تتناول
عن املن�ضدة كتا ًبا يف الأبراج.
معجب
  -يا ل�ضخامته!! �أتعرفني؟ �أنا
َ
ًّ
حقا بذكاء م�ؤ ِّلفي مثل هذه الكتب.
� -أمتزح؟
أت�شكني يف ذك��اء َمن
  -ال وال��ل��ه� .
ّ
ّ
كل هذه ال�صفحات
ي�ستطيع �أن ميلأ
برثثرات تُقنع النا�س وتر�ضيهم!
 -مل ُ
تقل يل ما برجك.
 -برج �إيفل.
َ
دعك من املزاح الآن.
-
 -احلوت.
ٍ
عندئذ فتحت الكتاب ،وق��ر�أت يل:

ثمة
عزيزي احلوت .اليوم يوم �سعدكّ .
بع�ض املال ي�أتيك من حيث ال تعلم...
وت� ّ
�وق��ف��ت �صديقتي ع��ن ال��ق��راءة حني
عاليا.
�ضحكت
ُ
ً
� -أ�ضحكاين معكما ،قالت � ّأم هدى
ً
�صينية القهوة.
حاملة
وهي تدخل
ّ
برب ِ
ك تعايل ا�سمعي ما يقول برجي،
ّ -
لاً
ت��ع��ايل� .س�أجني ال��ي��وم م��ا مل �أك��ن
�أح�سب ل��ه ح�سا ًبا .لكني ،قبل �أن
�أجيء �إليكم� ،أتاين جابي الكهرباء
بفاتورة كبرية ،وابنتي طلبت مني ق�سط
علي ق�سط
ا�ستحق
اجلامعة ،وال��ي��وم
ّ
ّ
جت
عر ُ
ّ
ال�سيارة .ويف طريقي عليكم ّ
ودفعت فاتورة الهاتف.
على ال�سنرتال،
ُ

 مل ت�ستطع الوالدة �أن متلك نف�سها؛
رت �أم � ًرا،
عاليا .و�إذ
ف�ضحكت
ّ
ْ
تذك ْ
ً
قطعت �ضحكها ،وقالت البنتها� :أمل
ْ
تت� ّأخري عن الذهاب �إىل الدائرة العقارية
يا بنت؟
غدا.
 -لن �أذهب اليوم .قد �أذهب ً
لكنك وع� ِ
ِ
�دت �أب��اك �أم�س ب�أنك
�ستذهبني اليوم.
�سمعت عند ال�صباح برجي ،ور�أيت
-
ُ

�أن هذا اليوم غري مالئم لإجناز � ّأي عمل
�إداري .قد يخطئ الربج ،ولكن �أيخطئ
الورق � ً
أي�ضا!؟
� -أنت جمنونة� .أتعرفني؟
 وه��ل يعرف املجنون �أن��ه جمنون!؟قالت و�ضحكت ،فيما دخلت � ّأمها
جمد ًدا.
املطبخ
ّ
ُ
 وبينما نحن نحت�سي القهوة ،قرع
ال��ب��اب؛ فقامت ه��دى وفتحت لتب�صر
ن�سميها يف �ضيعتنا «نور ّية»؛
غجر ّية
ّ
ِ
فقالت هدى« :اذهبيُ .ليعطك الله».
برد الباب قبل �أن ت�سارع املر�أة �إىل
وهمت ّ
ّ
ّ
الكف والفنجان،
القول� :أ�ستطيع قراءة
ال�صبية اجلميلة.
وك�شف الغيب� ،أيتها
ّ
 -وك��ي��ف �أع���رف �أن���ك ال تكذبني
علي!
ّ
جربيني.
ّ -
 ...-تعايل ،ادخلي.
 دخلت امل���ر�أة وجل�ست ،ون��ظ��رت �إىل
فنجان هدى املقلوب ،وقالت :ناوليني

حتدق يف
فنجانك؛ فناولتها �إ ّياه ،ولبثت ّ
ً
حاب�سة �أنفا�سها ،م�صغية.
وجهها
ّ
 راح��ت الغجرية تقلب الفنجان بني
�أ�صابع يدها املو�شومة ،وتعقد حاجبيها
ّ
وتفك عقدتهما �أحيا ًنا ،وهدى
حينً ا
ّ
تتقلب بني قلق وارتياح �إىل �أن قالت
املر�أة :ا�سمعي يا �آن�سة هدى.
  -م���اذا!! �أق��ل� ِ
�ت �آن�سة ه��دى! تعايل
ا�سمعي يا � ّأمي ،تعايل.
  -م��اذا تريدينني �أن �أ�سمع؟
ق��ال��ت وه���ي �آت��ي��ة م��ن املطبخ
مت�سح يديها مبئزرها.
  -لقد ح��زرت ا�سمي ،وعرفت
�أنني �آن�سة .ثم �س�ألت الغجرية:
ِ
عرفت هذا!!
كيف
ُ
جربيني! لتعلمي
� -أمل �أقل لك ّ
� ْأن ال �أح���د يك�شف الغيب
مثلي ...اقرتبي وانظري .ها هو
حرف الهاء مر�سوم هنا .وحرف
ال��دال ههنا .وه��ذه هي الألِ��ف.
�أر� ِ
أيت؟
 -لكنها �أحرف منف�صلة .ما
�أوحى ِ
لك بجمعها �إىل بع�ضها!
ٍ
�سبابتها نحو العالء،
-
عندئذ ّ
مدت ّ
ِ
وقالت :جنمك.
 -وكيف تعرفني ما يقوله جنمي!؟
ّ
لكل
 االتّ �صال بالنجوم غري ُمتاحالنا�س �أيتها اجلميلة .ال يكذ َب ّن
ِ
عليك �أحد بقوله �إن معرفة الغيب ِعلم
ّ
نتعلمه .ال .هذه موهبة تُعطى للإن�سان
�أو ال تُعطى.
ِ
� -أكملي �أرجوك.
 ط��ري��ق� ِ�ك م��ف��ت��وح .لكنه طويل.
ِ
عليك �أن ت�صربي.
مما �صربت!
� -أكرث ّ
ّ
�ستتحقق يا حلوتي .وفتى
 �أمنياتكٍ
ِ
أحالمك ال ُب ّد �آت .قويل �إن �شاء الله.
�
 �إن �شاء الله .ولكن من �أين �سي�أتي؟متنهدة.
ألت
ومتى؟ �س� ْ
ّ
 -من حيث ال تدرين �سي�أتيّ .
كل هذا
مكتوب هنا.
ِ
العرافة .فيا
 -برجي يقول قولك �أيتها ّ

ِ
ّ
تتحقق.
ونبوءتك
ليت برجي ي�صدق،
�إذ ذاك قامت هدى وعادت بع�شرة �آالف
د�ستها يف جيب امل��ر�أة؛ ف�شكرتها
لرية ّ
وهمت باالن�صراف؛ فقلت لها:
الأخرية ّ
�أري� ِ
��دك �أن ت��ق��ر�أي طالعي يف كفّ ي �أو
فنجاين.
ِ
  -ه���ات ك��فّ ��ك ،ق��ال��ت وجل�ست،
و�أخذت كفّ ي ،ونظرت فيها.
أريدك �أن حتزري ا�سمي مثلما حزرتِ
ِ
� -
ا�سم هدى.
نظر .لو �أن هذين اخلطني متّ �صالن،
 -أُ� ْ
حل�����زرت .ل��ك��ن ،ك��م��ا ت����رى ،هما
منف�صالن .غري �أين �أ�ستطيع �أن �أق��ر أ�
ّ
وحظك.
طالعك
ّ -
مفر
حظي يف حياتي �أعرفه ،ودربي ال ّ
و�سحبت
�ضاحكا
يل من �سلوكه ،قلت
ً
ُ
رحم الله َمن قال:
كفّ ي ،و�أ�ضفت:
َ
حظـــــي ٌّ
ّ
ناق�ص
حظ
ٌ
من �أ�صدقائي وال ِعدا
لو كان ّ
حظي ب�ش ًرا
عبـدا �أ�سودا
لكان
َ
ً
ألت
 _ �أتريدين �أن ت�أكلي �شيئً ا؟ �س� ْ
هدى.
�دت جارتَك ب��أن �أع� ّ�رج
 -ال؛ فقد وع� ُ
عليها بعد مغادرتي من عندك .يا
ن�سيت ا�سمها.
�ألله! ...كيف
ُ
 -أ� ّيهما؟ ذات ال�شعر الأ�شقر الق�صري �أم
الأ�سود الطويل؟
 -بل الأ�شقر الق�صري.
� -ألني.
 � -أج����ل� ،أج����ل .ق��ال��ت و�ضحكت.
ذاكرتي ال حتفظ الأ�سماء الأجنبية.
  -م�سكينة .ابنها ن��ادر م�سافر �إىل
الربازيل ،وهي هنا تذوب ً
وهما
�شوقا �إليه ًّ
عليه.
 -تركتكم يف عافية ،قالت ونه�ضت
وخرجت؛ فلحقت هدى بها« :مهلاً ،
مهلاً � .أت�صنعني التمائم؟».
 -بالت�أكيد .متيمة لفتح رحم العاقر،
ّ
املطلقة ،و�أخ��رى ال�ستدعاء
�رد
وواح��دة ل� ّ
��د �أن��ك تريدين مثل
احل��ب��ي��ب ...ال ُب ّ
الأخرية.
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ق�صة
ق�صرية
 � -أج���ل ،قالت وابت�سمت ،و�أن��اخ��ت
ر�أ�سها خجلاً .
أمر من هنا ،و�أع� ّ�رج
ّ -
عما قريب �س� ّ
ِ
عليك ،وتكون التميمة معي.
 -خذي هذه � ً
أي�ضا حتى ال تن�سي ،قالت،
العرافة ب�ضع �أوراق نقدية زهيدة.
و�أعطت ّ
ِ
 -لن �أن�سى .وحياة عينيك اجلميلتني
لن �أن�سى.
�سرها:
وفيما م�ضت امل���ر�أة تقول يف ّ
أ�صنع ّن مئة متيمة ما دامت
وال��ل� ِه ل َ
اليد كرمية ،دخلت هدى؛ فقلت لها
ِ
أعرفت كيف حزرت املر�أة
على الفور� :
ا�سمك؟ جارتك �أخربتْ ها به مثلما
�أخرب ِتها � ِ
للتو �أن ا�سم جارتك �ألني،
أنت ّ
ولها ابن ُيدعى نادر يف الربازيل ...ثوبي
�إىل ر�شدك يا هدى� .أيك�شف الله �أ�سراره
لل َن َور والغجر ،ويحجبها عن الأتقياء
والقدي�سني!! قال �أبو العالء:
ّ
ُ
منج ٌم
عما
ُ
يكون ِّ
ّ
يحدثنا ّ
كائن.
الله ما ه َو
ُ
ومل يدرِ �إال ُ
لو�ضعت ه�ؤالء
ثمة دولة،
ْ
والل ِه لو كان ّ
واملتنبئني ّ
كلهم يف ال�سجون.
امل�شعوذين
ّ
ثم ّودعت ،وان�صرفت ال �ألوي على �شيء.
***
�صبيحة اليوم الثاين نه�ضت هدى من
�سريرها ،وا�ستمعت �إىل برجها ،وارتدت
مالب�سها؛ ف�س�ألتها � ّأمها� :أذاهبة �إىل
الدائرة العقارية � ِ
أن��ت؟ �أجابت� :أجل.
اليوم منا�سب لإجناز الأعمال الإدارية.
ّ
�سيارتها وم�ضت؛ فبلغت
ا�ستقلت
ّ
مق�صدها ح��واىل ال�ساعة العا�شرة لأن
ت�سبب
املطر كان يت�ساقط رذا ًذا ،ما
ّ
بزحمة �سري .ومل��ا و�صلت و�س�ألت عن
ّ
املوظف امل�س�ؤول ،قيل لها �إن � ّأمه مري�ضة،
يهتم فيه بها.
وقد منحه املدير يوم �إجازة
ّ
� -أما من �أحد ّ
يحل مكانه!؟
ُ
ًّ
عمله ،قالوا لها.
لكل
-
ٍ
جتر �أذيال اخليبة.
عندئذ قفلت راجعة ّ
�سيارتها بفعل
ويف الطريق انزلقت
ّ
إ�سمنتي
املطر ،وا�صطدمت بالفا�صل ال
ّ
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ّ
اخلطني؛ ف�أُ�صيبت هدى بك�سر يف
بني
ذراعها ا�ستدعى نقلها �إىل امل�ست�شفى
ب�سيارة لل�صليب الأحمر؛ فندبت يومها
ّ
ّ
ولعنت حظها.
علمت بهذه احلادثة بعد أ� ّيام ثالثة؛
ُ
أطمئن
فجئت �أع��ود ه��دى يف بيتها و�
ّ
عليها .وكان ذلك يوم الأحد  15ت�شرين
الأ ّول عام .2017
 هذه امل� ّ�رة كان على الطاولة كتاب
جديد يف الأب���راج ،لأن ه��دى ،على ما
تعد تثق بالكتاب الذي كان
يبدو ،مل ُ
ع��ن��ده��ا؛ فا�ستبدلته
بغريهّ ،
عل م�ؤ ّلفه يكون
باعا يف قراءة الغيب
�أطول ً
وك�شف امل�ستور.
ق��ال��ت ه���دى� :أت��ع��رف؟
�أ�شعر ب�أن برجي يكذب
ع��ل��يُ :ي��ن��ب��ئ��ن��ي ب���أم��ر؛
ّ
فيح�صل عك�سه .قال:
ه���ذه ال�����س��ن��ة ���س��ن��ة ب��رج
العذراء .لكن يبدو �أنها
�سنة نح�س ال خري ،و�ش�ؤم
ال ف�أل.
ّ -
كل هذه خرافات وت َُّرهات.
 -ال �أ�ستطيع �إال �أن �أ�ستمع �إىل برجي
ّ
كل ي��وم ،قالت و�أدارت الراديو
�صباح
على �إذاع���ة مونتي ك��ارل��و ،وكانت
ال�ساعة ال�سابعة واخلم�سني دقيقة.
قال املذيع :عزيزي من برج العذراء .يف
ال�ساعة الواحدة والدقيقة التا�سعة ع�شرة
بعد الظهر ،ي�ترك القمر ب��رج الأ�سد،
وينتقل �إىل برج العذراء .لكن هناك ما
�سمى ُ
«خ ُل ّو م�سار» يبد�أ يف ال�ساعة 7:28
ُي ّ
وي�ستمر حتى ال�ساعة  01:19كما قلت.
ّ
�ست �ساعات
وهذا يعني �أن هناك حواىل ّ
ال ينجح فيها � ّأي عمل ُيقام به.
علي اليوم
 � -آه!! قالت ه��دى .كان
ّ
�أن �أذه���ب لإج����راء مقابلة يف �إح��دى
ال�شركات بهدف احل�صول على وظيفة
فيها� .س�أتّ �صل بهم ،و�أط��ل��ب ت�أجيل
بحجة �أين مري�ضة.
املوعد حتى يوم غد
ّ
هكذا قالت ،واتّ �صلت ،و� ّأجلت املوعد.

ألت و�أنا �أت�صفّ ح
 -ما تاريخ ميالدك؟ �س� ُ
كتاب الأبراج اجلديد ف�ضولاً .
 -ليلة � 23 -22آب بعد منت�صف الليل
بدقائق.
 -ال يا هدى ،قالت ال ّأم� .أذك� ُر �أنني،
حلظة ُو ِ
نظرت �إىل ال�ساعة ّ
املعلقة
لدت،
ُ
يف احل��ائ��ط؛ فكانت عقاربها ت�شري
�إىل احل��ادي��ة ع�شرة والدقيقة الثامنة
واخلم�سني.
ِ
  -هذا يعني �أن��ك من برج الأ�سد ،ال
العذراء ،قلت.

 -م��اذا!!! �أ�أن��ا من برج الأ�سد وكنت
ّ
متوهمة �أنني من
كل هذه ال�سنوات
ّ
مواليد العذراء!! قالت ودمعت عيناها؛
فكفكفت دموعها ،وطلبت مني
ق��راءة ب��رج الأ���س��د ،لأنها مل تنتبه �إىل
فقلبت
ما قاله املذيع يف ه��ذا ال�برج.
ُ
ال�صفحات ،وقر�أت :عزيزي الأ�سد .عليك
بال�صرب يف �ش�أن العثور على حبيب ترتبط
به ،لأن بيت ال�شراكة موجود يف العذراء.
وهذا من �ش�أنه �أن ي� ّؤخر الزواج �أو يجعله
ال�سن� .أقرب فر�صة
مع �شريك كبري يف
ّ
�ستكون يف الن�صف الثاين من العام
 ،2018وه��ي لي�ست �أك��ي��دة .الفر�صة
الأكيدة هي يف خالل العام .2019
 -ماذا!!! قالت هدى ب�صوت منخف�ض
ّ
كنت �أنتظر
تكلم نف�سها.
ك�أنها
ُ
َ�س ْعدي يف برج العذراء و�أن��ا من مواليد
عرفت �أنني من برج الأ�سد،
الأ�سد .وملا
ُ
ّ
قابعا يف ب��رج ال��ع��ذراء .يا
��ت احل��ظ
ر�أي� ُ
ً

لتع�سي!! قالت ،وبكت.
قامت ال ّأم وج��اءت بالقهوة ،ون��ادت
زوج��ه��ا الحت�سائها معنا؛ ف��ج��اء .و�إذ
ح��ان��ت م��ن ه��دى التفاتة �إىل �ساعة
يدها ،قالت :لقد حان موعد برنامج
«�أنتم والنجوم» مع ليلى .ثم �أدارت
التلفاز .وملا � ّ
أطلت ليلى ،ا�ستقامت هدى
جي ًدا،
يف جلو�سها ،وفتحت عينيها ّ
و�أ�صغت ،وناولتني الفنجان وعيناها
ف�سارعت �إىل �أخ��ذه من
على ال�شا�شة؛
ُ
يدها كيال ين�سكب بع�ض القهوة على

ثيابي.
قالت ليلى� :سي�شهد لبنان ،يف مطلع
العام � ،2018صعوبات اقت�صادية ب�سبب
ً
و�ضغوطا دولية عليه
النازحني ال�سوريني،
للقيام ب�إ�صالحات �إدارية ومالية.
  -لقد اكت�شفت ال��ب��ارود ًّ
حقا ،قال
الوالد.
ُ
�سيدة ليلى ،قال املحاور.
 �أو�ضحي يا ِّ
�أعطنا بع�ض التفا�صيل لو �سمحت.
تطلب مني �أك�ثر .هذا ما �أراه،
 الْ
ُ
وحي به � ّ
إيل.
وهذا ما �أ َ
رن جر�س الهاتف؛
يف ه��ذه الأث��ن��اء ّ
فقالت هدى وهي ترفع �صوت التلفاز
التحكم عن ُبعد:
قليلاً بوا�سطة جهاز
ُّ
ّ
أجبت من غرفة اال�ستقبال يا �أبي،
هال �
َ
�أرجوك.
واملتنبئني ،والذين
املنجمني،
 لعن الله ّّ
وي�صدقونهم ،ق��ال الوالد
ي�ؤمنون بهم
ّ
ب�صوت ع��الٍ  ،ووق��ف و�أ���ض��اف� :أ�ستطيع

ِ
آخرتك �ستكون
أتنب�أ ،بدوري ،ب�أن �
�أن � ّ
يف «الع�صفور ّية» يا بنت ...انظري� .أنا
وعمك ،الذي هاجر �إىل الأرجنتني منذ
ّ
عاما ،تو�أمان .يعني �أننا
خم�سة ع�شر
ً
من برج واح��د� .أتعتقدين ًّ
حقا �أن ما
ي�صيبني هنا ي�صيبه هناك ،واملكتوب
له هناك مكتوب يل هنا!! اعقلي يا
بنت ،اعقليِ � .
إنك تُفقدينني �صوابي.
 وت� ّ
�وق��ف جر�س الهاتف ع��ن الرنني؛
ّ
تتوقف،
لكن ليلى مل
فجل�س الوالد.
ّ
وال املحاور �أوقف م�ضايقاته ب�أ�سئلته .قال
ِ
همونك ب� ّأن
لها :النا�س يتّ
ت�صدق.
بع�ض نبوءاتك مل ُ
 ّ � -أي منها مل ي�صدق!؟
ق��ال��ت .ق��ل��ت ل��ه��م �إن��ن��ا
�سن�شهد يف �شهري ّ
متوز
و�آب م��ن ه���ذا ال�صيف
ح���ر ���ش��دي��دة.
م���وج���ات
ّ
أ�صدقت �أم ال؟
�
ُ
ِ
� -صدقت.
 وق��ل��ت �إن اجلي�ش�سيقوم بعملية �أمنية
ّ
امل�سلحني
ناجحة ���ض� ّ�د
أ�صدقت �أم ال؟
الإرهابيني� .
ُ
ِ
�صدقت ،ولكن...
-
ّ
�سيكثف
 -وقلت �إن املجل�س النيابي
من اجتماعاته يف حماولة للخروج من
أ�صدقت �أم
الأزمات التي يعانيها الوطن� .
ُ
ال؟
ِ
ِ
  -ل��ك��ن��ك ق��ل��ت �إن ا���س��م رئي�س
اجلمهورية العتيد يبد�أ بحرف «اجليم»،
ِ
عيدي امليالد ور�أ�س
ت�صدقي.
ومل ُ
وقلت � ّإن َ
ت�ص ُدقي ل ّأن
ال�سنة
�سيمران ب�سالم ،ومل ْ
ّ
ِ
�ضخما حدث بينهما .وقلت...
انفجا ًرا
ً
لاً
لاً
ق�صدت ي��وم 25
  -مه  ،مه � .أن��ا
ُ
كانون الأ ّول ،والأ ّول من �شهر كانون
الثاين� .أم�س�ؤولة �أنا عن ّ
كل أ� ّيام ال�سنة!؟
 -يا ���س�لام!!! ق��ال وال��د ه��دى ،ونه�ض
لريد على االتّ �صال� ،إذ عاد جر�س الهاتف
ّ
ال�سماعة ،وذهب �إىل
�إىل الرنني؛ ف�أخذ
ّ
غرفة اال�ستقبال .وبعد ب�ضع دقائق عاد
ال�ست
والب�سمة ملء �شفتيه« :هل انتهت
ّ

ليلى؟».
َ -من كان املتّ �صل؟ �س�ألت الزوجة.
� -إنه �أخي الذي يف الأرجنتني.
 -ع�ساه وعائلته بخري ،قالت هدى.
ّ
كلهم لزيارتنا الأ�سبوع
 �سي�أتونالقادم ،ومي�ضون �شه ًرا يف لبنان قبل �أن
يعودوا �أدراجهم.
عم هدى بوعده؛
 م�ضى �أ�سبوع ،ووفى ّ
فجاء و�أفراد عائلته حاملني �إىل وطنهم
كبري �أ�شواقهم ،و�إىل الأق���ارب ثمني
عم هدى،
هداياهم .وكان خو�سيه ابن ّ
�شابا
والذي كان ا�سمه يف لبنان يو�سفًّ ،
ّ
ومثق ًفا ،ويف �أواخر العقد
و�سيما ،وثر ًّيا،
ً
الرابع من العمر.
ُ
منذ اللقاء الأ ّول� ،أعجب يو�سف بهدى
كما �أُعجبت هي به .لقد كانت تنتظر
رجلاً له �صفات يو�سف .والأخ�ير كان
ُ
يرغب يف �أن تكون �شريكة حياته من
بنات وطنه .فكيف �إذا كانتً � ،
أي�ضا،
عمه!!
ابنة ّ
ح ّدد يوم الزفاف بعد ثالثة �أ�سابيع .ويف
ُ
الليلة املنتظرة كانت �سهرة عامرة ُنفخ
فيها باملزمار ُ
و�ضرب بالطبل ،واجتمع
الأهل والأق��ارب والأ�صدقاء .وكنت �أنا
فوجئت هدى حني
من بينهم .وكم
ْ
ر�أت الغجرية ،التي قر�أت فنجانها قبل
�شهر ،تقرتب منها ّ
�شاق ًة طريقها بني
اجلمع �إليها.
ِ
ظننت �أنك لن تعودي .قالت هدى.
-
ُ
ِ
 لقد وع��دتُ��ك ب��أن��ن��ي ���س ��أع��ود منِ
وهاك
وفيت بوعدي.
�أجلك .وها �إين قد
ُ
غر�ضك.
 -ما هذا؟
 -التميمة جالبة احلبيب.
يعد يل
 �ضحكت ه��دى ،وق��ال��ت :مل ُ
حاجة بها .احتفظي بها لغريي .هكذا
قالت ،و�أعطت الغجرية من النقود ما مل
تكن تنتظر؛ ف�أخذتها �سعيدة ،ودعت
ف�شيعتها
للعرو�سني بال�سعادة ،وم�ضت.
ّ
ه��دى بنظرات مل�ؤها ال��ف��رح ،وه� ّ�زت
ر�أ�سها ،وقالت :لقد �صدق ،والل ِهَ ،من
املنجمون ولو �صدقوا.
قال :كذب ّ
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هو وهي
�إعداد :رميا �سليم �ضوميط

م�شاغل ،م�شاكل،
م�س�ؤول ّيات...

مهل

�شحن العاطفة �ضروري و�إليكم الو�سائل

ما بني �ضياع الزوجني يف زحمة
احلياة وم�شاغلها ،وانغما�سهما يف
امل�س�ؤوليات امللقاة على عاتقهما،
ت�صبح احلياة الزوج ّية غال ًبا حمكومة
بالفتور العاطفي .وال�سبب لي�س
بال�ضرورة انطفاء نريان احلب ،بل
ان�شغال الطرفني يف ت�أمني املتط ّلبات
احليات ّية للعائلة ،و�إغفالهما �إغناء
العاطفة وتغذية احلب والو ّد بينهما.

الفعال
ال�سالح ّ
ّ
يف مواجهة ال�صعوبات

ؤكد االخت�صا�صي يف علم النف�س
ي� ّ
حممد � ّأن
عمار
ّ
العيادي امل �� ّؤه��ل �أ ّول ّ
ي�شد
العاطفة هي ال��راب��ط املتني ال��ذي
ّ
جميع �أفراد الأ�سرة باتجّ اه بع�ضهم البع�ض
ويحافظ على متا�سك العائلة ،وهي
الفعال يف مواجهة ال�صعوبات
ال�سالح
ّ
ّ
ضلاً
التي تعرت�ض الزواج ،ف� عن كونها
العن�صر الأ�سا�س يف �إيجاد بيئة منا�سبة
لنمو نف�سي واجتماعي �سليم ل�ل�أوالد.
ّ
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حممد
عمار ّ
امل� ّؤهل � ّأول ّ

التعبري اللفظي

ال�صعب اال�ستمرار بحيا ٍة
وي�ضيف �أ ّنه من ّ
زوجية ناجحة من دون تلك ال�شحنات
ّ
العاطفية التي مت� ّ�د الزوجني بالطاقة
ّ
احرتاما وتقدي ًرا يف
إيجابية ،وتنعك�س
ال
ً
ّ
ٍّ
كل منهما جتاه الآخر ويف نظرته
�سلوك
�إليه .وي�شري يف هذا الإطار �إىل � ّأن م�شاغل
احل��ي��اة يجب �ألاّ تعيق ال��زوج�ين عن
التعبري عن م�شاعرهما وعاطفتهما
جدا
ال�سهل ًّ
جتاه بع�ضهما� ،إذ ا ّنه من ّ
ً
انتهاز الفر�ص املنا�سبة للتعبري لفظا �أو
فعلاً عن تقدير ّ
كل منهما للآخر.

ي�شري امل����ؤه���ل حم� ّ�م��د �أن ال��ك�لام
املع�سول هو كامللح يف الطعام ،يجب
�أن ال يخلو منه �أي منزل .وعلى الرغم
من �أن الأفعال �ضرورية لإظهار امل�شاعر
للحبيب ،لكنّ ها ال تغني عن الكالم
ّ
يف احل���ب وال حت� ّ
حم��ل��ه .فالتعبري
��ل
بكالم عاطفي �صريح،
عن امل�شاعر
ٍ
املحببة
وخماطبة ال�شريك بالألفاظ
ّ
يعززان ال�شعور بالأمان
(حبيبي ،حياتي) ّ
ويكر�سان
واالطمئنان بني الطرفني
ّ
االحرتام بينهما .ويف هذا الإطار ،ين�صح
بالتغزل الدائم
عمار ال��زوج
ّ
امل� ّؤهل �أول ّ
بزوجته وبالثناء على �صفاتها احلميدة،
ويو�صي الزوجة يف املقابل بالإ�شادة ب�أخالق
زوجها وبح�سن تقديره للأمور .وهو ي�شري
ٍ
جهة �أخرى� ،إىل �أ ّنه ي�ستحيل على
من
ان�سجام تام طوال
الزوجني البقاء يف حالة
ٍ
يربر
الوقت ،وهذا �أمر مفهوم ،لكنّ ه ال ّ

الأ�سلوب ال�سلبي يف التوا�صل عند بروز �أي
م�شكلة بينهما �أو اختالف يف الر�أي.
العدائية التي ت�شمل النقد
فالت�صرفات
ّ
ّ
والتجريح ا ّللفظي والتحقري (�أحمق،
غبي ،غري م�س�ؤول� ،إل����خ )...ال تنقل
�سوى ر�سالة واحدة لل�شريك�« :أنا مل �أعد
متاما.
أحبك» ،و�إن كان الواقع مغاي ًرا
ً
� ّ
لذلك ،يجدر بالزوجني اعتماد التوا�صل
والتفهم
الإيجابي ا ّلذي يقوم على الإ�صغاء
ّ
والت�سامح ،وكذلك االعتذار �إذا ما دعت
احل��اج��ة ،فاالعتذار عن اخلط�أ يرفع

التعبري بالأفعال

ق��د ين�سى ال��زوج��ان بحكم ال��ع��ادة،
التعبري عن ال�شكر واالمتنان لبع�ضهما
البع�ض ،فينتهي بهما الأمر �إىل النظر
ٍ
ك��رزم��ة م��ن االل��ت��زام��ات
ل��زواج��ه��م��ا
ؤكد امل� ّؤهل �أ ّول
والواجبات .من هنا ي� ّ
حممد �ضرورة �إف�صاح كل من الطرفني
ّ
ع��ن امتنانه ل�ل�آخ��ر عند قيامه ب��أي
ٍ
عمل ب�سيط ير�ضيه ،كي مينحه حافزًا
إ�ضافيا للعطاء ،ويك�سر حاجز اجلمود
�
ً
والرتابة .وهو ي�شري �إىل �أن تقدمي الهدايا

� ّإن �أف�ضل الو�سائل للتعبري عن العاطفة،
هو تخ�صي�ص جزء من الوقت لق�ضائه
بعيدا من �أج��واء العمل والأوالد.
معا،
ً
ً
م��ن ال�����ض��روري � ً
أي�ضا ت��ب��ادل الأح��ادي��ث
يومية ،وتناول وجبات الغداء �أو
ب�صور ٍة
ّ
باملودة
يعزز ال�شعور
معا ،فذلك ّ
ّ
الع�شاء ً

من �ش�أن الزوج ومكانته لدى ال�شريك ال
العك�س كما يعتقد البع�ض.
مهمة من
وي�شري امل�ؤهل �أول �إىل و�سيلة
ّ
و�سائل التوا�صل الإيجابي ناد ًرا ما تُعتمد
بني الأزواج ،وهي الفكاهة التي تثلج
القلوب والنفو�س عند ال�شعور بال�ضيق �أو
ؤكد �أن الزوجني ا ّللذين
التّ عب .وهو ي� ّ
يعتادان ممازحة بع�ضهما ومواجهة
�أعباء احلياة باالبت�سامة ،ينقالن �أجواء
جوا
الفرح �إىل �أبنائهما وبالتايل يخلقان ًّ
�سليما للعائلة ب�أ�سرها.
عاطفيا
ً
ًّ

ً
لطيفا
ريا
الرمز ّية ميكن �أن يكون تعب ً
عن ال�شكر ،فالهد ّية على ب�ساطتها
ّ
احل��ب وااله��ت��م��ا ِم ب��الآخ��ر.
ت��دل على
ّ
ويو�ضح �أ ّن��ه من ال�ضروري التعبري عن
االهتمام والعاطفة بالطرق �شتى ،مبا يف
ؤوليات عن الآخر،
ذلك ّ
حتمل بع�ض امل�س� ّ
كمثل �أن يتولىّ الزوج �إعداد الطعام بني
احلني والآخر� ،أو �أن تقوم الزوجة ب�إي�صال
الأوالد �إىل النادي الريا�ضي .كذلك ،ف�إن
العاطفة ميكن �أن تظهر من خالل
ٍ
ٍ
كوب من ال�شاي
لفتة ب�سيطة ك�إعداد

يذكر امل� ّؤهل �أ ّول ب�ضرورة
وامل�شاركة .وهنا ّ
ّ
النقالة وو�سائل
االبتعاد عن الهواتف
التوا�صل االجتماعي يف �أثناء الوجود مع
ال�شريك ،فاالن�شغال بهذه الو�سائل يخلق
ً
م�سافة بني الزوجني ويحول دون التوا�صل
الإيجابي بينهما .و�إذ يو�ضح � ّأن الفتور
يف العاطفة بني الزوجني قد يحدث من
ٍ
ؤكد � ّأن القيام مبجهو ٍد
دون
ق�صد ،فهو ي� ّ
�إ�ضايف للح�ؤول دون ا�ستمرار حالة الفتور
ؤولية م�شرتكة بني الزوجني ،يبنى
م�س� ّ
عليها جناح زواجهما وا�ستمراريته.

ال�ساخن وم�شاركته مع ال�شريك بعد
ٍ
ٍ
عناق ب�سيط
عمل متعب� ،أو تبادل
يوم
يف ال�صباح قبل مغادرة املنزل.

�أف�ضل الو�سائل
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نا�س وحقوق
�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

«التقرير الدوري الرابع واخلام�س
عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يف لبنان»
وحتديات
املمار�سة اليومية ت� ّؤكد وجود �صعوبات
ّ
مبنا�سبة يوم الطفل يف لبنان ،وبرعاية وزير
ال�ش�ؤون االجتماعية� ،أطلق املجل�س الأعلى
للطفولة يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية «التقرير
الدوري الرابع واخلام�س عن تنفيذ اتفاقية
حقوق الطفل يف لبنان واملالحظات اخلتامية»،
يف احتفال �أقيم يف بيت املحامي -العدلية.

ال�سعي م�ستمر

ي�شري التقرير �إىل �أن��ه بعد م�ضي ربع
قرن لت�صديق لبنان على اتفاقية حقوق
الطفل دون حتفّ ظ ،ت�سعى الدولة اللبنانية
جمتمعة لبلورة ر�ؤى ا�سرتاتيجية �ضمن
معايري م�شرتكة ت�أخذ بعني االعتبار
التنوع
معطيات ال��واق��ع و�أ���ش��ك��ال
ّ
االجتماعي والثقايف وال�سيا�سي القائم.
لكن املمار�سة اليومية �أظهرت جملة
ّ
الهامة بني
التحديات والفجوات
من
ّ
ّ
��د ِع � ّأن واق��ع
الن�ص والتطبيق ،ومل ت� ّ
الطفولة وق�ضاياها وم�شاكلها هي يف
�أح�سن الأح��وال و�أن كل �شيء على ما
يرام.
ال يخفى على اجلميع
�أ ّن����ه خ�ل�ال ال�����س��ن��وات

املن�صرمة عانت الدولة اللبنانية  -وما
زالت -تداعيات الأزمات يف الدول املجاورة
والتي كان لها الأث��ر البالغ يف تدهور
الأو�ضاع ال�سيا�سية ،الأمنية ،االقت�صادية
ريا يف
مما انعك�س ت�أخ ً
واالجتماعيةّ ،
موعد تقدمي هذا التقرير.
ّ
ي�سلط ال�ضوء على
ح��اول التقرير �أن
لاً
ّ
املحققة عم مبالحظات
االجن��ازات
جل��ن��ة ح��ق��وق ال��ط��ف��ل ع��ل��ى التقرير
الوطني ال�سابق (الثالث) ،و�أن يعر�ض
للواقع �ضمن حقبة زمنية (-2005
)2014ه��ي الأ�سو�أ يف تاريخ لبنان الأمني
متطر ًقا
وال�سيا�سي واالجتماعي واملايل،
ّ
التحديات وال�صعوبات التي حالت
�إىل
ّ
دون ا�ستكمال م�سرية النهو�ض بحقوق
الطفل يف لبنان.

�أبرز ال�صعوبات

التحديات وال�صعوبات يف جمال
�أب��رز
ّ
تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ،عر�ضها
التقرير ،وفق الآتي:
ريا من
• العوامل االقت�صاديةّ � :إن عد ًدا كب ً
الأطفال اللبنانيني يعي�شون يف فقر(ما
ن�سبته  ،)%28فامل�شاكل ال�سيا�سية
امل�ستمرة حتول دون النهو�ض بالأو�ضاع
ّ
االقت�صادية ،وبالتايل ،ف� ّإن اال�صالحات
تتقدم بوترية مقبولة� ،إذ
االقت�صادية ال
ّ

يبقى عدد كبري من العائالت غري قادر
على �ضمان التن�شئة ال�سليمة والتعليم
اجل� ّ�ي��د لأبنائها بنتيجة التكاليف
ّ
املتعلقة بالتعليم النوعي
الباهظة
وانعدام فر�ص العمل املالئمة.
غالبا ما
• العوامل ال�سيا�سية :يف الواقع،
ً
تغيب ق�ضايا حقوق الطفل واحرتامها
عن اخلطاب ال�سيا�سي العام ،مما ي� ّؤدي
�إىل ق�صور يف التنفيذ الفعلي لها� .إ ّال � ّأن
متزايدا يف الأو�ساط ال�شعبية
وعيا
ً
هناك ً
اللبنانية ويف امل�ؤ�س�سات احلكومية
ب�ضرورة متابعة اجلهود يف هذا املجال.
• العوامل االجتماعية :تظل العوامل
االج��ت��م��اع��ي��ة يف ل��ب��ن��ان واح����دة من
العقبات الرئي�سة التي تعرت�ض ممار�سة
ّ
التحدي الأك�بر
ولعل
حقوق الطفل.
ّ
حاليا ،ما �شهده لبنان وال زال من
القائم
ً
وحتمل تبعاتها
تداعيات النزوح ال�سوري،
ّ
االن�سانية واالقت�صادية والأمنية.
ّ
يتعلق مبواقف و�سائل الإعالم
يف ما
من ق�ضايا الأطفال �أ�شار التقرير �إىل �أ ّنها
غري متنا�سقة ،لكن يف املقابل لوحظ
التح�سن من حيث احرتام �أكرب
بع�ض
ّ
حلق الطفل يف اخل�صو�صية.
ي�شكل ه��ذا التقرير وثيقة �أ�سا�سية
ّ
ميكن الرجوع �إليها لتحديد �أولويات
العمل ،واملفيد فيه هو العمل امل�شرتك
التفاعلي حتت �سقف م�ؤ�س�سات الدولة،
والرد
�ساتيا لتوحيد اجلهود
ّ
وت�أطريه م� ّؤ�س ً
على احل��اج��ات ،وتكثيف امل��ب��ادرات
الداعية للإ�صالحات الت�شريعية وتوفري
اخلدمات املتخ�ص�صة و�إ���ش��راك جميع
الفاعلني يف املنا�صرة على �ضمان حقوق
�سيما
الأطفال من الفئات جميعها وال ّ
ً
تهمي�شا.
الأكرث
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تربية
وطفولة
هذا هو التلفزيون ...برامج
موزونة ومفيدة حي ًنا ،و�سخيفة
مم ّلة وغري مدرو�سة �أحيا ًنا كثرية
للرا�شدين م�شكلة كبرية معهّ � ،أما
بالن�سبة �إىل الأطفال فقد نكون
�أمام نتائج خطرية.

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

بني ت�أثرياته ال�سلبية �أو الإيجابية

هل ّ
ي�شكل التلفزيون

خطرًا على �أوالدنا؟

هدر الوقت و�أ�ضرار �أخرى

ت�شري �إح�����ص��اءات حديثة
�إىل � ّأن عدد ال�ساعات التي
يت�سمر خاللها الأوالد �أمام
ّ
ي�شكل
ال�شا�شة ال�صغرية
ّ
ريا عليهم �إذا مل
خط ًرا كب ً
يتنبه الأهل للأمر .فمعظم
ّ
الأط��ف��ال والأوالد م��ن عمر
ال�سنتني �إىل الإح��دى ع�شرة
�سنة ،ي�شاهدون التلفزيون
�أك�ثر من � 26ساعة يف الأ�سبوع على الأق��ل� ،أي مبعدل 3
�ساعات ون�صف يف اليوم.
�إذا قي�س هذا الوقت مبا يحتاجه �أوالدنا لتح�ضري درو�سهم
وفرو�ضهم ،تبينّ لنا مدى ال�ضرر الالحق بهم ،لي�س فقط على
م�ستوى هدر الوقت والت� ّأخر يف الدرا�سة ،و إ�نمّ ا على م�ستويات
�صحيا وتربو ًيا.
متعددة،
�أخرى
ّ
ً
�صحيا ،من املعروف وامل�ؤكد �أن البقاء ل�ساعات طويلة �أمام
ًّ
ضلاً
ِ
ال�شا�شة ُيلحق �ضر ًرا بالنظر ،ف� عن امليل �إىل قلة احلركة
والك�سل ،بينما يحتاج الأطفال �إىل اللعب واحلركة لتنمو
واحلركية ب�شكل �سليم ،وليتمتعوا ب�صحة
احل�سية
قدراتهم
ّ
ّ
جيدة.
م���ن ج��ه��ة ث���ان���ي���ةّ � ،إن
ّ
ت��ع��ل��ق��ه��م ب�����ش��خ�����ص��ي��ات
تلفزيونية تافهة قد يدفعهم
�إىل تقليدها ،مع ما لذلك
من �أثر �سلبي يف �سلوكهم
ومواقفهم.
� ّإن امل���ي���ل �إىل ال��ع��ن��ف
والعدوانية يرتبط � ً
أي�ضا �إىل
ح���د ك��ب�ير مب���ا ي�����ش��اه��ده
تعر�ض
الطفل،
ً
خ�صو�صا �إذا ّ
بكرثة مل�شاهد عنيفة ،من
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دون �أن يكون �إىل جانبه من يناق�شه ويو�ضح له � ّأن �إيذاء
الآخرين واالعتداء عليهم �أمر غري مقبول.
لكن ت�أثريه
يف ال��واق��ع ،يهتم الأط��ف��ال ب��ر�ؤي��ة العنف،
ّ
ال�سلبي يفقد الكثري من زخمه بعد الرابعة ع�شرة .فعلى
عتبة املراهقة ،يبدو �أوالدن���ا �أق� ّ�ل حما�سة مل�شاهدة �أف�لام
يتوجهون �إىل املو�سيقى وجتذبهم اخلدع
وغالبا ما
العنف،
ّ
ً
ال�سينمائية وطريقة تنفيذها...

�ضرورة تنمية التفكري الناقد

ّ
التوقف عنده� ،إ ّنه مو�ضوع الإعالنات
مو�ضوع �آخر ال بد من
ٌ

التي ي�شاهدها �أوالدنا عرب التلفزيون .على الأهل �أن يراقبوا
هذه الإعالنات ويحاولوا �أن ي�صرفوا اهتمام �أوالدهم عنها،
فهي تو ّلد عند الطفل حاجات ورغبات تُلحق ال�ضرر ب�صحته
�أحيا ًنا كثرية ،ف�ضلاً عن كونها ترهق الأه��ل ماد ًيا .يف
ننمي التفكري الناقد لدى �أوالدن��ا ،ونقد
�أي حال ،يجب �أن ّ
الإعالنات ،و�إفهامهم �أنه ال ينبغي اعتبار ما تقوله حقيقة،
تنمي هذا التفكري.
هو من اال�سرتاتيجيات التي ّ
ما �سبق ذكره ال يعني � ّأن التلفزيون وح�ش ينبغي �أن نحمي
توجيها
املوجهة
�أوالدنا منه ،فالربامج التثقيفية والعلمية
ً
ّ
ّ
املعلم الأقوى والأجنح؛ فهو
�صحيحا ،جتعل من التلفزيون
ً
ّ
معلم لغات بارع ي�ستطيع م�ساعدة طفلك على التقاط
اللغة التي ي�ستمع �إليها من خالل برناجمه املف�ضل .كما
تو�سع خيال الطفل،
� ّأن الربامج العلمية والتثقيفية والرتبوية ّ
ّ
وحل م�شاكل
وتعزز مقدرته على ا�ستيعاب �أمور كثرية،
ّ
يتكيف مع م�شاعر الآخرين و�أحا�سي�سهم،
متنوعة ،وجتعله
ّ
ّ

حت�سن قدراته يف القراءة والتعبري واللفظ.
كما �أنها
ّ

�إر�شادات عامة

� ّإن �أبرز �إر�شادات االخت�صا�صيني يف علم النف�س ون�صائحهم
�إىل الأهل يف هذا املجال هي الآتية:
أ�ولاً � :ضرورة حتديد �أوق��ات م�شاهدة التلفزيون ،وال�سماح
ل�ل�أوالد والأطفال مبتابعة الربامج التثقيفية والتوجيهية
ثالث �ساعات يف الأ�سبوع فقط.
ثانيا :عدم ال�سماح للأطفال بتغيري القناة التي يختارها
ً
الأهل لهم.
ً
ً
ثالثا :ال جتعلوا التلفزيون رفيقا للأطفال وهم يكتبون
فرو�ضهم �أو يتناولون وجبات طعامهم.
املخ�ص�ص لأوالده��م
راب� ً�ع��ا :على الأه��ل م�شاهدة الفيلم
ّ
ومناق�شة مو�ضوعه معهم.
�سن مبكرة
خام�سا :من امل�ستح�سن �أن يبد أ� الأه��ل يف ّ
ً
تعليم �أوالده���م كيفية
ت��وج��ي��ه االن��ت��ق��ادات �إىل
ال�برام��ج ال�سيئة ،وع��دم
اعتبار كل ما ي�شاهدونه
جيدا.
�صحيحا �أو
ً
ً
���س��اد� ً��س��ا :رف�����ض فكرة
وج��ود جهاز تلفزيون يف
غرف الأطفال ،واالكتفاء
بجها ٍز واحد يف ال�صالون� ،أو
يف غرفة اجللو�س.
�سابعا� :إل��ه��اء الأطفال
ً
بن�شاطات �صغرية ومفيدة
ت��ن�����س��ي��ه��م ال��ت��ل��ف��زي��ون
فيبتعدون عنه.
ريا� ،إذا �أ�ضفنا الوقت
�أخ ً
ال�����ذي مي�����ض��ي��ه �أوالدن�����ا
يف ا���س��ت��خ��دام الأج���ه���زة
الإل��ك�ترون��ي��ة� ،إىل ذلك
ال�����ذي ي�����ص��رف��ون��ه �أم����ام
التلفزيون ،ن��ع��رف كم
هم بحاجة �إىل ممار�سة
ال��ري��ا���ض��ة وال��ل��ع��ب خ��ارج
ج��دران املنزل ...فلنبذل
ج��ه��دا يف ه���ذا امل��ج��ال،
ً
ف�����أوالدن����ا ي�ستحقونه،
وك��أه��ل نحن م�س�ؤولون
عن توفري الأف�ضل لهم.
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ك ّبة اليقطني

الأطايب من

خمتلف مطابخ

العامل على �صفحات
«اجلي�ش»

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

• ال�شيف ري�شار خمت�ص
يف الأطباق الفرن�سية والعاملية
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املكونات:
• ّ
يقطني :ر�أ�س  5كيلو.
برغل �أ�سمر ناعم :كيلوغرام واحد.
خبز عربي :رغيف كامل.
حم�ص م�سلوق :كوبان.
ّ
ب�صل 2 :كيلو ون�صف.
بهار حلو :ح�سب الرغبة.
ب��و ���ص��ف�ير :ع�����ص�ير ل��ي��م��ون��ة لدعك
العجينة.
جوز مطحون خ�شن :كوب واحد.
�سماق :ن�صف كوب.
ّ
فلفل �أ�سود :ح�سب الرغبة.
الرمان 3/4 :كوب.
دب�س ّ
زيت زيتون 3/4 :كوب.
زيت نباتي :للقلي.
• طريقة التح�ضري:
َّ
 ُي َّق�شر اليقطني و ُيقطع ثم ُي�سلق ملدة
� 20إىل  25دقيقة على نار متو�سطة ،ثم
جيدا.
يرفع عن النار وي�صفّ ى ويع�صر
ً
 يغ�سل الربغل الأ�سمر وي�صفّ ى ،ثمّ
للتخل�ص من
باليدين ويع�صر
يدعك
َ
كمية املياه ال��زائ��دة .يف وع��اء كبري،
ّ
ميزج اليقطني والربغل ورغيف اخلبز
امل��ق� ّ
�ط��ع ،وامل��ل��ح وال��ب��ه��ارات .تخلط

�سلطة الفا�صوليا احلمراء والأرز
املكونات:
• ّ
�أرز �أمريكي مطبوخ :كوبان.
فا�صوليا حمراء ّ
معلبة :كوبان.
فا�صوليا �صنوبر ّية م�سلوقة :كوب
ون�صف.
ّ
ذرة معلبة :كوب واحد.
حبتان.
بندورةّ :
كزبرة مفرومة :ن�صف كوب.
بقدون�س مفروم :للزينة.
ف�صان.
ثومّ :

جي ًدا مع اال�ستمرار برتطيب
املكونات ّ
اليدين بع�صري بو �صفري.
 لتح�ضري احل�شوةّ ،يق�شر الب�صل ويقطع
�إىل جوانح رفيعة تقلى بزيت الزيتون.
ترفع بعدها عن النار وت�صفّ ى ثم ي�ضاف
ّ
(املق�شر
�إليها كوب احلم�ص امل�سلوق
واملق�سم �إىل ق�سمني) واجلوز وامللح والبهار
ّ
وال�سماق وتخلط
احللو ودب�س الرمان
ّ
جي ًدا.
املكونات ّ
تكور عجينة اليقطني ثم تنقر يف
ّ
الو�سط وتو�ضع فيها احل�شوة ثم تغلق
لت�شكل �أق��را���ص الكبة التي تقلى
ّ
بالزيت النباتي ثم ترفع حني تن�ضج
وتقدم.
َّ
يف�ضل غ�سل الربغل ونقعه
مالحظة:
ّ
ّ
ليجف
ثم ت�صفيته وتركه عدة �ساعات
قبل ا�ستخدامه ل�صنع الكبة .ويف حال
��دا ميكن
ك��ان��ت العجينة لينة ج� ً
�إ�ضافة قليل من الطحني �إليها .وبالن�سبة
�إىل احل�شوة ،ميكن �إ�ضافة ال�سلق �أو
الهندبة �أو ال�سبانخ �إليها ح�سب الرغبة،
وذلك بعد تقطيعها ومزجها نيئة مع
باقي املكونات.
زيت زيتون 6 :مالعق كبرية.
كمون :ن�صف ملعقة �صغرية.
ّ
ع�صري حام�ض :ربع كوب.
ملح وفلفل �أ�سود :ح�سب الرغبة.
بهار حلو :ر�شة �صغرية.
• طريقة التح�ضري:
حبتا البندورة (مكعبات
 تقطع ّ�صغرية) وي�ضاف �إليها الأرز الأمريكي

الفطر بالفليفلة

 7بهارات :ن�صف ملعقة.
ملح :ح�سب الرغبة.
• طريقة التح�ضري:
جي ًدا بفوطة
 مت�سح حبات الفطر ّاملطبخ النظيفة ثم ّ
تقطع.
يحمى الزيت على النار ،وي�ضاف
ّ
ّ
ثم
�إليه الب�صل املقطع
ً
جوانحا ومن ّ
جي ًدا
الفطر فالثوم.
حترك املكونات ّ
ّ
ثم ُي�ضاف �إليها الفليفلة
حتى تذبلّ ،

اخل�ضراء املقطعة �إىل �شرائح رفيعة،
مكعبات ال��ب��ن��دورة ،امللح والـ�سبع
ّ
حت��رك امل��ك��ون��ات ،وت�ترك
ب��ه��ارات.
ّ
على نار خفيفة حتى تن�ضج.
 ي�����س��ك��ب امل��زي��ـ��ـ��ج يف �صحــنالتقديــم ،ويز ّيــن بالكزبــرة اخل�ضــراء
املفرومــة.

ن�شو ّية بالقلوبات

املكونات:
• ّ
ن�شاء 4 :مالعق كبرية.
ماء� 4 :أكواب.
ماء زهر :ملعقة �صغرية.
ماء ورد :ملعقة كبرية.
�سكر :كوب ون�صف.
ّ
بر�ش جوز الهند :كوب.
م�شكلة (�صنوبر ،جوز ،لوز،
قلوبات
ّ
ف�ستق حلبي) :ح�سب الرغبة.

• طريقة التح�ضري:
وال�سكر وماء
ميزج الن�شاء مع امل��اء
ّ
حترك املكونات
الزهر والورد على الباردّ .
جيدا بوا�سطة ال�شريط .ثم تو�ضع على
ً
نار متو�سطة مع اال�ستمرار بالتحريك
ي�شتد املزيج .ترفع الن�شو ّية عن
حتى
ّ
النار وت�سكب يف �أوعية التقدمي ،ينرث
فوقها بر�ش جوز الهند والقلوبات ح�سب
وتقدم باردة.
الرغبة ّ

الفا�صوليا احلمراء

والفيتامينات التي ت�ساعد يف تن�شيط
عمل القلب والأوعية الدموية.
ك��ذل��ك ،ت�سهم الأل��ي��اف القابلة
للذوبان التي حتتوي عليها ،يف ت�سهيل
عمل اجلهاز اله�ضمي .وت�ضبط م�ستوى
ال�سكر يف ال���دم م��ن خ�لال �إف��رازه��ا
م��ادة هالمية تبطئ التمثيل الغذائي
للكربوهيدرات .فيما تعمل م�ضادات
أمينية على
الأك�سدة والأحما�ض ال ّ
حت�سني عمل جهاز املناعة ،وبالتايل
امل�سببة
حتمي اجل�سم من البكترييا
ّ
لاللتهابات املختلفة.
�إىل ذل��ك ،حتتوي الفا�صوليا احلمراء
على الربوتني الذي يعترب م�صد ًرا حيو ًّيا
لأي�ض اجل�سم في�ساعد يف جتديد اخلاليا
وبناء الع�ضالت وترطيب اجللد .كما
املقوي للدم.
�أنها غنية مب��ادة احلديد
ّ
من هذا املنطلق ،ي� ّؤمن تناول كميات
أ�سبوعيا
منتظمة من الفا�صوليا احلمراء �
ً
نقل الأوك�سيجني �إىل اخلاليا ،وتنظيم

عمل جهاز التنفّ �س.
يزيد تناول الفا�صوليا احلمراء � ً
أي�ضا
مرونة الأوع��ي��ة الدموية واملفا�صل من
خ�لال احتوائه على البوتا�سيوم الذي
يعمل مع مادة ال�صوديوم على تنظيم
ال�سوائل يف اجل�سم ،وحت�سني عملية
امت�صا�ص الفيتامينات وامل��ع��ادن عرب
�أغ�شية اخلاليا .بينما ي�ساعد البوتا�سيوم
يف تنظيم �ضغط الدم.
بدورها ،تخفّ ف مادة املغنيزيوم املوجودة
يف الفا�صوليا احلمراء ت�شنّ ج الع�ضالت
وعوار�ض الإرهاق.

املكونات:
•
ّ
فطر طازج :ن�صف كيلو.
ب�صل :عدد .2
بندورة :عدد .2
ثوم 3 :ف�صو�ص.
فليفلة خ�ضراء :عدد .2
كزبرة طازجة مفرومة :للزينة.

هي نوع من البقوليات ال�شعبية حتتوي
غذائية عالية ،ت�ستخدم
على قيمة
ّ
بكرثة يف �أم�يرك��ا اجلنوبية والهند
وال�����ص�ين م��ع ال�سلطات ويف احل�ساء.
حتتوي الفا�صوليا احلمراء على املعادن
ناعما،
املطبوخ والكزبرة املفرومة
ً
بنوعيها
حترك الفا�صوليا
َ
ومن ّ
ثم ّ
والذرة.
ف�صا الثوم
 يف وع��اء جانبي ي� ّ�دق ّ
�م��ا وي�����ض��اف �إل��ي��ه��م��ا ع�صري
ن��اع� ً
احلام�ض ،زيت الزيتون ،البهار احللو
والأ���س��ود والكمون وامل��ل��ح .ت�ضرب
جيدا بال�شوكة للح�صول
املكونات
ً
غنية ت�سكب فوق
على �صل�صة
ّ
��رك برفق ثم
امل��زي��ج ال�سابق ،وحت� ّ
ت�سكب يف �صحن التقدمي وتز ّين
وتقدم.
بالبقدون�س املفروم َّ

ن�صيحة ال�شيف

ين�صح ال�شيف ري�شارد اخل��وري بغ�سل
الفا�صوليا احلمراء �أو �أي نوع من اخل�ضار
�أو احلبوب ّ
جي ًدا باملاء وت�صفيتها،
املعلبة ّ
ّ
للتخل�ص م��ن كميات امللح
وذل��ك
واملواد احلافظة التي تُ�ضاف �إليها خالل
عملية التعليب.
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أ�شخا�صا ير ّددون هذه العبارة؟
كنت غا�ض ًبا ،متو ّت ًرا ،ف�أكلت من دون وعي ...كم مرة �سمعنا �
ً
ي�سمى «�أكل الغ�ضب» الناجت عن ال�ضغط النف�سي؟
فكيف نتجنّب ما ّ

ال�ضغط النف�سي

�أظهرت درا�سات حديثة � ّأن ما يقودنا �إىل
تناول الطعام ب�صورة غري اعتيادية هو جزء
كيفية جتاوب نظامنا اجل�سدي مع
من
ّ
ال�ضغط النف�سي� .إذ �أن هرمونات الدماغ
وخالياه ت�ؤثر مبا�شرة يف نظامنا الغذائي.
لذلك ،جند �أنه يف حال االنفعال ال�شديد،
يلج أ� الغا�ضبون �إىل تنفي�س غ�ضبهم عرب
تناول الطعام ،وهو �أمر غاية يف اخلطورة
على املدى البعيد� ،إذ يقود �إىل ال�سمنة
خ�صو�صا و� َّأن
ال�سيئة.
والعادات الغذائية
ً
ّ
ال�شهية
التوتر ي�ؤدي �إىل تناول امل�أكوالت
ّ
ّ
املليئة بال�سعرات احلرارية ،كاحللويات
والـ ...Fast Food
ومبا �أ ّننا عر�ضة لل�ضغط النف�سي ،من
�صحي
املهم �أن نعتمد �أ�سلوب حياة
ّ
يخفّ ف �أعرا�ض هذا ال�ضغط وتداعياته،
ومن هذه اخلطوات يذكر اخت�صا�صيو
التغذية الآتي:
ومتنوع
 اتباع نظام غذائي متوازنّ
بعيد من احللويات والدهون والأطعمة
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اجلاهزة ،وغني بالدهون غري امل�شبعة،
كتلك امل���وج���ودة يف زي���ت ال��زي��ت��ون،
كاملك�سرات
والأح��م��ا���ض الدهنية
ّ
النيئة والأ�سماك.
ّ
 اعتماد احلبوب الكاملة واخلبزامل�صنوع من القمح الكامل ،كونها
غنَّ ية بالألياف وامل��ع��ادن وتبعث على
ال�شعور باالمتالء وال�شبع لفرتة �أطول.
 تخفي�ض كمية الطعام يف الوجبةالواحدة وزيادة عدد الوجبات �إىل .5
 �أخذ ق�سط وافر من النومّ ،فقلة النوم
ترفع ن�سبة الكورتيزول يف ال��دم وتزيد
مما يدفعنا �إىل تناول
ال�شعور بالتعب ّ
املزيد من الطعام للح�صول على الطاقة.
التكيف مع حاالت التوتر والغ�ضب،
ّ
ل ّأن ت�ضخيم الأح��داث والتفكري مبا
م�ستمرة يجعلنا عر�ضة
يوتّ رنا ب�صورة
ّ
نف�سية وج�سدية كثرية.
مل�شاكل
ّ
 ممار�سة ريا�ضة امل�شي مع القيامبتمارين التنفُّ �س كو�سيلة لتخفيف
ال�ضغط النف�سي ،فاجل�سم يفرز خالل

«�أكل الغ�ضب»
هروب من
الواقع...
فوقوع يف
اخلط�أ الغذائي
ال�����س�ير (مل���دة ن�صف ���س��اع��ة ي��وم� ًّ�ي��ا)،
ومتكننا
هرمونات تزيد من ال�سعادة
ّ
إيجابية
من النظر �إىل �أم��ور احلياة ب�
ّ
وتفا�ؤل.
 الرتفيه عن النف�س وممار�سة هوايةمف�ضلة ،فاالهتمام بالنف�س وتدليل
ّ
احلوا�س من �ش�أنه �أن ي�ساعد يف عالج
التوتر و�إراحة �أع�صاب اجل�سم.
 االبتعاد عن الفراغ ،فامللل يجعلم��ن الطعام خ�ير �صديق للأ�شخا�ص
الذين يلج�أون �إليه للهروب من الوحدة
واالكتئاب والإحباط.

العودة �إىل �أ�سباب الغ�ضب

بينت درا���س��ات حديثة
�إىل ما �سبقّ ،
مهمة
� َّأن العودة �إىل �أ�سباب الغ�ضب
ّ
يف العالج ،وين�صح اخل�براء ب ��أن ي�س�أل
ال�شخ�ص نف�سه :ملاذا �أنا غا�ضب؟ وهل
ي�ستحق الأمر �أن �أغ�ضب �إىل هذه الدرجة؟
ماذا ب�إمكاين �أن �أفعل حتى �أخفّ ف من
غ�ضبي؟ يتيح هذا النوع من الأ�سئلة �أو
حماكاة ال��ذات التفكري برو ّية وهدوء
ّ
لتخطي حلظات الغ�ضب.
�أما يف حاالت الغ�ضب ال�شديد وا�ستحالة
فكرة م�ساءلة ال��ذات ،فين�صح اخلرباء
ب�ضرورة التعبري عن الغ�ضب عرب ممار�سة
هواية ما كالعزف والر�سم واال�ستماع �إىل
املف�ضلة� ،أو ا�ستخدام الأدوات
املو�سيقى
ّ
اخلا�صة بتخفيف التوتر ،مثل Stress
� ،ballأو دم��ي��ة امل�لاك��م��ة Boxing
.Dummy

ريا�ضة
�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة

اجلي�ش ي�شارك يف بطولة العامل الع�سكرية الـ 54يف التز ّلج
�شارك وفد من اجلي�ش يف بطولة العامل
الع�سكرية الـ 54يف التز ّلج ،التي ّ
نظمها
املجل�س ال��دويل للريا�ضة الع�سكرية
 CISMيف م��دي��ن��ة ه��و���ش ف��ي��ل��زن –

النم�سا ،بني  3و 8ني�سان املن�صرم ،والتي
ت�ضمنت �سباقات :بياتلون ،تز ّلج عمق
وتز ّلج �ألبي.
ت��ر�أّ���س ال��وف��د اللبناين قائد مدر�سة

 ...ويت�ألق يف �سباقات دولية

 ���ش��ارك ف��ري��ق اجلي�ش للتزلج يف
�سل�سلة �سباقات دولية نظمها االحتاد
اللبناين للعبة على منحدرات يف
منطقة الأرز ،وح� ّ�ل ع�سكريوه يف املراكز الأوىل .فقد ّ
حل
الرقيب مارون اخلوري حنا من مدر�سة التزلج يف املركز الثاين
ّ
كل من الت�صنيف العام ل�سباق العمق ويف �سباق الـ 1200مرت
يف
ّ
وحل املعاون �أول �أحمد كنعان من مدر�سة التزلج
�سبرينت.
� ً
أي�ضا يف املركز الثالث يف الت�صنيف العام ،فيما �أحرز الرقيب
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التز ّلج – الأرز العميد الركن حممد
ال��ف� ّ�وال ،وت��أ ّل��ف الفريق من  8العبني
مكة من املركز
برئا�سة الرائد عماد ّ
العايل للريا�ضة الع�سكرية ،وب�إ�شراف
امل��د ّرب النقيب طانيو�س جرج�س من
مدر�سة التزلج.

يزبك زيدان من فوج املغاوير املركز
الثالث يف �سباق الـ 1200مرت �سربينت.
 وكانت قد �أقيمت يف وق� ٍ
�ت �آخر
بطولة اجلي�ش للتز ّلج يف �سباق العمق� ،شارك فيها ع�سكريون
وحل من بينهم ّ
من مدر�سة التزلج ومن فوج املغاويرّ ،
كل من
الرقيب مارون اخلوري حنا يف املركز الأول ،واملعاون �أول �أحمد
كنعان يف املركز الثاين ،والرقيب يزبك زي��دان يف املركز
الثالث.

ال�سباق الت�أهيلي
اخلام�س يف ال�سباحة

ح� ّ�ل اجلندي حممد عجمي من لواء
ال��دع��م يف امل��رك��ز ال��ث��اين م��ن ب�ين 17
م�شاركا يف �سباق ال���ـ 200مرت ح��رة يف
ً
ال�سباق الت�أهيلي اخلام�س لل�سباحة
ال��ذي نظمه االحت��اد اللبناين للعبة يف
م�سبح اجلامعة الأمريكية  -بريوت.

 ...و�سباق الناقورة للرك�ض

 �شارك اجلي�ش يف �سباق الناقورة الذي
ً
انطالقا
نظمه نادي الإيليت للرك�ض
م��ن �أم���ام مدخل م��رف��أ ال��ن��اق��ورة على
الطريق ال�ساحلي باجتاه البيا�ضة مل�سافة
 5كلم وال��ع��ودة .وق��د ح� ّ�ل اجلي�ش يف
ّ
كل
ال�صدارة يف الت�صنيف العام� ،إذ فاز
من العريف �أول بالل عوا�ضه يف املركز
الأول ،تاله املعاون �أول ح�سني عوا�ضه يف
املركز الثاين ،واجلندي دروي�ش حديد
يف املركز الثالث ،وجميعهم من لواء
احلر�س اجلمهوري.

كرة القدم لل�صاالت:
اجلي�ش يف املركز الثالث

�شارك منتخب اجلي�ش يف بطولة لبنان يف كرة القدم لل�صاالت (الدرجة الأوىل) التي
ّ
نظمها االحتاد اللبناين للعبةّ ،
م�شاركا.
وحل يف املركز الثالث من بني  12ناد ًيا
ً

بطولة اجلي�ش يف كرة الطاولة
�أقيمت يف املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية بطولة
اجلي�ش يف كرة الطاولة وقد ّ
حل العريف �أحمد ح�سني
حرب يف املركز الأول ،تاله املجند املمددة خدماته
�أحمد م�صطفى حرب يف املركز الثاين ،واملجند املمددة
خدماته حممد فح�ص يف املركز الثالث.
وكان �أحمد م�صطفى حرب قد �شارك يف ك�أ�س
لبنان لكرة الطاولة ال��ذي نظمه االحت��اد اللبناين
للعبةّ ،
وحل يف املركز الثاين.
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ريا�ضة

بطولة اجلي�ش يف كرة القدم للواء احلر�س اجلمهوري

ّ
نظم املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية نهائيات بطولة اجلي�ش يف كرة القدم على ملعب العهد الريا�ضي – طريق املطار.
جمعت مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع فريقي مقر عام اجلي�ش وفوج مغاوير البحر ،و�أ�سفرت عن فوز فريق املقر بنتيجة
ّ � .2-4أما املباراة النهائية ،فجمعت فريقي لواء احلر�س اجلمهوري ولواء امل�شاة ال�ساد�س وانتهت بفوز فريق احلر�س بنتيجة .1-3
ّ
ّ
وكل من �أمني �سر نادي
ممثلاً العماد قائد اجلي�ش،
الهد
ح�ضر املباراة قائد املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية العميد جورج
ّ
العهد الأ�ستاذ حممد عا�صي ،ورئي�س نادي الأن�صار ال�سيد نبيل بدر.

مربوك
• فازت �ساميا �إبنة العقيد
ال��رك��ن زي����دان ال��ق��ع��ق��ور،
مبيداليتني ذهبيتني وواحدة
ف�����ض��ي��ة يف ب��ط��ول��ة ب�ي�روت
للجمباز  ،2018وحازت املرتبة
الأوىل يف الفئة العمرية 12
�سنة وم��ا ف��وق .كما �أح��رز
ابنه حممد املركز الثالث يف
بطولة لبنان يف لعبة اجلودو.
• �شارك �سيزار �إبن امل�ؤهل
�أول دانيال �صعب يف بطولة
ال���ع���امل جل��م��ي��ع ال��ف��ن��ون
القتالية – وو�شوكونغ فو
ال��ت��ي �أج��ري��ت يف الربتغال،
ّ
وحل يف املركز الأول يف لعبة
.Semi/Wac
• فاز ابراهيم �إبن املعاون
�أول �أحمد حمود باملركز الأول
يف بطولة لبنان للكاراتيه
 Karate Shidokanعن
فئة ال�صغار وزن  25كلغ،
ونال امليدالية الذهبية.
• ح� ّ
��ل ج���اد �إب���ن امل ��ؤه��ل
�أول م��روان احللبي باملركز
الثالث يف بطولة ال��ع��امل يف
الكيك بوك�سينغ التي
�أق��ي��م��ت يف اي��رل��ن��دا ،ون��ال
امليدالية الربونزية عن وزن
 45كلغ.
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مونديال
2018

�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة

منذ العام  ،1978مل تنقطع امل�شاركة العربية
يف بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم� ،إذ �شهدت
ّ
كل دورة م�شاركة فريق عربي واحد على
ال ّ
أق��ل .غري � ّأن ن�سخة مونديال  2018الذي
مرة يف تاريخها� ،ست�شهد
ت�ست�ضيفه رو�سيا لأول ّ
ح�ضو ًرا عرب ًيا مل ي�سبق له مثيل يف تاريخ هذه
البطولة .فقد حجزت �أربعة منتخبات عربية
تذاكرها للم�شاركة يف العر�س العاملي؛ �إ ّنها
م�صر ،ال�سعودية ،املغرب وتون�س.

للدور الثالث من ت�صفيات القارة
الآ�سيوية .و�أنهى املنتخب ال�سعودي
الدور الثالث باملركز الثاين خلف
املنتخب الياباين بعدما جمع 19
ّ
ولكنه �ضمن ت�أهله �إىل
نقطة،
النهائيات على ح�ساب املنتخب
الأ���س�ترايل ال���ذي ميلك �أي���ً��ض��ا 19
نقطة ،وذلك بف�ضل فارق الأهداف.
و���س��ت��ك��ون ه����ذه امل�����ش��ارك��ة،
اخلام�سة للمنتخب ال�سعودي يف
ك��أ���س ال��ع��امل بعد ت�أهله للمرة
الأوىل يف  .1994وم�شاركته بعد
ذلك يف ثالث ن�سخ متتالية (1998
و 2002و )2006قبل �أن يغيب عن �آخر
ن�سختني ليعود جمد ًدا يف رو�سيا .2018

�أربعة منتخبات عربية يف مونديال 2018

املنتخب امل�صري

البداية كانت مع املنتخب امل�صري
بعد فوزه على الكونغو يف الوقت بدل
ال�ضائع بنتيجة  ،1-2ليعود الفراعنة �إىل
ك�أ�س العامل بعد � 28سنة من الغياب.
�إذ تعود �آخر م�شاركة لهم �إىل العام
 .1990وبذلك ،تكون م�صر قد ت�أهلت
�إىل ثالث ن�سخ لك�أ�س العامل ،1934
 1990و.2018
ي�شرف على املنتخب امل�صري املدرب
الأرجنتيني هيكتور كوبر منذ �أيار
 ،2015وك��ان قد د ّرب ف��رق فالن�سيا
و�أن�ترم��ي�لانّ � .أم���ا �أب���رز العبيه ،فهو
حممد ���ص�لاح (مهاجم ليفربول)،
ً
هدفا يف  56مباراة لعبها
�سجل 32
الذي ّ
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للمنتخب ،م��ن بينها � 5أه����داف يف
ت�صفيات ك�أ�س العامل ،بالإ�ضافة �إىل
حممد النني (�أر�سنال)� ،أحمد حجازي
(وي�ست بورميت�ش) ،ورم�ضان �صبحي
(�ستوك �سيتي).

املنتخب ال�سعودي

عادت ال�سعودية �إىل العر�س العاملي بعد
ت�أهلها �إىل مونديال  2018بف�ضل فوزها
بهدف نظيف على اليابان يف �آخ��ر مباراة
من مباريات الفريقني يف املجموعة الثانية

حقق املنتخب ال�سعودي فوزين يف �أول
م�شاركة له يف نهائيات ك�أ�س العامل
ومتكن من امل��رور �إىل ال��دور
(.)1994
ّ
الثاين ،الذي �شهد ت�سجيل �سعيد العويران
واحدا
يف املباراة الثانية (�أمام بلجيكا)
ً
من �أف�ضل الأهداف يف تاريخ كرة القدم.
ي�شرف على املنتخب ال�سعودي الآن
الأرجنتيني ادغاردوباوزا ،خلفا للهولندي
ب�يرت ف��ان م��ارف��ي��ك ال���ذي رح��ل عن
الفريق بعد جناحه يف قيادته �إىل الت�أهل
للمونديال يف رو�سيا.

� ّأم��ا �أب��رز الالعبني فيه ،فهو املهاجم
املخ�ضرم نا�صر ال�شمراين ،ال��ذي اختري
�أف�ضل العب يف �آ�سيا يف العام .2014

املنتخب املغربي

ب���دوره ،ارت��ق��ى املنتخب املغربي قمة
املجموعة الثالثة بر�صيد  12نقطة ،بعد
الفوز على م�ضيفه �ساحل العاج بنتيجة

 ،0-2ليعود بذلك املغرب �إىل الظهور يف
العر�س الكروي العاملي للمرة اخلام�سة
يف تاريخه بعد طول غياب .فقد كانت
�آخ��ر م�شاركة له يف نهائيات فرن�سا
 .1998يومها ،فاز مبباراة واحدة ،وتعادل
يف مثلها وخ�سر يف الثالثة ،فلم يتمكن
من املرور �إىل الدور الثاين.
قبل ذلك �صعد هذا املنتخب �إىل الدور

الثاين يف نهائيات ( 1986املك�سيك)،
عندما و�صل �إىل ال��دور  16وخ�سر بهدف
ً
�سابقا.
ل�صفر �أمام منتخب �أملانيا الغربية
وقد �سبق له �أن خا�ض البطولة � ً
أي�ضا يف
العامني  1970و.1994
مهدي بن عطية (مدافع يوفنتو�س
الإي��ط��ايل) هو �أب��رز الع��ب يف املنتخب
املغربي (لعب قبل ذل��ك لفريق بايرن
�سجل �أحد الهدفني
ميونيخ الأملاين) .وقد ّ
يف امل��ب��اراة الأخ�ي�رة �أم��ام �ساحل العاج
يتلق فيها
يف ت�صفيات  2018والتي مل
َ
املنتخب �أي هدف على مدى  5مباريات.
ي�شرف على املنتخب املغربي امل��درب
الفرن�سي هرييف رونار ،الذي عرف بتنقله
بني الفرق واملنتخبات منذ توقفه عن
اللعب يف العام  .1998ف��از ه�يريف رون��ار
ب��ك��أ���س �أفريقيا م��رت�ين ،واح���دة مع
زامبيا ( ،)2012والأخرى مع �ساحل العاج
( .)2005وبعد مو�سم غري موفق مع فريق
ليل الفرن�سي تعاقد مع املنتخب املغربي
(.)2016

املنتخب التون�سي

ي�شارك املنتخب التون�سي للمرة الأوىل
عاما
يف نهائيات ك�أ�س العامل منذ 12
ً
(مونديال  2006يف �أملانيا) ،بعدما ت�صدر
املجموعة الأوىل بر�صيد  14نقطة ،وهذا
الت� ّأهل هو اخلام�س لـ«ن�سور قرطاج»
الذين �شاركوا يف املونديال يف الأع��وام:
 2002 ،1998 ،1978و.2006
�أبرز العبي املنتخب �أمين عبد النور،
وهو �صخرة دفاع تون�س ،والعب موهوب
وله جتربة على امل�ستوى العاملي� ،إذ يلعب
حاليا لفريق مر�سيليا الفرن�سي .وقد لعب
ً
 57مباراة ملنتخب بالده ،و�سجل هدفني.
ي�شرف على املنتخب التون�سي العبه
ال�سابق نبيل معلول ال��ذي �سبق له �أن
د ّرب املنتخب يف العام  ،2013وا�ستقال
بعد �إخفاقه يف الت�أهل �إىل ك�أ�س العامل
ثم عاد يف ني�سان  ،2017بعد جتربة
ّ .2014
م��ع فريق اجلي�ش القطري واملنتخب
الكويتي.
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة
�إعداد:
�شما�س
فيليب ّ

 400.000لرية لبنانية

العنوان.:

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

�شــروط امل�سابقة

اجلائزة

اال�سم.:

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

الهاتف.:

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

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

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

«م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف
ثكنات اجلي�ش يف جميع املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول �آخر �أيار .2018
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

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

1ـ ُيحتفل ب��ه يف الأول
من �أي��ار� ،سياج الوطن،

عمود ًيا:

1ـ مطرب لبناين راح��ل،
مغني ومم��ث��ل �أم�يرك��ي

�صبي ،مدينة
7ـ يخالف ويعار�ض يف الر�أي،
ّ
قدمية يف �أرمينيا.
8ـ �أحد ال�شهور ،والية �أمريكية ،ملج�أ.
9ـ االنهدام وال�سقوط ،مدينة عربية.
10ـ يخ�صني ،اال�سم الثاين ملمثلة �أملانية
فرن�سية راح��ل��ة ،ال ُي��ب��اح ب�� ِه ،يك�سو
اجلمل.
11ـ ول��د ال��ب��ق��رة الوح�شية� ،أغ��ن��ي��ة لأم
كلثوم� ،أحد ال�شهور.
12ـ للمنادىُ ،يظهر ال�سر�ُ ،ص َور.
13ـ نوتة مو�سيقية� ،إنت�صرناُ ،حزن.
14ـ َن�صيب من كل �شيء.
15ـ بلدة يف اجلنوب ،جنم كرة �أرجنتيني
معتزل.

ُ
احل ّب.
2ـ مدينة لبنانية ،مدينة لبنانية ،مدينة
لبنانية ،مدينة لبنانية.
3ـ رغ��ب��ت��ي وم�شيئتي ،م��ن الأح��ج��ار
رقد.
الكرمية ،قطيع من الظباءَ ،
َّ
ومهدم ،عا�صمة �أوروبية� ،أق�صد
حمطم
4ـ
َّ
و�أ�صمم على ،اال�سم الثاين لرئي�س لبناين
راحل.
5ـ مدينة �أملانية ،ت�ستعمل للأطعمة،
يجذب يف ِ�ش ّدة.
6ـ كثري ،امارة عربية ،م�ستقيم ،حفّ ار،
من الطيور.

إبي�ض.
�أملانية ،مغنية لبنانيةَّ � ،
ت�ضو َع
8ـ ال��وق��ت ،ذل��ي��ل ،ثقب االب���رة،
َّ
الطيب.
و�ضع خل�سة ،من ال�شعوب.
9ـ �إنحا َز اىل،
َ
احل ّدّ ،
رقق َ
10ـ َّ
لف� ،سنّ ورُ ،م ّ
يغطون.
11ـ والية �أمريكية� ،ضمري مت�صل ،ملأَ
القربة ،تقرع اجلر�س� ،ضمري منف�صل.
خا�صم خ�صومة �شديدة� ،آل��ة طرب،
12ـ
َ
�سيد القوم.
الأعوامّ ،
13ـ نهر ّ
ي�شقه ال�سيل ،مدينة فل�سطينية،
حلمي.

راحل.
2ـ يذكر النب�أ ،ممثلة م�صرية راحلة،
والية �أمريكية.
3ـ مدينة يونانية ،مدينة نيجريية� ،أ�شرب،
مدينة يف جنوب فرن�سا.
4ـ م��دي��ن��ة �أمل��ان��ي��ة ،والي���ة �أم�يرك��ي��ة،
مت�شابهان.
5ـ � َّ
ح�سا�س.
أحلت ،نغيرّ ه ،جهاز ّ
6ـ �أري����ج ،م��دي��ن��ة �أم�يرك��ي��ة ،خم�ترع
امل�صباح الكهربائي.
7ـ ن��وت��ة مو�سيقية ،مدينة

ﻝل

ﻝل

ﻭو

ﺍا

ﺱس ﺝج

ﻥن

ﺝج

ﻝل

ﻩه

ﺍا

ﺍا
ﺭر
ﺍا

• امل�ؤهل �أول ح�سني �سالمة
لواء امل�شاة اخلام�س.
• املعاون �أول جاك خمايل
فوج الأ�شغال امل�ستقل.

ﺱس ﻱي ﻑف

ﺍا

ﻝل

ﻱي ﺱس

ﺍا

ﻑف ﺭر

ﻭو

ﻥن

ﺍا

ﺏب

ﻭو

ﺭر

ﻥن

ﻱي

ﻭو

ﺍا

ﺱس

ﻥن

ﻱي ﻉع

ﻭو

ﺩد

ﺱس ﺩد

ﻱي

ﺭر

ﻝل

ﺕت

ﺱس

ﺏب

ﺭر

ﻭو

ﻝل

ﻩه

ﺩد

ﻩه

ﻱي
ﻥن

ﺭر

الـفـائـزون

16ـ ّ
ويقوي� ،سيا�سي وخطيب يوناين
ين�شط ّ
ون�ضمه.
قدمي ،جنمعه
ّ
17ـ منطقة تتواجد فيها �أدن��ى درجات
َ
و�ضي َق يف النفقة،
احلرارة يف العامل،
بخل َّ
فنان لبناين راحل.
�صر ،رحالة �أمريكي �سار على رجليه
18ـ َّ
من �أمريكا اىل رو�سيا� ،صار الوقت ،فيلم
لفريد �شوقي.
19ـ مدينة �صينية ،نوتة مو�سيقية ،هجوم
وبعد عنه.
على العدوُ ،عنق ،حتا�شاه
َ
أردد،
20ـ من �أنواع اخلط ،يكمل العملّ � ،
مت�شابهان.
21ـ �أملا�س ،قردةّ ،
جنار ،رق�صة �شعبية.

ء
ﻑف

ﺍا

ﻝل

ﺙث

ﺍا

ﻝل

ﻱي ﻥن

ﺯز

ﺍا

ﻥن

ﺍا

ﻝل

ﺙث

ﻱي ﻑف ﻙك

ﻑف

ﺍا

ﻩه ﺱس ﻱي ﺱس

ﻑف

ﺭر ﺱس

ﻩه

ﻥن

ﻱي

ﺍا

ﺏب

ﻭو

ﺩد

ﻱي ﺱس ﺕت

ﻭو

ﺭر

ﺩد

ﺭر

ﺍا

ﺱس ﻥن

ﻝل

ﺩد

ﺍا

ﺍا
ﺍا

ﻡم

ﺍا

ﺭر

ﻥن

ﻉع

ﺏب

ﺩد

ﺍا

ﻡم

ﻭو

ﺩد

ﺍا

ﺭر

ﺍا

ﺏب

ﻩه

ﺍا

ﻝل

ﺡح

ﻝل

ﻱي

ﻡم

ﺍا

ﻭو

ﻱي

ﺩد

ﻡم

ﺍا

ﻝل

ﻡم

ﻡم

ﺏب

ﻝل

ﻝل

ﺍا

ﻱي ﻕق

ﺍا

ﺕت

ﺱس

ﻥن

ﻝل

ﻱي
ﻉع

ﺍا
ﻥن

ﻥن

ﻝل

ﻩه

ﻁط

ﻱي

ﻝل

ﻝل

ﻱي ﺵش ﺭر

ﻱي

ﻩه

ﺱس

ﺍا

ﻥن

ﺍا

ﻑف

ﻩه

ﺍا

ﺏب

ﺍا

ﺏب

ﻩه

ﺍا

ﺏب

ﻝل

ﻥن

ﻥن

ﻉع

ﻝل

ﺏب

ﺍا

ﻭو

ﺍا

ﻕق ﻱي

ﻱي ﻥن

ﻝل

ﺍا

ﺍا

ﻡم

ﻝل

ﻱي

ﻥن

ﻝل

ﻭو

ﻝل

ﻑف

ﺍا

ﻱي

ﺍا

ﻱي

ﺩد

ﻥن

ﻱي ﻑف ﻝل

ﻱي

ﻡم

ﺡح

ﻕق
ﺭر

ﻡم

ﻉع

ﻭو ﻑف ﻱي

ﻱي
ﻥن

ﺡح

ﺍا

ﻑف ﻅظ

ﺍا

وا�ستمر.
بقي
َّ
14ـ �آلة مو�سيقيةَ ،
ّ
ت��ف��ك ،والي��ة
15ـ ج���زء م��ن ال�����ش��يء،
�أمريكية ،حرف ن�صب.
16ـ �أق���ام ب��امل��ك��ان� ،أك��ت��ب ،مر�ساة
ال�سفينة.
17ـ م��ت�����ش��اب��ه��ان ،م��ن��زل ،م��ن ملوك
إ�شتد �سواد الليل� ،أُرجِ ع ال�شيء.
�إنكلرتةَّ � ،
18ـ دولة عربية ،ال�شجاع ،مرف أ� يف اجلزائر.
19ـ فيزيائي وكيميائي �إنكليزي،
يخادعون ومياطلون ،ناب�ض ال�ساعة.
أ�صلح
20ـ َّ
�سد ال��ق��ارورة� ،أ�صيلة ال���ر�أيَ � ،
البناء ،عا�صمة عربية.

ﻭو

ﻯى

ﺍا

ﻝل

ﺱس ﻡم
ﺍا

ﻕق ﻁط

ﺭر

ﻱي

ﺩد

ﻁط

ﻝل

ﻩه

ﺍا

ﻱي

ﻝل

ﻭو

ﺏب ﻱي

ﻝل

ﺓة

ﻉع

ﺏب ﻱي

ﺩد

ﻭو

ﻡم

ﺭر

ﻡم

ﺭر

ﻙك

ﻩه

ﺍا

ﺍا

ﺕت

ﻥن

ﺍا

ﻥن

ﻝل

ﻱي ﺱس ﻭو

ﺕت

ﺩد

ﻝل

ﻩه

ﻭو

ﻡم

ﻱي ﺽض

ﺏب ﺕت

ﺭر

ﺍا

ﺭر

ﺍا

ﻙك

ﺭر

ﺍا

ﺍا

ﻉع
ﻝل

الـفـائـزون
• العريف معروف البيطار
امل�ست�شفى الع�سكري املركزي.
• هنية ابراهيم ملك
بئر العبد.

ﻭو

ﺍا
تسلية ﻥنتسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية
تسلية ﻩهتسلية
تسلية
تسلية ﻡم تسلية تسلية
ة تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية
ﻝل ﺏب ﻥن ﺍا
ﻡم ﺍا ﻥن
ﺕت ﻉع ﻩه ﺩد ﻥن ﺍا
ﻉع
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الكلمة ال�ضائعة

ﻕق ﻕق ﻡم ﻭو ﻡم ﺏب ﺍا ﺱس ﺍا ﻙك ﺕت ﺍا ﻡم
ﺡح ﺱس ﺏب ﺭر ﺏب ﺩد ﻝل ﻥن ﻕق ﻭو ﺓة ﻱي ﻝل
ﺝج ﻡم ﻩه ﻱي ﻭو ﺍا ء ﺭر ﺭر ﺭر ﺓة ﺹص ﻙك
ﺍا ﻭو ﻭو ﺍا ﻥن
ﺝج ﻭو ﻥن ﻝل ﺍا
ﺓة ﻩه ﺱس ﻱي ﺩد
ﻩه ﻉع ﻭو ﻝل ﺓة
ﺍا ﺍا ﺍا ﺩد ﻭو
ﻱي ﻕق ﺩد ﺱس ﻙك

ﺏب
ﺩد
ﻥن
ﺱس
ﺍا
ﺍا

ﺏب ﺏب ﺏب ﻱي ﺍا
ﻡم ﻉع ﻁط ﻱي ﺭر

ﺓة ﺙث ﻡم ﻥن ﺹص ﻥن ﺯز
ﺏب ﺯز ﻥن ﺩد ﺓة ﺡح ﺍا

ﺍا ﻥن
ﺍا ﻕق
ﺩد ﻩه
ﻭو ﺭر
ﺏب ﺍا

ﺭر
ﺍا
ﺙث
ﻱي
ﻝل

ﻭو
ﻝل
ﻭو
ﻙك
ﺍا

ﺓة
ﺩد
ﺱس
ﺓة
ﻥن

ﻥن
ﻡم
ﻱي
ﺝج
ﻭو

ﻝل
ﺵش
ﺭر
ﻥن
ﺹص

ﺍا
ﺱس
ﺭر
ﺍا
ﻱي
ﻡم

ﺏب
ﺍا
ﺙث
ﻱي
ﺭر

ﻱي ﺍا ﺍا
ﺏب ﻭو ﺏب
ﻑف ﺯز ﻝل
ﺭر ﺯز ﺍا
ﻥن ﻱي ﻙك
ﻱي ﺭر ﻭو

ﻥن
ﻝل
ﻱي
ﺭر
ﺓة

ﺍا ﻥن
ﺏب ﺓة
ﻥن ﻝل
ﺩد ﻭو
ﻕق ﺩد

ﻝل

ﺍا ﺡح
ﺍا ﺝج
ﺯز ﻱي

ﻥن ﺍا ﻩه ﺕت
ﺱس ﺭر ﻥن ﺭر
ﺓة ﺍا ﻱي ﻕق
ﺩد ﺭر ﺭر ﺍا
ﺝج ﻙك ﻭو ﺩد
ﻥن ﻥن ﺭر ﻱي

ﺭر
ﺝج
ﺏب
ﺍا
ﺭر

ﺍا

ﺱس
ﻱي
ﺍا
ﺭر
ﺓة
ﺯز

ﻉع ﺵش ﻭو
ﺯز ﺍا ﻝل
ﻡم ﺍا
ﺍا ﺭر
ﺩد ء
ﻥن ﺍا
ﺏب ﻁط

ﺭر
ﻑف
ﻭو
ﺹص
ﻕق

الكلمة ال�ضائعة من �ستة حروف :عا�صمة �أمريكية

�ساعة
�سيارة
�سنة
�سندباد
�سمارة
�صحراء
�صك
�صابون
�صوفر
قبعة
قادي�شا
قطب
ق�ش
كينيا
كامريون
كولومبيا

كنز
لبنان
لوز
ليث
لرية
مومبا�سا
م�سقط
نروج
هادي

ﻝل
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احلل بني يديك

4

2

املك�سيك جبار
جهود
�أو�سلو
حقل
ادارة
حامات
الباروك
دانتي
�أرز
دهر
�أثري
دانوب
بندق
بهو
دنيا
دولة
برين
ريال
بط
رمان
بناية
ر�سائل
تبولة
زهرة
ثمن
جالية
زوارق
جرير
زند
جونية
زعرور
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�سهلة احلل

�صعبة احلل

قامو�س �صغري

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

ة تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية
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عبارة

العميد علي قان�صو
مدير التوجيه

خطوة على درب
كما جرت العادة ،وجد املواطنون � ّأن الوحدات الع�سكرية عند ح�سن
ظنّ هم ،حا�ضرة متيقظة ت�سهر على �أم��ن العملية االنتخابية ،وترعى
ممار�سة اللبنانيني حلقوقهم الدميوقراطية ،وتواكب عمل م�ؤ�س�سات الدولة
بعنيٍ �أمنية خالل ذلك اليوم املف�صلي.
تكونت يف قلوب املواطنني ،وال
يخيب الع�سكريون الآمال ،ال تلك التي
مل ّ
ّ
تلك التي ن�ش�أت يف عقول الر�ؤ�ساء وامل�س�ؤولني� .إ ّنه زرع من العقيدة ال�صلبة،
وااللتزام الرا�سخ ،والتدريب امل�ستمر ،والتح�ضري الدقيق للمهمة� ،أتى ح�صاده
جناح ًا يف التنفيذ وم�صداقية يف العمل �شهدها القا�صي والداين.
� ّإن مهمة يوم واحد قد ت�ستدعي جهود �أ�سابيع و�أ�شهر كاملة ،ال �سيما �إذا
برمته وتتوافد �إليها �أعداد هائلة من �إخواننا
كان حمطة ينه�ض لها الوطن ّ
و�أهلنا .كما �أنها ت�ستنفر جميع ع�سكريي اجلي�ش ،بحيث ت�شارك فيها
جميع القطع بال ا�ستثناء ،العمالنية منها والثابتة ،وت�ستلزم موارد �ضخمة
ل�سد حاجات الوحدات املنت�شرة يف املناطق اللبنانية كافة� .إال � ّأن ذلك اليوم،
على �أهميته ،لي�س �سوى خطوة على درب طويل انطلق فيه اجلي�ش مع والدة
لبنان ،ب�إميان عارم يبدد كل تردد ،والتزام وطني يف كل عمل ،وا�ستعداد
للت�ضحية بال ح�ساب .فالت�ضحية ماثلة دائم ًا و�أبد ًا يف ذهن الع�سكريني،
والق�ضية هي ق�ضية ا�ستقرار وطن و�سالمة �أبنائه ،وتفويت فر�ص الأعداء.
وما �إجناز املهمة بنجاح �إال �إيذا ًنا بعودة العنا�صر �إىل ثكناتهم ،لينالوا ق�سطاً
ي�س ً
ريا من الراحة ،وذلك غري ممكن يف كثري من الأحيان ،ثم يتابعوا
�ش�أنهم اليومي يف تنفيذ ما يوكل �إليهم من مهام الحقة.
� ّإن العتب مرفوع وامل�شقة حمببة ،فالوطن ي�ستحق كل ت�ضحية من جنوده،
لتبقى �سيادته م�صانة ،ولي�ستمر َع َل ُمنا �شاخم ًا فوق كل �شرب من ترابه.
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