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اأّيها الع�صكريون

25 اأيار 2000 عيد املقاومة والتحرير، يوم م�صرق يف تاريخ لبنان 

تّوج �صنوات من الن�صال وال�صمود والبطولة، �صّطرها اللبنانيون 

يف مواجهة العدو الإ�صرائيلي، حّتى اأثمرت ت�صحياتهم حتريًرا 

الوطنية،  لل�صيادة  وا�صرتجاًعا  اأر�صنا،  من  الأكــرب  للق�صم 

وثرواته  ومياهه  ترابه  يف  النهائي  وحّقه  لبنان  لقّوة  وتاأكيًدا 

الطبيعية، ويف ا�صتكمال حترير مزارع �صبعا وتالل كفر�صوبا 

والق�صم ال�صمايل من قرية الغجر.

 

اأّيها الع�صكريون

الوطن  اأجل  من  الت�صحية  وحتّولت  الوفاء،  فيه  ندر  زمن  يف 

تتعر�س  ما  رغم  للق�صم  اأوفياء  زلتم  ما  بالوطن،  ت�صحية  اإىل 

كون  تتم�صّ للوعود،  تنّكر  من  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  له 

واجلريح  ال�صهيد  ِتْلَو  ال�صهيد  وتقّدمون  الواجب،  اأداء  ب�صرف 

ِتْلَو اجلريح بعزمية ل تلني، ُمدركني اأّنكم بذلك حتفظون 

و�صيغة  الأهلي  و�صلمه  واقت�صاده  بلدنا  اأمن  وت�صونون  العهد 

اأّن  ال�صك،  يقبل  ل  مبا  توؤكد  ت�صحيات  امل�صرتك.  عي�صه 

الع�صكريني  وكرامة  ماّدية،  بقيمة  ر  تقدَّ ل  ال�صهداء  اأرواح 

وعائالتهم ل ُتقا�س بثمن.

 

اأّيها الع�صكريون

اأبرزها  الإجنــــازات،  من  العديد  بجهودكم  حققتم  لقد 

الداخلي يف ظل  ال�صتقرار  وتر�صيخ  الإرهاب،  انت�صاركم على 

اأعداد كبرية من النازحني والالجئني، وانت�صاركم عند احلدود 

والتن�صيق  بالتعاون  ومندرجاته   1701 للقرار  تنفيًذا  اجلنوبية 

الرغم  على  وذلك  لبنان،  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  مع 

وبحًرا  بًرا  املتوا�صلة  وخروقاته  الإ�صرائيلي  العدو  تهديدات  من 

وجًوا. كل هذا اأك�صَبكم ثقة الدول احلليفة وال�صديقة، وثقة 

ال�صعب اللبناين الذي يرى فيكم �صّمام الأمان، فكونوا على 

قدر هذه امل�صوؤولية.

 

اأّيها الع�صكريون

اليوم اأعاهد واإياكم اللبنانيني اأّننا لن ن�صتكني حّتى حترير 

كامل اأر�صنا من الحتالل الإ�صرائيلي، ولن نبخل بعَرٍق اأو دٍم 

لتحقيق هذه الغاية النبيلة مهما عُظمت التحديات.

 

 الريزة يف 24 /5 /2019

العماد عون قائد اجلي�ش

قائد اجلي�ش للع�سكريني: 

اأيها الأوفياء يف زمن َنَدَر فيه الوفاء...

اأمر اليوم

م رغم ما تتعر�ض له املوؤ�ص�صة الع�صكرية من تنّكر  ما زلتم اأوفياء للق�صَ

للوعود... جاء هذا الكالم يف »اأمر اليوم« الذي وّجهه قائد اجلي�ض العماد 

الذي  والتحرير  املقاومة  عيد  منا�صبة  يف  الع�صكريني  اإىل  عون  جوزاف 

واملواقع  املقرات  و�صائر  اجلي�ض  عام  مقر  يف  باحتفالت  القيادة  اأحيته 

والثُّكن.

يف ما يلي ن�ض »اأمر اليوم«:
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مو�ضوع الغالف
اإعداد: با�صكال معّو�ض بومارون

مركز تدريب القوات اخلا�سة:

من�صاأة ع�صرية فريدة يف لبنان

هو  - عكار  طابا  ال�صيخ  يف  اخلا�صة  القوات  تدريب  مركز 

باجلي�س  ارتبطوا  الذين  املنطقة  اأبناء  اإىل  وفاء  حتّية  مبنزلة 

بعهود الدم والفداء... وهو ثمرة الثقة باجلي�س وتعزيز ال�صراكة 

كما  اإطارها،  وتو�صيع  اخلا�س  القطاع  وبني  بينه  القائمة 

اأو�صح قائد اجلي�س العماد جوزاف عون يف احتفال و�صع حجر 

الأ�صا�س للمركز، اإذ قال: »يف لبنان، حيث عجزت ال�صيا�صات 

التي  احل�صة  اجلي�س  منح  عن  املتعاقبة  للحكومات  املالية 

ي�صتحق من املوازنة، نتيجة العجز القت�صادي املرتاكم، تبقى 

نواجه  الذي  �صالحنا  بر�صالتنا،  اإمياننا  كما  ال�صلبة  اإرادتنا 

ال�صهداء  بدماء  املعّمدة  الإجنازات  اأّن  معلًنا  التحديات...  به 

ثقة  انتزاع  يف  وجنحت  اأجمع،  العامل  اإىل  ر�صالة  �صّكلت 

امل�صاعدات  دتها  ج�صّ الثقة  وهذه  والأ�صدقاء،  وال�صركاء  الدول 

املقّدمة اإىل اجلي�س.

العام  املــديــر  اجلي�س  قائد  تــراأ�ــصــه  ــذي  ال الحــتــفــال  ح�صر 

امللحقني  جانب  اإىل  حنا  �صمري  ال�صيد  عودة  لبنك  التنفيذي 

ر�صمية،  و�صخ�صيات  البلديات،  احتادات  وروؤ�صاء  الع�صكريني، 

وفعاليات من املنطقة وعدد من كبار ال�صباط.

اإىل  فيها  تطّرق  كلمة  اخلا�صة  القوات  مدر�صة  قائد  واألقى 

عوده  بنك  �صاكًرا  النخبة  وحدات  اإعداد  يف  املركز  اأهمية 

مع  الكامل  وتعاونه  امل�صروع  متويل  اإىل  مبادرته،  على 

الع�صكرية. املوؤ�ص�صة 

عجزت ال�صيا�صات وجنحت الإرادة

ارتباط  على  عون  العماد  اجلي�س  قائد  �صّدد  كلمته  ويف 

بقدرة جي�صها على حماية  وامل�صتقّرة  امل�صتقّلة  الدولة  مفهوم 

مفهوم  اأّن  م�صيًفا  مواطنيها،  كرامة  وحفظ  الوطني  ترابها 

التحّديات  مواجهة  على  بقدرته  يرتبط  املتطّور  اجلي�س 

كان  لذا  مدّربة،  وب�صرية  متقّدمة  ع�صكرية  باإمكاناٍت 

ا�صتثمار معظم دول العامل يف وحداتها الع�صكرية ملا يف ذلك 

من �صمانٍة ل�صتقرارها الأمني والقت�صادي.

يف موقع مثايل يوؤمن الأ�ص�ض الطبيعية الثالثة التي تقوم عليها التدريبات )الرّب والبحر واجلّو(، �صيكون للجي�ض مركز لتدريب القوات اخلا�صة �صمن 

من�صاأة ع�صرية متطورة فريدة من نوعها يف لبنان، وقادرة على ا�صتيعاب حوايل 1800 عن�صر �صمن اأف�صل ال�صروط.

ا، اإّنه عهد جديد للتدريب يف لبنان، ترتقي معه املوؤ�ص�صة الع�صكرية و�صولاً اإىل اأعلى م�صتويات الحرتاف. باخت�صاٍر، ع�صكرياً

للبيئة  اأبنيته �صديقة  اأمام م�صروع منوذجي  ا، نحن  التنمية. وبيئياً اإىل  ا، �صيحقق امل�صروع نه�صة يف منطقٍة طاملا كانت تفتقر  ا واجتماعياً اقت�صادياً

ا يف الأر�ض التي �صتقوم عليها املن�صاأة. يعتمد م�صادر الطاقة النظيفة، وحتيط به اأ�صجار الزيتون املعّمرة املوجودة حالياً



املالية  ال�صيا�صات  عجزت  حيث  لبنان،  »يف  ــاف:  ــص واأ�

التي  ة  احل�صّ اجلي�س  منح  عــن  املتعاقبة  للحكومات 

املرتاكم،  القت�صادي  العجز  نتيجة  املوازنة،  من  ي�صتحق 

الذي  �صالحنا  بر�صالتنا،  اإمياننا  كما  ال�صلبة  اإرادتنا  تبقى 

التحديات  كــل  بــه  نــواجــه 

�صاأنها.  املحيطة مهما كرب 

من  �صالبتها  ت�صتمدُّ  اإرادة، 

النابعة  اللبنانيني،  حمبة 

الع�صكرية  الإجنـــازات  من 

واملعّمدة  املحّققة،  والأمنية 

لة  م�صكِّ �صهدائنا،  بدماء 

اأجــمــع،  الــعــامل  اإىل  ر�ــصــالــة 

ثقة  انـــتـــزاع  يف  ــة  ــح ــاج ن

واأ�صدقاء  �صركاء  من  الــدول 

عن  فا�صتحققنا  وحلفاء، 

واملعونات  امل�صاعدات  جدارة 

مة.« املقدَّ

اأّن  اإىل  عون  العماد  ولفت 

حديث  جي�س  بناء  »عملية 

على  تقت�صر  ل  ــّور  ــط ــت وم

يوازيه  الذي  التدريب  اإىل  ذلك  تتخّطى  بل  فح�صب،  الت�صليح 

املهمات  يف  ا  خ�صو�صً اأحياًنا،  عليه  يتفّوق  بل  ل  اأهمية، 

النخبة.  وحدات  ا�صتخدام  تنفيذها  يتطّلب  التي  الع�صكرية 

كل  وتوفري  اخلا�صة،  القوات  قدرات  تطوير  اأهمية  هنا  من 

العدد 407
7



8
العدد 407

اإمتام  يف  لنجاحها  الالزمة  واللوج�صتية  الب�صرية  الإمكانات 

املهمات املطلوبة منها.

اجلي�س  يف  اخلا�صة  الوحدات  مكانة  اأحد،  على  يخفى  ول 

مة  مقدِّ ت�صحية،  مالحم  ببطولتها  �صّطرت  التي  اللبناين، 

يف  ال�صرف،  �صجل  م�صرقة يف  �صفحات  را�صمًة  الوفاء،  يف  ا  درو�صً

اأمام  الوطن؛ فما لنت  اإجنازات عمرها من عمر هذا  رحلة 

اإ�صرائيلي غا�صب، ما حّتم  اأمام  اإرهابي غادر، ول ا�صتكانت 

رفع م�صتوى ِحَرفية هذه الوحدات وجهوزيتها، وتوفري التدريب 

الالزم لها، فكان مركز تدريب القوات اخلا�صة«.

ر�صالُة حمبٍة ور�صالُة قراٍر

اأبعد  هو  عّكار،  يف  اليوم  »وجودنا  اأّن  اجلي�س  قائد  واأكد 

اخلا�صة.  للقوات  تدريب  مركز  م�صروع  اإطالق  جمرد  من 

هو ر�صالة حمبة جديدة من ال�صعب اللبناين حلامي �صيادته، 

للجي�س،  الدائم«  »ال�صديق  عوده  بنك  ومّثلها  عنها  عرّب 

ي�صهد  الذي  �صمري حنا  ال�صيد  التنفيذي  العام  ب�صخ�س مديره 

راَوَد كل مغوار، كل مقاتل  اليوم معنا على حتقيق حلٍم 

يف الوحدات اخلا�صة.

كما اأّنه يف املقابل ر�صالة من قيادة اجلي�س اإىل ع�صكريي 

تقّدم  بتحقيق  احلا�صم  قرارها  عن  تعرّب  اخلا�صة  الوحدات 

واملن�صاآت  امل�صاحات  توفري  عرب  التدريب  جمــال  يف  نوعي 

ِقَبل  من  امل�صتخَدمة  احلديثة  بالتقنيات  املجّهزة  الالزمة، 

ال�صيد  هبة  بتخ�صي�س  القرار  كان  لذلك  اجليو�س.  اأف�صل 

لإن�صاء  الأخرية،  تكون  ولن  الأوىل  لي�صت  وهي  حنا،  �صمري 

خمتلف  لتدريب  الفقري  العمود  اخلا�صة،  القوات  مركز 

قطع اجلي�س ووحداته.«

قد  اخلا�صة  الوحدات  »عنا�صر  اأّن  اإىل  عون  العماد  واأ�صار 

واأظهرت  الأخرية،  الع�صرة  ال�صنوات  يف  نوعًيا  اإجناًزا  حّققت 

املركز  تو�صيع  �صرورة  فر�س  ما  واإنتاجّيتها،  حرفّيتها  مدى 

والذي  عالية،  مبوا�صفاٍت  ع�صكرييها،  لتدريب  �س  املخ�صّ

ج�صدًيا  وتاأهيلهم  جنودنا  من  نخبة  بتدريب  �صي�صهم 

مكافحة  عمليات  يف  للم�صاركة  وجتهيزهم  وفكرًيا 

اأوكار  الإرهاب واحلفاظ على الأمن الجتماعي عرب �صرب 

اخلارجني عن القانون، من مافيات اجلرمية املنّظمة وجتارة 

باقي  اأمام  اأبوابه  كذلك  فاحًتا  اأنواعها،  على  املمنوعات 

الأجهزة الأمنية يف اإطار التعاون والتكامل مع املوؤ�ص�صة الأم، 

اجلي�س.

حتاكي  جمــالٍت  يف  حديثة  دورات  املركز  �صيقّدم  كما 

من  م�صاعفة  اأعـــداًدا  م�صتوعًبا  قا�صية،  ميدانية  ظروًفا 

قد  ما  تخّطي  على  بقدرتهم  اآمنوا  الذين  الع�صكريني، 



كل  يف  مغوار  لقب  فا�صتحّقوا  م�صتحياًل،  الآخرون  يعتربه 

زمان ومكان«.

من اأر�ض ال�صهداء

اأوّجه  اأن  املنا�صبة  بالقول: »ا�صمحوا يل يف هذه  القائد  وختم 

حتية �صكر وتقدير لكل الدول ال�صديقة، على وقوفها الدائم 

يكون  اأن  اأمل  على  وتدريًبا،  ت�صليًحا  جي�صنا  جانب  اإىل 

التدريبية  جنودنا  قدرات  لتطوير  اإ�صافية  فر�صة  املركز  هذا 

والقتالية بالتعاون مع هذه الدول وجيو�صها. من على الأر�س 

بعد  وعلى  الع�صكريني،  من  ال�صهداء  مئات  حتت�صن  التي 

بالدم  عّمد  الذي  البارد،  نهر  خميم  من  قليلة  كيلومرتات 

اأي  له  و�صتكون  كانت  من  كل  اأ�صكر  اخلا�صة،  اأفواجنا 

يف  يحّقق  اأن  اآمــاًل  احللم،   - م�صروعنا  اإجنــاز  يف  م�صاهمة 

لبناء جي�س ع�صري،  امل�صتقبل الأهداف ال�صرتاتيجية املرجوة 

حق  عن  فَن�صُغل  الف�صل،  الكلمة  فيه  للنوعية  حديث، 

موقعنا يف عداد اجليو�س الكربى.«

من جهته اعترب ال�صيد �صمري حنا اأّن امل�صرف يت�صرف بوقوفه 

املوؤ�ص�صات  حامي  كونه  ودعمه،  اللبناين  اجلي�س  جانب  اإىل 

وال�صامن الأول لل�صلم الأهلي.

وُعر�س  التذكارية  اللوحة  عن  ال�صتارة  اأُزيحت  اخلتام  ويف 

فيلم وثائقي عن املركز.

م�صرية وحدات النخبة يف اجلي�ض اللبناين

اجلي�ش،  يف  املقاتلني  نخبة  من  هم  اخلا�سة  القوات  عنا�سر 

ا يف التن�سئة البدنية والنف�سية والتقنية والتكتية،  يتلّقون تدريًبا خا�سً

الظروف  القتال يف  باإمكانهم  ي�سبح  لكي  ا  زون جتهيزا خا�سً وُيجهَّ

املقاتل  التي ي�سعب على  املهمات  وتنفيذ  جميعها بكفاءٍة عالية، 

تنفيذها. العادي 

اإعادة  الأول،  عاملني:  نتيجة  احلديث  املركز  اإن�صاء  ياأتي 

تعزيز  والثاين،  للنوعية،  الأولوية  يجعل  ما  اجلي�س  هيكلية 

تقدمي  اإىل  يبادر  الذي  املدين  واملجتمع  اجلي�س  بني  ال�صراكة 

املزيد من الدعم للجي�س، ف�صاًل عن م�صاعدات الدول الغربية، 

القدرات  دعم  لت�صمل  املــادي  الدعم  تخّطت  الأخــرية  وهــذه 

الب�صرية عرب التدريب. ويعود ذلك اإىل ما مل�صه الطرفان املحلي 

والدويل من جدية يف العمل ونتائج ملمو�صة على اأر�س الواقع.

اخلا�صة«،  والقوات  املغاوير  »مدر�صة  اأُن�صئت   ،1992 العام  يف 

تدريب  مهمتها  وكانت  املغاوير  بفوج  ع�صوًيا  ارتبطت  التي 

ُتعَرف  واأ�صبحت  ت�صميتها  َلت  ُعدِّ الفوج.  مل�صلحة  عنا�صر 

الفوج  عن  بعدها  من  لت�صتقّل   ،)1994( املغاوير  مبدر�صة 
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التي   )1996( اخلا�صة«  القوات  »مدر�صة  با�صم 

اأركان   – اجلي�س  بقيادة  مبا�صرًة  ارتبطت 

منذ  اإليها  واأُوكلت  للعمليات،  اجلي�س 

واإعدادهم مل�صلحة الوحدات  2000 مهمة تدريب عنا�صر  العام 

اخلا�صة يف اجلي�س. 

متركزت املدر�صة يف حمّلة مار �صعيا - برمانا وظّلت هناك 

اإىل اأن انتقلت )2010( اإىل حامات - ق�صاء البرتون.

البداية: جذع �صنوبر وهاتف �صغري

حّتي  مارون  املتقاعد  الركن  العميد  يعود 

اإىل بدايات املدر�صة: »يف املا�صي كانت 

�صرية من فوج املغاوير مع اآمرها، 

عنا�صر  بــتــدريــب  تــقــوم 

مو�ضوع الغالف



الفوج واإعدادهم للقب مغوار، وذلك حتى العام 1988، تاريخ 

َي  �ُصمِّ ما  اأُن�صئ   ،1991 العام  يف  ع�صرة.  الثانية  الــدورة  انتهاء 

بـ«خميم تدريب املغاوير« الذي توىّل اإعداد الدورة الثالثة ع�صرة، 

للمغاوير.  امتياز  تخ�صي�س  اجلي�س  قيادة  بعدها  من  لتقّرر 

اإميل  العماد  اآنذاك  اجلي�س  قائد  ا�صتدعاين   1992 اأيلول  ففي 

تخت�ّس  للمغاوير  مدر�صة  اإن�صاء  كنقيٍب  وكّلفني  حلــود 

العقلية واجل�صدية. وهكذا  بتدريب عنا�صر مميزة بقدراتها 

اأن  فق على  فاُتّ الغاية،  لهذه  البحث عن مركز منا�صب  بداأ 

متمركزة  كانت  التي   105 الكتيبة  قرب  برمانا  يف  يكون 

هناك.

وجذع  كلفة  عنا�صر   7 ومعي  ميل  الألــف  م�صرية  ــداأُت  ب

با�صم:  برقية  اأول  بوا�صطته  اأر�صلت  �صغري،  وهاتف  �صنوبر 

مدر�صة املغاوير والقوات اخلا�صة )م م ق خ(. وبهذا احلد الأدنى 

العمل  ينبغي  اأ�صا�صية  حتتية  ُبنى  ثالث  لتاأ�صي�س  انطلقنا 

على اإن�صائها: املادية، الب�صرية، والإدارية.

يف ت�صرين الثاين قّدمُت طرًحا ملنهاٍج وبرنامج تدريب لدورَتي 

وافقت  لدرا�صتها.  جلنة  فاأُن�صئت  ومغوار،  مغوار  مدّرب 

الفور بتنفيذها  اللجنة على اخلطة فبداأنا على 

متطّلباتها. وتاأمني 

اإنــ�ــصــاء جولة  الــبــدايــة كــانــت 

هوائية  وجــولــة  املــقــاتــل، 

وتاأمني م�صاغل تدريب وغرف للمنامة والطعام وخمازن عتاد 

جنود  من  �صغرية  جمموعة  املدر�صة  اإىل  �ُصّكلت  واأ�صلحة، 

و�صاحنة  زهيدة  وبكلفٍة  املجموعة  بهذه  و�صابط.  ورتباء 

و«جيب« افتتحنا خالل �صتة اأ�صهر اأول دورة مدّرب مغوار، وقد 

�صّمت 30 عن�صًرا من املغاوير. اأكملنا م�صرية تدريب املغاوير 

لتتخّطى  الدورات  بعدها  وتتواىل  ع�صرة  الرابعة  بالدورة  لنبداأ 

تنتقل  اأن  قبل  متخرٍج(  اآلف   3 )حواىل  برمانا  يف  اخلم�صني 

املدر�صة لحًقا اإىل حامات.

ثكنة  يف  ُتقام  املغاوير  دورات  كانت  املدر�صة  اإن�صاء  قبل 

املدر�صة  حرم  يف  �صية  تخ�صّ اأ�صبحت  لحًقا  لكّنها  حمانا، 

التي تخّطت دورات املغاوير لت�صمل دورات التدّخل واملكافحة، 

اإ�صافًة ملن يرغب من الوحدات اخلا�صة. وبذلك، اأ�صبح على 

واملجوقل  كاملغاوير  اخلا�صة،  الأفواج  عنا�صر  اإعداد  عاتقنا 

بالإ�صافة  خا�صة،  تدريبية  دورات  تنفيذ  عرب  البحر،  ومغاوير 

الأخــرى،  الأفــواج  عنا�صر  يتابعها  التي  ن  التخ�صّ دورات  اإىل 

وتالمذة الكّلية احلربية ومدر�صة الرتباء.

يعملون يف ظّل اأق�صى الظروف

على  خا�صة  قــوات  كمدر�صة  »حر�صنا  قائـاًل:  وي�صيف 

تن�صئة ع�صكريني ي�صتطيعون خو�س املعارك والقتال والعمل 

)عط�س،  جــًدا  قا�صية  طبيعية  ونف�صية  ج�صدية  ظــروف  يف 

اخلا�صة  الوحدات  مقاتل  فطاقات  نوم(،  عدم  خوف،  جوع، 

يجب اأن تفوق طاقات الآخرين.

»لي�س  حّتي  املتقاعد  الركن  العميد  بــراأي  املغوار  ولقب 

الذات  ونكران  للتوا�صع  و�صعار  م�صوؤولية  هو  بل  امتياًزا 

والطاعة... واإذ ينق�س املقولت التافهة التي ت�صف 

ينّفذ  املغوار  اأّن  على  ي�صّدد  بالتهّور،  املغوار 

اإىل  اأب�صطها  من  مهماته 



مو�ضوع الغالف

املركز اجلديد
ُو�صعت اخلطط الهند�صية للمركز بالتعاون بني قيادة مدر�صة القوات اخلا�صة وم�صلحة الدرا�صات يف 

مديرية الهند�صة، بناًء للمتطلبات التدريبية واللوج�صتية، منطلقًة يف ت�صميمه من روؤية ع�صرية توّفر 

اأف�صل املوا�صفات واملعايري، وهو ي�صّم:

م�صاًرا للرك�س بطول ميل، جولة مقاتل مائية ت�صم 25 حاجًزا، جولة حمارب، جولة مقاتل، جولة خماطرة، حلقة ا�صتباك، 

م�صبًحا اأوملبًيا بعمق 8 اأمتار، حقل رماية فوق الأر�س واآخر حتتها، حقل تفجري، حقل تدريب على القتال يف الأماكن املبنية 

املكتظة، وثانًيا على القتال يف الأماكن املبنية املفتوحة، وثالًثا على تقنيات الوحدات ال�صغرى، ورابًعا على تقنيات املداهمة 

ا على القتال داخل املراكز الأمامية املتقدمة، مبنى قيادة املركز،  ا على تقنيات املداهمة املتقدمة، و�صاد�صً التاأ�صي�صية، وخام�صً

واأخرى للمدّربني، مطبًخا ومطعًما لعنا�صر املركز، مبنى �صرية القيادة واخلدمة، وثانًيا ملخازن املركز، وثالًثا  مباين للمتدّربني 

حمطًة  القتالية،  والفنون  للريا�صة  نادًيا  الأجانب،  ملنامة  ا  وخام�صً لغات،  تدريب  ملخترب  ورابًعا  واملحا�صرات،  الدرو�س  لقاعات 

للمحروقات، م�صغاًل، مركًزا طبًيا، واإىل اأ�صجار زيتون �صيكون املركز حماًطا بـ15 نقطة مراقبة.
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والتدريبات  واإميان.  عالية  ومهنية  واإتقان  باندفاٍع  اأ�صعبها 

التي يتابعها املغاوير تخّولهم الرتكيز والتفكري والتنفيذ يف 

اأ�صعب الظروف. 

اأخرًيا، يلفت العميد الركن املتقاعد حّتي اإىل اأّن »مدر�صة 

جهود  ثمرة  كانت  ال�صفر،  من  بداأت  التي  اخلا�صة  القوات 

اأ�صخا�س متفانني يحبون عملهم ويطمحون اإىل رفع امل�صتوى 

باملناقبية  ُيحتذى  مــثــاًل  الــيــوم  اأ�صبحت  لذلك  القتايل، 

�س. والتخ�صّ والحرتافية 

عهد جديد يف تدريب القوات اخلا�صة

فادي  الركن  العميد  اخلا�صة  القوات  مدر�صة  قائد  يو�صح 

بناء  وا�صح،  ت�صّور  على  بناًء  قّررت  اجلي�س  قيادة  اأّن  خّمول 

مركز جديد لتدريب هذه القوات يف من�صاأة حديثة وع�صرية. 

القوات  تدريب  يف  جديد  عهد  اإىل  النتقال  فهو  الهدف  اأما 

اخلا�صة انطالًقا من تعزيز النوعية، وزيادة قدرة اجلي�س على 

وقت  ب�صرعٍة  واملبادرة  الظروف  خمتلف  مع  والتاآلف  التحرك 

الأزمات. فقوات النخبة هي التي ن�صتعني برجالها يف معظم 

املعارك...

اخلا�صة  القوات  مدر�صة  يف  ــدورات  ال عدد  ارتفع  وي�صيف: 

دورة   45 حواىل  لي�صبح  اليوم  اإىل   2011 العام  منذ  حامات،   –
واإذ   .2509 اإىل  خّريجيها  عدد  و�صل  املن�صرم  العام  ويف  �صنوًيا، 

اأّن ن�صبة النجاح يف الدورات اخلا�صة هي 25 يف املئة  ي�صري اإىل 

اأكادميي  مب�صتوى  تتمّيز  اخلا�صة  الدورات  اأّن  يو�صح  فقط، 

»توليفة«  مع  عاملية،  ومبعايري  عــاٍل  وبــدين  تكتي  تقني 

لبنانية تالئم متطّلبات الأر�س.

ال�صيخ  يف  اجلديد  املركز  اإىل  لحًقا  املتوّقع  النتقال  وعن 

طابا، يقول العميد الركن فادي خّمول: »نظًرا اإىل ما تقوم به 

ع قاعدة حامات  �صة، ويف ظّل تو�صّ املدر�صة من تدريبات متخ�صّ

متركزها.  ملكان  بديل  اإيــجــاد  من  بد  ل  كــان  اجلــويــة، 

التطوير  املوقع اجلغرايف هو من �صمن خطة  تغيري  اأّن  كما 

والتح�صني يف ماهية املدر�صة وفعاليتها. 

الأر�س،  اختيار  اعُتمدت يف  التي  املطلوبة  الأ�صا�صية  املعايري 

املركز  متطّلبات  ل�صتيعاب  كافية  م�صاحتها  تكون  اأن 

نقطة  تكون  واأن  التدريبي،  الكادر  واأعـــداد  اللوج�صتية 

و�صطية بني اجلبل وال�صاحل مع طق�ٍس معتدل ينا�صب طبيعة 

املاأهولة  الأماكن  عن  بعيدة  تكون  اأن  والأهم  التمارين، 

تفادًيا لإزعاج ال�صكان املحيطني باملكان.
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مو�ضوع الغالف

يف ما خ�ّس متويل امل�صروع، كان بنك عوده قد وعد خالل افتتاح قاعة يف كلية فوؤاد �صهاب 

للقيادة والأركان، بتمويل بناء مدر�صة تابعة للموؤ�ص�صة الع�صكرية، فكان قرار القيادة باإقامة 

مركز لتدريب القوات اخلا�صة. و�صي�صتغرق اإجناز املركز حواىل ثالث �صنوات وفق التوّقعات. 

وعد والتزام

موقع مثايل

بعد بحٍث طويل يف دائرة ال�صوؤون العقارية - اأركان اجلي�س 

للتجهيز، وزيارة لالأرا�صي اململوكة من اجلي�س، مّت اختيار 

طابا.  ال�صيخ  بلدة  يف  املركز  عليها  �صيقوم  التي  الأر�ــس 

 260 األف م.م تقع على تلة ترتفع   170 الأر�س  م�صاحة هذه 

ال�صاحل وحواىل  وتبعد 9 كلم عن  البحر،  مرًتا عن �صطح 

يوؤّمن  مثايل  املوقع  اإًذا،  القّموعة.  جبال  عن  كلم   14

الأُ�ص�س الطبيعية الثالثة التي تقوم عليها التدريبات وهي: 

الرّب والبحر واجلّو.

يتمّيز  فاإّنه  ع�صكرًيا،  املركز  موقع  اأهمية  اإىل  اإ�صافة 

ف�صاًل  متدّرب   1200 ي�صتوعب  اإذ  املوا�صفات  من  بالعديد 

العدد الكبري يف  الـ720 عن�صًرا؛ وجود هذا  عن عديد يناهز 

يغلب عليها طابع  التي  املنطقة  اإمناء  يف  �صي�صهم  املركز 

احلرمان.

الطاقة  ت�صتخدم  متطّورة  من�صاأة  اأمــام  نحن  ذلــك،  اإىل 

للبيئة،  �صديقة  مبانيها  والهوائية(،  )ال�صم�صية  امل�صتدامة 

يعاد  �صوف  الأر�س  يف  حالًيا  املوجودة  الزيتون  اأ�صجار  وحتى 

زرعها حول �صور املركز.
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الوزير بو �صعب على  يف اجلنوب، رّكز 

م�صّدًدا  والأمــن،  القت�صاد  بني  الرتباط 

على �صرورة تعزيز قدرات اجلي�س بالعديد 

والعتاد للدفاع عن كل �صرب من الأرا�صي 

اللبنانية. اأما يف جرود عر�صال فقد ت�صّنى 

معنى  ما  بالفعل  ويلم�س  يعاين  اأن  له 

ال�صمالية  احلــدود  على  اجلي�س  انت�صار 

يقاتل هناك...  اأن  وما معنى  ال�صرقية. 

ومرة  والتهريب،  الت�صلل  منافذ  ي�صّد  واأن 

اأخرى نعود اإىل املثل: »احلكي م�س متل 

من  اأكرث  الوقوف  ن�صتطع  مل  ال�صويف« 

�صعب،  بو  الوزير  قال  دقــائــق...  خم�س 

يف  فعله  فعل  ال�صقيع  اأّن  اإىل  م�صرًيا 

حنجرته...

نفتخر مبا تقوم به وحدات اجلي�ض

الوطني  الدفاع  اأوىل حمطات زيارة وزير 

قطاع  قيادة  مقر  يف  كانت  اجلنوبية 

قائد  ا�صتقبله  حيث  الليطاين،  جنوب 

اجلي�س العماد جوزاف عون. وبعد عر�س 

القطاع  مهمات  اإىل  خالله  من  تعّرف 

واآلية  اجلــنــوب  يف  املنت�صرة  ــوحــدات  وال

التن�صيق مع قوات الأمم املتحدة املوؤقتة 

يف لبنان، توجه الوزير بو �صعب اإىل ال�صباط 

تقوم  »نفتخر مبا  بالقول:  والع�صكريني 

كل  يف  املنت�صرة  اجلي�س  وحـــدات  بــه 

اجلنوب،  يف  �صّيما  ل  اللبنانية،  املناطق 

ال�صتقرار«،  على  املحافظة  اأجــل  من 

اأّن القت�صاد يرتبط ارتباًطا وثيًقا  معترًبا 

ُي�صهم  اجلي�س  اأّن  يعني  ما  بــالأمــن، 

مبا�صرة يف حت�صني القت�صاد الوطني.

والعماد عون  بو �صعب  الوزير  انتقل  ثم 

الناقورة،  يف  الـ»يونيفيل«  قيادة  مقر  اإىل 

قائدها  ا�صتقبالهما  يف  كــان  حيث 

وعقد   ،Stephano Del Col اجلــرال 

الأمني  الو�صع  فيه  تناول  لقاًء  اجلانبان 

بها  يقوم  التي  ــراءات  والج املنطقة،  يف 

اجلي�س بالتعاون مع هذه القوات ل�صمان 

عند  ا  وخ�صو�صً اجلنوب،  يف  ال�صتقرار 

 Del Col ــرال  اجل ــّوه  ون الأزرق.  اخلــط 

مع  امل�صرتك  ال�صحايف  املــوؤمتــر  خــالل 

تربط  التي  بالعالقة  �صعب،  بو  الــوزيــر 

وا�صًفا  اللبناين،  باجلي�س  الـ»يونيفيل« 

اإياه بال�صريك ال�صرتاتيجي.

على  الــدفــاع  ــر  وزي اأثنى  جهته،  من 

م�صتوى التعاون بني اجلي�س والـ »يونيفيل« 

املنطقة،  يف  ال�صتقرار  على  للحفاظ 

الإ�صرائيلي  الــعــدو  بخروقات  مــذّكــًرا 

وجــًوا،  وبحًرا  بــًرا   1701 للقرار  املتكررة 

وم�صرًيا اإىل التزام لبنان القرارات الدولية. 

اجلّبارة  باجلهود  �صعب  بو  الوزير  واأ�صاد 

يف  الدولية  والقوات  اجلي�س  يبذلها  التي 

يف امليدان
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بني الناقورة وجرود عر�سال: �صورة ل يعرف تفا�صيلها كثريون

تغيب  �صورة  تظهري  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ض  وقائد  �صعب  بو  اليا�ض  الوطني  الدفاع  وزير  جولتا  اأعادت  عر�صال،  جرود  اإىل  الناقورة  من 

تفا�صيلها احلقيقية عن بال الكثريين.

ففي اإ�صارة الوزير بو �صعب اإىل اأنه مل ي�صتطع الوقوف اأكرث من دقائق يف اأحد املراكز، وت�صاوؤله كيف ي�صتطيع الع�صكريون املكوث هناك، دللة 

على ق�صاوة الظروف التي يواجهونها لتاأدية مهّماتهم على طول احلدود.

انت�ساًرا  حققنا  قد  كّنا  واإن  قائًما  يبقى  التكفريي  الإره��اب  خطر 

حا�سًما يف اجلرود ال�سرقية.



تعزيز  �صرورة  على  م�صّدًدا  لبنان،  جنوب 

قدراته بالعديد والعتاد للدفاع عن كل 

�صرٍب من الأرا�صي اللبنانية.

 

ا خطر الإرهاب يبقى قائماً

تفّقد  قد  اجلي�س  قائد  العماد  وكــان 

قائد  والتقى  �صور،  القطاع يف  قيادة  مقر 

يف  املنت�صرة  ــوحــدات  ال وقـــادة  القطاع 

يف  الو�صع  على  منهم  واّطلع  اجلنوب، 

املّتخَذة  امليدانية  ـــراءات  والإج املنطقة 

اإىل  عــون  العماد  وتــوّجــه  احلـــدود.  عند 

»بف�صل  بالقول:  والع�صكريني  ال�صباط 

تنفيذ  على  وحر�صكم  جــهــودكــم 

فرتة  متــّر  وتــفــاٍن،  بحرفيٍة  مهمتكم 

تقومون  اأنتم  واأمـــان.  ب�صالٍم  الأعــيــاد 

ووطنكم،  اأهلكم  جتاه  بواجباتكم 

الإ�صرائيلي  العدو  خماطر  لَِدرء  وت�صهرون 

والإرهــاب  �صًرا،  بنا  يرتّب�س  زال  ما  الذي 

الأمني  خطره  يبقى  ــذي  ال التكفريي 

انت�صاًرا  حققنا  قد  كّنا  واإن  قائًما، 

حا�صًما يف اجلرود ال�صرقية«. ودعا العماد 

الجنرار خلف احلمالت  اإىل عدم  عون 

والتزام  اجلي�س،  تطال  التي  وال�صائعات 

تعليمـات القيـادة.
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كونوا على قدر الثقة

العماد  اإطلع  البيا�صة،  يف  اخلام�س  امل�صاة  ــواء  ل قيادة  يف 

ال�صباط  يبذلها  التي  باجلهود  نّوه  واإذ  العمل،  �صري  على  عون 

حمّط  اجلي�س  اأ�صبح  »لقد  قائاًل:  اإليهم  توّجه  والع�صكريني 

اللبنانيني، فكونوا على  وثقٍة عند  وم�صدر فخٍر  العامل  اأنظار 

العامل  اأّن جميع دول  اإىل  العماد عون  ولفت  الثقة«.  قدر هذه 

ت�صتثمر يف اجليو�س، داعًيا اإىل حت�صني الإجنازات الوطنية التي 

ُقّدم يف �صبيلها الكثري من الت�صحيات.



يف امليدان

ا يف جرود عر�صال: الثلج ما زال مقيماً

جــرود  يف  الــ�ــصــروق  قلعة  مــركــز  يقع 

عر�صال على ارتفاع 2154 مرًتا، وهو تابع 

لفوج احلدود الربية الرابع. و�صل الوزير بو 

طوافة  منت  على  املركز  هذا  اإىل  �صعب 

العماد  اإليه  �صبقه  قد  وكان  ع�صكرية 

جوزاف عون.

ب�صحراء  اأ�صبه  املكان  حيث  هناك 

قاحلة، �صاهد باأم العني كيف يتمركز 

اجلنود، كيف يوؤدون خدمتهم، كيف 

وكيف  اآخــر،  اإىل  مركٍز  من  ينتقلون 

يتدّبرون اأمور حياتهم اليومية.

حدودية،  معابر  ثمانية  املركز  يغطي 

وتقوم  املراقبة  مهمات  عنا�صره  تنّفذ 

املناخية.  الظروف  كانت  اأًيــا  بدورياٍت 

مقيًما  زال  مــا  الــذي   – الثلج  اأيـــام  يف 

الريح  ت�صبح   – مراكز  عــدة  ويحا�صر 

هي  الــرتاب  روؤيــة  حتى  اأحياًنا...  نعمة 

اإذا  ا  خ�صو�صً دائًما،  متاحة  غري  نعمة 

ي�صلكه  ـــذي  ال الــطــريــق  ـــراب  ت كــان 

اأحياًنا،  الأقدام  على  �صرًيا  الع�صكريون 

لجتيازه...  »الزحافات«  ي�صتخدمون  اأو 

رمبا وجبت الإ�صارة اإىل اأّنهم ي�صتخدمون 

الـ»�صكيدو« حيث ميكن ذلك.

م�صالك  ثمة  اأ�صاًل  الآليات؟  عن  ماذا 

ل ت�صتطيع الآليات ال�صري عليها، اأ�صف 

يتجّمد  ما  وحــده  ــاء  امل لي�س  ذلــك،  اإىل 

تذويب  اإذا كان  ا...  اأي�صً فاملازوت  �صتاًء، 

عن  فماذا  املياه،  م�صكلة  يحّل  الثلج 

املازوت؟

ال�صنة،  هذه  �صهًرا  ا�صتمر  الثلج  ح�صار 

مغادرة  ي�صتطع  مل  الع�صكريني  اأحــد 

مِر�س،  اآخــر  ــده،  وال دفن  حل�صور  املركز 

اإي�صاله اإىل اأقرب مركز للمعاجلة كان 

معاناة حقيقية، فاأقرب منطقة ماأهولة 

تبعد عن املوقع نحو 15 كلم.

كم يبعد مركز اخلدمة عن بعلبك 

تقريًبا.  �صاعة  اجلــواب:  ياأتينا  مثاًل؟ 

جميعهم  الع�صكريون  ياأتي  ل  بالطبع 

اإىل هذا املركز من بعلبك، فهم ياأتون 

من اجلنوب، من عكار، من بريوت... 

الع�صكري  مي�صي  �ــصــاعــة  ــم  ك اإًذا 

بيته،  اإىل  خدمته  مركز  من  لينتقل 

كانت  املعارك،  اأيــام  يف  وبالعك�س؟! 

ل  ترًفا  ــرود  اجل يف  للمقاتلني  املاأذونية 

يخطر يف البال اأ�صاًل...

حمظوظون!

ل تبدو هذه التفا�صيل كبرية الأهمية 

هذا  يف  املوجودين  الع�صكريني  بنظر 

املركز، يعتقدون اأّنهم حمظوظون ن�صبة 
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الوزير بو �سعب: اجلي�ش ينت�سر على طول احلدود وهو اأمر مل يحدث 

�سنني  بعد  بكرامة  يعي�ش  اأن  املتقاعد  للع�سكري  يحق  عقود.  منذ 

طويلة من الت�سحية والعطاء.

يف  اأو  الن�صر  ع�س  مركز  يف  لهم  لرفاٍق 

اإىل  الهوا حيث ي�صل الرتفاع  وادي  راأ�س 

يرون عالمات  2400 مرت. وهم حني  نحو 

ي�صعرون  زائريهم  وجــوه  على  الده�صة 

هــذه  »عــادي  اخلجــل.  مــن  ب�صــيٍء 

اأحدهــم،  يقــول  الع�صكــر«  حياة 

هــذه  اخرتنــا  »نحــن  رفيقــه  ويــردف 

�صــوى  ليــ�س  به  نقــوم  ومــا  احليــاة، 

واجبنــا«.

حافظوا عليها

الع�صكريني  اإىل  اجلي�س  قائد  يتحدث 

وخطرها،  اجلــرود  وح�صة  َخــرِب  من  وهو 

فيجيبون  الأمــور  من  كثري  عن  ي�صاأل 

ي�صري  الثقة.  ابت�صامة  وجوههم  وعلى 

اأحدهم اإىل وجود دببة يف املنطقة تظهر 

لياًل. يطلب اإليهم املحافظة على تلك 

احليوانات الربية لأّنها ثروة بيئية، كما 

على  واحلر�س  الدائم  باحلذر  يو�صيهم 

�صالمتهم.

كل ع�صكري هو م�صروع �صهيد

بعد  الــدفــاع  ــر  وزي من جهته، حتــدث 

يوؤديها  التي  املهمات  على  اّطــالعــه 

التي  والظروف  اجلــرود،  يف  الع�صكريون 

اجلي�س  اأّن  اإىل  اأ�صار  واإذ  فيها.  يعي�صون 

اللبناين ينت�صر على طول احلدود وهو اأمر 

»اجلنود  اأّن  اأكد  عقود،  منذ  يحدث  مل 

من  وحمايتها  احلــدود  ب�صبط  يقومون 

اأي ت�صلل قد تنّفذه جمموعات اإرهابية، 

القا�صية  املناخية  الــظــروف  متحّدين 

للدفاع عن �صالمة اللبنانيني«، م�صيًدا 

باجلهود ال�صتثنائية التي تبذلها املوؤ�ص�صة 

الع�صكرية.

الدفاع  ــر  وزي قــال  نف�صه،  ال�صياق  ويف 

التهريب  يكافح  »اجلي�س  الوطني: 

لفًتا  فيها«.  ينت�صر  التي  املناطق  يف 

ل�صتكمال  يبذلها  التي  »اجلهود  اإىل 

ومنع  ال�صرعية  غــري  املــعــابــر  اإغـــالق 

تهريب املمنوعات والب�صر، عرب تكثيف 

الدوريات والكمائن، ف�صاًل عن املراقبة 

الثابتة  املراكز  تتولها  التي  اليومية 

والأبراج«.

»كــل  اأّن  �صعب  ــو  ب ــر  ــوزي ال ــرب  واعــت

عن  والّذود  الوفاء  ميني  اأق�صم  ع�صكري 

اأّن  لبنان، هو م�صروع �صهيد«، لفًتا اإىل 

اجلي�س ل ينتظر مّنة من اأحد ول يهّمه 

�صوى حمبة النا�س«.

بو  الوزير  باملوازنة، »رف�س  ويف ما يتعلق 

�صعب ب�صكل قاطع اأي م�صا�س بحقوق 

الع�صكريني لأّن وجودهم �صمان لالأمن، 



يف امليدان

اأ�ص�س  ــم  اأه ــد  اأح ــه  ذات هو يف حد  ــذي  ال

القت�صاد«.

على احلكومة  

اأن تغلق كل اأبواب الهدر

واأ�صاف: »نحن يف وزارة الدفاع وبالتعاون 

ونعرف  املوازنة  ندر�س  اجلي�س،  قيادة  مع 

على  و�صنكون  التق�صف،  يجب  ــن  اأي

املقبول  غري  من  ولكن  امل�صوؤولية،  قدر 

الو�صع  م�صوؤولية  اجلي�س  يتحمل  اأن 

القت�صادي الذي و�صلنا اإليه اليوم، ول يجوز 

اأن ن�صت�صهل امل�س بحقوق الع�صكريني«. 

اأجل  من  البنود  كل  »ندر�س  موؤكًدا: 

ُتغلق  اأن  احلكومة  وعلى  التق�صف... 

كل اأبواب الهدر«.

ُيح�صم  التقاعد  »راتــب  اأّن  اأو�صح  واإذ 

اأّنه  اإىل  لفت  الع�صكريني«،  من  �صلًفا 

يعي�س  اأن  املتقاعد  للع�صكري  »يحق 

بكرامة بعد �صنني طويلة من الت�صحية 

والعطاء«. وحّيا الع�صكريني املتقاعدين 

للنزول  ي�صطرون  »لأّنهم  اإليهم  واعتذر 

اإىل ال�صارع للمطالبة بحقوقهم«.

ــــوا  ـــرون ووّدع ـــزائ انــتــهــت اجلـــولـــة، ال

الع�صكريني الذين عادوا اإىل مهماتهم، 

عادوا اإىل ال�صخر والوعر، اإىل �صقيع الثلج 

ولهيب ال�صم�س واخلطر...

اأخرب الع�سكريون قائد اجلي�ش اأّن 

يف املنطقة دببة وهم ي�ساهدونها 

املحافظة  اإليهم  فطلب  ليًل، 

عليها لأنها ت�سكل ثروة بيئية.

بع�ض مراكز اجلي�ض 

يف اجلرود تقع على ارتفاع 2400مرت.





وزير الدفاع الوطني 

ي�صارك يف موؤمتر 

القمة القت�صادية العاملية

ا�صتقبل ملك الأردن عبد اللـه الثاين 

بن احل�صني وزير الدفاع الوطني اليا�س 

فعاليات  يف  �صارك  ــذي  ال �صعب،  بو 

انعقد يف  الذي  العاملي  القت�صاد  منتدى 

�صهر  )مطلع  الأردن  يف  امليت  البحر 

تعزيز  البحث  وتناول  املن�صرم(،  ني�صان 

التعاون امل�صرتك يف خمتلف املجالت.

ــو �صعب  ب الـــوزيـــر  ــك، عــقــد  ــذل ك

ووزير  احلكومة  رئي�س  مع  اجتماًعا 

وناق�س معه  الرزاز  الأردين عمر  الدفاع 

�صبل التعاون القت�صادي، و�صّدد الطرفان 

عمل  ــقــاءات  ل تنظيم  ــرورة  �ــص على 

�صبل  لتطوير  البلَدين  حكومَتي  بني 

التعاون يف ملَفي الكهرباء واملياه.

لقاء  املــوؤمتــر  اأعــمــال  �صمن  وُعــقــد 

اإىل  �صعب  بو  الوزير  فيه  �صارك  حواري 

اأميــن  الأردن  خارجية  وزيــر  جانب 

بن  علوي  بن  يو�صف  وعمان  ال�صفدي 

عبداللـه ووزيرة التجارة الدولية والتعاون 

كاغ.  �صيغريد  هولندا  يف  الإمنــائــي 

اأزمــة  على  البحث  خــاللــه  وتــركــز 

لالحتالل  اأ�صا�صها  يعود  التي  املنطقة 

ما  وهذا  العربية،  لالأرا�صي  الإ�صرائيلي 

�صّكل توافًقا لدى املجتمعني.

ا، عقد الوزير  وعلى هام�س املوؤمتر اأي�صً

م�صاعد  نائب  مع  اجتماًعا  �صعب  بو 

ل�صوؤون  الأمــريكــيــة  اخلارجية  ــر  وزي

ل�صوريا  اخلا�س  واملبعوث  الأدنى  ال�صرق 

ال�صيد جويل رايبورن، تناول فيه الو�صع 

يحظى  التي  وامل�صاعدات  املنطقة  يف 

تو�صيح  وكان  اللبناين،  اجلي�س  بها 

من الوزير بو �صعب لبع�س النقاط التي 

اأُثريت مبّيًنا وجهة نظر لبنان يف هذا 

ال�صاأن.

ملك الأردن

نائب م�صاعد وزير اخلارجية الأمريكية

 ل�صوؤون ال�صرق الأدنى واملبعوث اخلا�ض ل�صوريا

زيارات

22
العدد 407





الدفاع  وزير  م�صاعدة  برئا�صة  البنتاغون  يف  الجتماع  عقد 

ل�صوؤون الأمن الدويل كاترين ويلبارغر، و�صاركت فيه اللجنة 

الأمريكية املكلفة ملف امل�صاعدات الع�صكرية الأمريكية 

للجي�س اللبناين، اإ�صافة اإىل قائد اجلي�س العماد جوزاف عون 

يف  الأمريكية  ال�صفرية  ح�صور  يف  وذلك  ال�صباط،  من  وعدد 

وا�صنطن غربيال  اللبناين يف  وال�صفري  ريت�صارد  اإليزابيت  لبنان 

عي�صى.

ا�صتخدام اجلي�س  ا عن كيفية  اللبناين عر�صً وقدم اجلانب 

على  وذلك  فعاليتهما،  ومدى  الأمريكيني  والعتاد  لل�ص�صالح 

يف  اأم  احلــدود  على  اأكانت  �صواء  املختلفة  املهمات  �صعيد 

الداخل.

كذلك، عر�س اجلانب اللبناين ما يحتاج اإليه اجلي�س من 

باحلدود  املتعلقة  مهماته  ظل  يف  قدراته  لتطوير  م�صاعدات 

البحرية ب�صكل خا�س، والتحديات املرتقبة �صواء جلهة �صبط 

ات النفط. احلدود املائية اأم حماية من�صّ

واأكد اجلانب الأمريكي من جهته، ا�صتمرار الدعم للجي�س 

اللبناين اآخًذا بعني العتبار حاجاته امل�صتقبلية.

تقديرًيا  ــا  درًع عــون  العماد  قــدم  الجتماع  انتهاء  عقب 

لويلبارغر، �صاكًرا ال�صلطات الأمريكية على دعمها امل�صتمر 

للجي�س اللبناين.

لقاءات ومواقف تدعم ا�صتقرار لبنان

الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإىل  عون  العماد  زيارة  تخّللت 

له  الزيارة كان  امل�صوؤولني. ففي م�صتهل  لقاءات مع عدد من 

لقاء مع م�صاعد رئي�س هيئة الأركان للقوات الربية اجلرال 

جامي�س ماك كونفيل الذي �صيتوىّل قريًبا رئا�صة هذه الهيئة.

املنوطة  واملهمات  املنطقة  يف  العام  الو�صع  البحث  تناول 

واأهمية  تطورات،  من  ت�صهده  ما  ظل  يف  اللبناين  باجلي�س 

ا�صتمرار الدعم الأمريكي له، مبا ي�صهم يف اأدائه ملهماته �صواء 

كانت عند احلدود اأم يف الداخل. كذلك، التقى العماد عون 

�صيلفا  بول  اجلــرال  امل�صرتكة  الأركــان  هيئة  رئي�س  نائب 

وا�صتعر�س معه العالقات بني جي�صي البلدين.

زيارات
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زيارة قائد اجلي�ض اإىل الوليات املتحدة

الدعم الأمريكي للجي�ض اللبناين م�صتمر رغم اإمكان 

تخفي�ض م�صاعدات جيو�ض اأخرى

ا لتقييم امل�صاعدات الأمريكية، ويعر�ض  زار قائد اجلي�ض العماد جوزاف عون الوليات املتحدة الأمريكية حيث �صارك يف الجتماع الذي يعقد �صنوياً

خالله اجلي�ض اللبناين كيفية ا�صتثمار هذه امل�صاعدات يف خمتلف القطع، وما حققه بوا�صطتها، ف�صالاً عن حاجاته امل�صتقبلية.

ح�صيلة الزيارة ا�صتمرار ال�صلطات الأمريكية يف دعم اجلي�ض اللبناين رغم اإمكان تخفي�ض م�صاعداتها جليو�ض اأخرى.

ماك ثورنبريياجلرنال جامي�ض ماك كونفيل



اخلارجية  وزير  م�صاعد  اجلي�س  قائد  التقى  لحق  وقت  ويف 

بالده  اأن  اأّكد  الذي  هيل  دايفيد  ال�صفري  ال�صيا�صية  لل�صووؤن 

ت�صعى ل�صتمرار ال�صتقرار يف لبنان وبخا�صة يف اجلنوب.

 

اجلي�ض اللبناين اأثبت قدراته

بعدها، كانت للعماد عون لقاءات مع رئي�س جلنة القّوات 

امل�صّلحة يف جمل�س ال�صيوخ جامي�س اينهوف، ومايكل ماك 

كول وهو اأحد امل�صوؤولني الرئي�صيني يف جلنة العالقات الدولية 

الكونغر�س  يف  امل�صّلحة  القوات  جلنة  ورئي�س  الكونغر�س،  يف 

ماك ثورنبريي الذي زار لبنان العام املا�صي. وقد اأكد امل�صوؤولون 

الثالثة على ا�صتمرار الدعم للجي�س اللبناين الذي يثبت قدرته 

على �صبط الأمن وال�صتقرار يف لبنان، يف ظل الظروف التي متّر 

بها املنطقة.

م�صوؤول  من،  كاًل  اجلي�س  قائد  لقاءات  �صملت  كذلك، 

اخلارجية  وزارة  من  املنبثقة  الع�صكرية  العتمادات  جلنة 

لبنان مراًرا،  زار  اأن  له  �صبق  الذي  روجرز  الكونغر�س هارولد  يف 

الأمريكي  الدعم  ل�صتمرار  ي�صعى  اأنه  عون  للعماد  اأّكد  وقد 

للجي�س، وال�صيناتور من اأ�صل لبناين دارين حّلود الذي تطرق اإىل 

الو�صع العام يف املنطقة وتداعياته على لبنان، متوقًفا ب�صكل 

خا�س عند م�صاألة النازحني ال�صوريني، وم�صّدًدا على دور اجلي�س 

يف املحافظة على ال�صتقرار الداخلي.

اآدم  الكونغر�س  يف  اخلارجية  العالقات  جلنة  ع�صو  اأمــا 

قبل  من  منتدًبا  فرتة  منذ  ا  اأي�صً لبنان  زار  والذي  كين�صينغر 
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مايكل ماك كول

دارين حّلود

جامي�ض اينهوف

هارولد روجرز

جامي�ض ري�ض



اآدم كين�صينغر

للعماد  اأّكــد  فقد  املتحدة،  الأمم 

اإىل  تــلــجــاأ  قـــد  بــــالده  اأن  ـــون  ع

اجليو�س  بع�س  موازنات  تخفي�س 

اجلي�س  با�صتثناء  تدعمها،  التي 

الــلــبــنــاين، لقــتــنــاعــهــا بــ�ــصــرورة 

ا�صتمرار دعمه حفاًظا على الأمن 

وال�صتقرار يف لبنان.

رئي�س  عون  العماد  التقى  كما 

ملج�س  يف  الدولية  العالقات  جلنة 

النواب جامي�س ري�س، ورئي�س جلنة 

جمل�س  يف  اخلــارجــيــة  الــعــالقــات 

الـــنـــواب جـــان �ــصــاهــني )زوجــهــا 

لبناين(.

زيارات
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كاثرين ويلبارغر

جان �صاهني

اجلرنال بول �صيلفا







من املفكرة

وزير الدفاع الوطني 

ا ي�صتقبل �صفراء ووفوداً

يف  مكتبه  يف  �صعب  بو  اليا�س  الوطني  الدفاع  وزير  ا�صتقبل 

البخاري وعر�س  وليد  ال�صعودية  العربية  الوزارة، �صفري اململكة 

معه الأو�صاع يف لبنان واملنطقة. كما التقى ال�صفري الرتكي 

هاكان ت�صاكيل الذي قّدم له دعوة حل�صور معر�س ال�صناعات 

.2019 IDEF – 14الدفاعية الدويل الـ

وا�صتقبل وزير الدفاع الوطني رئي�س اأركان اجلي�س الربيطاين 

ح�صور  يف  مرافق،  وفٍد  راأ�س  على   Nicholas Carter اجلرال 

وزارة  م�صت�صاري  Chris Rampling وكبري  الربيطاين  ال�صفري 

 John Lorimer الأو�صط  ال�صرق  ل�صوؤون  الربيطانية  الدفاع 

وتناول   .Alex Hilton املقدم  الربيطاين  الع�صكري  وامللحق 

التعاون  وعالقات  واملنطقة  لبنان  يف  العامة  الأو�صاع  البحث 

الع�صكري.

اللجنة  بعثة  رئي�س  بو �صعب  الوزير  ا�صتقبل  وقٍت لحق،  ويف 

 ،Christophe Martin لبنان  يف  الأحمر  لل�صليب  الدولية 

وا�صتعر�س معه مهمات البعثة يف لبنان واملنطقة، ومن بينها 

متابعة اأحوال املوقوفني يف ال�صجون اللبنانية وملف املفقودين 

الطبي  الدعم  عن  ف�صاًل  الأهلية،  احلرب  خالل  اللبنانيني 

مه البعثة للعائالت الأكرث فقًرا. ويف مو�صوع  الكبري الذي تقدِّ

عودة النازحني ال�صوريني يف لبنان اإىل بالدهم، طالب الوزير بو 

�صعب اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر باإعداد تقرير عن اأحوال 

النازحني الذين عادوا من لبنان اإىل �صوريا.

�صفري اململكة العربية ال�صعودية

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

ال�صفري الرتكيرئي�ض اأركان اجلي�ض الربيطاين
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يف  مكتبه  يف  عون  جــوزاف  العماد  اجلي�س  قائد  ا�صتقبل 

راأ�س  Christina Lassen على  الأوروبي  الحتاد  �صفرية  الريزة، 

وفٍد مرافق، وتناول البحث الأو�صاع العامة يف لبنان واملنطقة. 

الربيطاين  اأركان اجلي�س  رئي�س  قائد اجلي�س  العماد  والتقى 

ح�صور  يف  مرافق،  وفٍد  راأ�س  على   Nicholas Carter اجلرال 

وزارة  م�صت�صاري  Chris Rampling وكبري  الربيطاين  ال�صفري 

 John Lorimer الأو�صط  ال�صرق  ل�صوؤون  الربيطانية  الدفاع 

وبحث   .Alex Hilton املقدم  الربيطاين  الع�صكري  وامللحق 

املجتمعون يف العالقات الثنائية بني جي�صي البلدين.

ويف ح�صور ال�صفرية Elizabeth Richard، ناق�س قائد اجلي�س 

 Vice مع قائد القوات البحرية يف القيادة الو�صطى الأمريكية

التعاون  �صبل  املــرافــق،  والوفد   Admiral James Malloy
الع�صكري، ل �صّيما تدريب القوات البحرية وجتهيزها. 

الكلية  من  ــًدا  وف عــون  العماد  التقى  نف�صه،  الإطـــار  ويف 

الع�صكري  وامللحق   RCDS الع�صكرية  للدرا�صات  الربيطانية 

.Viasheslav Toptun الأوكراين يف لبنان العقيد

من املفكرة
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الأو�صاع العامة وامل�صاعدات التدريبية يف لقاءات قائد اجلي�ض

Christina Lassen

Nicholas Carter

Vice Admiral James Malloy

وفد من الكلية الربيطانية للدرا�صات الع�صكرية

Viasheslav Toptun



تكرمي

اللواء الركن جورج �صرمي 

ا يف منا�صبة  مكّرماً

اإحالته على التقاعد

تراأ�س قائد اجلي�س العماد جوزاف 

يف  اأُقيم  تكرميًيا  احتفاًل  عون 

الريزة ملنا�صبة اإحالة اللواء الركن 

جورج �صرمي على التقاعد، ح�صره 

وعدد  الع�صكري  املجل�س  اأع�صاء 

من كبار �صباط القيادة. 

نّوه  كلمة  عــون  العماد  واألقى 

الذي  الركن  اللواء  مب�صرية  فيها 

اأدى واجبه الع�صكري على اأكمل 

وحرفيته  جــدارتــه  واأثــبــت  ــه،  وج

التي  الوظائف  جميع  يف  العالية 

ت�صلمها، ل �صيما ع�صوية املجل�س 

الع�صكري، حيث �صارك بفعالية واإيجابية يف حتمل امل�صوؤولية 

القيادية واأغنى اجلي�س بخربته وثقافته. 

لقائد  فيها  �صكر  كلمة  �صرمي  الركن  اللواء  األقى  بدوره، 

اأظهروه  وما  وثقتهم،  والع�صكريني حمّبتهم  وال�صباط  اجلي�س 

واأّكد ثقته يف اأّن املوؤ�ص�صة الع�صكرية �صتوا�صل م�صرية ال�صرف 

والت�صحية والوفاء، دفاعًا عن لبنان وكرامته و�صيادته.

ويف اخلتام، قّدم العماد عون لّلواء الركن �صرمي درع اجلي�س 

عربون �صكر وتقدير.
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قائد اجلي�ض يكّرم املدير 
العام التنفيذي لبنك 

عوده

قائد  عون  جوزاف  العماد  قّلد 

التنفيذي  العام  املدير  اجلي�س 

حنا،  �صمري  ال�صيد  عوده  لبنك 

من  الع�صكري  التقدير  و�صام 

لوقوفه  تقديًرا  ية  الف�صّ الدرجة 

الدائم اإىل جانب اجلي�س ودعمه 

امل�صتمر له، وتقدميه م�صاعدات 

م�صاريع  عــدة  ومتويله  عينية 

ــدرات  ــق اأ�ــصــهــمــت يف تــعــزيــز ال

الــعــ�ــصــكــريــة والــلــوجــ�ــصــتــيــة 

للموؤ�ص�صة الع�صكرية.



وين�صحب  ليعود  املعارك،  خالل  لنا  امل�صاندة  املواقف  اأطلق  َمن 

النربة  بهذه  يُحبطنا.  لن  وعائالتهم  الع�صكريني  بحقوق  امل�صا�ض  عند 

احلفاظ  ا  متعّهداً عون،  جوزاف  العماد  اجلي�ض  قائد  حتّدث  احلا�صمة 

وهي  احلقوق،  على  احلر�ض  بقدر  بالدماء،  املعّمدة  الإجنازات  على 

جزء ي�صري يحاولون �صلب الع�صكريني اإياه.

اأول  ــالزم  امل م�صتو�صف  افتتاح  خــالل  جــاء  القائد  كــالم 

ح�صور  يف  بعلبك،  ــس  راأ� بلدة  يف  �صعب  بو  جــورج  ال�صهيد 

اإىل  واأمنية وروحية وفعاليات من املنطقة،  �صخ�صيات ر�صمية 

جانب عائلة املالزم الأول ال�صهيد وعدد من ال�صباط.

تراب الأر�ض وروح القيادة

ترابها  زال  ما  التي  الأر�س  ويعرف  رجاله،  يعرف  الذي  القائد 

وعائالتهم،  الع�صكريني  حاجات  يعرف  ببّزته،  ملت�صًقا 

امل�صقات  يكابدون  الذين  البعيدة  املناطق  اأبناء  ا  خ�صو�صً

وهو  الطبابة.  طليعتها  ويف  اأ�صا�صية  خدمات  على  للح�صول 

راأ�ــس  اأبناء  من  اخل�صو�س  هــذا  يف  منا�صدة  �صمع  قد  كــان 

من  الرغم  وعلى  لها.  الأخرية  قبل  ما  زيارته  خالل  بعلبك 

واإن�صاء  الأمر  متابعة  على  حــر�س  فقــد  ــف،  التق�صّ �صرورات 

القليلــة،  لالإمكانــات  اجليــدة  فــالإدارة  امل�صتو�صف، 

الكثيــر. ت�صنــع 

ال�صتار عن لوحٍة تذكارية للم�صتو�صف، حتدث  اإزاحة  بعد 

وطننا،  يعي�صها  التي  القت�صادية  »الظروف  اإىل  م�صرًيا  القائد 

فتبّنت  �صنتني،  منذ  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  لها  تنّبهت  والتي 

اأداء  تعيق  ول  احلــاجــات  تراعي  مدرو�صة  ف  تق�صّ �صيا�صة 

املهمات املوكلة للوحدات الع�صكرية«.

دللت ور�صائل

والتي مل تغب  العزيزة علينا جميًعا  واأ�صاف: »هذه املنطقة 

الع�صكرية بخرية  املوؤ�ص�صة  رفدت  لطاملا  يوًما،  اهتمامنا  عن 

بينهم  ومن  الوطن،  �صبيل  يف  اأرواحهم  بذلوا  الذين  اأبنائها 

هذه  قّدمته  ما  جتاه  واجبنا  هنا  من  ال�صهيد.  الأول  املالزم 

وعائالتهم،  الع�صكريني  لأبنائها  اأوفياء  نكون  اأن  املنطقة 

هذا  فكان  متقاعدين،  اأم  الفعلية  اخلدمة  يف  كانوا  �صواء 

باأهميتها  توازي  الع�صكرية  الطبابة  اأّن  واعترب  امل�صتو�صف«. 

ولعائلته  للع�صكري  �صمانة  فهي  الأخــرى،  اجلي�س  وحدات 

الراب�س  فاجلندي  تقاعده.  بعد  وحتى  الفعلية  خدمته  خالل 

على احلدود يوازي دوُره دور رفيقه املوجود يف الداخل للمحافظة 

على الأمن، �صاأُنهما �صاأن من يعمل يف الوحدات اللوج�صتية 

والإدارية، فتكتمل بذلك املنظومة الع�صكرية«.

مرافق وخدمات
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قائد اجلي�ض من راأ�ض بعلبك: لن يحبطونا

اإعداد: رميا �صليم �صومط



...وغابت عنهم اأ�صياء

»الفخورين  الع�صكريني  مناقبية  على  العماد  اأثنى  وفيما 

ب�صرف الق�صم الذي من خالله اأعلنوا الوفاء لوطنهم والت�صحية 

من اأجله«، اأو�صح اأّنه »طاملا الواجب يقت�صي ذلك فهم جاهزون 

وواجًبا«.  مّنًة  ل  واإ�ــصــراًرا  اقتناًعا  الدماء،  لبذل  وم�صتعدون 

ولكّنه اأكد يف املقابل اأّن الأ�صوات التي تعلو بني احلني والآخر 

من  تنال  ل  خمتلفة  عناوين  حتت  عزميتهم  م�صتهدفة 

معنوياتهم. واأ�صاف: »رمبا غاب عن بال البع�س اأّن ال�صتثمار 

اليوم  لكم  اأوؤكــد  لذلك  القت�صاد،  يف  ا�صتثمار  هو  الأمــن  يف 

اأّنه لن تثنينا اّدعاءات واّتهامات من هنا وهناك عن حفظ 

كرامة وطننا واأهلنا. كما اأننا لن ُنْحَبط ممن اأطلق املواقف 

امل�صاندة لنا خالل املعارك، ليعود وين�صحب عند امل�صا�س بحقوق 

والتقدير،  الوفاء  كل  ومنا  منكم  وعائالتهم.  الع�صكريني 

بقدر  بالدماء،  املعّمدة  الإجنــازات  كل  على  باحلفاظ  وعهٌد 

احلر�س على احلقوق كجزٍء ي�صري يحاولون �صلبنا اإياه اليوم«.

اأدّق التفا�صيل

على  مّطلًعا  امل�صتو�صف  يف  عــون  العماد  جــال  اخلتام،  يف 

والأ�صعة  العيادات  ت�صمل  التي  واأق�صامه  احلديثة  جتهيزاته 

اأدّق  م�صتق�صًيا  والــطــوارئ،  الع�صكرية  وال�صيدلية  واملخترب 

انطالًقا  الطبية  واملعدات  بالتجهيزات  املتعلقة  التفا�صيل 

اأثنى  واإذ  وعائالتهم.  الع�صكريني  �صحة  على  حر�صه  من 

التقنية،  الناحية  من  وجودتها  الطبية  املعدات  حداثة  على 

النتظار  غرف  وب�صعة  املكتبية،  بالتجهيزات  اإعجابه  اأبدى 

ونظافتها وترتيبها. يف هذا الإطار، اأو�صح اأحد ال�صباط امل�صوؤولني 

يف  ت�صنيعها  مت  العيادات  يف  املوجودة  اخل�صبية  املكاتب  اأّن 

م�صاغل اللواء اللوج�صتي يف كفر�صيما، ما اأ�صهم يف تخفي�س 

كلفة اإنتاجها اإىل احلد الأدنى.

واملوظفني  الع�صكريني  اأو�صاع  القائد  تفّقد  جولته،  اإطار  ويف 

املدنيني يف امل�صتو�صف، واّطلع على احتياجاتهم، وكان من 

الالفت مدى الن�صباط واجلدية التي يت�صف بهما طاقم العمل، 

ي�صفي  اأبي�س  لــوٍن  ذي  موّحد  بهنداٍم  متّيزهم  اإىل  بالإ�صافة 

عليهم طابع الحرتاف واجلدية يف العمل.

اإن�صاوؤه مب�صاهمٍة من  مّت  الذي  امل�صتو�صف  اأّن  بالذكر  جدير 

التعاون  ووحــدة   CIMIC املدين  الع�صكري-  التعاون  مديرية 

الع�صكري - املدين يف ال�صفارة الأمريكية يف لبنان، اإمّنا يوؤكد 

التعاون امل�صتمر بني اأهل الوطن وجي�صه والتالحم الدائم بينهما، 

ف التي تعتمدها قيادة اجلي�س، حيث  وهو ما دعم خّطة التق�صّ

مّت تاأمني املبنى من دون تكبيد املوؤ�ص�صة الع�صكرية م�صاريف 

اإن�صائه.

كذلك، فاإّن امل�صتو�صف الذي اأُن�صىء بناًء على خطة اجلي�س 

اإىل  والهادفة  املناطق،  الع�صكرية يف خمتلف  الطبابة  لتطوير 

وعائالتهم،  للع�صكريني  ال�صحية  الرعاية  م�صتوى  حت�صني 

يف  ي�صهم  اإذ  نائية،  منطقة  يف  لوجوده  خا�صة  باأهمية  يتمتع 

عائالتهم  واأفــراد  الع�صكريني  انتقال  م�صّقة  من  التخفيف 

من البقاع ال�صرقي اإىل الطبابة يف اأبلح، اأو اإىل بريوت، وفق ما 

اأو�صحه رئي�س الطبابة يف منطقة البقاع العقيد طبيب الأ�صنان 

زياد بو خمايل يف اأثناء حفل الفتتاح.



تتاآكله  بلد  ويف  الوطن.  مدى  على  لت�صبح  قاماتهم  متتد  رجال  ثمة 

ومنهم  فارقة،  عالمات  الرجال  هوؤلء  ي�صبح  والنق�صامات  الأزمات 

يف  فارقة  عالمة  و�صيبقى  كان  الذي  �صفري  ن�صرالله  الراحل  البطريرك 

تاريخ لبنان.

باملحطات  املارونية على مدى عقود حِفلت  الكني�صة  راأ�س 

ال�صجاعة. وكاردينال  الوطنية  املواقف  رجل  امل�صريية، كان 

لبنان  �صنة.  املئة  قــارب  عمر  عن  غــاب  امل�صرتك.  العي�س 

بجميع طوائفه نعاه وح�صر لوداعه يف ال�صرح البطريركي.

امل�صاحلة  لإر�صاء  وبعمله  بانفتاحه  �صفري  البطريرك  ُعِرف 

خمتلف  على  بالنفتاح  النق�صام،  ومواجهة  اللبنانيني  بني 

الطوائف والدعوة اإىل املحبة، كما ُعِرف بتعّمقه يف الالهوت 

مواقفه  رغم  ال�صلمي  وباأ�صلوبه  وبتق�صفه،  ثقافته،  وب�صمولية 

ال�صلبة، فكان اأًبا للكني�صة املارونية وللبنانيني جميًعا. 

�صطور من م�صرية

بالتقوى.  ُعرف  بيت  يف   ،1920 اأيار   15 يف  �صفري  ن�صرالله  ُولد 

وله خم�س  فهد،  والدته حنه  �صفري من غو�صطا،  مارون  والده 

�صقيقات.

عبدا- مار  مدر�صة  يف  والتكميلية  البتدائية  درو�صه  اأمّت 

املدر�صة  يف  الثانوية  درو�صه  ثم  - ك�صروان،  هرهريا يف عرمون 

ك�صروان،  غزير-  يف  املارونية  البطريركية  الإكلرييكية 

الي�صوعية،  التابع للجامعة  ال�صرقي  ويف املعهد الإكلرييكي 

حيث تابع درو�صه الفل�صفية والالهوتية.

ُرّقي اإىل درجة الكهنوت يف العام 1950 واإىل الدرجة الأ�صقفية 

ا  يف العام 1961 وُعنّي نائًبا بطريركًيا فمدّبًرا بطريركًيا ورئي�صً

لّلجنة التنفيذية ملجل�س البطاركة والأ�صاقفة الكاثوليك يف 

لبنان )1975(.

وهو   ،1986 ني�صان   19 يف  بطريرًكا  املطارنة  جمل�س  انتخبه 

املوارنة.  البطاركة  �صل�صلة  يف  وال�صبعون  ال�صاد�س  البطريرك 

�صغل من�صب رئي�ٍس ملجل�س البطاركة والأ�صاقفة الكاثوليك 

يف لبنان.

بعد  الأول  وهو   2003 �صنة  املــاروين  البطريركي  املجمع  عقد 

يف  كرديناًل  وُعنّي   .1736 �صنة  انعقد  الذي  اللبناين  املجمع 

لتف�صري  احلربي  املجل�س  يف  ع�صًوا  ثم   ،1994 الثاين  ت�صرين   26

لراعوية  ــربي  احل املجل�س  يف  وع�صًوا  الت�صريعية  الن�صو�س 

اخلدمات ال�صحية.

العام  يف  ُعقد  الــذي  لبنان  اأجــل  من  ال�صينود�س  يف  �صارك 

1995 واأعقبته زيارة قدا�صة البابا يوحنا بول�س الثاين اإىل لبنان 

.)1997(

من  الكن�صي،  ال�صعيد  على  كبرية  ــازات  اإجن له  كانت 

من  كبري  عدد  وتقدي�س  تطويب  اإعالن  يف  البارز  دوره  بينها 

اإىل  والراعوية  الر�صمية  وزيــاراتــه  املارونية،  الكني�صة  اأبناء 

خمتلف اأنحاء العامل.

اأما على ال�صعيد الوطني، فكانت 

له مواقف جعلت بكركي مرجًعا 

يف الأزمات واملحطات ال�صعبة.

با�صتقالته  تقّدم   ،2011 مطلع  يف 

ــا اإعــــفــــاءه مـــن املــهــمــات  ــًب ــال ط

التاأمل  اإىل  والن�صراف  البطريركية 

وال�صالة.

له  واأُقيم   2019 اأيــار   12 �صباح  تويف 

م�صتوى  على  و�صعبي  ر�صمي  وداع 

الوطن باأ�صره.

التحرير
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مار ن�سرالله بطر�ش �سفري: 

ا بطريرك الوحدة واملواقف الوطنية وداعاً
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وزير ال�صياحة: نخّطط ل�صتقطاب مليونني ومئتي األف �صائح

العامل، كل  القادمني من معظم دول  ال�صياح  اإن قد يفوق عدد  العام،  ا هذا  ا مميزاً ا �صياحياً لبنان مو�صماً ينتظر 

املوؤ�صرات تدّل اإىل ذلك، من الإ�صغال الفندقي اإىل اأرقام تذاكر ال�صفر.

ما هي التح�صريات التي مّتت ل�صتقبال ال�صيوف هذا ال�صيف؟ وهل ا�صتطاع لبنان ا�صتقطاب �صّياح من مناطق 

جديدة؟ وهل ثّمة عراقيل و�صعوبات...؟

ُحزمة من الأ�صئلة حملتها جملة »اجلي�ض« اإىل وزير ال�صياحة اأفيدي�ض كيدانيان، وهنا ن�ض املقابلة:



هي  ما  ال�صياحي،  املو�صم  على  العام  هذا  واقت�صاده  لبنان  يعّول   •
توّقعاتكم، وما هي الإجراءات التي اتُخذت يف هذا ال�صياق؟

بالثورة،  ويوحي  عظيم،  ال�صياحي  القطاع  يف  يحدث  ما   -

املوا�صم  من  غريه  عن  خُمتلف  املو�صم  هذا  اأّن  النتائج  وتبنّي 

ال�صياحية على مدار ال�صنة.

ووفق موؤ�صر احلجوزات الفندقية، ووكالت ال�صياحة وال�صفر، 

�صهر  نهاية  بعد  اأي  حزيران،  اأول  من  ابتداًء  اأّنه  الأرقام  تبنّي 

ن�صبة احلجوزات يف فنادق اخلم�س  املبارك، �صتكون  رم�صان 

اإىل  ني�صان  �صهر  من  الأول  الن�صف  يف  و�صلت  وقد   ،%80 جنوم 

الأربع  فئة  يف  و%77،6  نف�صها  للفئة  بريوت  فنادق  يف   %80،2

جنوم.

واأو�صح الوزير كيدانيان اأّن ن�صبة احلجوزات يف الفنادق بدًءا 

من الأول من حزيران املقبل ارتفعت بني 17 و 18 يف املئة مقارنة 

مع الفرتة نف�صها من العام املا�صي، والأمر ي�صري على حجوزات 

طريان ال�صرق الأو�صط MEA، علًما اأّن موؤ�صر حجوزات الطريان 

ل يعني اأّن القادمني جميًعا هم �صّياح اأجانب.

ومبقارنٍة ب�صيطة بني اأول ثالثة اأ�صهر من العام 2018، والفرتة 

نف�صها من العام 2019، جند اأّن ن�صب اإ�صغال الفنادق يف بريوت، 

ارتفعت وفق الآتي:

- فنادق اخلم�س جنوم نحو %22،8.

- فنادق الأربع جنوم %23،4.

- فنادق الثالث جنوم %25،3.

يف  ا  منــوًّ فئاتها  بجميع  الفنادق  اإ�صغال  �صّجل  كذلك، 

�صتوي  ملو�صٍم  اإيجابية  موؤ�صرات  يعك�س  ما  املناطق  خمتلف 

مزدهر، وملو�صٍم �صياحي واعد...

واأ�صاف الوزير: اإّن هذه املوؤ�صرات الإيجابية تعود اإىل ثالثة اأمور:

1- الو�صع الأمني امل�صتتّب، وهو ال�صرط الأ�صا�صي لل�صياحة.

العام  منذ  ال�صياحة  وزارة  تبذله  الذي  الت�صويقي  املجهود   -2

2017 ولغاية اليوم، م�صتهدفًة اأ�صواًقا اأوروبية جديدة، ما اأدى اإىل 

زيادة عدد ال�صّياح الأوروبيني الذين زاروا لبنان خالل العام 2018 

ال�صياحي  املو�صم  اعُترب  الذي   ،2010 بالعام  مقارنة   %30 بن�صبة 

الدخل  من   %20 ن�صبة  ال�صياحة  عائدات  بلغت  اإذ  الأف�صل، 

القومي، وبلغ عدد ال�صّياح مليونني و200 األف �صائح، اأكرث من 

40% منهم عرب.

3- رفع اململكة العربية ال�صعودية احلظر عن زيارة الرعايا 

ال�صياحي  الثقل  ي�صّكلون  والذين  لبنان،  اإىل  ال�صعوديني 

اإنفاقهم  وحجم  طويلة،  لفرتاٍت  ميكثون  لأّنهم  الأكــرب، 

كبري.

لغاية  لبنان  اإىل  الوافدين  ال�صعوديني  ال�صّياح  عدد  بلغ  وقد 

اليوم نحو 18000 �صائح، اأي بزيادة نحو 100% عن عددهم يف العام 

2018 )نحو 9000 �صائح(.

والالفت يف هذا الإطار، اأّن املوؤ�صرات الإيجابية قد برزت قبل 

ال�صنة  وراأ�س  امليالد  وذلك خالل فرتة عيدي  قرار رفع احلظر، 

 ،)2019 الثاين  كانون   3 ولغاية   2018 الأول  كانون   23 )من 

واملالهي  املطاعم  وكذلك  الفندقي  الإ�صغال  �صّجل  بحيث 

امل�صريني  اإىل  اإ�صافًة  اخلليجيني،  من   %100 الـ  لم�صت  ن�صًبا 

والأردنيني...

اإقبالاً على  ال�صّياح وفق جن�صياتهم، من هم الأكرث  اأردنا ترتيب  • اإذا 
ال�صياحة يف لبنان؟

ال�صعوديون،  يليهم  الأوىل،  املرتبة  يف  العراقيون  يــاأتــي 

لل�صّياح  بالن�صبة  اأما  والأردنيون...،  فالكويتيون  فامل�صريون، 

الأوروبيني، فياأتي الفرن�صيون يف املرتبة الأوىل، ثم الربيطانيون، 

والأملان، وال�صويديون والإ�صبان...

هي  الإيجابية  املوؤ�صرات  هذه  »اإّن  كيدانيان:  الوزير  واأ�صاف 

الذي نقوم به كلبنانيني جلعل لبنان  نتيجة اجلهد الكبري 

العمل  خالل  من  وذلــك  العاملية،  لل�صياحة  مميًزا  مق�صًدا 

الدولية،  ال�صياحية  املعار�س  امل�صاركة يف  املت�صمن:  الت�صويقي 

وال�صفر  ال�صياحة  ووكالت  الدول  هذه  يف  ال�صياحة  وزراء  دعوة 

لزيارة لبنان واإدراجه �صمن براجمهم ال�صياحية...

يتمتع  التي  املتنوعة  واملميزات  املقّومات  ذلك،  اإىل  اأ�صف 

بها لبنان، لناحية التنوع احل�صاري والثقايف، اإ�صافة اإىل غنى 

مطبخه، وح�صن ال�صيافة فيه وهذه ميزة تناف�صية مهمة«.

م�صاهمة  رفع  ميكن  كيف  لبنان،  بها  ميّر  التي  الظروف  ظل  يف   •
ال�صياحي يف دعم القت�صاد، وهل ميكن ال�صتفادة من جتربة  القطاع 

ال�صياحة  وزيرة  التقيتم  اأّنكم  ا  خ�صو�صاً ال�صعيد،  هذا  على  اليونان 

اليونانية؟

من  جعلوا  اليونانيني  لأّن  لفتة،  اليونانية  التجربة   -

الأزمة  املتدهور خالل  الأ�صا�صية لقت�صادهم  الرافعة  ال�صياحة 

ف لنحو خم�س �صنوات،  التي اأجربتهم على اتخاذ تدابري تق�صّ

بعد  ال�صنة،  يف  �صائح  مليون   33 نحو  ا�صتقبال  يف  جنحوا  فقد 

بف�صل  حتّقق  والنجاح  �صائح.  مليون   23 العدد  كــان  اأن 

ورو�صيا  الآ�صيوية  والدول  العربية  )الدول  اخلارج  مع  العالقات 

التمثيلية لهم يف تلك  والهند...(، وبف�صل املكاتب  وال�صني 

الدولة  وزارات  خمتلف  بني  الوثيق  التعاون  خالل  ومن  الدول، 

املعنية. كما اأّنهم اأوجدوا منتجات �صياحية واأنظمة جديدة. 

كبرٍي  حدٍّ  اإىل  �صبيهة  اليونانية  التجربة  اإّن  القول  وميكن 

جديدة.  اأ�صواق  وخلق  النفتاح  لناحية  اللبنانية،  بالتجربة 

والأهم من كل هذا الإميان بدور ال�صياحة كرافعة لالقت�صاد 

مقابلة
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هي  ال�صياحة  باأّن  يقتنعون  امل�صوؤولون  بداأ  لبنان  يف  اليوناين. 

العمود الفقري لالقت�صاد، وهذا ما اأ�صار اإليه تقرير ماكنزي.

واأ�صار كيدانيان يف هذا ال�صياق اإىل وجود اتفاقية موّقعة بني 

ال�صياحة  وزيرة  مع  البحث  مّت  عليها،  وبناًء  واليونان،  لبنان 

اليونانية يف �ُصبل التعاون بني البلدين على ال�صعيد ال�صياحي، 

يخت�ّس  ما  يف  موّحد  �صياحي  منتج  خلق  على  التوافق  ومّت 

مب�صروع طريق الفينيقيني لت�صويقه من قبل لبنان واليونان يف 

ا يف ال�صني ورو�صيا والهند. الأ�صواق اخلارجية، وخ�صو�صً

وهل  اعتمدمتوها،  التي  لبنان  ت�صويق  خطة  مقّومات  اأبرز  هي  ما   •
من تركيز على اأنواع معينة من ال�صياحة؟

- كّنا يف املا�صي نعّول على ال�صّياح القادمني من بع�س الدول 

ال�صياحة،  وزارة  نهج  تغرّي  ال�صنة،  نحو  منذ  ولكن  العربية، 

املجاورة  �صّيما  ول  الــدول،  كل  على  النفتاح  �صيا�صة  وبداأنا 

منها.

الفائت  ني�صان  يف  ال�صياحة  وزارة  اأطلقت  عليه،  وبــنــاًء 

بني  وبالتعاون  احرتافية،  بطريقٍة  �صياحًيا  لبنان  ترويج  خطة 

القطاعني العام واخلا�س.

تتمحور اخلطة حول النقاط الآتية:

وفود  دعــوة  على  بناًء  ــارج  اخل من  ال�صّياح  ا�صتقطاب   -1

اإعالمية وبّث فيلم ترويجي عرب و�صائل الإعالم املرئية ومواقع 

الن�صاطات  من   %80 نحو  تركيز  مع  الجتماعي،  التوا�صل 

والعربية  اخلليجية  الدول  اإىل  اإ�صافة  الأ�صا�صية،  الدول  على 

)فرن�صا،  وبينها رحالت مبا�صرة  بيننا  توجد  التي  اأي  عموًما. 

اإنكلرتا، اأملانيا، اليونان، قرب�س، اإ�صبانيا، واإيطاليا(.

من   %20 الــوزارة  �س  تخ�صّ اجلديدة:  الأ�ــصــواق  ا�صتهداف   -2

ا�صتقطاب  ميكن  التي  اجلديدة  لالأ�صواق  ن�صاطاتها  جممل 

مواطنيها لل�صياحة يف لبنان، وهي رو�صيا وال�صني والهند.

3- الرتكيز على دول الغرتاب اللبناين. 

4- تعزيز ال�صياحة الداخلية بالتعاون مع البلديات واحتادات 

البلديات. 

الهدف من هذه اخلطوة  ال�صياحية:  الت�صريعات  5- حتديث 

ت�صهيل اأمور امل�صتثمرين ومنحهم الرتاخي�س ال�صرورية وتي�صري 

اأمورهم.

6- اعتماد اأنواع �صياحية جديدة: من الأنواع اجلديدة التي 

الرتفيهية،  ال�صياحة  ال�صياحة:  تطوير  خانة  �صمن  تدخل 

املوؤمترات  �صياحة  ال�صت�صفائية،  ال�صياحة  البيئية،  ال�صياحة 

وال�صياحة الدينية.

وال�صياحة  للريا�صة  الدولية  املنظمة  تاأ�صي�س  من  الإفادة   -7

من اأجل ال�صالم والزدهار P&P for ITSO: ان�صم لبنان اإىل 

هذه املنظمة التي ت�صمل 40 دولة، وميكن من خاللها الرتويج 

لل�صياحة فيه.

اإىل  الـ2020  اأوائل  اأو  الـ 2019  واأ�صاف: نخّطط للو�صول يف نهاية 

األف  ومئتا  مليونان  وهو  لبنان  يف  ال�صّياح  بعدد  قيا�صي  رقم 

الرو�س  ذلك  يف  مبا  الأوروبيني  ال�صّياح  عدد  اأ�صبح  وقد  �صائح. 

اإىل  ميثل 33 اإىل 34% من العدد الكلي لل�صّياح الذين ياأتون 

لبنان، ونطمح اليوم اإىل ا�صتقطاب 40 اإىل 50 األف زائر رو�صي.

وختم الوزير قائاًل: »اإّن التعاطي مع الأ�صواق العربية والأوروبية 

ورو�صيا وال�صني وتفعيل ال�صياحة الداخلية مبختلف اأوجهها، 

والعمل على  ال�صياحي  التن�صيط  وتاأ�صي�س هيئة  لها،  والرتويج 

عنا�صر  جميعها  لبنان،  يف  لل�صياحة  الدولة  مواكبة  تاأمني 

�صتوؤدي اإىل مو�صم �صياحي ممّيز، ل �صّيما واأّن لبنان، من خالل 

مقّوماته ال�صياحية وتعّدديتة الثقافية، قادر على تعزيز الروابط 

مع دول حو�س املتو�صط والدول الأع�صاء يف  »طريق الفينيقيني«  

والتعاون مع منظمة ال�صياحة العاملية«.

»طريق الفينيقيني »م�صروع �صياحي 

ا ويعود اإىل اأكرث من األف عام ي�صمل 18 بلداً

»طريق الفينيقيني« عنوان امل�صروع ال�صياحي الذي اأطلقته وزارة ال�صياحة يف لبنان يف العام 2015، بالتعاون مع منظمة 

الأمم املتحدة لل�صياحة العاملية. ويهدف هذا امل�صروع الذي �صي�صمل 18 بلًدا ومن بينها لبنان، اإىل جذب ال�صّياح املهتمني 

اإىل  اإ�صافًة  العام 1000 ق.م، وهي ت�صمل  اإىل ما قبل  والتي يعود تاريخها  العامل،  ال�صعوب يف  اأقدم  اأحد  باكت�صاف ح�صارة 

كتاباتهم واملنقو�س اأقدمها على قرب » اأحريام« ملك جبيل، اآلهتهم املوؤلفة من » اإيل« و»ع�صرتوت« و»اأدوني�س«...

�صيمتد الطريق على األوف الكيلومرتات، لي�صمل ال�صياحتني الربية والبحرية، فتتفّرع منه عّدة دروب، تت�صمن تفا�صيل 

واآثاًرا ومعامل تاريخية �صت�صغل ال�صّياح وطالب اجلامعات وعلماء التاريخ.
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ال�صهداء، م�صتعيدة الحتفال  اللبنانية ذكرى  الدولة  اأحيت 

التقليدي الذي كان ُيقام اأمام ن�صب ال�صهداء يف ال�صاحة التي 

حتمل ا�صمهم يف الو�صط التجاري ملدينة بريوت.

وقائد  �صعب،  بو  اليا�س  الوطني  الدفاع  وزير  الحتفال  ح�صره 

وعدد  الأمنية  الأجهزة  قادة  اإىل  عون،  جوزاف  العماد  اجلي�س 

من ال�صخ�صيات وعائالت ال�صهداء.

با�صم  الــزهــر  مــن  اإكلياًل  �صعب  بــو  اليا�س  الــوزيــر  و�صع 

»اجلمهورية اللبنانية« على ن�صب ال�صهداء، وعزفت مو�صيقى 

اجلي�س معزوفة املوتى، ولزمَتي ن�صيد ال�صهداء والن�صيد الوطني.

واألقى الوزير بو �صعب كلمة قال فيها: اإّنها مبادرة من رئي�س 

اجلمهورية العماد مي�صال عون بالتعاون مع الرئي�صني نبيه بّري 

و�صعد احلريري، لنتذكر هذا النهار و�صهداء لبنان الذين �صقطوا 

اأرا�صيه  �صالمة  على  وحفاًظا  وا�صتقالله،  حريته  عن  دفاًعا 

و�صيادة الدولة اللبنانية.
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اأكد قائد اجلي�ض العماد جوزاف 

التي  ال�صلبة  الإرادة  »اأن  عون 

ت�صنع  الع�صكريون  بها  يتمتع 

امل��ع��ج��زات رغ��م الإم��ك��ان��ات 

ا اإىل »اأن ت�صحيات  القليلة«، م�صرياً

يقفون  املواطنني  جعلت  اجلي�ض 

خمتلف  له  ويقدمون  جانبه  اإىل 

اأ�صكال الدعم«.

قائد  العماد  كــالم  جــاء 

اجلي�س يف اأثناء تفّقده معهد 

حممد  ثكنة  يف  التعليم 

مكة – بعلبك، وقد �صملت 

والــوحــدات  الأق�صام  اجلولة 

مدر�صة  �صّيما  ول  له،  التابعة 

على  اّطــلــع  حيث  الــرتــبــاء 

�صري العمل فيها، ثّم اجتمع 

والع�صكريني  بــالــ�ــصــبــاط 

وزّودهم توجيهاته.

والـــتـــقـــى قـــائـــد اجلــيــ�ــس 

ال�صنة  يف  الرتباء  التالمذة 

ــة، وتـــوّجـــه اإلــيــهــم  ــث ــال ــث ال

قريًبا  »�صتتخرجون  بالقول: 

وتنطلقون  لبنان،  خلدمة 

يف  الع�صكرية  احلــيــاة  اإىل 

اكت�صبتموها  التي  واملهارات  بالعلوم  مت�صّلحني  وحداتكم، 

م�صوؤوليات  عاتقكم  على  تقع  لذا  التدريب؛  فرتة  خالل 

لكّنها  بالتحديات،  مليئة  الع�صكرية  فاحلياة  ج�صيمة، 

تهون اأمام روحكم الوطنية، وا�صتعدادكم الكامل لتخطي 

ال�صعوبات«. 

واعترب قائد اجلي�س اأّن معهد التعليم هو من اأبرز الوحدات 

يف اجلي�س، ويوازي يف اأهميته الكلية احلربية لأّنه م�صوؤول عن 

التدريب الأ�صا�صي للرتباء الذين ي�صّكلون ع�صب اجليو�س؛ لذا 

تعمل القيادة با�صتمرار على تفعيل دورهم وتطوير مهاراتهم 

القتالية والقيادية وتن�صئتهم البدنية، وحتفيزهم على التدّرج 

اإيجاًبا على املوؤ�ص�صة  والرتقاء يف �صّلم الوظائف، ما ينعك�س 

الع�صكرية والوطن. ولفت اإىل اأهمية التدريب اليومي امل�صتمر، 

لأّنها  للت�صحية  الدائم  وال�صتعداد  العلمي  التقدم  ومواكبة 

ت�صب يف خدمة اأهلنا و�صعبنا.

واإذ �صّدد على اأّن الإرادة ال�صلبة التي يتمتع بها الع�صكريون 

اأّن  اإىل  اأ�صار  القليلة،  الإمكانات  رغــم  املعجزات  ت�صنع 

ت�صحيات اجلي�س جعلت املواطنني يقفون اإىل جانبه ويقدمون 

اأّن  اإىل  الع�صكريني  وطماأن  الدعم،  اأ�صكال  خمتلف  له 

حقوقهم حمفوظة، بخا�صٍة يف ما يتعّلق بالتعوي�صات.

الرتباء  مدر�صة  باحة  يف  اأرزة  اجلي�س  قائد  غر�س  اخلتام،  ويف 

الإن�صاء  قيد  هو  الذي  مكة  حممد  ثكنة  م�صتو�صف  وتفّقد 

�صمن اإطار التطوير امل�صتمر للطبابة يف اجلي�س.

ن�ضاطات
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... ويح�صر رماية جوية يف حامات

نوع  املذنبات  بوا�صطة  رماية  ال�صباط،  Elizabeth Richard وعدد من كبار  الأمريكية  وال�صفرية  العماد قائد اجلي�س  ح�صر 

APKWS عيار 70 ملم املوجهة بالليزر يف حقل رماية حنو�س - حامات، نّفذتها القوات اجلوية يف جتربة اأوىل لهذه القذائف بعد 
.A-29 Super tucano ت�صّلم الطائرات من نوع

 A-29 Super tucanoو Cessna Caravan تكمن اأهمية هذه الرماية يف اختبار القدرة على التكامل بني الطائرتني نوع

ووحدات املناورة، لإ�صابة الأهداف بدقة متناهية.
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... ويرتاأ�ض احتفال 

تخريج جنود اإناث يف الوروار

تراأ�س رئي�س الأركان اللواء الركن اأمني العرم ممثاًل قائد 

اجلي�س العماد جوزاف عون، احتفال تخريج 1429 عن�صًرا من 

الع�صكريني الإناث يف فوج الهند�صة – الوروار، بعد اأن اأنهني 

وذلك يف ح�صور عدد  لهّن،  املخ�ص�صة  الأ�صا�صي  التدريب  دورة 

من كبار �صباط اجلي�س وذوي املتخرجات.

واألقى اللواء الركن العرم كلمة قال فيها: »لقد جمعت 

املراأة يف اجلي�س �صرف الأمومة وتربية الأبناء على اأ�ص�ٍس اإن�صانية 

واأخالقية �صامية، مع �صرف اأداء ر�صالة اجلندية والدفاع عن 

ورفعت  ا،  رونًقا خا�صً الع�صكري  العمل  اإىل  واأدخلت  الوطن، 

م�صتوى الأداء والتفاين والحرتام، بحيث برز تكامل وا�صح بني 

الع�صكريني الذكور والإناث، يف خمتلف الوظائف واملهمات«.

الع�صكريات  فيه  �صاركت  ع�صكري  بعر�ٍس  احلفل  واخُتتم 

املتخرجات.

اأّن ت�صحيات  اأمني العرم  اأّكد رئي�س الأركان اللواء الركن 

تقا�س  ل  واجلرحى،  ال�صهداء  �صّيما  ل  والع�صكريني،  ال�صباط 

باملعايري املادية، م�صرًيا اإىل اأّن حقوقهم مقّد�صة و�صتبقى دائًما 

يف �صلب اأولويات القيادة.

كالم رئي�س الأركان جاء خالل تفّقده قيادة فوج التدخل 

ــــ بريوت، حيث جال يف اأق�صامه،  الرابع يف ثكنة هري �صهابـ 

الفوج يف قطاع م�صوؤوليته  التي ينّفذها  مّطلًعا على املهمات 

وحاجاته وال�صعوبات التي يواجهها.

ويف لقائه مع ال�صباط والع�صكريني، اأثنى اللواء الركن العرم 

يف  ح�صا�س  قطاع  عن  م�صوؤولني  كونهم  جهودهم،  على 

العا�صمة بريوت، والتي يوليها اجلي�س اأهمية مطلقة.

وبعد ذلك انتقل اللواء الركن العرم اإىل املركز التدريبي التابع 

الن�صاطات  على  اّطلع  حيث  ال�صمرلند،  منطقة  يف  للفوج 

يف  واجلهوزية  الحرتاف  م�صتوى  رفع  بهدف  املنّفذة  التدريبية 

الوحدات القتالية.

رئي�ش الأركان يتفّقد فوج التدخل الرابع:

ت�صحيات اجلي�ض ل تُقا�ض باملعايري املادية 

وحقوق الع�صكريني مقّد�صة
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رئي�ض الأركان 

ي�صتقبل امللحق الع�صكري الرتكي

اأمني  الركن  اللواء  الأركــان  رئي�س  ا�صتقبل 

الع�صكري  امللحق  الريزة،  يف  مكتبه  يف  العرم 

يف  معه  وبحث  بــيــان،  بــريم  العقيد  الــرتكــي 

عالقات التعاون بني اجلي�صني.



ممثاًل  عون  جــوزاف  العماد  اجلي�س  قائد  َوبرعاية 

يف  اأُقيم  الأركــان،  رئي�س  العرم  اأمني  الركن  باللواء 

اجلي�س-  يف  ال�صرتاتيجية  والدرا�صات  البحوث  مركز 

طالب  من  الثانية  الدفعة  تخريج  حفل  الريحانية، 

برنامج  وفــق  ال�صرتاتيجية،  الــدرا�ــصــات  يف  املا�صرت 

والعلوم  احلقوق  وكلية  املذكور  املركز  بني  م�صرتك 

ال�صيا�صية والإدارية يف اجلامعة.

�صعيد  الركن  العميد  املركز  اأعمال  م�صرّي  اواألقى 

با�صم  ــذيــب  ال لرا  الطالبة  تلته  كلمة،  ــقــزح  ال

اجلامعة  رئي�س  ملمثل  كلمة  وكانت  املتخرجني، 

قائد  وملمثل  حبيب،  كميل  الدكتور  اللبنانية 

قيادة  اأّن  اإىل  لفت  الذي  العرم  الركن  اللواء  اجلي�س 

متابعة  على  والع�صكريني  ال�صباط  ت�صّجع  اجلي�س 

العلمي. حت�صيلهم 

ما�سرت الدرا�سات ال�سرتاتيجية: 

تخريج الدفعة الثانية

تخريج
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ما�سرت الدرا�سات ال�سرتاتيجية: 

تخريج الدفعة الثانية

اإعداد: تريز من�صور

معر�ض

الدكتور  اجلامعي  والأ�صتاذ  العاملي  الت�صكيلي  الفنان  كّرم 

نزار �صاهر جنوب لبنان من خالل معر�صه »جنوبيات«، الذي 

 -  LA MIA CASA ُعر�صت يف غالريي  زيتية  لوحة  �صّم 28 

فردان.

لــوحــات  الــريــ�ــصــة يف  حتــاكــي 

لبنان  جنوب  م�صهدية  �صاهر، 

بدًءا  الوجوه،  املتعّدد  اأهله  ون�صال 

املقاومة  اإىل  و�صوًل  التبغ،  بزراعة 

وحماية  الإ�صرائيلي  العدو  �صّد 

وال�صمود  وللبقاء  و�صمريها،  ال�صعوب  لهوية  كرمٍز  الأر�ــس، 

وال�صتمرارية...

تقنًيا، اعتمد �صاهر طريقة حديثة يف خلط الألوان ال�صارخة 

وفق حالت خمتلفة:  واملنتقاة  اأخرى،  اأحياًنا  والهادئة  اأحياًنا 

عذابات اأهل اجلنوب )جمزرة قانا، التهجري والنزوح(، �صمودهم 

املتعّدد الب�صمات، فرحهم، وحياتهم...

ر اليوم �صاهر لعدة معار�س عاملية بعد اأن زّينت لوحاته  يح�صّ

جدرانيات متحَفي »الأرميتاج« و«ال�صرق« يف رو�صيا و«املتحف 

يف  لــلــفــنــون«  ال�صيني  الــوطــنــي 

بيكني، اإ�صافة اإىل »متحف الفن 

و«متحف  الكويت  يف  احلديث« 

تون�س  يف  التون�صية«  الثقافة  وزارة 

وغريها من املتاحف العاملية...

»جنوبيات« نزار �صاهر
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يف ظل ما ت�صهده اليوم ال�صاحة الدولية من ت�صّنج وا�صتباك ديبلوما�صي، 

ا من حافة ال�صتباك الع�صكري، يدور احلديث وب�صكٍل  ا ف�صيئاً يقرتب �صيئاً

جّدي عن م�صري معاهدة الأجواء املفتوحة وفعاليتها. تتيح هذه املعاهدة 

للدول الأع�صاء فيها تبادل تنفيذ املهمات اجلوية، بهدف الوقوف على 

التزام الأطراف قيود الت�صّلح...

يف ما ياأتي اأ�صواء على هذه املعاهدة ومراحل تنفيذها والإ�صكاليات التي 

اعرت�صت م�صار تطبيقها. 

التاأ�صي�ض وامل�صمون

 1989 العام  يف  )الأب(  بو�س  جورج  الأمريكي  الرئي�س  اقرتح 

اإن�صاء نظام ال�صماء املفتوحة الذي يقوم على التزام امل�صاركني 

فتح جمالهم اجلوي طوًعا، وال�صماح لالأطراف الأخرى بالطريان 

بهدف  وذلك  الع�صكرية،  الن�صاطات  ومراقبة  اأرا�صيهم  فوق 

التزام اتفاقيات  تعزيز الثقة وال�صفافية، وت�صهيل التحّقق من 

اأ�صدر   ،1989 العام  نهاية  ويف  تخفي�صها.  اأو  الأ�صلحة  نــزع 

العنا�صـر  تت�صّمن  وثيقة  الأطل�صي  �صمال  امل�صاركون يف حلف 

الأ�صا�صيـة للنظـام املقتـرح، وتـّم عر�صهـا علـى حلـف وار�صو.

اأ�صا�صية  دول  عدة  املعاهدة  وّقعت   ،1990 العام  من  اآذار   24 يف 

دول   )1992( بعد  ما  اإليها يف  وان�صّمت  املذكوَرين،  يف احللَفني 

منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا، ثم دخلت حّيز التنفيذ مطلع 

الـ2002 بعد اأن و�صل عدد الدول املوّقعة عليها اإىل 34 دولة هي: 

الوليات املتحدة الأمريكية، رو�صيا البي�صاء، بلجيكا، البو�صنة 

الت�صيك،  وجمهورية  كرواتيا  كندا،  بلغاريا،  والهر�صك، 

اليونان،  اأملانيا،  اإ�صتونيا، فنلندا، فرن�صا، جورجيا،  الدمنارك، 

قريغيز�صتان،  ليتوانيا،  لتفيا،  اإيطاليا،  اإي�صلندا،  املجر، 

لوك�صمبورغ، هولندا، الروج، بولندا، الربتغال، رومانيا، رو�صيا، 

اأوكرانيا،  تركيا،  ال�صويد،  اإ�صبانيا،  �صلوفينيا،  �صلوفاكيا، 

واململكة املتحدة.

القيام  فيها  ع�صو  دولة  اأي  ت�صتطيع  املعاهدة،  هذه  مبوجب 

اأخــرى،  دولــة  ــواء  اأج يف  الأجــل  ق�صرية  جوية  مراقبة  برحالت 

�صمن معايري واأنظمة واإجراءات حمددة، تتعلق بعدد الرحالت 

املراِقبة،  والدولة  املراَقبة  الدولة  بني  متبادلة  بطريقٍة  امل�صموحة 

مع حتديد اأنواع طائرات املراَقبة وقدراتها، على اأن تكون غري 

جمّهزة باأ�صلحٍة، كما يتّم حتديد نقاط الدخول واخلروج من 

الدولة امل�صتهدفة اأو املنوي مراقبتها.

طلب  طريقة  تت�صّمن  تنظيمية  اآلية  ا  اأي�صً املعاهدة  حتدد 

الرحلة  خطة  �صرح  مع  وتاريخها  املراقبة  رحلة  على  املوافقة 

ميكن  التي  امل�صت�صعرات  ــواع  واأن مراقبتها،  املنوي  والنقاط 

وكامريات  ال�صوئية  الكامريات  ذلك  يف  مبا  ا�صتخدامها، 

حتت  الأ�صعة  خطوط  م�صح  واأجهزة  �صا�صاٍت  ــزّودة  امل الفيديو 

احلمراء والرادار.

»نهاية  تقرير  تقدمي  املراِقب  الطرف  ا  اأي�صً املعاهدة  ُتلِزم 

التي  واملعطيات  البيانات  �صراء  خيار  املراَقبة  وللدولة  املهمة«، 

الدول  الأخرية من  اإذا كانت  املراِقبة، بخا�صٍة  الدولة  جتمعها 

الذي قد ت�صتفيد  الأمر  واأجهزٍة متطورة،  التي متتلك تقنياٍت 

منه الدولة الأوىل.

الغمو�س  معاجلة  مهمتها  ا�صت�صارية  جلنة  املعاهدة  اأن�صاأت 

واخلالف على التف�صري عندما يح�صل تناق�س يف تقارير التحّقق 

طلبات  يف  النظر  �صالحية  اللجنة  ولهذه  النهائية،  واملراقبة 

ا �صالحية رعاية  الن�صمام اإىل املعاهدة، كما اأّنها متتلك اأي�صً

التدابري التقنية والإدارية.

امل�صار املتاأرجح

• املرحلة الأوىل:
فوق  رو�صية  مراقبة  رحلة  اأول  تاريخ   2013 العام  بداية  حتى 

بالهدوء  مّت�صًما  املعاهدة  تنفيذ  كان  الأمريكية،  الأرا�صي 

اإىل  انتهى   ،2005 �صباط  يف  ملراجعتها  موؤمتر  ُعقد  وقد  واملرونة. 

الثقة  اإجـــراءات  تطوير  و�صرورة  وفعاليتها  اأهميتها  تاأكيد 

فوق  املراقبة  رحالت  ومتّيزت  الأع�صاء.  الدول  بني  وال�صفافية 

نّفذها  التي   )2008 البنلوك�س  )رحلة  والهر�صك  البو�صنة 

اإذ  بالفعالية،  الت�صيك  والروج وجمهورية  مراقبون من كندا 

قّدمت للمجتمع الدويل معلومات ح�صا�صة عن النتهاكات 

وم�صار الأزمة ال�صربية. 

يف العام 2010 ُعقد موؤمتر ثاٍن ملراجعة املعاهدة، وافقت خالله 

الدول الأع�صاء على مزيٍد من التعاون ب�صاأن ال�صفافية وال�صغط 

لتو�صيع ع�صوية الدول امل�صرتكة، ف�صاًل عن النتقال اإىل تقنية 

الكامريات الرقمية واأجهزة ال�صت�صعار الأكرث تطوًرا.

• املرحلة الثانية:
فوق  رحلتني  تنفيذ  رو�صيا  اإعالن  مع  الثانية  املرحلة  بداأت 

عدة  نّفذت  قد  كانت  اأن  بعد  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

ق�ضايا ع�ضكرية
اإعداد: العميد املتقاعد �صارل اأبي نادر

الأمريكيون والرو�ش يعودون اإىل معاهدة الأجواء املفتوحة 

ولكن... ماذا عن الآتي؟
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الثاين  كانون   21 ويف  اأخــرى.  دول  اأجــواء  فوق  مراقبة  رحالت 

ين�صح  تقريًرا  الأمريكي  الدفاع  علوم  جمل�س  اأ�صدر   ،2014

اجلي�س الأمريكي بتاأجيل حتديث طائرات ال�صتطالع ملراقبة 

الأجواء من نوع »اأو �صي- 135« اإذ ميكن ا�صتغالل �صور الأقمار 

ال�صطناعية كبديٍل للح�صول على املعلومات.

ني�صان  من  ع�صر  ال�صابع  يف  الأمريكيون  امل�صوؤولون  واأكــد 

مقررة  اأمريكية  مراقبة  رحلة  على  توافق  مل  رو�صيا  اأّن   ،2015

فوق الأرا�صي الرو�صية بعد �صكوك حول تقنيات اأجهزة املراقبة 

امل�صتعملة.

يف 22 �صباط من العام 2016، طلبت رو�صيا الإذن بالطريان فوق 

الأمريكية على منت طائرة مزّودة كامريات مراقبة  الأرا�صي 

عالية التقنية، ومّتت املوافقة على الطلب، لكّن تقرير وزارة 

والتزامات  اتفاقيات  اإىل  الأمريكية حول الن�صمام  اخلارجية 

احلّد من الأ�صلحة ومنع انت�صارها ونزعها، اأعاد التاأكيد على 

الأجــواء  ملعاهدة  الكامل  غري  الرو�صي  المتثال  تناول  تقرير 

ت�صعها  التي  املفهومة  غري  التعقيدات  اإىل  م�صرًيا  املفتوحة، 

مو�صكو حول رحالت مراقبة الأجواء فوق اأرا�صيها.

لحًقا، حّث رئي�س جلنة ال�صوؤون اخلارجية يف جمل�س النواب 

الأمريكي اإد روي�س، ورئي�س جلنة ال�صتخبارات ديفني نوني�س، 

اأوباما على  الرئي�س  ثورنبريي،  ماك  امل�صّلحة  اخلدمات  وجلنة 

رف�س طلب رو�صيا تثبيت معدات رقمية على طائرات مراقبة 

املقابل،  التج�ص�صية. يف  بتو�صيع قدراتها  اّتهامها  بعد  الأجواء 

رّدت رو�صيا على ل�صان �صريغي ريزوف رئي�س املركز الوطني للحّد 

تتوافق  اجلديدة  املعدات  اإّن  قال  الذي  النووية  التهديدات  من 

متاًما مع متطّلبات املعاهدة وقيودها.

املناورات  من  �صل�صلة   2017 العام  من  الأخــري  الن�صف  �صهد 

الدبلوما�صية املتبادلة بني الوليات املتحدة والحتاد الرو�صي ب�صاأن 

مل  الأمريكية  املتحدة  فالوليات  املفتوحة.  الأجــواء  معاهدة 

توافق على اإقامة طواقم رو�صية يف قواعدها يف وليَتي جورجيا 

الأمريكية  لالأجواء  مراقبة  رحلة  لتنفيذ  اجلنوبية،  وداكوتا 

ُمّتَفق عليها، وبّررت ذلك بانتهاك رو�صيا ملعاهدة كالينينغراد 

املتعّلقة بن�صر قدرات نوعية و�صواريخ ا�صرتاتيجية.

من  الأمريكية  الطائرات  مبنع  جاءت  الرو�صية  الفعل  ردة 

اإطالق رحالت مراقبة جوية من ثالث قواعد ع�صكرية داخل 

�صابًقا.  مماثلة  رحالت  منها  اأُجريت  قد  كانت  حدودها، 

ا�صتعا�صت الوليات املتحدة عن ذلك بتنفيذ رحلٍة جوية فوق 

وا�صنطن  اعتربت  ويف حني  اأوكرانيا بطلٍب من حكومتها. 

اأّن هذه الرحلة هي دفاعية ومل�صلحة اأوكرانيا، اعتربتها رو�صيا 

الأزمة  خلفية  على  القائم  التوّتر  ظل  يف  ا  خ�صو�صً لها،  حتّدًيا 

الأوكرانية.

ًجا بني الطرفني اللذين تبادل التهامات  �صهد العام 2018 ت�صنُّ

والق�صرية  املتو�صطة  ال�صواريخ  من  احلّد  معاهدة  اخرتاق  حول 

رو�صيا  امتثال  عدم  وبحجة  املتحدة،  الوليات  اأوقفت  املــدى. 

للتزاماتها املن�صو�س عنها يف املعاهدة، متويل معاهدة الأجواء 

املفتوحة من دون اأن تعلن ان�صحابها منها.

رف�صت  املتحدة  الوليات  اأّن  الرو�صي  الحتاد  اأعلن  املقابل،  يف 

املوافقة على رحلتني رو�صيتني للمراقبة فوق الأرا�صي الأمريكية 

من دون تقدمي تف�صري لذلك، الأمر الذي ربطه الرو�س باإ�صاراٍت 

اأمريكية �صابقة عن القدرات التقنية احل�صا�صة »املقلقة« التي 

باملهمة  فة  املكلَّ الرو�صية   »214 »توبوليف  بها طائرات  تتمّيز 

التي رف�صها الأمريكيون.

اإىل اأين؟

مع بداية العام احلايل )2019(، اأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية 

الرو�صية  الأرا�صي  فوق  ا�صتطالعي  حتليق  اإجــراء  ب�صدد  اأّنها 

واأو�صح  واأن�صطتها.  الرو�صية  امل�صّلحة  القوات  حالة  لتقييم 

اأول حتليق يف  »اإّنه  ديفي�س  البنتاغون جاميي  با�صم  املتحدث 

اإطار الأجواء املفتوحة للوليات املتحدة فوق رو�صيا منذ ت�صرين 

الثاين 2017، بعد منع الرحالت اجلوية لالأطراف كافة طوال 

العام املا�صي«. واأ�صاف اأّن الطرفني توافقا ب�صاأن اإجازة رحالت 

على مدار هذا العام. وقد نّفذت الرحلة لحًقا طائرة املراقبة »اأو 

�صي – 135« وكان على متنها �صتة من املراقبني الرو�س.

بعد هذا امل�صار الطويل من التاأرجح والتناق�صات بني الطرفني 

الدولتان  عادت  املفتوحة،  الأجواء  معاهدة  اأطراف  من  الأقوى 

ما  على  ذلك  وكان  املراقبة،  برحالت  املتبادل  ال�صماح  اإىل 

التزاماتها.  بتجاوز  �صمني من ِكليهما  اعرتاٍف  نتيجة  يبدو 

فهل حتمي هذه العودة املعاهدة؟ اأم يعود ال�صتباك ال�صرتاتيجي 

والتهام املتبادل ليق�صي عليها كما ق�صى على معاهدة خف�س 

ال�صورايخ املتو�صطة والق�صرية املدى؟
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وقد  م�صّممة،  الإرادة  لأّن  بداأت،  لكّنها  تطول،  قد  الرحلة 

اخليارات  ور�صمت  البو�صلة،  اجتاه  وحّددت  بالدّفة،  اأم�صكت 

والإمـــالءات  الدبلوما�صية،  البعثات  عن  مبعزٍل  املتاحة، 

�صرف  بــّزة  القيادة  قمرة  يف  هنا  املالية.  وال�صروط  اخلارجية، 

الطيبة،  الأر�س  هذه  تراب  رائحة  من  �صبعت  ووفاء،  وت�صحية 

منب�صطات  يف  التبغ  نبتة  تــزرع  ال�صمر  الوجنات  وواكبت 

الهمم  موطن  البقاع،  تــراب  وعركت  ومرجعيون،  اخليام 

العالية، والعزائم الأبّية، ت�صتخرج من اأدمي العطاء موا�صم اخلري 

ال�صمال م�صنع  الأبطال من عرين  واآلفت مواكب  والربكة، 

الهامات ال�صاخمة، وال�صيوف القاطعة. هنا اأيقونة لبنانية اآلت 

من  الأرز  وطن  لتطّهر  ال�صوامع،  بّخور  حترق  اأن  نف�صها  على 

روائح الف�صاد والفا�صدين.

»ما�صّيتان!«

كتاب  يف  جــيــًدا  النظر  بة  املجرَّ ال�صخ�صية  هــذه  مُتعن 

 ،1920 العام  ــه  اإّن الــتــاريــخ... 

منذ  الكبري«.  »لبنان  ولدة 

يتنا�صل،  والف�صاد  احلني  ذلك 

�صاأنه،  يتعاظم  يتمّدد،  ينمو، 

مراتب  يف  اًل  متاأ�صّ وي�صبح 

العام  ال�صاأن  واإدارة  ال�صلطة 

اأمام  نرى كبرًيا  اأن  دون  من 

معّمًما  ــا  ــصً راأ� ول  الق�صاء، 

قو�س  اأمام  الف�صائح  بطربو�س 

؟!  املفارقة  هذه  ما  العدالة؟! 

بعد  لبنان  يحتفل  اأن  اأُيعقل 

بـ»ما�صّيتني«:  قليلة  اأ�صهر 

على  عــام  مئة  مــرور  الأوىل، 

الكبري«،  »لبنان  اإعـــالن 

مئة عام على  مرور  والثانية، 

الف�صاد؟!.

فّن  ال�صيا�صة  كانت  واإذا 

بح�سٍّ  ــعــام  ال الــ�ــصــاأن  اإدارة 

وامل�صوؤولية  ال�صمري،  من  عاٍل 

لي�س  فاإّنه  املجّردة،  الوطنية 

مــن اجلــائــز حتــريــف الأمـــور 

اإ�صالحية،  خطوة  كل  عند 

والع�صبّيات  الهمم  ا�صتنها�س  عرب  الدولة  بناء  اإىل  تهدف 

النهاية  يف  فاملواطن  والتجاوزات،  الرتكابات  على  للتغطية 

هو امل�صتهدف، وعندما تندثر احلجارة، ينهار البناء.

�صبكة »عنكبوتية«

اإىل مراحل م�صت من  ي،  تعود »فريو�صات« هذا الوباء املتف�صّ

تاريخ لبنان اتخذ خاللها اأ�صكاًل خمتلفة متنوعة، ولكّننا 

اأ�صبحنا اليوم اأمام »منظومة« و»�صبكة عنكبوتية« معّقدة 

تبداأ بالإدارة املالية لالأموال ال�صيادية، وبالقيود املحا�صبية للمال 

اإىل  وو�صوًل  وال�صلفات،  �صات،  واملخ�صّ بالهبات،  مــروًرا  العام، 

اأ�صول ال�صرف، والرتف يف الإنفاق على مقّرات الوزارات والدوائر 

واملح�صوبيات،  املنتجة،  غري  الع�صوائية  والتوظيفات  والأ�صفار، 

الدوائر كي  املع�صع�صة يف  الر�صاوى و»الإكراميات«  ف�صاًل عن 

يتمكن املواطن من اإجناز معاملته.

وجهة نظر 
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»لبنان الكبري«.. والف�صاد!»ما�صّيتان«

ال�صفينة ترتّنح، اأمواج الف�صاد عالية، وعوا�صف الهدر عاتية، ورياح ال�صفقات ت�صرب من كل حدٍب و�صوب، 

والقلق يرتّب�ض باجلميع، ويف ذروة التاأرجح ما بني امل�صري املر�صوم وامل�صتقبل املحتوم، يرتفع ال�صوت امل�صوؤول: 

»ل بد من املواجهة. ل بد من الت�صّدي لهذا التّنني املخيف قبل اأن يبتلع اجلميع!«.



لقد اأ�صابت هذه »الظاهرة غري الطبيعية« خمتلف مفا�صل 

الدولة احليوية املنتجة، وانعك�صت �صلًبا على بنيان القت�صاد 

الوطني وهيكليته، وفتحت جرًحا نازًفا يف خزينة الدولة، ما 

قد ينذر باأ�صد العواقب اإذا مل يجِر العمل �صريًعا على معاجلته 

اأي  بخطواٍت عملية م�صوؤولة، وبقراٍر �صيا�صي حا�صم بعيًدا من 

اعتبارات اأو م�صالح فئوية.

ي الف�صاد اإىل  بح�صب »منظمة ال�صفافية الدولية«، يعود تف�صّ

»الدميوقراطية  على  القائم  اللبناين  النظام  يف  الثقة  فقدان 

ح�صاب  على  يكون  ما  غالًبا  »التوافق«  وهذا  التوافقية«، 

�صلطة  ب�صط  من  والتمّكن  الناظمة،  والقوانني  الد�صتور، 

ا  الأجنبية، خ�صو�صً ال�صتثمارات  اإ�صعاف  اإىل  اأدى  ما  القانون، 

تعتمدها  عمالنية  اقت�صادية  �صيا�صات  اأي  توجد  ل  واأّنـــه 

وت�صجيع  الف�صاد،  ظاهرة  ملكافحة  املتعاقبة  احلكومات 

يف  املتبعة  ال�صيا�صات  كون  عن  ف�صاًل  هذا  ال�صتثمارات، 

التمييز، واملحا�ص�صة لل�صركات  املناق�صات تعتمد مبداأ  اإر�صاء 

تقّدم  التي  ل  ر�صوة،  تدفع  التي  اأو  ذاك،  اأو  املح�صوبة على هذا 

العرو�س الأف�صل ملالية الدولة.

الف�صاد ال�صيا�صي.. وماآثره!

»منظمة  اأ�صدرته  ــذي  ال الف�صاد«  مــدركــات  »موؤ�صر  وفــق 

ال�صفافية الدولية«، حّل لبنان يف العام 2017 يف املرتبة 136 على 

بني  من   149 املرتبة  يف  كان   2018 العام  ويف  دولة،   175 قائمة 

العربية،  املنطقة  يف  دولة   19 اأ�صل  من   13 املرتبة  ويف  دولة،   180

ال�صيا�صي  فالنظام  فيه.  الف�صاد  ا�صت�صراء  مدى  على  يدل  ما 

اإ�صعاف فاعلية  اإىل  اأّدى  الذي  ال�صيا�صي  الف�صاد  واقع  يحتكره 

اإىل �صعف  بالإ�صافة  وامل�صاءلة،  املحا�صبة  وقدرتها على  الدولة، 

�صية، وغياب تام للمجتمع املدين وهيمنة للبنى  الثقافة املوؤ�صّ

الوطني،  النتماء  يف  �صعف  يقابلها  التقليدية،  املجتمعية 

ال�صخ�صية.  امل�صالح  خلدمة  الجنرار  و�صهولة  الوطنية،  والهوية 

الدولة  فكرة  مع  التعامل  معها  ي�صعب  حالة  وّلد  ذلك  كل 

الجتماعية  املفاهيم  يف  الكبري  للتناق�س  نظًرا  القانونية، 

لأ�ص�س بنائها.

قوانني »و�صوائب«!

وهي  ف�صاد(،  )ل  ال�صفافية«  لتعزيز  اللبنانية  »اجلمعية  ترى 

اإقرار  رغم  اأّنه  الدولية«،  ال�صفافية  لـ«منظمة  الوطني  الفرع 

يف  احلق  قانون  هي:  ال�صفافية  لتعزيز  رئي�صية  قوانني  ثالثة 

املوازنة  وقانون  جديد،  انتخاب  وقانون  املعلومات،  اإىل  الو�صول 

العامة للمرة الأوىل منذ العام 2005، اإّل اأّن �صوائب عديدة رافقت 

هذه الإ�صالحات وحالت دون اإمكان تطبيقها الفعلي.

يف  احلق  قانون  حول  ال�صدد  هذا  يف  مثاًل  اجلمعية  واأعطت 

العامة  الإدارات  معظم  تعمد  مل  اإذ  املعلومات،  اإىل  الو�صول 

موظًفا  تعنّي  ومل  للمعلومات،  التلقائي  الن�صر  اإىل  والبلديات 

ذلك  اإىل  وي�صاف  وا�صتف�صاراتهم.  املواطنني  طلبات  لتلّقي 

 - مرحلًيا  ولو   – واعتماد  احلــايل،  العام  موازنة  اإقــرار  تاأخري 

القاعدة الإثني ع�صرية يف ال�صرف، من دون اإقرار َقْطع احل�صاب 

منذ العام 2004، وهو الأمر الذي يخالف مبداأ ال�صفافية املالية، 

ويناق�س حق املواطنني مبعرفة كيفية ح�صول الإنفاق، وقيمة 

الواردات احلقيقية التي مّتت جبايتها.

التقييم  نتائج  اإىل  ا�صتناًدا  اللبناين،  النزاهة  نظام  يعاين 

الذي تعّده اجلمعية، �صوائب عدة اأّدت اإىل اإ�صعاف اأطر الرقابة، 

ملكافحة  الوطنية  الهيئة  غياب  اأبرزها  املحا�صبة،  وانعدام 

و�صعف  امل�صروع،  غري  الإثــراء  قانون  فعالية  وعــدم  الف�صاد، 

للتاأديب،  العليا  )الهيئة  الأربع  الأ�صا�صية  الرقابية  الهيئات 

ديوان املحا�صبة، جمل�س اخلدمة املدنية، والتفتي�س املركزي(، 

ا �صعف الرقابة التي ميار�صها املجل�س النيابي على الأداء  واأي�صً

احلكومي، وعدم اعتماده اجلل�صات العلنية، ف�صاًل عن عدم 

العامة  الإدارات  يف  والتعاقد  العامة،  املناق�صات  نظام  تطوير 

كونه ذا طابع �صيا�صي وانتخابي.

اأرقام متقهقرة

ا حاًدا يف تقدمي  اأّن املواطنني يعانون نق�صً �صّجلت اجلمعية، 

العدد 407
49



50
العدد 407

وجهة نظر 

اخلدمات العامة، فعلى �صبيل 

عاجزة  الدولة  زالت  ما  املثال، 

عن توفري الكهرباء ب�صكٍل 

الهدر  وقــف  وعــن  م�صتدام، 

املليارات  ع�صرات  بلغ  الــذي 

عـــرب الــ�ــصــنــني. اأمــــا خــدمــة 

عاملًيا  الأ�ــصــواأ  فهي  الإنرتنت 

املوؤ�صر  وفق  ال�صرعة،  لناحية 

املركز  يف  لبنان  )حّل  العاملي 

131 من اأ�صل 133 دولة(. غياب 

والبطاقة  ال�صيخوخة،  �صمان 

منها  ي�صتفيد  التي  ال�صحية 

جميع املواطنني، اأمور اأ�صا�صية ُيحرم منها اللبنانيون. غياب 

البحرية  اإىل ردم املكّبات  اأّدى  النفايات  حٍل م�صتدام لأزمة 

والربية، وتو�صيعها، واإىل تلّوث املياه ب�صكٍل خا�س، والبيئة 

ي�صل  التي  الع�صوائية  املكّبات  اإن�صاء  بعد  عام،  ب�صكٍل 

اأعّدتها »هيومن رايت�س  عددها اإىل 941 بح�صب اآخر درا�صة 

وات�س«.

وحّذرت اجلمعية من اأّن عدم اإقرار قانون حماية كا�صفي 

الت�صييق على الإعالميني  اأمام  وا�صًعا  الباب  الف�صاد، يفتح 

يحّد  كما  الجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  على  والنا�صطني 

من �صجاعة املواطنني للتبليغ عن الف�صاد. من هنا يجب 

ثمة  اإذ  اأخرى  قوانني  اإىل  اإ�صافة  القانون،  لإقرار هذا  ال�صغط 

للت�صريح  واآخر  امل�صروع،  غري  الإثــراء  لقانون  جديد  اقرتاح 

الوطنية ملكافحة  الهيئة  لإن�صاء  وثالث  املالية،  الذّمة  عن 

الف�صاد.

�صمعة يف النفق الطويل املظلم

التنمية  ل�صوؤون  الدولة  وزارة  اأطلقت   ،2018 ني�صان   24 يف 

الف�صاد،  ملكافحة  الوطنية  »ال�صرتاتيجية  م�صروع  الإدارية 

برنامج  مع  والتعاون  بالتن�صيق  وذلك  التنفيذية«،  واخلطة 

الأمم املتحدة الإمنائي.

وتهدف هذه ال�صرتاتيجية اإىل اإر�صاء ال�صفافية املتمّثلة بحق 

بال�صفقات  منها  املتعّلق  )وبخا�صة  املعلومات  اإىل  الو�صول 

ون�صر  والتعاميم،  والق�صائية،  الإداريــة،  والقرارات  العامة(، 

الق�صاء،  عن  ال�صادرة  وال�صنوية  الدورية  والتقارير  الأحكام، 

نتائج  عن  والإعــالن  الرقابة،  اأجهزة  عن  ال�صادرة  تلك  اأو 

وكذلك  املحاكم،  اأمــام  امُلحالة  النهائية  التحقيقات 

الإعالن عن الأحكام القانونية ذات ال�صلة. كما تهدف 

الف�صاد  مرتكبي  معاقبة  اإىل  و�صوًل  امل�صاءلة،  تفعيل  اإىل 

و�صركائهم من دون اأي عائق د�صتوري، اأو اإداري، اأو ق�صائي، اأو 

اأي ح�صابات �صيا�صية.

ل بد من قيادة حازمة

وجود  هو  الوطنية،  ال�صرتاتيجية  جناح  مقّومات  اأهم  اإّن 

ــاره  واآث الف�صاد،  مبكامن  وعاملة  حازمة  �صيا�صية  قيادة 

وا�صحة  اإرادة  ومتلك  واملجتمع،  الــدولــة  على  اخلــطــرية 

والكافية  ال�صرورية  بال�صالحيات  وتتمتع  وم�صممة، 

للفا�صدين  الت�صّدي  بغية  واجلريئة  ال�صائبة  القرارات  لتخاذ 

ح�صلوا  التي  الأمــوال  وا�صرتداد  وحماكمتهم،  واملف�صدين 

عليها من جراء اأعمالهم الفا�صدة.

مليارات الدولرات...وبارقة اأمل

فاإّن  اقت�صاديون،  خرباء  و�صعها  مدّققة  تقارير  اإىل  ا�صتناًدا 

�صنوًيا،  دولر  مليارات   10 نحو  تبلغ  لبنان  الف�صاد يف  كلفة 

الإجمايل،  املحّلي  الإنتاج  قيمة  من  باملئة   20 يعادل  ما  اأي 

من  ناجتة  الدولة،  خزينة  على  مبا�صرة  خ�صائر  بني  تتوّزع 

ف�صاد يف التخمني العقاري، واجلمارك، والواردات، واملوؤ�ص�صات 

والنهرية،  البحرية  ــالك  والأم عامة،  خدمات  تقّدم  التي 

الفر�س  ف�صاًل عن  والر�صوم، وغريها،  وال�صرائب  واملخالفات، 

الأمــوال  هذه  باإمكان  كان  التي  ال�صائعة،  القت�صادية 

املهدورة تاأمينها.

ملكافحة  الوطنية  ال�صرتاتيجية  تعطي  النفق،  هذا  و�صط 

قررت  التي  احلازمة  للقيادة احلكيمة  »اأمل  فر�صة  الف�صاد 

اإىل  بها  والــعــودة  الف�صاد،  تّنني  من  الوطن  �صفينة  اإنقاذ 

بداأت،  العودة  اإّن  وقت.  م�صاألة  هي  وامل�صاألة  الأمان،  �صاطىء 

ومقابل  وال�صعوبات،  والعرتا�صات  املوانع  من  الرغم  فعلى 

عنيدة  اإرادة  هناك  العاتية،  والرياح  الهوجاء  الأعا�صري 

م�صّممة...وال�صرب مفتاح الفرج!«.



»ن�صاأ  قوله:  لواء  قائد  برتبة  كبري  �صابط  عن  بريك  ونقل 

و�صع يف اجلي�س الإ�صرائيلي مل يعد يجروؤ فيه اأحد على توجيه 

ال�صباط  امل�صاكل.  يتحدثون عن  املوؤمترات، هم ل  انتقاد يف 

لكّنهم  ممتاز،  الو�صع  اأّن  اأمامنا  ي�صتعر�صون  لــواء  برتبة 

من�صغلون باملظهر ولي�س باجلوهر. ونحن، ال�صباط امليدانيني، 

اأحتدث  اأعد  لأيّن مل  اأخجل  واأنا  اإىل جمموعة جبناء.  حتّولنا 

اآذان  تنزل على  الأقوال  اأّن  ذلك  املوؤمترات،  امل�صاكل يف  عن 

هو تاليف طرح  اليوم  اجلي�س  »املفهوم يف  اأّن  واأ�صاف  �صّماء«. 

امل�صاكل، والر�صالة هــي: تدّبــروا اأمركــم مبــا هــو متوافــر«.

 الو�صع اآخذ يف التدهور

ل  ولذلك  جيدة،  اأجواء  على  احلفاظ  الكبار  ال�صباط  يريد 

اأحد يقّدهم تف�صريات لالنتقادات وعدم تنفيذ الأوامر، اإذ ثمة 

امل�صاكل  يطرح  ومن  الإ�صرائيلي،  اجلي�س  يف  طاعة  انعدام 

عدم  خ�صية  يحتّجون،  ل  رتبة  الأقل  ال�صباط  بّكاًء.  ُيعترب 

اأّنها  على  النتقادات  تف�صر  العليا  والقيادة  لهم،  ال�صتجابة 

ل�صالح  الأف�صلية هي  باأّن  امليدانيون  ال�صباط  وي�صعر  حتري�س. 

باتت موجودة  الربية  الذراع  واأّن  وال�صايرب،  وال�صتخبارات  اجلو 

يف طرف �صل�صلة الغذاء. واملثال الأبرز على ذلك هو اأّن جميع 

الذراع  قائد  من�صب  تويّل  على  يوافقوا  مل  لواء  برتبة  ال�صباط 

يف  كافية  �صالحيات  ميلك  ل  باأّنه  ي�صعرون  لأّنهم  الربية، 

ق�ضايا اإقليمية
اإعداد: د. اإح�صان مرت�صى - باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية

م�صاعر قلق وخيبة اأمل ب�صبب عدم جهوزية جي�ض العدو للحرب

على  املتتالية،  الإقليمية  املواجهات  يف  الردع  توازن  اهتزاز  اأّن  العدو  جي�ض  يف  امل�صتويات  اأعلى  على  للمخت�صني  تبنّي  ومتحي�ض،  درا�صة  بعد 

ا وياأتي  اأهميته، لي�ض وحده م�صدر القلق الذي يجتاح الع�صكريتاريا الإ�صرائيلية يف هذه الأيام. فثمة م�صدر داخلي اآخر يع�صف بالإ�صرائيليني اأي�صاً

ا  ا تقريراً على خلفية ناقو�ض اخلطر الذي دّقه مفو�ض �صكاوى اجلنود يف جي�ض الحتالل الإ�صرائيلي، اللواء احتياط اإ�صحاق بريك، الذي اأ�صدر موؤخراً

ا بقيت تفا�صيله �صرية، حّذر فيه، بح�صب ما ت�صّرب منه، من عدم جهوزية اجلي�ض الإ�صرائيلي ول �صيما ذراع الرب للحرب. ر�صمياً

الواقع«. وقد  اأعلى مما هي عليه يف  ا جلهوزيٍة  ا كاذباً اأّن »قيادة اجلي�ض ت�صّوق مظهراً اأقوال �صباط ميدانيني حّذروا من  يقتب�ض بريك يف تقريره 

ينبغي، تفر�صها  اأكرث مما  ثقيلة  اأعباء  اإثر  التاآكل  امل�صتوى ويعاين  باأّنه »تنظيم متو�صط  الإ�صرائيليون جي�صهم، بح�صب بريك،  الع�صكريون  و�صف 

عليه مهمات كثرية، ناهيك عن عدم التفات القيادة العليا للم�صاكل، ووجود اأزمة معنوية ونف�صية �صديدة بني ال�صباط ال�صبان، الذين مل يعودوا 

ا من انهيار املناعة  معنيني بالتزام التوقيع على فرتة جديدة للخدمة الدائمة ب�صبب الو�صع ال�صائد يف الوحدات الع�صكرية القتالية«، مما يثري تخّوفاً

الإ�صرائيلية. القومية 

لعتباراٍت  م�ساعفة  اأهمية  بريك  تقرير  اكت�سب 

تتعلق بهوية معّده وتوقيت اإ�سداره وم�سمونه.
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هيئة الأركان العامة. ووفق بريك، فاإّن قادة األوية وكتائب 

يواجهون �صعوبة حقيقية يف جتنيد  باأّنهم  نظامية يعرتفون 

قادة �صرايا بنوعيٍة جيدة خلدمٍة دائمة وطويلة. وهو ي�صيف اأّن 

قائد  وينقل عن  بالتدهور«.  اآخذ  »الو�صع  اأّن  �صباًطا يعتربون 

ف�صل  الإ�صرائيلي  اجلي�س  »اإّن  قوله:  ال�صمالية  اجلبهة  يف  لواء 

الأفراد  يرى  ل  فاجلهاز  �صفوفه.  يف  املميزين  ال�صباط  اإبقاء  يف 

الثقة«.  انعدام  اإىل  يقود  وهذا  والتوفري،  املال  اعتبارات  واإمّنا 

ويقول قائد لواء اآخر: »نعنّي اليوم �صباًطا ما كنا لُنقِدم على 

يف  �صحالة  ثمة  اأمامنا...  خيارات  ل  اإذ  املا�صي  يف  تعيينهم 

اإىل  كتيبة  قائد  نائب  يلفت  ذلك،  اإىل  املهمات«.  تنفيذ 

اأّن »قادة الكتائب من�صغلون طوال اليوم يف مداولت ودورات 

ا�صتكمال واأيام درا�صية. وقائد الكتيبة ل يتوافر يف منطقته 

الواجب ق�صاوؤه فيها، ولذلك، لي�س  الوقت  اإل بن�صبة 40% من 

اخلارجي  باملظهر  من�صغل  واجلي�س  يحدث.  ما  على  تاأثري  له 

مب�صتوى  جي�س  هو  جي�صنا  اإّن  الداخلي،  اجلوهر  من  اأكرث 

متو�صط ويوا�صل التدهور«.

 

�صجال وا�صع

املقد�صة«  »البقرة  مي�ّس  كونه  وا�صًعا  �صجاًل  التقرير  اأثــار 

واملجتمع  الر�صمية  املوؤ�ص�صة  يف  ح�صا�صية  الأكــرث  والع�صب 

ــني، وبــالــتــايل  ــَي ــل ــي ــرائ ــص الإ�

الإ�صرائيليني  ثقة  هــّز  فاإّنه 

على  فقط  لي�س  بقدرتهم، 

واحل�صم  النــتــ�ــصــار  حتقيق 

بل  ــلــة،  ــقــب امل ـــارك  ـــع امل يف 

احلماية  تــوفــري  على  حتى 

الداخلية  للجبهة  والأمـــن 

وجبهة  والع�صكرية  املدنية 

حد  على  الــدولــة  موؤ�ص�صات 

�صواء.

اكــتــ�ــصــب تــقــريــر بــريــك 

ـــر، اأهــمــيــة  ـــذك ـــــف ال الآن

تتعلق  لعتباراٍت  م�صاعفة 

اإ�صداره  بهوية معّده، وتوقيت 

جًدا  �صلبية  مفاعيل  من  ذلك  على  يرتّتب  وما  وم�صمونه، 

بهالٍة  يتمتع  التقرير  فُمِعّد  الإ�صرائيلية.  النظر  وجهة  من 

ال�صخ�صيات  من  وهــو  املختلفة،  الإ�صرائيلية  الأو�ــصــاط  يف 

والت�صكيك،  النتقاد  خارج  بقيت  التي  القليلة  الع�صكرية 

على خلفية تاريخه الع�صكري النا�صع كاأحد اأهم خّريجي 

اأّنه يحمل و�صام اجلراأة ب�صبب  حرب يوم الغفران 1973. كما 

زالت  ومــا  فيها،  اأ�صيب  التي  احلــرب  تلك  يف  م�صاركته 

خ�صية  عالًيا  ال�صوت  رفع  اإىل  وتدفعه  وعيه  تكوي  جراحها 

تكرار اأخطائها.

يف امل�صمون، حّذر بريك من عيوب اأبرزها: غياب ال�صفافية 

الطوارئ  خمــازن  يف  النق�س  الإ�صرائيلي،  اجلي�س  مراقبة  يف 

يكفي  مبا  الربية  القوات  متّر�س  عــدم  باحلرب،  اخلا�صة 

القتالية،  الوحدات  يف  لالنخراط  احلافزية  تراجع  للقتال، 

وهروب الأدمغة من اجلي�س، مما يوؤّثر تاأثرًيا بالًغا يف جهوزيته 

للحرب.

الأركان  رئي�س  رفعه  الذي  ال�صنوي  التقرير  اّدعى  املقابل،  يف 

ال�صابق غادي اآيزنكوت اإىل املجل�س الوزاري امل�صغر، اأّن اجلي�س 

والتناق�س  بها.  ُيكّلف  مهمة  اأي  لتنفيذ  جاهز  الإ�صرائيلي 

بني تقرير بريك »املهني«، وبني اإعالن اآيزنكوت »الوظيفي« 

الداخل  يف  القلق  من�صوب  ورفــع  ال�صجال  اأ�صعل  ــذي  ال هو 

الإ�صرائيلي.

 

ماذا يعني كل ذلك؟

ما  كل  يف  بريك  تقرير  يعني  ماذا  العملي،  ال�صعيد  على 

عملية  اأو  حرب  اإىل  اإ�صرائيل  مبادرة  باحتمالت  عالقة  له 

جواب  غزة؟  قطاع  اأو  لبنان،  يف  املقاومة  �صد  وا�صعة  عدوانية 

اآيزنكوت: لن يتحقق الن�سر يف احلرب اإل من خلل 

وتهزم  الأر�ش  فيها  حتتل  الربية  للقوات  مناورة 

العدو.
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»يف  اآيزنكوت:  قول  من  ا�صتخال�صه  ميكن  ال�صوؤال  هذا 

خالل  من  اإل  احلــرب  يف  الن�صر  يتحقق  لن  املطاف،  نهاية 

مناورة للقوات الربية حتتل فيها الأر�س وتهزم العدو« )القناة 

عنها  حتّدث  التي  الربية  واملناورة   .)2018/09/26– العا�صرة 

الأدنــى  حدها  يف  تتطلب  اإمّنــا  الن�صر،  لتحقيق  اآيزنكوت 

جهوزية ذراع الرب التي ي�صود اتفاق وا�صع يف اإ�صرائيل على اأّنها 

غري متحّققة، وهذا ما يوؤكده تقرير بريك وغريه. ويف غياب 

القدرة على خو�س مناورة برية م�صمونة النتائج، ترتفع اأ�صهم 

العمليات العدوانية النتقائية القائمة على القدرة التدمريية 

واجلوية  الــربيــة  ال�صاروخية  الــنــريان  ا�صتخدام  خــالل  مــن 

الأوىل،  رئي�صتان:  دونه عقبتان  اخليار  اأّن هذا  والبحرية. غري 

اأّن عمليات التدمري ل جتلب ن�صًرا، ول حت�صم حرًبا ول تدفع 

تهديًدا، والثانية هي فقدان اإ�صرائيل لحتكار ح�صرية القدرة 

وُيذيقها  الــردع،  بتوازن  التحّكم  ُيفقدها  مما  التدمريية، 

مرارة اخليار التدمريي الذي �صتكون م�صطرة لتجّرعه بعد اأن 

بقيت يف مناأى عنه لعقوٍد خلت.

باخت�صاٍر، اإّن عدم القدرة على احل�صم وفقدان ح�صرية القوة 

التهديدات  مربع  يف  الإ�صرائيلية  املراوحة  يف�صران  التدمريية، 

اغتيالت  من  اخللفية  الطرق  اإىل  فقط  واللجوء  اللفظية 

وهذه  الأعــداء،  �صفوف  يف  فنت  ــارة  واإث حمــددة  مواقع  وق�صف 

القوى  موازين  دامت  ما  اأمدها  يطول  قد  وامل�صاغلة  املراوحة 

باقية على حالها.

يف  تتطلب  اآيزنكوت  عنها  حتدث  التي  املناورة 

حدها الأدنى جهوزية ذراع الرب وهي غري متحّققة.







مديريات

ع يف املناطق CIMIC: م�صاريع التعاون تتو�صّ

زار وفد من املديرية واآخر من وحدة التعاون الع�صكري - املدين 

يف ال�صفارة الأمريكية يف لبنان عدة بلدات يف مناطق ال�صمال 

)العوينات – عكار(، واجلنوب )الهبارية، النبطية، عيرتون، 

دير كيفا، كوكبا(، والبقاع )حام، رام( وعقدوا اجتماعات 

مع املجال�س البلدية فيها حت�صرًيا  لتنفيذ م�صاريع م�صتقبلية.

ووحدة  ووحداته  اجلي�س  قطع  مع  بالتعاون  املديرية  وتابعت 

لبنان  الأمريكية يف  ال�صفارة  لدى  املدين   – الع�صكري  التعاون 

CMSE، توزيع كتب يف عدة مدار�س.
خمتلفة  ووحدات  قطع  من  �صباط  تابع  اأخرى،  جهة  من 

من اجلي�س دورة تدريبية، حول »تطوير مهارات التوا�صل واإدارة 

مع  وبالتعاون  الأوروبي  الحتاد  من  بدعٍم  وذلك  امل�صاريع«، 

 . SFCGمدّربني من جمعية البحث عن اأر�صية م�صرتكة

كما تابعت جل�صات تدريب التالمذة على اأداء الن�صيد الوطني 
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تعليم الن�صيد الوطني اللبناين يف ثانوية ال�صيدة للراهبات الأنطونيات

تتابع مديرية التعاون الع�صكري – املدين  CIMICتنفيذ مهمات اإمنائية وخدماتية يف خمتلف املناطق اللبنانية،  يف ما يلي اأبرز ن�صاطات 

الأ�صابيع الأخرية.

توزيع بطانيات يف فوج احلدود الربية الثالث يف البقاع



لبنانية  مدار�س  عدة  يف  اجلي�س،  مو�صيقى  وقع  على  اللبناين 

طريق   – املختلطة  الإبتدائية  الأوىل  اجلديدة  طريق  )مدر�صة 

ثانوية ح�صني م�صعود  دبل،   – الر�صمية  دبل  اجلديدة، متو�صطة 

– ب�صامون، ثانوية ال�صيدة للراهبات الأنطونيات – اجلمهور(. 
امل�صري  �صادي  ال�صيخ  ولدا  جمع  ووفاء،  حمبة  لفتة  ويف  اأخرًيا 

الطفالن رنا ويحيى مّدخراتهما وا�صرتيا بها حاجيات قّدماها 

لفوج احلدود الربية الثالث.

التعاون  مديرية  اأعمال  م�صرّي  كّرم  اأخرى،  جهة  ومن 

را�صد،  اأبي  اإيلي  الركن  العميد   CIMIC املدين   – الع�صكري 

فريق وحدة التعاون الع�صكري – املدين لدى ال�صفارة الأمريكية 

دروًعا  لأع�صائه  فقّدم   ،  CMSEلبنان يف 

بذلوها  التي  اجلهود  على  و�صكرهم  تذكارية 

انتهاء  قبيل  وذلك  مهمتهم،  تاأديتهم  خالل 

هذه املهمة ومغادرتهم لبنان. 

 Franziskaال�صيدة مع  ا�صتعر�س  كما 

Dobringer  يرافقها وفد من جمعية م�صاندة 
اإمكانات  وبحث   ،Orienthelfer ال�صرق 

التعاون بني اجلانبني.

للملحقني  ال�صنوي  اللقاء  اأعمال  و�صمن 

الدول  لدى  املعتمدين  الهولنديني  الع�صكريني 

الأجنبية، زار امللحقون املركز الرئي�صي لتدريب 

اأفواج احلدود الربية يف قاعدة رياق اجلوية، حيث 

تعّرفوا اإىل مهماته ف�صاًل عن ملحة عن املديرية 

وجولة يف الق�صم الإقليمي للتعاون الع�صكري – 

املدين يف البقاع، لالّطالع على �صري العمل فيه. 

اإىل ذلك، �صاركت املديرية يف منتدى نّظمته اللجنة الوطنية 

العامل( يف  الثقايف حول  الرتاث  Blue Shield )حماية  ملنظمة 

 ، karl Von Habsburgالنم�صا ولبنان، برعاية مدير املنظمة

 .»Blue Helmet Blue Shield Forum« وكان حتت عنوان

اأُقيم املنتدى يف �صور بالتن�صيق مع بلدية املدينة ومديرية الآثار 

ومب�صاركة �صباط من اجلي�س اللبناين والـ«يونيفيل«.

كما �صاركت يف حفل افتتاح م�صروع اإعادة تاأهيل حديقة 

الأطفال يف بلدة اأبو قمحة الذي تتوله الكتيبة الهندية وعنا�صر 

من اجلي�س اللبناين.

توزيع كتب وتعليم الن�صيد الوطني يف ثانوية ح�صني م�صعود

تعليم الن�صيد الوطني اللبناين يف طريق اجلديدة الأوىل املختلطة
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الطاقة  »�صرايني  اأو  للقارات،  العابرة  الغاز  اأنابيب  تزداد   

فهذه  يوم.  بعد  ا  يوماً طولاً  البع�ض  ي�صميها  كما  اجلديدة« 

من  للكثري  ال�صرة«  »حبال  مبنزلة  اأ�صبحت  التي  الأنابيب 

الدول وبخا�صٍة دول غرب اأوروبا، و�صلت اإىل اأمريكا الالتينية 

و�صهوبها.  والو�صطى  ال�صمالية  اآ�صيا  ه�صاب  يف  ا  �صرقاً بالنت�صار  وبداأت 

اأ�صبح الغاز الطبيعي املُ�صال يف ال�صنوات الأخرية اأحد اأهم م�صادر الطاقة 

النظيفة املطلوبة يف معظم اأنحاء العامل، اإذ يت�صاعف الطلب العاملي على 

ا. هذه املادة كل ع�صر �صنوات تقريباً

بعقود  للفوز  اأورا�صيا،  امتداد  على  امل�صتهلكة  الدول  تت�صارع  وبينما 

ال�صلعة  بهذه  للتحّكم  اآخر  �صراع  يربز  املنتجة،  الدول  من  الغاز  �صراء 

اإىل  للو�صول  ت�صلكه  الذي  بامل�صار  التحّكم  خالل  من  ال�صرتاتيجية، 

الأ�صواق عرب الأنابيب ال�صخمة.

اأنابيب الغاز كخياراٍت ا�صرتاتيجية

لتمديد  اخلطط  من  عدد  ُو�صع  احلــايل،  القرن  مطلع  منذ 

اأنابيب الغاز، فبو�صر بتنفيذ بع�صها وما زال بع�صها الآخر قيد 

التخطيط. وقد قامت رو�صيا بتنفيذ بع�س هذه اخلطوط لتعزيز 

موقعها يف �صوق الطاقة الأوروبي على املدى البعيد، بينما دعم 

الأوروبيون والأمريكيون خطوًطا اأخرى للحّد من هيمنة الرو�س 

على �صوق الطاقة الأوروبي والعاملي. 

والهند  ال�صني  تبّنتها  خطوط  م�صاريع  هناك  كذلك، 

القت�صادية  ح�صاباتها  متتزج  مقاربات  اإطار  يف  وباك�صتان 

باعتباراتها ال�صيا�صية وال�صرتاتيجية البعيدة املدى.

الأنابيب الرو�صية

�صمال  اإىل  الغاز  لنقل  اخلطوط  من  عدد  بناء  رو�صيا  با�صرت 

اأوروبا وجنوبها، كما اإىل منطقة البلقان وتركيا. واأبرز هذه 

اخلطوط »ال�صيل ال�صمايل« و»ال�صيل اجلنوبي«، اللذان يتجهان 

اإىل اأوروبا عرب بحر البلطيق والبحر الأ�صود.

- ال�صيل ال�صمايل)نورث �صرتمي(:

يتجه عرب بحر البلطيق نحو اأملانيا مبا�صرة ويتوزع منها على 

نقل غازها  رو�صيا من  �صيمّكن هذا اخلط  اأوروبا.  �صمال  دول 

وفرن�صا  وبريطانيا  وبلجيكا  وهولندا  الدامنارك  اإىل كٍل من 

وبولندا وت�صيكيا.

- ال�صيل اجلنوبي )�صاوث �صرتمي(:

 2007 العام  يف  اجلنوبي«  »ال�صيل  اأنبوب  مبادرة  انطلقت 

كم�صروٍع م�صرتك بني �صركتي »اإيني« الإيطالية و»غازبروم« 

الرو�صية، لنقل الغاز الرو�صي اإىل جنوب اأوروبا وو�صطها عرب البحر 

الأ�صود وبلغاريا، لكّن رو�صيا اأوقفت العمل به.

»نابوكو« واخلطوط الرتكية

الوليات  من  مدعومة  اأوروبية  مبادرة  هو  »نابوكو«  خط 

على  الرو�صية  الهيمنة  ك�صر  اإىل  تهدف  الأمريكية  املتحدة 

�صوق الغاز يف اأوروبا. بداأت هذه املبادرة يف العام 2002، من خالل 

والقوقاز  الو�صطى  اآ�صيا  يف  منابعه  من  الغاز  لنقل  اأنبوب  مّد 

الرو�صية. فخالل  الأرا�صي  بعيًدا من  الأوروبية،  الأ�صواق  باجتاه 

اأزمة الغاز التي ن�صبت بني رو�صيا واأوكرانيا يف �صتاء العام 2006، 

على  �صاع  اأوروبــا،  يف  و�صيا�صية  اإعالمية  �صجة  اأحدثت  والتي 

نحٍو وا�صع م�صطلح ال�صتخدام ال�صيا�صي للغاز، واأّن رو�صيا لديها 

تقلي�س  من  بد  ل  وبالتايل  الغرب،  على  لل�صغط  فّعال  �صالح 

قّررت  وهكذا  الرو�صي.  الأزرق  الوقود  على  الأوروبــي  العتماد 

الو�صطى  اآ�صيا  من  الغاز  نقل  م�صروع  تبّني  الأوروبية  املفو�صية 

ُعرف  اأنابيب  تركيا، من خالل خط  اأوروبا عرب  اإىل  والقوقاز 

بخط »نابوكو«.

اأوروبي  انق�صاٌم  �صببه  ا  تعرّثً الآن  حتى  اخلط  هذا  بناء  يواجه 

حيال رو�صيا. 

من  خطوط  ثالثة  بني  من  خط  اأكرب  هو  »نابوكو«  وخط 

املقّرر اأن ت�صّدر الغاز الطبيعي من اآ�صيا الو�صطى والقوقاز، ورمبا 

ال�صرق الأو�صط، اإىل الأ�صواق الأوروبية عرب تركيا، وكان مقرًرا 

اإعداد: د. اأحمد َعلَّو - عميد متقاعد
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اأول �صحنة غاز يف العام  اأن تتدفق فيه 

.2017

اخلطوط ال�صينية والباك�صتانية

ــروع كــبــري لــنــقــل الــغــاز  ــص ـــرز مــ� ب

اأفغان�صتان  اإىل  تركمن�صتان  مــن 

ُيعرف  خط  عرب  والهند،  وباك�صتان 

ويحظى   .TAPI-تابي اأنابيب  بخط 

املتحدة،  الــوليــات  بدعم  اخلــط  هــذا 

مماثل  م�صروع  عن  بدياًل  باعتباره 

الدول  مع  اإقامته  تعتزم  اإيران  كانت 

الثالث.

ا،  اأي�صً الآ�صيوية  اخلطوط  ــار  اإط ويف 

 2009 الأول  كانون  يف  ر�صمًيا،  افُتتح 

واآ�صيا  ال�صني  بني  الغاز  اأنابيب  خط 

تركمن�صتان  بني  احلــدود  عند  اخلــط  هــذا  يبداأ  الو�صطى. 

قبل  والكازاخية،  الأوزبكية  بالأرا�صي  ومير  واأوزبك�صتان، 

اأن ي�صل اإىل منطقة �صينغ يانغ يف �صمال غربي ال�صني، ويتمّدد 

داخلها و�صوًل اإىل هونغ كونغ.

يرى البع�س اأّن هذه اخلطوة قد ُتنهي احتكار رو�صيا يف جمال 

دون  من  حتى  اخلارجية،  الأ�صواق  اإىل  الرتكماين  الغاز  نقل 

حتّقق احللم الأوروبي ببناء خط عرب بحر قزوين لرفد م�صروع 

»نابوكو«.

ملاذا ال�صراع على الغاز؟

الكربى  ال�صناعية  ــدول  ال وافقت   ،1997 الأول  كانون  يف 

على اتفاقية »كيوتو« التي تق�صي بخف�س النبعاث الكلي 

دون  يحول  م�صتوى  عند  اجلــوي  الغالف  يف  الدفيئة  للغازات 

العاملي. لكن، ويف حني اجتهت  املناخي  بالنظام  اإحلاق �صرر 

الدول الأوروبية اإىل العتماد بقوةٍ على الطاقة املتوّلدة من الغاز 

اأن توّقع  بدًل من النفط، رف�صت الوليات املتحدة الأمريكية 

الغازية  وارداتها  تقييم  من  اأوروبــا  ملنع  �صعت  بل  التفاقية، 

اإىل جمرد  الأخري  يتحّول هذا  ل  الدولر، حتى  بدًل من  باليورو 

عملة عادية.

منذ  بداأت  الغاز  اأجل  من  املقد�صة«  »احلرب  اأّن  البع�س  يرى 

ذلك التاريخ، ومن اأوجه هذه احلرب »الثورات امللونة« يف بع�س 

ت�صدير  احتكار  بهدف  لأبخازيا  رو�صيا  واجتياح  اأوروبا،  بلدان 

الغاز اإىل اأوروبا عرب خطوط اأنابيب اأوكرانيا وبيالرو�صيا.

ويف اجلانب الآخر �صعت الوليات املتحدة اإىل جلب الغاز من 

تركمن�صتان واآ�صيا الو�صطى اإىل اأوروبا عرب م�صروع خط اأنابيب 

»نابوكو«.

يف العام 2009، وّقعت �صركة »غاز بروم« الرو�صية اتفاًقا لبناء 

الدولة  مع  طاقة  توليد  وحمطات  نقل  واأنابيب  غاز  م�صايف 

العامل،  الغاز يف  النيجريية �صاحبة تا�صع اأكرب احتياطي من 

وذلك بهدف ت�صدير الغاز نحو اأوروبا عرب خط اأنابيب مير من 

وزرائها  رئي�س  وافق  وقد  اإيطاليا.  عرب  اأوروبــا  اإىل  و�صوًل  ليبيا 

�صركة  من  املئة  يف   50 بيع  على  برل�صكوين  �صيلفيو  اآنذاك 

»اإيني« البرتولية الإيطالية لرو�صيا، ومن املفارقات اأّنه ُعزل من 

من�صبه بعد ذلك.

اأن تبداأ  اأّنه مل يكن من قبيل ال�صدف  ويرى بع�س املحللني 

عملياتها  اأوىل  املتطرفة  الإ�صالمية  حرام«  »بوكو  جماعة 

الإرهابية يف نيجرييا يف ال�صنة ذاتها التي وّقعت فيها »غازبروم« 

عقدها مع احلكومة النيجريية، وهو ما جعل اأمر اإن�صاء خط 

الأنابيب هذا م�صتحياًل.

كذلك، يرى البع�س اأّن اأحداث تون�س واإ�صقاط النظام الليبي 

وعزل برل�صكوين يف اإيطاليا، اأغلقت خط »اأفريكان �صرتمي« 

على رو�صيا، التي ردت باإغالق جورجيا يف وجه الأمريكيني، 

وهوؤلء بدورهم اأغلقوا نيجرييا يف وجه الرو�س. فالوليات املتحدة 

يروم  الذي  الطموح  امل�صروع  هذا  نابوكو«،  »مقطوعة  تعزف 

اأوروبا  نحو  مبا�صرة  وت�صديره  تركمن�صتان،  الغاز من  ا�صتخراج 

عرب حو�س بحر قزوين من دون املرور برو�صيا، وهي ا�صرتاتيجية 

اجلمهوريات  حترير  يريد  الذي  الأطل�صي  �صمال  حللف  حيوية 

ال�صوفياتية ال�صابقة واأوروبا من النفوذ الرو�صي.

با�صرتاتيجيٍة  »نابوكو«  م�صروع  تنفيذ  منع  رو�صيا  حاولت 

الدول  بني   2018 العام  اتفاقية  فتبّنت  متعددة،  م�صارات  ذات 

امل�صاطئة لبحر قزوين، واجتهت اإىل احتكار عقود �صراء الغاز 

خط  �صتمّد  التي  الــدول  مع  وحتديًدا  الو�صطى،  اآ�صيا  يف  وبيعه 

متوين  من  الــدول  هذه  ان�صحبت  وهكذا  بالغاز.  »نابوكو« 

اخلط ب�صبب عدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها. وبات ال�صوؤال: 

ما هو الهدف من »نابوكو«، ما اجلدوى من اإن�صاء خط اأنابيب 

لنقل غاز جّففت رو�صيا م�صادره، ول تتوافر له حتى اجلغرافيا 

ليمر فيها؟ مع ذلك مّت توقيع »اتفاقية نابوكو«.

اعتمدوا  وحلفاءها  املتحدة  الوليات  اأّن  املحّللني  بع�س  يرى 

»نابوكو«،  م�صروع  عرقلة  على  للرّد  هجومية  ا�صرتاتيجية 

اأوًل، ثم البحث  اأنابيب الغاز  وم�صوا قدًما يف م�صروع بناء خط 

»لقد  املاأثور:  الأمريكي  بالقول  عماًل  وذلك  ثانًيا،  الغاز  عن 

اتخذُت قراري، فال ت�صّو�س علي باحلقائق والوقائع«. ويف الواقع، 

فاإّن انتهاج هذه ال�صرتاتيجية كان الهدف منه »ا�صتقطاب 

امل�صروع« كما  لهذا  اهتمامها  وجلب  الدول  من  اأكرب عدد 

قال الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان يف حفل توقيع هذه 

التفاقية.

ا�صرتاتيجًيا  �صغًطا  ي�صكل  امل�صروع  على  الإ�صرار  اأّن  كما 

دائًما على رو�صيا، وهذا يعني دفعها اإىل التعامل مع الإمدادات 

وعدم  القارة،  هذه  حاجات  يلّبي  ب�صكٍل  اأوروبــا  نحو  الغازية 
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ا�ــصــتــخــدامــهــا لــلــ�ــصــغــط 

ال�صيا�صي.

مطامح  بـــرزت  كــذلــك، 

�صت�صتفيد  ــي  ــت ال تــركــيــا 

عــقــدة  اإىل  ــا  ــه ــول حت مـــن 

ف�صاًل  الــغــاز،  اأنابيب  خــط 

�صيعود  »نابوكو«  اأّن  عن 

ا  اأي�صً عليها بعائٍد �صنوي يبلغ 630 مليون دولر، و�صي�صاعدها 

الحتاد  اإىل  الن�صمام  بهدف  اأوروبا  مع  اجلارية  املفاو�صات  يف 

الرتكي من  املوقف  الأوروبي. ومن هنا ميكن فهم ماهية 

ثم  وم�صر  ليبيا  اإىل  تون�س  من  املنطقة،  يف  اجلارية  الأحــداث 

�صوريا، وبخا�صٍة اإذا علمنا اأّن »نابوكو« عبارة عن احتاد بني 

بدعٍم  ورومانية  وتركية  وبلغارية  ومن�صاوية  اأملانية  �صركات 

اأمريكي.

نابوكو وال�صرق الأو�صط

يعتقد بع�س ال�صرتاتيجيني ومراكز الدرا�صات، اأّن عدم توافر 

الآ�صيوي خلط »نابوكو« �صيتّم تعوي�صه بالغاز املوجود يف  الغاز 

كرد�صتان العراق، اأو يف �صرقي املتو�صط الذي تدل املعلومات حتى 

الآن باأّنه الأغنى يف العامل بالغاز وهذا ما اأكده معهد وا�صنطن 

للدرا�صات. ولذلك، اندلعت ال�صراعات يف ال�صرق الأو�صط و�صوريا، 

فمن املفرت�س اأن يعتمد »نابوكو« على الغاز املوجود يف �صواحل 

واليونان وم�صر، وكذلك على  و�صوريا وفل�صطني وقرب�س  لبنان 

خط الأنابيب الإيراين اأو القطري اأو كليهما، عرب العراق و�صوريا 

فلبنان اأو تركيا. وهذا يعني اأّن ال�صراع الدائر يف املنطقة �صببه 

الرئي�س رف�س بع�س دول الإقليم وبخا�صٍة �صوريا واإيران الن�صياع 

لإرادة بع�س الدول العربية والأوروبية والوليات املتحدة وتركيا يف 

اإجناز هذا امللف.

القت�صاد... والهيمنة

الطبيعي  الغاز  مــوارد  بزمام  الإم�صاك  اأّن  وا�صًحا  بات  لقد 

القوة  معايري  من  اأ�صياًل  ــزًءا  ج اأ�صحى  وممــراتــه،  واأنابيبه 

الوقود  هذا  على  الطلب  وُيعّد  اليوم.  عامل  يف  اجليو�صيا�صية 

الأ�صرع منًوا بني اأ�صناف الطاقة املختلفة. وقد خرجت اأ�صواقه 

دولًيا  طابًعا  لتاأخذ  التقليدي،  والإقليمي  الثنائي  نطاقها  من 

اأكرث ارتباًطا مبعايري ال�صوق العاملية.

العاملي  النظام  اأّن  احلــايل  الــدويل  ال�صراع  اآليات  وتك�صف 

القوة  منظومات  على  تقوم  �صريورة  وفــق  يت�صكل  اجلديد 

القت�صادية والهيمنة الع�صكرية التي ترتكز على حجر اأ�صا�س 

هو الطاقة ب�صكٍل عام، والغاز الطبيعي ب�صكٍل خا�س. ومن 

هنا ميكن فهم اآليات التناف�س وال�صراع بني املحورين الرو�صي 

والأمريكي.

هذا  اأّن  اإىل  املنطقة،  ت�صهدها  التي  الوقائع  ت�صري  كذلك، 

والتجاذب  لل�صراع  م�صرًحا  قادمة  ل�صنواٍت  �صيكون  الإقليم 

اإمكانات  حتتوي  التي  الدول  وبخا�صٍة  العاملي،  اجليو�صيا�صي 

الرتكيز  معنى  اإدراك  ميكن  هنا  ومن  الغاز.  من  هائلة 

اجليو�صرتاتيجي  املرحلة، مبوقعها  �صوريا يف هذه  الغربي على 

اآ�صيا  الواعدة، فهي مفتاح  وثرواتها  املتو�صط  البحر  املهم على 

تركمن�صتان  عرب  اإيــران  من  ميتد  الــذي  اخلــط  خــالل  من 

عرب  ـــران  اإي مــن  ميتد  قــد  ــذي  ال املــقــرتح  ــط  واخل ال�صني،  اإىل 

ورمبا  اجلديد(.  احلرير  ولبنان )طريق  البحر  اإىل  و�صوريا  العراق 

يكمن هنا �صبب اخلالف ومربط النزاع والتدخالت الدولية، 

ا  وال�صتباك الإقليمي من اخلليج اإىل تركيا، وحتى رو�صيا اأي�صً

التي تعترب اأّن �صوريا »بوابة مو�صكو«، فَفوق اأر�صها ويف بحرها 

وبَيِد �صلطتها هذا املفتاح. كذلك، بات وا�صًحا اأّن غاز �صرقي 

املتو�صط هو البديل ال�صرتاتيجي الذي ت�صتطيع الوليات املتحدة 

من خالله التحّكم باأوروبا ومنع رو�صيا من تاأدية هذا الدور.

املراجع:

en.wikipedia.org/wiki/Natural_gas  -

www.eia.gov/naturalgas
www.eia.doe.gov/kids/energyfacts/sources/non.../ -

naturalgas.html 

https://www.cia.gov/library/publications/the- -

world.../2253rank.html 



 Casino Du Liban �صركة  دعت 

عدًدا من اأبناء الع�صكريني )ال�صهداء 

ويف اخلدمة الفعلية( اإىل ح�صور عر�س 

 Ice« الرو�صية  الفرقة  قّدمته  م�صرحي 

لبنان،  كازينو  م�صرح  على   »Star
ال�صنوية  الحتفالت  اإطــار  يف  وذلــك 

التي ينّظمها يف منا�صبة عيد الف�صح 

ق�صة  الأذهان  اإىل  ُتعيد  والتي  املجيد، 

»بيا�س الثلج«.

درع  تقدمي  مّت  العر�س،  ختام  ويف 

تــقــديــًرا  الــ�ــصــركــة  ملمثل  اجلــيــ�ــس 

�صهداء  باأبناء  الــدائــم  لهتمامهـا 

اجليـ�س وع�صكرييه.

الذين  الت�صعة  جنودها  ذكرى  الهولندية  ال�صفارة  اأحيت 

ق�صوا يف لبنان ما بني العامني 1979 و1985، يف اأثناء خدمتهم 

باحتفاٍل  وذلك  لبنان،  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  �صمن 

اأُقيم اأمام الن�صب التذكاري ل�صهداء هذه القوات يف �صور.

 ،Yan Valtimaos الهولندي  ال�صفري  الحتفال  ح�صر 

العماد  اجلي�س  قائد  ممثاًل  �صيقلي  هري  الركن  والعميد 

والروحية  الر�صمية  الفعاليات  من  عدد  اإىل  عــون،  جــوزاف 

قدامى  مــن  وجــنــود  و�ــصــبــاط  املنطقة،  يف  والجــتــمــاعــيــة 

لبنــان،  جنـوب  يف  خدموا  الذين  الهولنديني  الـ»يونيفيل« 

الت�صعــة.  ال�صهــداء  وعائــالت 

ال�صفري الهولندي الذي تناول يف كلمته الأبطال الهولنديني 

امل�صاركة  الدول  اأوائل  اأّن بالده كانت من  اإىل  اأ�صار  الت�صعة، 

وع�صكرًيا،  �صابًطا   8675 نحو  قوامها  بقوٍة  الـ»يونيفيل«  يف 

عملوا حتت راية الأمم املتحدة من اأجل ال�صالم يف لبنان. 

الهولنديني  اجلنود  قدامى  با�صم  كلمات  اأُلقيت  كما 

وبا�صم عائالت ال�صهداء الت�صعة.

بذكرى  لبـنان  يف  الأ�صرتاليـة  ال�صفارة  احتفلـت  كذلك، 

خالل  ق�صـوا  الذين  والنيوزلنديني  الأ�صرتاليـني  ال�صهـداء 

املعارك التي �صاركت فيها اأ�صرتاليا يف احلرب العاملية الأوىل، 

وذلك يف مدافن دول الكومنولث يف ق�صق�س - بريوت.

 ،Rebecca Gridley الأ�صرتالية  ال�صفرية  الحتفال  ح�صر 

اجلي�س،  قائد  العماد  ممثاًل  جربان  ناهي  الركن  والعميد 

وموظفو ال�صفارة واأع�صاء من اجلالية الأ�صرتالية، اإىل عدد من 

والدبلوما�صيني. اللبنانيني  امل�صوؤولني 

واألقت ال�صفرية Gridley خالل احلفل كلمة ذّكرت فيها 

اجلنود  و�صوريا، وحتديًدا  لبنان  �صقطوا يف تالل  الذين  باجلنود 

الأ�صرتاليني والنيوزلنديني الذين ُقتلوا يف الناقورة، ومرجعيون، 

وجزين، و�صيدا، والدامور، وغريها يف العام 1914. 

جي�ضنا

احتفالت اأحيت ذكرى جنود هولنديني واأ�صرتاليني ونيوزلنديني
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املخاطر  اإدارة  وحدة  نّظمت 

والكوارث يف ال�صمال التابعة 

املــتــحــدة  الأمم  لــربنــامــج 

الإمنائي مناورة حية يف امليناء 

ح�صور  يف  وذلك  طرابل�س،   –
ممثاًل  حــّيــار  األــبــري  العميد 

جوزاف  العماد  اجلي�س  قائد 

خمتلف  من  و�صباط  عــون، 

و�صخ�صيات  الأمنية  الأجهزة 

وفعاليات.

ــاورة  ــن امل فر�صية  حتــاكــي 

 6 بقوة  اأر�صية  هــزة  ــدوث  ح

رخرت،  مقيا�س  على  درجات 

وقعت قبالة ال�صاحل اللبناين، 

يف  حــرائــق  وقـــوع  اإىل  واأّدت 

امليناء،  يف  ال�صناعية  املنطقة 

يف  وب�صرية  مــاديــة  وخ�صائر 

اللبنانية،  املناطق  خمتلف 

وحــدات  فيها  �صاركت  وقــد 

ع�صر  الثاين  امل�صاة  ــواء  ل من 

وطوافات  الأول  التدخل  وفوج 

اإىل  الـــقـــوات اجلـــويـــة،  مــن 

خمتلف  من  وحــدات  جانب 

وبالتعاون  الأمنية،  الأجهزة 

من  متخ�ص�صة  طــواقــم  مــع 

وال�صليب  املــــدين  الـــدفـــاع 

ومن  الإطفاء،  وفوج  الأحمر 

بلديتي طرابل�س وامليناء.

ــــي هــــذه الــعــمــلــيــة  ــــاأت وت

ال�صتجابة  على  للتاأكيد 

وكيفية  واملنظمة  ال�صريعة 

قد  كارثة  اأي  عند  التن�صيق 

حت�صل �صواء كانت من �صنع 

العوامل  بفعل  اأو  الإنــ�ــصــان 

الطبيعية، ولتعزيز قدرات املوؤ�ص�صات وامل�صالح الإدارية الر�صمية 

والأجهزة الأمنية يف هذا املجال.

الأول بال�صرتاك مع طواقم  امل�صاة  لواء  نّفذ  ويف الإطار عينه، 

متخ�ص�صة من ال�صليب الأحمر اللبناين متريًنا يف مدر�صة عني 

احللوة الر�صمية، حول عملية اإخالء مدر�صة يف حالت النزاع 

امل�صّلح.

جي�ضنا
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تدريب على التن�صيق وال�صتجابة ال�صريعة للكوارث والأزمات



برئا�صة العميد الركن مارون مهنا ممثاًل قائد اجلي�س العماد 

جوزاف عون، اأُقيم يف معهد التعليم - ثكنة حممد مكي - 

بعلبك، احتفال تخريج الدورة الرابعة والع�صرين من التالمذة 

الرتباء التي حملت ا�صم املعاون ال�صهيد طوين احلزوري، وذلك 

يف ح�صور عدد من الفعاليات الر�صمية والروحية والجتماعية 

يف املنطقة و�صباط، اإىل جانب ذوي املتخرجني.

وقد األقى العميد الركن مهنا كلمة القيادة، 

وفرحة  ح�صاد  �صاعة  اإّنها   « فيها:  جاء  ومما 

مرحلة  بــدايــة  ــا  اأيــ�ــصً وهــي  ولــذويــكــم،  لكم 

طويلة و�صاّقة، مليئة بالتحّديات التي ت�صتدعي 

منكم املثابرة والكّد وال�صهر والعطاء؛ لكّننا 

م�صاًفا  تلقيتموه،  الذي  التدريب  باأّن  ثقة  على 

وعنفوانكم  الرا�صخ،  الوطني  كم  ح�صّ اإىل 

دوركم  اأداء  من  �صيمكنكم  واندفاعكم، 

كرتباء اآمري ح�صائر، و�صقل قدراتكم باخلربة 

متمنًيا  وذويهم  املتخرجني  هّناأ  واإذ  واملمار�صة«. 

لهم التوفيق يف حياتهم الع�صكرية، اأثنى على 

جهود ال�صباط والع�صكريني املدربني يف املعهد.

�صحادة ممثاًل  احلاج  العميد عماد  تراأ�س 

 – الهند�صة  فوج  يف  احتفاًل  اجلي�س  قائد 

وجنود  رتباء  تقدمي  خالله  جــرى  ـــوروار،  ال

من  عــدد  ح�صور  يف  العلم،  اإىل  متمرنني 

وقد  املتخرجني.  الع�صكريني  وذوي  ال�صباط 

األقى العميد احلاج �صحادة كلمة متوجًها 

منذ  ــداأمت  ب »لقد  بالقول:  املتخرجني  اإىل 

انخراطكم يف �صفوف اجلي�س كتابة �صرية 

حياتكم باأبجدية العزمية والإ�صرار، واأّديتم 

ب�صوٍت واحٍد ق�صم الولء للعلم والدفاع عن 

دين عظمة جي�صكم، وتاريخ  لبنان، جم�صّ

ور�صالته  امل�صرتك  وعي�صه  بتنوعه  �صعبكم 

من  وازٌن  ر�صيٌد  اأنتم  الفريدة.  احل�صارية 

الكفاءات والطاقات، التي �صرتفع م�صتوى 

الحرتاف يف وحدات اجلي�س«.

... �صاعة ح�صاد وبداية مرحلة �صاقة

... ور�صيد من الكفاءات والطاقات
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اخلا�صة  القوات  مدر�صة  قائد  تراأ�س 

ممثاًل  خمــول  فــادي  الــركــن  العميد 

تقدمي  احتفال  اجلي�س  قائد  العماد 

جمندين )ُمددت خدماتهم( اإىل العلم 

لع�صكريني  �صهادات  وت�صليم  وتخريج 

اأنهوا  اجلي�س،  وحــدات  خمتلف  من 

وقن�س  »مــداهــمــة  دورات  ــاٍح  ــج ــن ب

تاأ�صي�صية وم�صعف ميداين متقّدم«.

منطقة  يف  اأُقيم  الذي  الحتفال  ح�صر 

كفرفالو�س عدد من ال�صباط، بالإ�صافة 

اإىل فريَقي التدريب الأمريكي والربيطاين وعدد من املدعوين.

الذي  التدريب  اأّن  كلمته  يف  خمول  الركن  العميد  واعترب 

وتقنيات  مــبــادىء  من  ت�صّمن  ومــا  املتخرجون،  له  خ�صع 

تهديدات  على  الرّد  و�صائل  من  مهمة  و�صيلة  هو  خمتلفة، 

الأعداء.

اإل مبزيٍد  ل يكتمل  اأهميته،  وعلى  التدريب  هذا  واأ�صاف: 

جمال  يف  تطور  كل  من  وال�صتفادة  واملثابرة،  اجلهد  من 

اخت�صا�صكم. 

... والتدريب من و�صائل 

الرد على تهديدات الأعداء

ا من ال�صلطات الأمريكية ا ع�صكرياً اجلي�ض يت�صّلم طائرات من دون طيار وعتاداً
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�صت  الدويل  احلريري  رفيق  مطار  يف  اللبناين  اجلي�س  ت�صّلم 

عدد  ح�صور  يف  اجلوية  القوات  مل�صلحة  طيار  دون  من  طائرات 

وهذه  الأمريكية.  ال�صفارة  عن  وممثلني  اجلي�س  �صباط  من 

اأمريكي،  التي تبلغ قيمتها حواىل 11 مليون دولر  الطائرات 

هي جزء من امل�صاعدات الأمريكية املقّررة للجي�س اللبناين.

عتاًدا  دفعات،  عدة  على  اجلي�س  ت�صّلم  نف�صه،  الإطــار  يف 

ع�صكرًيا قيمته حواىل 15 مليون دولر، بالإ�صافة اإىل كمية 

.HESCO من التح�صينات احلديدية نوع

جي�ضنا



يف �ضجل اخللود

اأول  ــرقــيــب  ال قــيــادة اجلــيــ�ــس  نــعــت 

بتاريخ  تويّف  الذي  خ�صفه  علي  بركات 

.2019/3/26

 – جمدل  يف   1982/7/7 مواليد  من   -

حمافظة عكار.

ــاًرا من  ــب ــت اع اجلــيــ�ــس  ــّوع يف  ــط ت  -

.2005/5/5

فرع   – ال�صمال  منطقة  عــداد  من   -

املخابرات.

- حائز:

• و�صام احلرب.
• و�صام التقدير الع�صكري.

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

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

مّرات.

• تهنئة مدير املخابرات مّرتني.
• تهنئة قائد الكتيبة.

- متاأهل وله 3 اأولد.

اأول  ــرقــيــب  ال قــيــادة اجلــيــ�ــس  نــعــت 

بتاريخ  تــويّف  الــذي  الأذن  كمال  حممد 

.2019/4/14

الــربج- يف   1979/9/11 مواليد  من   -

عكار، حمافظة عكار.

- ُنقل اإىل اخلدمة الفعلية اعتباًرا من 

.2007/8/10

- من عداد ال�صرطة الع�صكرية.

- حائز:

• و�صام التقدير الع�صكري.
• و�صام مكافحة الإرهاب.

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�س اأربع مّرات.
خم�س  اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •

مّرات.

- متاأهل من دون اأولد.

نعت قيادة اجلي�س العريف جاك اأنطون 

�صمعان الذي تويّف بتاريخ 2019/4/21.

- من مواليد 1983/4/9 يف كفرحونه 

– ق�صاء جزين، حمافظة اجلنوب.
بتاريخ  اجلي�س  يف  اخلدمة  ا�صتاأنف   -

.2016/6/25

- من عداد فوج املدفعية الأول.

- حائز:

• ميدالية املوؤمترات للعام 2002.
ثالث  اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •

مّرات.

�صت  اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرات.

• تهنئة قائد ال�صرطة.
- عازب.

الرقيب اأول بركات علي خ�صفه

العريف جاك اأنطون �صمعانالرقيب اأول حممد كمال الأذن

نعت قيادة اجلي�س اجلندي حممد جعفر 

امل�صرتاح الذي تويّف بتاريخ 2019/4/18.

�صم�صطار  يف   1992/1/1 مواليد  من   -

بعلبك- حمافظة  بعلبك،  ق�صاء   –
الهرمل.

- ُنقل اإىل اخلدمة الفعلية اعتباًرا من 

.2017/12/12

- من عداد فوج التدخل الأول.

حائز:

• و�صام احلرب.
• تنويه العماد قائد اجلي�س مّرتني.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س مّرتني.
• تهنئة قائد الفوج.

- عازب.

اجلندي حممد جعفر امل�صرتاح
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التخ�ص�ض  اختيار  الثانوية هو  املرحلة  يواجه طالب  اأ�صعب حتدٍّ  لعل 

اجلامعي، ل �صيما واأّن القرار الذي يتخذه الطالب يف هذه املرحلة يحّدد 

مالمح م�صتقبله يف ما بعد، وير�صم طريقه اإىل املجتمع الوا�صع.

يف  يقابله  الخت�صا�صات،  من  هائٍل  كٍمّ  توافر   ، �صعوبةاً القرار  يزيد  ما 

واملدر�صة  الأهل  ميار�صها  �صغوطات  اأو  التوجيه،  غياب  اأحيان  عدة 

لإقناع الطالب بالتوّجه نحو اخت�صا�ض معنّي.

اختيار  خالل  من  اأحالمهم  حتقيق  اإىل  البع�ض  اندفاع  مقابل  ويف 

�ض، يقع البع�ض حتت وطاأة �صغوط متنوعة جتربهم على  جمال التخ�صّ

اختيار وجهة ل يريدونها. 

مبتابعة  �صعادتها  مــدى  الدكا�س  ــدة  راغ الطالبة  توؤّكد 

كنت  �صغري،  »منذ  وتقول:  املعلوماتية.  حما�صبة  اخت�صا�س 

اأحمل ورقة وقلًما واألعب دور البائعة واأقوم باحل�صابات... قّررت 

قبل  املهني  �صي  التخ�صّ امل�صار  اإىل  فاجّتهت  الوقت،  اخت�صار 

اللتحاق باجلامعة«.

احلقوق  بكلّية  معو�س  يو�صف  الطالب  التحق  جهته،  من 

م�صار  احلقوق  لدرا�صة  اللبنانية  اجلامعة  يف  ال�صيا�صية  والعلوم 

وي�صبهه،  �صخ�صيته  عن  يعرّب  الخت�صا�س  هذا  لأّن  املحاماة، 

موؤّكًدا اأّنه مل يتاأثر بال�صغوطات والن�صائح التي ُعر�صت عليه 

للتعّرف اإىل اخت�صا�صات اأخرى، ل �صّيما خالل ور�س العمل التي 

تنّظمها اجلامعات يف املدار�س...

رفقا عبا�س  الطالبة  واجهت  ال�صابقتني،  التجربتني  بخالف 

الكثري من ال�صغوطات، اإذ اإّن معظم من حولها مل ي�صّجعها 

�س يف علم النف�س، ل بل الكثري منهم حاربوها  على التخ�صّ

املجال.  التخ�ص�س يف هذا  ولذلك ترغب  اإّنها مري�صة،  بقولهم 

اإ�صراًرا  اأكرث  اأ�صبحت  بل  »ل  رفقا،  تقول  طّن�صت«  »لكّنني 

اخت�صا�صي  خــالل  من  واأريـــد  النهاية،  حتى  املتابعة  على 

ارتكاب  على  الظروف  اأجربتهم  الذين  الأ�صخا�س  م�صاعدة 

جرائم اأو على تعاطي املمنوعات«.

يف مراحل الدرا�صة الأوىل، حتلم معظم ال�صغريات اأن ي�صبحن 

ع�صلي  اأبو  با�صكال  الطالبة  مع  كرب  احللم  هذا  معلمات. 

التي تقول: » كنت اأحفظ درو�صي عرب متثيل دور مدّر�صة ت�صع 

ل�صهادة  الأخرية  ال�صنة  يف  هي  الآن،  لتالميذها«.  العالمات 

الإجازة يف تعليم الريا�صيات.

اختار الطالب بول اأبو عّني، اخت�صا�س اإدارة الأعمال - م�صار 

اإل بالت�صويق،  اإذ جّرب الأق�صام جميعها ومل يقتنع  الت�صويق، 

اأ�صاتذتي ، فقد ن�صحوين بهذا امل�صار كونه  ويو�صح: »�صاعدين 

الأف�صل بالن�صبة اإىل موؤّهالتي وقدراتي«.

اأمام طالبة الجتماع  مّهدت توجيهات اجلامعات الطريق 

لختيار  اإيجاًبا  و�صّجعتها  ال�صامي،  ماريا  العامة  والعالقات 

هذا الخت�صا�س الذي كانت متيل اإليه اأ�صاًل. مع ذلك ت�صري 

بنوٍع  �صعرت  الأول  الدرا�صي  العام  الأول من  الف�صل  اأّنها يف  اإىل 

يف  ت�صب  املــواد  اأ�صبَحت  الثاين  الف�صل  يف  ولكن  الندم،  من 

الخت�صا�س، فباتت اأكرث قناعة به.

الثانوية  يف  فهو  مغايرة،  ق�صة  عطاالله  كالرك  للطالب 

العامة ق�صم علوم احلياة، لكّنه يتابع دورة تخ�ص�صية كمدّرب 

اإىل  الثانوية،  �صهادته  نْيل  بعد  ي�صعى  اأّنه  كما  بدنية،  لياقة 

التخ�ص�س يف امل�صرح. يريد اأن ي�صبح مدّرًبا ليجد عماًل ب�صرعٍة، 

ال�صهرة  يعطيه  اأن  وميكن  احلياة  يف  �صغفه  فهو  امل�صرح  اأما 

اإًذا الخت�صا�صان ي�صّكالن جزًءا  التي يطمح اإىل حتقيقها«. 

ل اأحدهما على الآخر. من حياته ول يف�صّ

اأما الطالبة رىل زيادة، فقد اأ�صاعت �صنتني يف درا�صة الهند�صة 

اأن  قبل  جمالها،  يف  بالتخ�ص�س  ذووها  اأقنعها  التي  املعمارية 

اإىل  اأّنها متيل  اجلرافيكي  الر�صم  اأثناء ح�ص�س  تكت�صف يف 

هذا الخت�صا�س، فتخّلت عن حلم والديها وانطلقت لتحقيق 

حلمها اخلا�س. 

اإعداد: رميا �صوميط

            الرقيب كر�صتينا عّبا�ض

66
العدد 407

�ضباب واخت�ضا�ضات

ال�صيد طوين ا�صكندر

بني الرغبات وحاجات ال�سوق

كيف ميكن اختيار 

الخت�صا�ض اجلامعي



املعايري ال�صرورية لختيار الخت�صا�ض

يوؤكد الخت�صا�صي يف علم النف�س الجتماعي ال�صيد طوين 

ا�صكندر اأّن املعيار الأول لختيار مو�صوع الخت�صا�س اجلامعي 

هو رغبة الطالب ال�صخ�صّية، مع الأخذ بعني العتبار طاقاته 

وقدراته الذاتية، النف�صية منها واجل�صدية والذهنية، بالإ�صافة 

اإىل موؤهالته العلمية ومواهبه اخلا�صة. فرغبة املرء يف وظيفة 

فالإن�صان  فيها.  النجاح  على  قدرته  بال�صرورة  تعني  ل  معّينة 

اخلجول مثاًل، ل ميكنه اأن يعمل يف جمال العالقات العامة، 

كما اأّن الطالب الذي يخ�صى روؤية الدم ل ي�صتطيع اأن يكون 

جّراًحا. من جهة اأخرى، هناك العالمات املدر�صية التي حتّدد 

قدرة الطالب على اختيار اخت�صا�س ما، فالذي مل يحرز جناًحا 

يف املواد العلمية مثاًل، ل ي�صتطيع اأن يدر�س الهند�صة اأو الطب.

اأ�صا�صي يجب  املذكورة، هناك عامل  العوامل  اإىل  بالإ�صافة 

اأن يوؤخذ بعني العتبار لدى اختيار مهنة امل�صتقبل، وهو حاجة 

باتت  التي  الخت�صا�صات  من  الكثري  فهناك  العمل.  �صوق 

ا يف �صوق العمل، لذلك ُين�صح الطالب بالبحث  ت�صّكل فائ�صً

يف املجالت الوظيفية املتاحة يف املجتمع واملتوافقة مع ميولهم 

وقدراتهم.
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ماريا ال�صاميرفقا عبا�ض

كالرك عطاالله

بول اأبو عّني

يو�صف معو�ض



 �صوق العمل واآفاق الع�صر

الخت�صا�صات  من  عــدد  اإىل  الإطــار  هــذا  يف  ــرباء  اخل ي�صري 

فروع  بع�س  بينها  ومن  حالًيا،  العمل  فر�س  لها  تتوافر  التي 

الهند�صة كهند�صة امليكانيك وهند�صة البرتول، واخت�صا�س 

اإىل  العمل  �صوق  حاجة  اإىل  ُي�صار  الطبابة،  اإطار  ويف  امل�صاحة. 

اإذ ثّمة نق�س كبري يف هذا املجال.  التمري�س  اخت�صا�صيني يف 

ا املحا�صبة وتدقيق احل�صابات،  من الخت�صا�صات املطلوبة اأي�صً

واحلقوق، والخت�صا�س الأخري مينح الطالب فر�س التقّدم اإىل 

وظائف خمتلفة ككّتاب عدل وروؤ�صاء دوائر واأقالم، بالإ�صافة 

اإىل الوظائف التي يتيحها العمل يف الق�صاء وممار�صة املحاماة.

مهند�س  وظيفة  حالًيا  ا  منــوًّ ــرث  الأك الوظائف  بني  ومــن 

م�صروع.  ومدير  اإداري  وحما�صب  ت�صويق  ومدير  برجميات 

جمال  يف  حديثة  اخت�صا�صات  اجلامعات  يف  تربز  كذلك، 

الذكاء ال�صطناعي  اأبرزها تكنولوجيا  التكنولوجيا، ومن 

التي يعتربها العلماء مبثابة كهرباء الع�صر احلديث.

 

دور الأهل: التوجيه ولي�ض القمع

واإعطاوؤها  احرتامها  يجب  التي  الطالب  رغبة  جانب  اإىل 

قرارات  الأهل يف دعم  دور  اإىل  ا�صكندر  ال�صيد  ي�صري  الأولوية، 

الأف�صل  لختيار  وتوجيههم  تخ�ص�صهم،  ب�صاأن  اأولدهـــم 

والقمع.  ال�صغوط  ممار�صة  دون  من  والإر�ــصــاد،  الن�صح  عرب 

�صنوات  منذ  لأولدهـــم  ــل  الأه متابعة  اأهمّية  يــوؤّكــد  وهــو 

واكت�صاف  مواهبهم،  تنمية  على  وم�صاعدتهم  الطفولة 

الطريق  لأّنهم بذلك ميّهدون لهم  التي جتذبهم،  الهوايات 

�صلبًيا  دوًرا  اأحياًنا  الأهل  يوؤدي  اأخرى،  للم�صتقبل. من جهة 

اأولدهم على  حني يحاولون فر�س رغبتهم ال�صخ�صية، وحّث 

طالب  من  فكم  يرغبونها.  ل  قد  اخت�صا�صات  اإىل  التوّجه 

يكون  اأن  دون  من  والدته،  اأو  والده  لرُي�صي  ا  اخت�صا�صً اختار 

مقتنًعا به �صخ�صًيا؟ وكم مّرة ن�صمع اأّن فالًنا يتابع درا�صته 

ا،  مهند�صً ي�صبح  اأن  يريده  والده  لأن  مثاًل  الهند�صة  جمال  يف 

اأن تتخ�ص�س يف جمال الّطب »كي  اأهلها  اأّن فالنة رف�س  اأو 

كّله  هــذا  اإّن  ــة«...  ــدرا�ــص ال يف  عمرها  �صنوات  ت�صّيع  ل 

ال�صيد  ي�صيف  العائلي. من هنا،  القمع  يندرج حتت عنوان 

ا�صكندر: على الوالدين اأن يتفّهموا اأن اأولدهم غري م�صوؤولني 

عن حتقيق الأحالم التي عجزوا هم عن حتقيقها، ول عن 

الأهل  على  يجب  لذا  اأحدهما.  يعانيه  الذي  النق�س  تعوي�س 

ثم  ومن  راأيهم  اإىل  في�صتمعون  اأولدهــم  رغبة  يحرتموا  اأن 

الأن�صب. فهناك  القرار  اتخاذ  مل�صاعدتهم يف  به  يناق�صونهم 

فارق كبري بني توجيه الأهل لأولدهم، وبني اعتماد اأ�صلوب 

القمع الذي يعود بال�صرر على هوؤلء.

ملخاوف  التنّبه  اإىل  الأهــل  ا�صكندر  ال�صيد  يدعو  كذلك، 

التوّجه  يخ�صى  من  فهناك  وتبديدها.  وهواج�صهم  اأبنائهم 

اأو خلوفه  اإىل اخت�صا�س معنّي ب�صبب البعد اجلغرايف للجامعة 

ل  يف�صّ وقد  �صيًئا،  عنه  يعرف  ل  اإىل عامل جديد  الدخول  من 

واإن  يختارونه  الذي  الخت�صا�س  يف  برفاقه  يلتحق  اأن  حينئٍذ 

كان مغايًرا لرغبته ال�صخ�صية، وهنا ياأتي دور الأهل يف اإر�صاده 

نحو القرار ال�صائب.

ا قدرات الطالب يف �صن مبكرة،  يجب اأن يراقب الأهل اأي�صً

ويبدي  الر�صمي،  املنهج  عبء  حتّمل  على  قادر  غري  فالبع�س 

قد  املقابل  يف  ولكّنه  املدر�صية،  عالماته  يف  م�صتمًرا  تراجًعا 

ميلك موهبة معّينة ُتنبىء مب�صتقبٍل واعد. وهنا يجب على 

الأهل ا�صتدراك املوقف وتوجيه الطالب نحو التخ�ص�س املهني، 

الذي يح�صر املادة التعليمية يف جمال الخت�صا�س ويخّفف عنه 

عبء كرثة املواد التي ل يحتاجها يف جمال اخت�صا�صه.
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 scientificamerican اأّكدت درا�صة اأجراها باحثون من جامعتي اأوك�صفورد الربيطانية وييل الأمريكية، ون�صرها موقع

فاإّن  الدرا�صة،  الذكاء ال�صطناعي يطّور قدراته ب�صرعة، ما يهّدد ب�صيطرته على عّدة جمالت وظيفية. وبح�صب  اأّن 

الذكاء ال�صطناعي �صي�صبح قادًرا على تويّل خمتلف الوظائف الب�صرية يف غ�صون 120 عاًما.  ومن املتوّقع اأن تتفّوق 

الآلت على الب�صر يف ترجمة اللغات وكتابة املقالت املدر�صية بحلول العام 2026، ويف قيادة ال�صاحنات بحلول العام 

2027، ويف العمل يف جتارة التجزئة يف العام 2031، ويف كتابة واحد من اأف�صل الكتب مبيًعا بحلول العام 2049، ويف اإجراء 

اجلراحات بحلول العام 2053.

يف املقابل، يوؤكد اخلرباء على موقع »فورب�س« وجود عدد كبري من الوظائف التي لن يتمكن الذكاء ال�صطناعي 

النف�صي،  )العالج  والتعاطف  التوا�صل  اإن�صانية بحتة، مثل  تتطّلب �صفات  التي  ا تلك  ال�صيطرة عليها، خ�صو�صً من 

والعالج الرتفيهي، والعناية بكبار ال�صن(، والإبداع واخليال اخل�صب )الكتابة الأدبية والفنون والخرتاعات والهند�صة(، 

والتفكري النقدي )الق�صاء(، واملهارات الريا�صية )تدريب ريا�صي واحرتاف ريا�صة ما(.
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املدر�صة: تنمية مبكرة للمواهب واملهارات

ال�صيد  ويو�صح  والإر�ــصــاد،  التوجيه  يف  دورهــا  ا  اأي�صً للمدر�صة 

العلوم  الطالب  تزويد  على  تقت�صر  ل  مهمتها  اأّن  ا�صكندر 

وثقافًيا،  اجتماعًيا  اإعداده  ا  اأي�صً ت�صمل  واإمّنا  فقط،  واملعارف 

اإ�صافًة اإىل �صقل مواهبه وتنمية مهاراته منذ املراحل الدرا�صية 

الخت�صا�س  اختيار  يف  م�صتقباًل  ي�صاعده  الذي  الأمر  الأوىل، 

توجيه  يف  املدر�صة  فُت�صهم  الثانوية،  املراحل  يف  اأّمــا  املالئم. 

موؤهالته  وفق  قدراته  يالئم  الذي  الخت�صا�س  نحو  الطالب 

ورغبته ال�صخ�صية كما اأ�صرنا �صابًقا.

اجلامعة: ج�صر العبور

اجلامعة ج�صر عبور بني املدر�صة واملجتمع الأو�صع، يقول ال�صيد 

ا�صكندر، هي وقبل اأن ت�صتقبل الطالب يف الخت�صا�صات التي 

اختاروها، ت�صاعدهم على اتخاذ القرار من خالل ور�س العمل 

التي تقيمها يف املدار�س حيث يعر�س مندوبوها الخت�صا�صات 

اإر�ــصــادات  يقّدمون  كما  العمل،  �صوق  وحــاجــات  املتوافرة 

ا  توجيهية حول خمتلف الخت�صا�صات اجلامعية. ويوؤكد اأي�صً

على اأهمية الور�س املذكورة يف خلق اأجواء تناف�صية ي�صتفيد 

اأمامه،  املتاحة  باخليارات  ملًما  ي�صبح  لأّنــه  الطالب  منها 

من  الهائل  الكّم  يرهبهم  قد  الطالب  بع�س  اأّن  اإىل  م�صرًيا 

العرو�صات التي تقّدمها اجلامعات، لذلك يجب اأن مننحهم 

الوقت الكايف لدرا�صة اخليارات وغربلتها ومن ثم اختيار ما 

ينا�صبهم.

بالإ�صافة اإىل ور�س العمل اجلماعية، توؤّمن اجلامعات لقاءات 

املر�صدين  اأحد  خاللها  ي�صاعدهم  الراغبني  للطالب  فردية 

يف  ح�ص�س  بح�صور  لهم  ت�صمح  كما  خياراتهم،  حتديد  يف 

�صفوفها للتعّرف اإىل الخت�صا�س الذي يرغبون التوّجه اإليه.

يف اإطار مماثل، ي�صّكل طالب اجلامعات وخّريجوها م�صدًرا 

يف  الثانويني  الطالب  م�صاعدة  �صاأنه  من  للمعلومات  مفيًدا 

تكوين روؤى وا�صحة حول خمتلف الخت�صا�صات، واجلامعات 

والإر�صاد  الن�صيحة  تقدمي  اإىل  بالإ�صافة  تدري�صها.  تتيح  التي 

لختيار الكّلية املنا�صبة.



الزمن،  من  عــقــوًدا  دام  اإهــمــاٍل  بعد 

مدينة  يف  كرم  بك  يو�صف  بيت  عاد 

زغرتا اإىل دائرة ال�صوء بف�صل جهود اأبناء 

وت�صميمهم  الطبي�س  �صعيد  املــرحــوم 

»الَكَرمي«  املجد  بيت  ترميم  على 

اللبنانية.  والأ�صالة  الوطني  والـــرتاث 

الذي  الرتاثي  البيت  ت�صييد  تاريخ  يعود 

العام  اإىل   ،1823 العام  يف  كرم  فيه  ُولد 

�صّيده  الـــذي  البيت  ــذا  ه مــن   .1777

ال�صما�س فرن�صي�س كرم، انطلق يو�صف 

وقائد،  كزعيٍم  م�صريته  يف  كرم  بك 

والوطنية  ال�صجاعة  �صخ�صه  يف  جامًعا 

واملحبة والإميان... 

انتقلت ملكية املنزل اإىل الورثة جياًل 

حماولة  من  اأكرث  وف�صلت  جيل،  بعد 

لإدراجه على لئحة اجلرد العام لالأبنية 

الرتاثية. يف العام 2011 ا�صرتى اآل الطبي�س 

حم�صن  و�صقيقاه  الطبي�س  �صعيد  )�صايد 

اأُعيد  التي  الَكَرمية«  »العمارة  اإىل  عاد  واملتطّرفني،  الظاملني  وجه  يف  �صيفه  ا  وممت�صقاً جواده  �صهوة  ا  ممتطياً كرم  بك  يو�صف  لبنان  بطل  عاد 

ا. ا وطنياً ا يحت�صن اإرثاً ترميمها، وهي البيت الذي كان ي�صكنه »البيك« واأ�صبح متحفاً

�صهد هذا البيت عرب التاريخ ا�صت�صافة الأمراء وكبار احلّكام وامل�صوؤولني وكل مكونات املجتمع اللبناين من جميع الطوائف. وها هو اليوم يتحول 

اإىل متحف خا�ض ببطل تلك املرحلة من تاريخ لبنان وهو ي�صاهي بقيمته املتاحف الرتاثية الكربى.

متاحف يف بالدي
اإعداد: جان دارك اأبي ياغي - ت�سوير: العريف جاك بيطار

منزل يو�سف بك كرم يف زغرتا:

ا ا وطنياً متحف يحت�صن اإرثاً



ترميمه  على  وعملوا  املنزل  وبطر�س(، 

تداعى  بعدما  اخلا�صة   باإمكاناتهم 

اإعادة  بعد  الزمن.  مّر  على  منه  ق�صم 

ترميمه  بح�صب املعايري الهند�صية التي 

و�صعها املهند�صون واخلرباء، اأُدرَِج البيت 

لبنان،  يف  ال�صياحية  املعامل  قائمة  يف 

العام  اجلـــرد  لئــحــة  يف  ت�صجيله  ومّت 

افُتتح   2013 العام   ويف  الرتاثية،  لالأبنية 

املتحف برعاية وزير الثقافة.

اأعاد مالك املبنى اجلديد و�صع البالطة 

مدخله،  تعلو  كانت  التي  التذكارية 

وقد ُنق�س عليها الآتي: »ال�صما�س كرم 

اعتنى يف التاأ�صي�س – له ولولده - طالب 

من الله الكرم«. واملق�صود بولده يو�صف 

كرم، جّد بطل لبنان الذي حمل ا�صمه. 

عليه  وامل�صرف  املتحف  مدير  يقول 

ال�صيد حم�صن الطبي�س اإّن اأعمال اإعادة 

ا�صتغرقت  كــرم  بك  يو�صف  دار  بناء 

اخلريطة  وفــق  ون�صف  �صنوات  ثــالث 

هند�صة  مع  تتطابق  التي  الهند�صية 

مع  التعاون  اإىل  م�صرًيا  الأ�صلية،   الدار 

عن  درا�ــصــات  اأجـــروا  الذين  من  نخبة 

الأديب  بينهم  ومن  كرم  بك  يو�صف 

موري�س  والــ�ــصــاعــر  ــني  مي اأ.  حم�صن 

بهدف  اخلــازن،  �صمعان  والأ�صتاذ  عواد 

املرحلة  اإجناز  بعد  للمتحف  التخطيط 

الأوىل اأي مرحلة البناء. 

رحلة البحث عن املقتنيات 

طبقات  ثــالث  مــن  املتحف  يتاألف 

عدة  ولــه  الــقــدمي،  احلجري  العقد  من 

مداخل وخمارج كان كرم ي�صتعملها 

اأما املقتنيات فقد  لت�صليل العثمانيني. 

على  الطبي�س  حم�صن  ال�صيد  جمعها 

يف  خاللها  جال  تقريًبا  عاًما   35 مدى 

�صماًل  زغرتا  )من  اللبنانية  املناطق 

لبنان(،  بجبل  مــروًرا  جنوًبا  جزين  اإىل 

كبرية  جمموعة  ح�صيلتها  وكانت 
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وعدد  وال�صور  والكتب  املخطوطات  من 

كانت  التي  وال�صيوف  الــبــواريــد  مــن 

لكرم ورجاله. 

عندما  ال�صياق:  هــذا  يف  يــقــول  وهــو 

ليو�صف  متحف  لإقامة  ــداد  الإع بداأنا 

مرا�صالته  جــمــع  عــلــى  عملنا  بــك 

يف  كتابات  من  له  وما  القنا�صل  مع 

والإيطايل  والرتكي  الفرن�صي  الأر�صيف 

�صعينا  كذلك  بكركي.  اأر�صيف  ويف 

والبريق  ال�صخ�صي  و�صيفه  ثيابه  جلمع 

وكل ما له عالقة به وبفكره. وحر�صنا 

على اأن نن�صر �صريته ليتعّرف العامل اإليه 

لي�س كبطٍل حمارٍب يف �صبيل ا�صتقالل 

كمفّكٍر  ا  اأي�صً واإمّنــا  فح�صب،  بالده 

�صبق ع�صره بدعوته اإىل الوحدة العربية. 

جولة يف املتحف

ينطلق  الذي كان  الأر�صي  الطابق  يف 

كبري  رتاج  مهماته،  يف  الع�صكر  منه 

من  ومقعدان  عظيم(  )بــاب  مزخرف 

الداخل  ويف  احلــّرا�ــس،  جللو�س  احلجر 

اخليل  واإ�صطبل  اخلدم  ل�صكن  اأقبية 

وبيت املونة واملطبخ مع كل الأواين التي 

)حّلة  الفرتة  تلك  يف  ُت�صتعمل  كانت 

كلغ،   500 حلــواىل  تت�صع  التي  الطبخ 

جــرن  ـــن،  ال حمم�صة  حمــمــول،  فـــرن 

وفيه  بالعاج(.  مطّعمة  ومدقة  الكّبة 

اأواٍن  اخليل،  عدة  تراثية،  اأدوات  ا  اأي�صً

التعذيب  )اأدوات  الأتــراك  من  م�صادرة 

الأ�صابع،  لقطع  مق�ّس  بينها:  ومــن 

ال�صيدة  متثال  الل�صان...(،  لقطع  واآخر 

دائــًمــا يف  ــذي كــان يحمله  ال الــعــذراء 

املرجان  م�صابح  من  جمموعة  جيبه، 

خزنة  ول�صقيقته،  لــه  عــائــدة  الأحــمــر 

جمموعة  �صنة،   250 عمرها  مرقمة 

الذي  الــبــارود  برميل  لرجاله،  خناجر 

القدمي،  ال�صالح  لدّك  ُي�صتعمل  كان 

املنزل  خلدمة  الأدوات  مــن  جمموعة 

قفل  القمح،  قّبان  الفحم،  )مكاوي 

التي  الأواين  وبع�س  ومفتاحه...(  الباب 

زغرتا.  منطقة  بها  ت�صتهر  كانت 

من  م�صنوعة  الفواني�س  من  وجمموعة 

و�صاعات  الزيت،  بوا�صطة  ت�صاء  الفخار 

يدوية  وقــداحــات  الــذهــب،  مــن  جيب 

�صنع زغرتا، وكتب �صالة، وغريها...

الطابق  اإىل  حجري  درج  عرب  �صعدنا 

الأول، وهو موؤّلف من دار وغرف لل�صكن 

من  والعديد  »البيك«  مكتب  وفيه 

�صيوف  العربية،  �صيوفه  اأحد  مقتنياته: 

ال�صليب،  تعود لرجاله، خ�صبة من عود 

يف  الر�صائل.  لإر�ــصــال  قــدمي  تلفك�س 

والديه  نوم  غرفة  ا،  اأي�صً نف�صه  الطابق 

عــدد من  ــق على جــدرانــهــا  ــّل ُع وقــد 

يو�صف  جانب  اإىل  حاربوا  لأبطاٍل  ال�صور 

حم�صن  اأجــداد  بينهم  ومن  كرم  بك 

ُعّلقت  اجلــدران  اأحــد  على  الطبي�س. 

م�صبحة مطّعمة بالف�صة وم�صغولة يدوًيا 

هي هدية من مفتي طرابل�س »للبيك« 

بعد انت�صاره يف معركة بن�صعي، وُتعترب 

الأو�صط. كما  ال�صرق  اأكرب م�صبحة يف 

مع  لوالدته  العائدة  اخلياطة  اآلــة  جند 

يو�صف  طفولة  اإىل  تعود  و�صور  لها  �صورة 

اأخـــرى، مركع  ـــة  زاوي بــك كـــرم. يف 
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بخط  خمطوطات  به،  اخلا�س  ال�صالة 

ترافق  كانت  قدمية  ت�صوير  اآلــة  يــده، 

ووثيقة  واملــعــارك،  احلمالت  يف  رجاله 

اأن  لــه  جتيز  ب�صري  جــّبــة  مــن  مهمة 

الإجماع  على  يدل  ما  با�صمها،  ينطق 

حول �صخ�صه.

من  ن�صعد  حجرية،  �صالمل  عرب  ا  اأي�صً

الأخري  الطابق  اإىل  الأول  الطابق  داخل 

و�صريره  »الــبــيــك«  نــوم  غــرفــة  حيث 

ال�صخ�صية،  اأغرا�صه  وخزانته وبع�س من 

ومنها نخرج اإىل ال�صطيحة حيث كان 

وامللوك،  الأمــراء  من  �صيوفه  ي�صتقبل 

والتي تطّل على كني�صة ال�صيدة الأثرية 

يف زغرتا. 

حم�صن  ال�صيد  اجلــولــة  يف  مرافقنا 

اأّن  اإىل  ختامها  يف  ي�صري  الطبي�س 

اأمثال  الوطنية  التاريخية  ال�صخ�صيات 

تكون  اأن  يجب  ــرم  ك بــك  يو�صف 

ـــان  ذكــراهــا حــا�ــصــرة دائــًمــا يف اأذه

»اجلي�س  اإىل  حتية  ويوّجه  اللبنانيني، 

يو�صف  ت�صبه  التي  املوؤ�ص�صة  اللبناين، 

مل�صلحة  بالذات  الت�صحية  يف  كرم  بك 

الوطن«.

ماآثر وبطولت

تعّلم يو�صف بك كرم مبادئ اللغتني 

مبادئ  در�س  كما  والعربية،  ال�صريانية 

الإيطالية  يتقن  وكان  والنحو،  ال�صرف 

بل  بــذلــك،  يكتِف  ومل  والفرن�صية. 

اأ�صبح  حتى  ثقافته  تطوير  على  عمل 

والعلمية  والأدبية  الدينية  بالأمور  ا  ُمِلًمّ

تعّلم  كما  الإدارية،  وحتى  والتاريخية 

الها�صم  ال�صيخ عماد  يد  الفرو�صية على 

العاقوري. عا�س حياة التقوى منذ �صغره 

فرو�صه  ممار�صة  عن  يوًما  ينقطع  ومل 

والثقافة  الفرو�صية  بني  فجمع  الدينية، 

والإميان. 

على  الثورة  كرم  بك  يو�صف  اأعلن 

باحلرب  حًبا  ل  العثماين،  احلــاكــم 

ــا  اإمّن من�صب،  اأو  مبــركــٍز  طمًعا  ول 

�صعبه  و�صيادة  اأر�صه  كرامة  عن  دفاًعا 

�صرخة  كانت  فثورته  اإن�صانه.  وحرية 

امل�صتعمر  وجه  يف  وطنية  وانتفا�صة  حق 
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 ،1845 العام  يف  كرم  اأّن  ُيروى  الظامل. 

الدولة  لع�صكر  ت�صّدى  عمر23،  يف  وهو 

الأهايل  �صالح  نزع  اأراد  الذي  العثمانية 

يف ال�صمال بالقوة، فاأحلق به �صّر هزمية 

ال�صالح  من  كبرية  كمية  منه  وغنم 

والذخائر. فو�صعت الدولة مكافاأة قّيمة 

علم  وملا  ميًتا.  اأو  حًيا  بكرم  ياأتي  ملن 

ودخل  طرابل�س  اإىل  بنف�صه  نزل  بذلك، 

بنف�صه:  معّرًفا  العثماين  القائد  مقر 

ملن  جائزة  و�صعت  دولتك  اأّن  »بلغني 

حًيا،  اإليك  بي  ياأتي  اأو  براأ�صي  ياأتيك 

اأنا بني يديك فافعل ما ت�صاء على  فها 

الفقراء«.  على  اجلائزة  بتوزيع  تاأمر  اأن 

اإىل  دفعك  ــذي  ال »مــا  القائد:  ف�صاأله 

اأن  »علمت  كـــرم:  رّد  الــعــ�ــصــيــان؟« 

ال�صالح  جلمع  اإلينا  ــادم  ق الع�صكر 

ما  ببلدي  �صيفتعل  واأّنه  القاهرة،  بالقوة 

قام به يف غري اأماكن من البلد حيث 

اعتدى على الأهايل وعاملهم بوح�صية 

الكنائ�س.  وحرمة  الكهنة  واأهـــان 

والنفور من  و�صعبي  فحملني حبُّ بلدي 

اجَلْور والظلم على اأن اأفعل ما فعلت«. 

وحرية  ــرم  ــجــراأة ك ب الــقــائــد  اأُعــجــب 

�صمريه وقّرر العفو عنه و�صرفه مكّرًما.
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من اأقواله

اللبنانيني  اإىل  وّجهها  ر�صالة  يف  كرم  بك  يو�صف  يقول 

تاأييد  طلبت  لأّنني  ُحوربت  لقد   ...»:1866 حزيران   20 يف 

احلق الوطني، اأي حق جميع اإخوتنا بالوطن اإىل اأي طائفة 

انتموا...« .

الأقل  ليمتنع كل منكم على  وطني،  »اأبناء  وي�صيف: 

التق�صيم  مــبــادىء  عّنا  ولُنْلِق  الأخ�صام،  م�صاعدة  من 

بالوطن  واإخوان  لبناين  واحد  �صعب  اأّننا  ولنعلم  الطائفي، 

اإذا  اإل  الأوقــات،  اأحد  يف  الذل  يعرَتِنا  ومل  الدهر،  قدمي  من 

كانت تدخل بيننا النق�صامات...«.



العدد 407
75

خا�س كرم عدة معارك �صّد الع�صكر 

بن�صعي  معركة  ــا  ــرزه اأب العثماين، 

من  وغريها  �صبعل  ومعركة  الكبرية 

اجلي�س  بهزمية  انتهت  التي  املعارك 

العثماين.

اإهدن  اأهايل  وّكله   ،1857 اآذار   15 يف 

وق�صم من اأهايل اجلّبة لي�صبح حاكًما 

عــلــى املــنــطــقــة بــ�ــصــالحــيــات اإداريــــة 

العام  ويف  وا�صعة.  وع�صكرية  وق�صائية 

الن�صارى  قائمقامية  وكيل  ُعنيِّ   ،1860

يف جبل لبنان.

ــن حــيــاتــه،  ــنــي م ــدي ال ــب  ــان اجل ويف 

  ،)1845( دن�س  بال  احلبل  اأخوية  �س  اأ�صّ

على  عملت  التي  يو�صف  مار  وجمعية 

م�صاعدة الفقراء واملحتاجني.

تويف �صنة 1889 يف نابويل- اإيطاليا.



• اأوقفت مديرية املخابرات:
 - البداوي  حملة  يف  بكور  الرحمن  عبد  جالل  ال�صوري   -

مغ�صو�صة  تنظيف  اأدوات  وبيع  ت�صنيع  على  لإقدامه  املنيه، 

والأكيا�س  والغالفات  املعدات  يقوم بت�صنيعها. وقد مّت �صبط 

جاهزة  عــبــوات  اإىل  بــالإ�ــصــافــة  الت�صنيع،  يف  امل�صتخدمة 

.)2019/3/27(

- املدعو اإ.ب يف حملة ريفون – ك�صروان، والذي يعّد اأحد اأهم 

واأبرز ال�صركاء الأ�صا�صيني للمطلوب علي منذر زعيرت امللقب بـ 

»اأبو �صلة« يف عمليات ترويج املخدرات يف منطقة جبل لبنان. 

و�صبطت بحوزة املوقوف اأ�صلحة وذخائر خمتلفة )2019/4/8(.

- ال�صوريني: اأ.ع و�س.ع وم.ع يف حملَتي �صن الفيل والريحانية 

– بعبدا، لإقدام الأول على تعاطي املخدرات وترويجها ولدخوله 
الأرا�صي اللبنانية خل�صة، وقد �صبطت بحوزته كمية متنوعة 

مع  امل�صاركة  على  لإقــدامــه  والــثــاين  املــذكــورة.  ــواد  امل من 

بعمليات  للقيام  والتخطيط  �صرقة  عمليات  عّدة  يف  اآخرين 

باأعمال  قيامه  اإىل  بالإ�صافة  مــزّورة،  عملة  وترويج  ــرى،  اأخ

مزّورة  �صورية  م�صتندات  على  الثالث  وحليازة  واحتيال،  ن�صب 

.)2019/4/8(

- عدًدا من املتوّرطني يف الإ�صكال الذي وقع خالل مباراة كرة 

كميل  مدينة  ملعب  على  والأن�صار  النجمة  فريَقي  بني  قدم 

و.ر،  الفل�صطينيون  بتاريخ 2019/4/6، وهم:  الريا�صية  �صمعون 

ع.ح، وم.اأ، واللبنانيون: ك.غ، م.ب، و ه.ب.

ُيذكر اأّن الإ�صكال اأدى اإىل اإ�صابة عدد من املواطنني الذين 

تعّر�صوا لالعتداء خالل تلقيهم العالج يف اإحدى امل�صت�صفيات. 

املخت�س،  الق�صاء  باإ�صراف  املوقوفني  مع  التحقيقات  بو�صرت 

وجتري متابعة املو�صوع لتوقيف باقي املتوّرطني )2019/4/9(.

 – ال�صهيلة  اإ.اأ، يف حملة  وال�صوري  ه.ح،  و  املدعَوين: ع.ع   -

ك�صروان، لإقدامهم على ترويج املخدرات يف املحلة املذكورة، 

و�صبطت بحوزتهم كميًة منها )2019/4/12(.

و م.ح.ع يف مناطق:  و.ح.ع، م.ع،  اأ.ج، ع.ح،  ال�صوريني:   -

جوار البوا�صق، �صربا، ذوق م�صبح والك�صليك، لإقدامهم على 

بطت  �صُ وقد  املذكورة.  املناطق  وترويجها يف  املخدرات  تعاطي 

بحوزتهم كمية متنوعة من املواد املخدرة، بالإ�صافة اإىل اأوراق 

ثبوتية لبنانية مزّورة )2019/4/16(.

- ال�صوري ه. �س يف حملة الزلقا، لإقدامه على ترويج املخدرات. 

بطت بحوزته كمية منها )2019/4/20(. وقد �صُ

- املدعو عي�صى عبا�س ا�صماعيل املعروف بـ»علي« يف بريتال، 

اإطالق  بجرم  التوقيف،  مذكرات  من  كبري  بعدد  واملطلوب 

النار على دوريات اجلي�س وقوى الأمن الداخلي وقتل ع�صكريني 

واإ�صابة اآخرين وتهديد م�صوؤولني، وهو من اأخطر املطلوبني من 

ع�صابة القتيل علي زيد ا�صماعيل )2019/4/21(.

 – الكفاءات  حملة  يف  ف.�ــس،  وال�صوري  ح.ب،  املواطن   -

وقد  وترويجها.  باملخدرات  الإجتــار  على  لإقدامهما  املريجة، 

املواد  من  ومتنوعة  كبرية  كمية  املوقوَفني  بحوزة  بطت  �صُ

املخدرة، بالإ�صافة اإىل مبلغ مايل )2019/4/2(.

- املواطن ع.�س، وال�صوري خ.اإ، يف خميم �صاتيال، لإقدامهما 

خمتلفة  اإ�ــصــكــالت  وافــتــعــال  مــــزّورة  عملة  تــرويــج  على 

.)2019/4/22(

• دهمت قوة من مديرية املخابرات توؤازرها قوى من وحدات اجلي�ض 
ا: املنت�صرة عمالنياً

عن  معلومات  لتوافر  اخلرفان  عبا�س  اأحمد  املدعو  منزل   -

اإحدى  من  بالقرب  الكائن  منزله  حتت  نفق  بحفر  قيامه 

يوميات اأمنية

مالحقة املتوّرطني بق�صايا املخدرات والإرهاب م�صتمّرة
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الروم  )مطرانية  الكنائ�س 

حمّلة  يف  الــكــاثــولــيــك( 

القدمي-بعلبك،  ال�صوق 

عن  البحث  بغية  ــك  وذل

مقتنيات ثمينة. وقد اأُوقف 

املذكور ومّت ك�صف النفق 

امل�صتخدمة  املعدات  و�صبط 

اآلة  اإىل  بالإ�صافة  للحفر، 

داخله  الأوك�صيجني  ل�صخ 

.)2019/4/13(

لالإرهابي  - خمزًنا عائًدا 

اللـه يف حملة  العبد  هاجر 

�صوريا، وذلك  �صارع  التبانة 

ملف  مــتــابــعــة  بنتيجة 

الإرهابي املذكور الذي ُقتل 

قبل  من  مطاردته  خــالل 

حملة  يف  اجلي�س  من  قوة 

 .2018/2/4 بتاريخ  التبانة 

مّتت م�صادرة مواد متفجرة 

وه.ع،  ع.ع.  املدعَوان  واأُوقف  املخزن،  من  كلغ   47.5 زنتها 

لرتباطهما باملو�صوع )2019/4/15(.

ذت على  - مزرعة يف بلدة رياق – البقاع اإثر عملية �صطو ُنفِّ

املزرعة على  يف  ُعــرث  وقــد  بــريوت،  يف  ال�صريفة  اأحــد حمــالت 

خمتلفة  عمالت  من  مايل  مبلغ  وبداخلها  خمباأة  حقيبة 

.)2019/4/12(

الق�صاء املخت�ض كالاً من: اإىل  • اأحالت مديرية املخابرات 
التي  الإرهابية  التنظيمات  اإىل  �صوريني لنتمائهم  - خم�صة 

جانبها  اإىل  ومل�صاركتهم  عر�صال  بلدة  يف  موجودة  كانت 

ولعملهم   ،2014 العام  خالل  اجلي�س  وحدات  على  بالعتداء 

اأمنًيا ولوج�صتًيا مل�صلحتها ولن�صمامهم اإىل خلية اأمنية تابعة 

لإحدى التنظيمات الإرهابية بهدف مراقبة مواطنني مقّربني 

من الأجهزة الأمنية ل�صتدراجهم، حيث عملت اخللية على 

و2016  الأعوام 2014، 2015  وت�صفية عدد منهم خالل  خطفهم 

.)2019/4/11(

داع�س  اإىل تنظيم  اإبراهيم مثلج، لنتمائها  املدعوة منى   -

التنظيم  اإ�صدارات  ن�صرها  عرب  مل�صلحته،  ولعملها  الإرهابي 

اأ�صخا�س  لتجنيد  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  على  املذكور 

وحّثهم على النتقال اإىل �صوريا لاللتحاق بالتنظيم والقتال اإىل 

جانبه، وملحاولتها دخول الأرا�صي اللبنانية خل�صًة بوا�صطة اأوراق 
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ثبوتية �صورية مزّورة، ولوجود عّدة بالغات 

عن  بحّقها  �صادرة  اأحكام  وخال�صات 

اإىل  النتماء  بجرم  ق�صائية  مراجع  عّدة 

التنظيم املذكور)2019/4/11(.

خ.اإ.�ــس،  وال�صوري  ع.�س.�س،  املدعو   -

و  اأ.م.ب،  و  م.م.اأ،  والفل�صطينيني: 

والثاين على  الأول  م.ع.غ، وذلك لإقدام 

املزورة وترويجها يف جميع  العملة  حيازة 

املناطق اللبنانية، ولإقدام الثالث والرابع 

والأوراق  امل�صتندات  تزوير  على  تعمل  ع�صابة  ت�صكيل  على 

اأ�صخا�س  اإىل  واإر�صالها  واملدر�صية  ــة  والإداري وامل�صرفية  الثبوتية 

�صهادات  على  الأخري  ول�صتح�صال  اللبنانية،  الأرا�صي  خارج 

بط بحوزتهم عدد من امل�صتندات الثبوتية  مدر�صية مزّورة. وقد �صُ

عمليات  يف  ي�صتخدم  حا�صوب  جهاز  اإىل  بالإ�صافة  املـــزّورة، 

التزوير)2019/4/30(.

 

القيادة حتّذر من ا�صتعمال طائرات التحّكم عن بعد

التوجيه  مديرية  عن  �صادر  بيان  يف  اجلي�س  قيادة  حــّذرت 

على  بعد  عــن  التحّكم  طــائــرات  مالكي   )2019/4/16(

فوق  ا�صتعمالها  خطورة  من  واأحجامها،  اأنواعها  خمتلف 

الأرا�صي اللبنانية، وبخا�صٍة قرب املراكز الع�صكرية والأماكن 

مديرية  عن  �صادر  ترخي�س  دون  من  واحليوية،  احل�صا�صة 

القانونية  واملالحقة  اإ�صقاطها  طائلة  حتت  وذلك  التوجيه، 

خماطر  من  ت�صّكله  اأن  ميكن  ملا  نظًرا  م�صّغليها،  بحق 

وال�صالمة  الأمنية  والأجهزة  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  على  ج�صيمة 

العامة وعلى الطائرات الع�صكرية واملدنية، ولإمكان ت�صّببها 

بوقوع حوادث مميتة. وذّكرت القيادة باأّن امل�صتندات الالزمة 

لطلب ترخي�س ت�صوير بوا�صطة طائرة �صغرية متوافرة على موقع 

.www.lebarmy.gov.lb اجلي�س الإلكرتوين

 

العثور على مدفع هاون واأعتدة ع�صكرية وذخائر

بتاريخ 2019/4/16، عرثت دورية من مديرية املخابرات يف اأر�س 

زراعية تقع بني بلدَتي عني الزيت وخربة داوود – عكار، على 

�صناديق  وخم�صة  قاعدة  مع  ملم،   82 عيار  من  هاون  مدفع 

اأ�صلحة  اأخرى على  ذخرية عائدة له )50 قذيفة(. وعرثت دورية 

وذخائر واأعتدة ع�صكرية خمتلفة يف حملة وادي عطا- عر�صال، 

من خمّلفات التنظيمات الإرهابية.

على  نف�صها  املديرية  من  دورية  عرثت   ،2019/4/17 وبتاريخ 

وذخائر  العيارات،  خمتلف  من  الأ�صلحة  من  كبرية  كمية 

قدمية ال�صنع غري �صاحلة لال�صتخدام يف حملة �صينيق – �صيدا.

 

خرق اإ�صرائيلي

اأقدم زورق حربي تابع للعدو الإ�صرائيلي، بتاريخ 2019/4/16، 

الناقورة،  راأ�ــس  مقابل  اللبنانية  الإقليمية  املياه  خرق  على 

مل�صافة حواىل 370 مرًتا وملدة ثالث دقائق.

مع  بالتن�صيق  اخلرق  مو�صوع  املخت�صة  اجلهات  تابعت  وقد 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

حترير طفَلني خمطوَفني وتوقيف اخلاطَفني

بتاريخ 2019/4/9، ولدى توافر معلومات ملديرية املخابرات عن 

وجود طفَلني قا�صَرين �صوريني كانا قد ُخطفا بتاريٍخ �صابق يف 

مديرية  من  دورية  اأوقفت  مالية،  فدية  مقابل  البقاع  منطقة 

املخابرات يف حملة قب اليا�س، اخلاطَفني، وهما: املدعو �س.خ، 

وال�صوري م.ح، ومّت حترير الطفلني املذكورين يف بلدة الرو�صة – 

البقاع الغربي )2019/4/9(.

توقيفات وم�صبوطات يف عّدة مناطق

يف  اجلي�س  وحــدات  اتخذتها  التي  الأمنية  التدابري  نتيجة 

خمتلف املناطق اللبنانية خالل �صهر اآذار املا�صي، مّت توقيف 

جرائم  يف  لتوّرطهم  متنوعة،  جن�صيات  من  ا  �صخ�صً  1494

�صرقة  باأعمال  والقيام  باملخدرات  ــار  الإجت منها  خمتلفة، 

الأرا�صي  داخل  والتجول  وممنوعات،  اأ�صلحة  وحيازة  وتهريب 

ودراجات  �صيارات  وقيادة  �صرعية،  اإقامات  دون  من  اللبنانية 

نارية من دون اأوراق قانونية.

الأنواع  اأ�صلحة حربية من خمتلف  امل�صبوطات  �صملت  وقد 

)41 قطعة( وكميات من الذخائر اخلفيفة واملتو�صطة )4849 

طلقة(، واآليات ودراجات نارية ومراكب �صيد )192(، بالإ�صافة 

اإىل كمية من املخدرات والدخان والتنباك املهّرب وعدد من 

اأجهزة الت�صالت.

يوميات اأمنية
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جي�ض العلم والثقافة

حاز املالزم البحري توفيق فوؤاد هليط من القوات البحرية 

الهند�صة  امليكانيك، من كّلية  املا�صرت يف هند�صة  �صهادة 

يف جامعة البلمند.

نالت الرقيب ريتا اأنطوان حم�صي من املركز العايل للريا�صة 

الع�صكرية �صهادة املا�صرت املهني يف اإدارة الأعمال، من كّلية 

اإدارة الأعمال والعلوم القت�صادية يف اجلامعة اللبنانية.

ما�صرت يف 

هند�صة 

امليكانيك

للمالزم 

البحري 

توفيق هليط

ما�صرت مهني 

يف اإدارة 

الأعمال 

للرقيب 

ريتا اأنطوان 

حم�صي
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حملة توعية
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على  عمله  مــوازاة  يف  متنوعة  ن�صاطات  عرب  توعية  ر�صائل 

يف  بالألغام  املتعّلقة  لالأعمال  اللبناين  املركز  ين�صط  الأر�س، 

جمالت ل تقل اأهمية عن العمل الذي يتوّله اخلرباء والنّقابون، 

وذلك من خالل التوعية التي يقوم بها، مبعًدا عن املواطنني 

خطر التعّر�س لالأج�صام امل�صبوهة.

التي  احلملة  لن�صاطات  مر�صوًدا  ني�صان  بات  �صنوات،  منذ 

من  للتوعية  الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  املركز  ينّفذها 

خماطر الألغام يف املناطق اللبنانية كافة.

املناطق،  خمتلف  يف  حما�صرات  �صملت  ال�صنة  هذه  حملة 

من  واأفــراد  اجلي�س،  من  وعنا�صر  )�صباط  املحا�صرون  جتّول  اإذ 

املجموعة ال�صت�صارية »ماغ«( حاملني اإىل املواطنني والنازحني 

تقيهم  التي  املعلومات  العمرية،  فئاتهم  مبختلف  ال�صوريني 

�صّر التعّر�س خلطر الألغام والقذائف غري املنفجرة و�صواها، وقد 

ُعر�صت مناذج عنها ومناذج لالإ�صارات التحذيرية اخلا�صة بها.

عر�س  وتنفيذ  وهمي  حقل  اإقامة  احلملة  ت�صّمنت  كما 

تدليلي حول كيفية اإزالة الألغام.

التوعية  و�صائل  �صمن  من  كانت  الريا�صية  الن�صاطات 

ا، اإذ اأُقيم يف اأكرث من مكان �صباق Rally Paper اأُتيح  اأي�صً

للم�صاركني فيه معرفة الكثري عن مو�صوع الألغام والذخائر 

غري املنفجرة.

كما تبارى ناجون من الألغام مع فرٍق اأخرى يف كرة القدم.

ق�صرية  ية  ن�صّ ر�صائل  املواطنني  هواتف  اإىل  و�صلت  ذلك،  اإىل 

ا... ل تقرتب... بّلغ فوراً

خالل رايل و�صط بريوت
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حتذرهم من اخلطر وتر�صدهم 

اأي  عن  التبليغ  كيفية  اإىل 

اأُ�صيئت  كما  م�صبوه،  ج�صٍم 

بالونات،  واأُطــلــقــت  �صموع، 

يف  توعية  حــواجــز  واأُقــيــمــت 

وا�صت�صافت  مــنــاطــق.  عــدة 

والإذاعــة  التلفزيون  حمطات 

ني قّدموا ن�صائح  �صباًطا خمت�صّ

واإر�صادات وافية.

اإطــالق  اأّن  ُيــذكــر  اأخــــرًيا، 

اليوم  مــع  يــتــزامــن  احلملة 

خماطر  من  للتوعية  العاملي 

بينما  ني�صان،   4 يف  الألــغــام 

طــوال  نــ�ــصــاطــاتــهــا  ت�صتمر 

يوم توعيةال�صهر.



روايته:  �صيم�صون  دانيال  ال�صاب  يتابع 

ال�صور،  بع�س  اأ�صاهد  كنت  البداية  يف 

واأت�صّفح املواقع، وب�صرعٍة كبرية انتقلت 

�صاعتني يف  الأفالم مبعدل  اإىل م�صاهدة 

ال�صلوك  حتّول  الوقت،  مرور  مع  اليوم. 

اإدمان  اإىل  موؤٍذ  غري  اأعتربه  كنت  الذي 

تثريين،  العادية  امل�صاهد  تعد  خطري. مل 

حمتوى  ذات  اأفــالم  عن  اأبحث  ف�صرت 

كلما  وكنت  ومنحرف،  �ــصــاذٍّ 

تعّمقت فيها ازداد طلبي لها.

بقيت على هذا املنوال ملدة �صتة 

اأعوام، ق�صيتها يف حالة اإنكاٍر تام 

خالل  الإباحية.  اإدمان  مل�صكلة 

عالماتي  تراجعت  ال�صنوات  هذه 

ا  اأي�صً تراجعت  كما  الدرا�صة،  يف 

حياتي الجتماعية ومل اأعد قادًرا 

الأن�صطة  على  الــرتكــيــز  على 

ما  ــواأ  ــص اأ� اأمــا  الــعــاديــة.  اليومية 

اأ�صابني، فهو اأّنني مل اأعد اأجنذب 

اإىل الن�صاء لكرثة ما �صاهدت من 

بالفزع.  �صعرت  الإباحية.  ال�صور 

اخلطاأ،  من  ال�صح  اأعرف  اأعد  مل 

وقّررت حينئٍذ اأن اأجلاأ اإىل حلٍّ من 

اثنني، اإما اأن اأنتحر اأو اأن اأتعالج، 

خ�صعت  الثاين.  احلــل  فاخرتت 

على  ـــان  الإدم مــن  عــالج  لفرتة 

الإباحي عانيت خاللها  املحتوى 

باأعرا�س  �صبيهة  ا  اأعرا�صً

الــعــالج مــن املـــخـــدرات: 

التقلبات  مــن  »الكثري 

املــزاجــيــة، لــيــاٍل بــال نــوم، 

تعّرق بارد، واأحياًنا، كان ج�صمي كله 

يهتز من دون اأن اأعرف ال�صبب«.

�صيم�صون  دانيال  متكن  النهاية  يف 

ما  بح�صب  اإدمــانــه،  على  التغلب  من 

اأ�صارت ال�صحف الإلكرتونية التي ن�صرت 

ما  باأ�صرها  املجتمعات  لكن  ق�صته. 

�صيم�صون  اأمثال  بالآلف من  تعج  زالت 

مّمن اجنرفوا يف �صن املراهقة اأو الطفولة 

دفعهم  اأن  بعد  »البورنوغرايف«  تيار  يف 

تغذيته  على  عملت  بريء،  ف�صول  اإليه 

كل  نواياها  يف  بعيدة  عاملية  �صناعة 

البعد عن الرباءة. 

املحتوى الإباحي خطٌر يومي يهّدد بغزو 

فكيف  اأولدنــا،  على  وال�صيطرة  بيوتنا 

نحميهم؟

�صناعة وجتارة

الإباحية �صناعة  املواد  اأو  البورنوغرافيا 

لها  الت�صويق  يتّم  ذاتها  بحّد  قائمة 

اأرباح  ن�صبة  تبلغ  اإذ  م�صتوى عاٍل،  على 

اآلف   3 الإنرتنت  املن�صورة على  اأفالمها 

دولر يف الثانية.

من �صمن اأهداف هذه ال�صناعة الو�صول 

اإىل الأطفال واملراهقني الذين ي�صكلون 

ت�صتمر  قد  الزبائن  من  مهمة  �صريحة 

مدى احلياة. وهي يف ا�صتهدافها الفئات 

الو�صائل  اأكرث  تعتمد  ال�صغرية،  العمرية 

�صبكة  اأي  ال�صغار  اأيــدي  بني  املتاحة 

بع�س  اأ�صماء  ت�صتخدم  كما  الإنرتنت، 

لة لدى الأولد  �صخ�صيات الكرتون املف�صّ

بالأطفال  توقع  كي  اإباحية  مواقع  يف 

ا�صم  ُيدخلوا  اأن  مبجرد  اإليها  وجترهم 

لة يف خانة البحث. �صخ�صيتهم املف�صّ

الخت�صا�صي  يو�صح  الإطــار،  هذا  يف 

والتوجيه  العيادي  النف�س  علم  يف 

خوري  نبيل  الدكتور  العائلي 

اأّن املحتوى الإباحي بات متاًحا 

حتى  الأولد  ـــام  اأم ب�صهولٍة 

عنه  بالبحث  يقوموا  مل  واإن 

�صخ�صًيا، فهو ميكن اأن ي�صل 

اإليهم عن طريق ال�صدفة عرب 

التي   popups ــات  الإعــالن

ال�صا�صة،  اأمامهم على  تقفز 

ق�ضايا معا�رصة
اإعداد: رميا �صليم �صومط
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املواد الإباحية مباحة        ما هي التداعيات والنتائج؟

ا�صرتى  اأن  بعد  الإباحية  الأفالم  اأ�صاهد  بداأت  عندما  عمري  من  ع�صرة  اخلام�صة  يف  »كنت 

اأي مراهق. لكن الأمر مل  اأقوم مبا يفعله  اأنني  يل والدي جهاز كمبيوتر حممول. ظننت حينها 

يتوقف هنا...«.
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نافذة  تفتح  عليها،  النقر  مبجرد  والتي 

اإّما  ل�صوٍر غريبة يف حمتواها وقد تكون 

للمراهق،  اأو  للطفل  �صادمة  اأو  مثرية 

املزيد  لكّنها يف احلالتني تدفعه لطلب 

خ�ّس  ما  يف  ف�صوله  اإ�صباع  بغية  منها 

م�صاهدة  عرب  وهو  اجلن�صية.  العالقات 

املتعة  مــن  ب�صيٍء  ي�صعر  املحتوى  هــذا 

التجربة،  معاودة  اإىل  يدفعه  ما  واللّذة، 

فيعّزز بالتايل م�صاعر اللّذة، و�صيًئا ف�صيًئا 

تزداد الرغبة يف تكرار امل�صهدية املمتعة، 

اإىل اأن تتحّول اإىل الإدمان، حيث ت�صبح 

م�صاهدة الأفالم الإباحية �صغله ال�صاغل 

ا  وتلهيه ل عن درا�صته فح�صب، بل اأي�صً

�صيما  ل  الأخرى  ن�صاطاته  خمتلف  عن 

الجتماعية منها.

اأ�صرار التعر�ض للمحتوى الإباحي

املحتوى  اإدمــان  اأّن  الدرا�صات  توؤّكد 

الإبــاحــي ل يــقــّل خــطــًرا عــن اإدمـــان 

مدّمرة  اآثــــاًرا  يخّلف  وهــو  املــخــّدرات، 

والعاطفية  النف�صية  امل�صتويات  على 

تقّدم  الإباحية  فالأفالم  والجتماعية. 

حمتوى غنًيا بالعنف اجل�صدي وبالعدائية 

املراهقني  عقول  يف  وتغر�س  الن�صاء،  �صد 

اجلن�صية،  العالقات  عن  خاطئة  �صورة 

كما ت�صّجع على العنف �صد املراأة. من 

جهته، يو�صح الدكتور خوري اأّن الطفل 

اأفالًما  اأو  �صوًرا  ي�صاهد  الذي  املراهق  اأو 

اجلن�صية  احلياة  يفهم  فاإمنا  اإباحية، 

انحرافية،  ملتوية،  قاعدة  من  انطالًقا 

بعيًدا من مفهومها  الواقع،  و�صاذة عن 

ــان  الأدي من  نكت�صبه  الــذي  احلقيقي 

ال�صماوية وهو اأّن العالقة اجلن�صية وليدة 

وامراأة  عالقة عاطفية بني رجل حمرتم 

ولي�صت  حمـــددة،  ــر  اأط �صمن  حمرتمة 

امل�صاعر  جمرد رغبة جن�صية خالية من 

ج�صدي.  بعنٍف  وم�صحوبة  والعاطفة، 

وي�صيف اأن هذه ال�صورة امل�صّوهة ميكن 

ال�صباب  مرحلة  يف  املراهق  ترافق  اأن 

عالقات  اإقــامــة  عــن  عــاجــًزا  وجتعله 

�صحية و�صحيحة يف احلياة الواقعية.

من جهة اأخرى، يوؤكد الدكتور خوري 

ميكن  الإباحي  للمحتوى  التعر�س  اأّن 

اأن يوؤثر �صلًبا على عالقة الطفل بوالديه 

ل �صيما اإن مل يكونا قد تناول معه بعد 

مو�صوع العالقات اجلن�صية. فهو ي�صاب 

اأقاما  قد  والديه  اأّن  يفكر  حني  ب�صدمٍة 

�صاهده  ما  غــرار  على  ج�صدية  عالقة 

على ال�صا�صة، ما يدفعه اإىل النظر اإليهما 

نظرة احتقار اأو غ�صب.

م�صاهدة  تداعيات  من  ــه  اأّن وي�صيف 

الطفل  وقــوع  ا،  اأي�صً الإباحية  ــالم  الأف

الرتكيز،  عدم  من  حالٍة  يف  املراهق  اأو 

م�صرًيا اإىل درا�صة اأعّدتها اإحدى جامعات 

لندن توؤكد اأّن الأ�صخا�س املدمنني على 

ال�صا�صة ي�صابون ب�صعٍف يف املادة الرمادية 

على  الإن�صان  ت�صاعد  التي  الدماغ  يف 

البي�صاء  املــادة  يف  وكذلك  الرتكيز، 

التي ت�صاعده على تخزين املعلومة. فال 

الذين  الأطفال  عدد  يزداد  اأن  اإًذا  عجب 

اإىل  بالإ�صافة  الرتكيز.  ا يف  نق�صً يعانون 

الرغبة  اأو  الليبيدو  الإدمــان  يعّزز  ذلك، 

ال�صتنماء  يف  املراهق  فيغرق  اجلن�صية، 



لوعيه  لأّن   )wet dreams( وال�صتنوام 

املحّفزة  املعلومات  مــن  ا  كمًّ يخزن 

للن�صاط اجلن�صي.

ا�صطراب ما بعد ال�صدمة

بــهــا جــامــعــة  قـــامـــت  ــــة  ــــص درا� يف 

لندن  يف   Middlesex university
ملعرفة تاأثري املواد الإباحية على الأطفال 

واملراهقني، تبني اأّن 27 يف املئة من الأولد 

ب�صدمٍة  اأُ�صيبوا  الدرا�صة  �صملتهم  الذين 

حني �صاهدوا حمتوى اإباحي، فيما اأٌ�صيب 

24 يف املئة بحالٍة من ال�صطراب.

التي  امل�صاعر  اأّن  الدكتور خوري  ي�صرح 

ما  اإطار  يف  تندرج  الأولد  هوؤلء  اختربها 

ُيعرف با�صطراب ما بعد ال�صدمة، وهو يف 

احلالت امل�صابهة للحالة املذكورة ي�صمل 

الأطفال مّمن هم يف العا�صرة وما دون من 

يدرك  ل  حيث  خا�س،  ب�صكٍل  العمر 

هوؤلء ما الذي يح�صل بني الرجل واملراأة يف 

من  يعتقدون  وهم  البورنوغرايف،  الفيلم 

ا  اأّن �صخ�صً وما �صمعوه  خالل ما �صاهدوه 

يوؤذي اآخر وي�صّبب له الأمل. من تداعيات 

الدعائم  انهيار  املــذكــور،  ال�صطراب 

مّت  التي  الع�صبية  واملناعة  ال�صخ�صية 

الأوىل،  الطفولة  �صنوات  منذ  بناوؤها 

في�صبح الطفل �صعيف البنية النف�صية. 

من  مظاهر  عدة  يف  ا�صطرابه  ويتجّلى 

اأو  ال�صعر  نتف  اأو  الأظــافــر  ق�صم  بينها 

الليل.  يف  الــــالاإرادي  التبّول  اأو  الــتــاأتــاأة 

للخوف  عر�صة  الطفل  ي�صبح  كذلك 

من اأي اأمٍر يواجهه، وقد يعاين قلًقا من 

وغريها.  الأهــل  �صلطة  اأو  املدر�صة  اإدارة 

غري  بت�صّرفات  يقوم  اأن  ميكن  كما 

من�صبطة كاأن يحاول مالم�صة والدته اأو 

اأن ينق�ّس عليها لتقبيلها على فمها، 

اإلخ… وقد ي�صتعمل تعابري غري لئقة يف 

البيت واملدر�صة.

دور الأهل

يوؤكد اخلرباء اأهمية الثقافة اجلن�صية 

ح�صيًنا  درًعا  ت�صّكل  كونها  للطفل، 

التي  التحديات  خمتلف  مواجهة  يف 
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والإجابة  مبكرة،  �صن  يف  ا  جن�صياً الأولد  تثقيف  ال�صروري  من 

عن اأ�صئلتهم ب�صراحة.



حتّر�س  من  الفرتا�صي،  العامل  يفر�صها 

جن�صي وتنّمر �صيبريي و�صوًل اإىل املحتوى 

وي�صّدد  اأ�صكاله.  مبختلف  الإبــاحــي 

الدكتور خوري بدوره على �صرورة تثقيف 

والإجابة  مبكرة  �صن  يف  جن�صًيا  الأولد 

بح�صب  و�صراحٍة  بو�صوٍح  اأ�صئلتهم  عن 

ف�صولهم  واإر�صاء  عمرية،  مرحلة  كل 

اآفاقهم،  تو�صيع  يف  ورغبتهم  العلمي 

اأو  الإنرتنت  اإىل  اللجوء  اإىل  فال ي�صطرون 

خاطئة  معلومات  واكت�صاب  الأ�صدقاء 

�صعوبة  الأهل  وجد  حال  ويف  �صادمة.  اأو 

مو�صوع  يف  ــــم  اأولده مــع  ــول  ــدخ ال يف 

اللجوء  ميكنهم  اجلن�صية،  العالقات 

�صة لالأولد التي ت�صرح  اإىل الكتب املخ�صّ

ب�صكٍل  والفتيات  ال�صبيان  بني  الفوارق 

�صلــب  اإىل  منها  والنــطــالق  ط،  مب�صّ

املو�صوــع.

�صبط النف�ض  

التي  الوقاية  و�صائل  من  الرغم  على 

من  اأولدهـــم  حلماية  الأهــل  يعتمدها 

اأن  اأحياًنا  يحدث  قد  الإنرتنت،  خماطر 

فكيف  ا،  اإباحيًّ حمتوًى  الأولد  ي�صاهد 

يت�صرف الأهل؟

غالًبا ما تكون رّدة فعل الأهل عنيفة، 

يواجهون  حيث  خوري،  الدكتور  يقول 

والتاأنيب،  بال�صراخ  املراهق  اأو  الطفل 

األ  لتوبيخه:  موؤملة  عبارات  م�صتعملني 

»كيف  هـــذه؟!  فعلتك  مــن  تخجل 

العمل  بهذا  بالقيام  لنف�صك  �صمحت 

امل�صني؟…« وهو يوؤكد اأّن هذا الأ�صلوب 

مرفو�س متاًما لأّنه ُيحّمل الطفل عقدة 

لذلك  متعّمد.  غــري  خطاأ  جتــاه  ــٍب  ذن

عّدة  عرب  الأمــر  مبعاجلة  الأهــل  ين�صح 

خطوات، اأّولها �صبط النف�س والعمل على 

ومن  واحت�صانه،  وا�صتيعابه  الولد  تفّهم 

بحتة  علمية  بطريقٍة  الأمــور  �صرح  ثم 

الأفالم  م�صاهدة  و�صيئات  خماطر  لإبراز 

الإباحية من دون ا�صتخدام كلمة عيب 

الطفل  ي�صاعد  فالحت�صان  ومثيالتها. 

على حماورة ذويه، كما ي�صّجعه التفّهم 

يدور  عّما  وال�صوؤال  الأمور  ا�صتي�صاح  على 

اإىل نفوره،  التوبيخ، فيوؤدي  اأّما  يف ذهنه. 

اإيجاد  اأهله، وحماولة  ُبعده عن  وبالتايل 

ما  الإنرتنت،  اأو  الأ�صدقاء  عرب  الأجوبة 

مغايرة  نتائج  على  للح�صول  يعّر�صه 

للمطلوب.

بدائل عن ال�صا�صة

من جهة اأخرى، ي�صري الدكتور خوري 

البديل  يــكــون  قــد  الكتاب  اأّن  اإىل 

لكن  الرتبوية،  الناحية  من  الأف�صل 

لرتويج  الأهــل  معركة  فــاإّن  ولالأ�صف، 

معركة  هي  والكتب  العامة،  الثقافة 

اأخرى  بدائل  ذلك، فهناك  خا�صرة. مع 

الأطفال  حياة  يف  كــربى  اأهمية  ذات 

اأنواعها،  على  كالريا�صة  واملراهقني، 

اأ�صكالها،  مبختلف  املو�صيقية  والآلت 

الأطفال يف  الأهل مع  بوجود  يو�صي  وهو 

اأثناء ممار�صة هذه الن�صاطات.

حظر املحتوى الإباحي

الإباحية  املواد  اإىل  الو�صول  �صهولة  اإّن 

بني  توافرها  فر�س  تزيد  الإنرتنت،  على 

اأيدي الأولد واملراهقني. واإذ يعتقد البع�س 

املو�صوع  هذا  جتاه  حيلة  اليد  يف  ما  اّنه 

نظًرا لوجود الأجهزة الذكية يف متناول 

جمال  يف  اخلــرباء  فــاإّن  الأعمار،  جميع 

اأ�صاليب  اعتماد  اأن  يوؤكدون  الإنرتنت 

احتمال  يخّف�س  اأن  ميكن  احلماية 

التعّر�س للم�صاهد اجلن�صية بن�صبٍة تفوق 

اخلم�صني يف املئة. وهم ي�صريون اإىل عدٍد 

من الطرق التي ت�صاعد الأهل يف حماية 

على  ي�صاهدونه  ما  خماطر  من  اأولدهم 

ال�صبكة العاملية.
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يف درا�صة قامت بها جامعة 

ــنــدن  ل يف  مــيــدلــ�ــصــكــ�ــس 

ومراهقني  اأطــفــاًل  و�صملت 

م�صاعرهم  ل�صتك�صاف  �صنة   16 و   11 بني  اأعمارهم  تــراوح 

ورد  الإنرتنت،  على  الإباحية  باملواد  يتعلق  ما  يف  وجتاربهم 

الآتي:

�صنة   12 و   11 بني  اأعمارهم  تراوح  الذين  الأطفال  من   %28

الأطفال  الإنرتنت، مقابل 65% من  اإباحية عرب  �صاهدوا مواد 

الذين تراوح اأعمارهم بني 15 و 16 �صنة.

ق�صد  عن  �صواء  مرة،  لأول  الإباحية  املــواد  م�صاهدة  بعد   •  

على  م�صاهدتها  يف  الذكور  من   %59 ا�صتمر  ق�صد،  غري  اأم 

الإنرتنت، مقارنة مع 40 % من الإناث.

• اأبلغ املراهقون بعد امل�صاهدة الأوىل عن مزيج من امل�صاعر، 
مبا يف ذلك الف�صول )41%( وال�صدمة )27%( والرتباك )%24(.

�صاهدوا  الذين   )%53( ال�صبيان  ن�صف  من  اأكرث  اعتقد   •
املواد الإباحية اأّنها »واقعية« مقارنة بـ 39% من الفتيات.

11و12 �صنة؛  اأعمارهم بني  الذين تراوح  • 21 % من الأطفال   

عرب  راأوهــا  التي  الإباحية  املــواد  جت�صيد  يريدون  اإّنهم  قالوا 

املمار�صة، مقابل39 % من الأطفال يف عمر 13 اإىل 14 �صنة ؛ و42 

% مّمن اأعمارهم بني 15 و 16 �صنة.

راأوه  الذي  الن�صاط  تقليد  اإمكان  اأبدوا  ال�صبيان  من   %44  •
مقابل 29% من الفتيات.

اإح�صاءات



التعبري عن  ت�صاعدنا على  يف عمق احلما�صة، هناك قدرة 

اإح�صا�صنا، وما يهمنا، ونرغب فيه ب�صّدة.

الفرح  عن  مطلق  بانفتاٍح  التعبري  عن  الطفل  عجز  فاإذا 

التي  احلوافز  �صيفقد  يعرتيه،  الذي  اخلوف  اأو  به  ي�صعر  الذي 

ت�صّجعه على املثابرة.

الأمر،  هذا  تهملي  فال  التعبري،  على  ي�صّجعه  معه  احلوار 

�صي وقًتا للحديث معه. ومهما كنِت من�صغلة خ�صِّ

ل للياأ�ض!

فعندما  �صلبية.  بطريقٍة  والتفكري  ال�صت�صالم  من  امنعيه 

غريي«،  اأخطاء  »اأحتمل  احلظ«،  »ينق�صني  مثاًل:  لك  يقول 

ا�صرحي له كيف اأّنه هو وحده �صّيد اأفعاله، وم�صوؤول عن نف�صه 

وت�صرفاته، وي�صتطيع التحكم مب�صريه، ول اأحد ي�صتطيع اأن 

فهذا  ذلك،  هو  ي�صتطيع  ما  بقدر  يوؤّثر على جمريات حياته 

ِميه  َعلِّ ذلك،  اأكرث من  اإيجابية.  تطوير عقلية  ي�صاعده يف 

تربية وطفولة
اإعداد: ماري الأ�صقر
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ا؟ ا، م�صرق الوجه، ولكن كيف ت�صاعدين طفلك ليكون �صعيداً ترغب كل اأم يف حتقيق �صعادة طفلها، وتطمح اإىل روؤيته مبت�صماً

لكي متنحي طفلك ال�صعادة، عليك قبل كل �صيء اأن تتعاملي باإيجابية مع حما�صته ورغباته، فهذا ي�صاعده على مواجهة التحديات اليومية التي 

ا. ويُ�صتح�صن اأن تخاطبيه بتعابري توؤكد ثقتك بقدراته وتفادي الت�صكيك فيها. تعرت�صه وفهمها جيداً

ا؟ كيف جتعلني طفلك �صعيداً



اأن يفكر باإيجابية: »عندما تخطر لك فكرة، ت�صاَءْل ما اإذا 

اإىل  توؤدي  الف�صل، ويف حال كانت  اأو  للنجاح  كانت تقودك 

الف�صل انزْعها من راأ�صَك فوًرا«.

وواقعية  للذات،  بّناءة  روؤية  الإيجابي على  التفكري  يرتكز 

عالج  يف  كبري  دور  ولــه  للم�صتقبل،  ومو�صوعية  للعامل، 

م�صاكل ال�صلوك والإدراك.

املدر�صة،  يف  ير�صب  اأو  به  يقوم  ما  يف  طفلك  يف�صل  عندما 

ليتو�صل  الــكــايف  املجهود  ــذل  وب احلــل  اإيــجــاد  يف  �صاعديه 

املبادرة،  ياأخذ  عندما  وهّنئيه  امل�صكلة،  تخطي  اإىل  بنف�صه 

قويل  ذلــك.  وجب  متى  امل�صوؤوليات  حتمل  اإىل  يقوده  فهذا 

وتتمتع  موهوب  فعاًل  »اأنت  »علينا«،  ولي�س  »عليك«  له 

بل  النجاح،  من  »�صنتمكن  له  تقويل  ول  عالية«  بقدراٍت 

�صتتمكن من النجاح«.

ه ليوؤمن بنف�صه  يحتاج الطفل اإىل اأن يعرف اأّن حياته تخ�صّ

املبادرة  واأخــذ  امل�صوؤولية  حتّمل  جمال  له  اأف�صحي  وبقدراته. 

اأعماله  يف  ورافقيه  ت�صرفاته  قّيمي  الأوامر.  واإعطاء  والتجربة 

تفادي  كلها،  ــوال  الأح يف  لكن  املتابعة.  على  و�صّجعيه 

اليوم  متعًبا«.  �صيكون  »م�صتقبلك  مثل  ال�صلبية،  اجلمل 

له: »بالعمل  اأمر ما قويل  واإذا ف�صل يف  البارحة...  لي�س كما 

الدوؤوب واملثابرة �صتتمكن منه ولو طال الوقت«.

يقف  واأّل  والــر�ــصــوب  اخلــ�ــصــارة  على  يتغلب  اأن  عّلميه 

املقاومة  على  �صّجعيه  بل  بالذنب،  ُت�صعريه  ول  عندهما، 

امل�صوؤولية تتحمل؟«  وا�صاأليه: »اأي جزء من  الأخطاء،  وحتليل 

»ماذا تعلمت من هذه التجربة؟« »اأميكنك اأن تقرتح علي 

احلل؟«.

اهتّمي مل�صاريعه احلالية وامل�صتقبلية، وا�صتمعي له وان�صحيه 

وا�صرحي له كيف �صيكون م�صتقبله واعًدا وم�صرًقا ومفعًما 

يعي�صها  حلظة  كل  من  ي�صتفيد  كيف  عّلميه  بالأمل. 

لقدراته  العنان  وُيطلق  بعفوية،  اإح�صا�صه  عن  يعرّب  وَدِعيه 

لك  ت�صحك  »اإ�صحك  املــاأثــور:  القول  يف  البتكار.  على 

يبقى  اأن  الأطفال، عّلميه  ينطبق متاًما على  وهذا  الدنيا«، 

فالطفل  ملّونة.  حياته  لتكون  املــرح  بــروح  متمتًعا  فرًحا 

بطريقٍة  نف�صه  عن  التعبري  �صيء  كل  قبل  ي�صتطيع  ال�صعيد 

اإيجابية، ويبت�صم للحياة، مما يجعله منفتًحا على الآخرين، 

امل�صوؤولية. ولكي تنقلي  وقادًرا على حتّمل  اإيجابًيا، متفائاًل 

الروح املرحة لطفلك يجب اأن تعّلميه، قبل كل �صيء »فن 

البت�صام« كمواجهٍة اإيجابية لأي قلق اأو حزن يعرت�صه.

اأربع  فللفكاهة  للتوا�صل.  كو�صيلٍة  الدعابة  ا�صتعملي 

فوائد تربوية: تعّلم الطفل على الكوميديا وعدم حب الدراما 

احلياة،  يف  للراحة  ف�صحة  ياأخذ  كيف  وتعّلمه  املواقف،  يف 

جتعله  واأخرًيا  كلعبٍة،  احلوار  اعتماد  على  ا  اأي�صً وت�صاعده 

يالحظ اأّن اأهله لي�صوا ق�صاة وذوي �صلطة ل تقبل املزاح.

�صّجعيه على عدم ر�صم مالمح قا�صية على وجهه، واإذا اأ�صّر 

خذيه اإىل املراآة وقويل له: »تبدو اأجمل بكثرٍي عندما تبت�صم 

ا عما تفعله«! عو�صً

طوال  تالحقيه  ول  وال�صرتخاء،  للراحة  حاجته  احرتمي 

فال  اأنفا�صه،  ليلتقط  الخــتــالء  اإىل  يحتاج  فهو  الــوقــت، 

تخنقيه.

حُتِبطه املدر�صة اأحياًنا وحُتِزنه، �صاعديه على �صلوك الطريق 

له  لديه، و�صعي  ال�صعف  الدرا�صة، واكت�صفي نقاط  ال�صليم يف 

يحزن  قد  املدر�صة.  مع  بالتن�صيق  متكاماًل  عمل  برنامج 

م�صاعفة  على  �صّجعيه  املدر�صة،  اأ�صدقائه  اأحد  ترك  ب�صبب 

اأن  قبل  طفل  ــه  اأّن لي�صعر  خارجها  الجتماعية  ن�صاطاته 

اأو  املعلمة  مع  تفاهم  �صوء  ح�صول  حال  يف  تلميًذا.  يكون 

وا�صتمعي  املعلمات  قابلي  املدر�صة،  اإىل  اذهبي  وجود �صكوى، 

اأو  ا، وما ترينه منا�صًبا  اأي�صً وا�صرحي خماوفك  اإىل ن�صائحهن، 

غري منا�صب.

املدر�صة  اإىل  يذهب  ل  اأّنه  له  ت�صرحي  اأن  املهم  من  اأخــرًيا، 

معلوماته  لُيغني  هــو،  لأجــلــه  بــل  خــدمــة.  اإلــيــك  لُي�صدي 

يحلــم  مــا  ويحّقــق  ناجًحــا  وي�صبــح  وليتعلــم  ال�صخ�صية 

بــه.
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العني  ب�صغط  املق�صود 

 Eye Pressure Or
 Intraocular Pressure
من  خمتلفة  ــواع  اأن العني  ففي  داخلها.  ال�صوائل  �صغط  هو 

 .Aqueous Humour املائي  اخللط  ُي�صّمى  اأحدها  ال�صوائل، 

ويتطّلب ا�صتقرار �صغط العني التوازن بني الكمية التي تتدفق 

اإىل  ت�صريفها  يتّم  التي  وتلك  العني،  داخل  ال�صائل  هذا  من 

اخلارج، علًما اأّن ل عالقة له بالدموع.

اإىل تقّل�س م�صاحة  ويوؤدي  الروؤية،  العني يف  ارتفاع �صغط  يوؤثر 

حقل النظر تدريًجا و�صوًل اإىل فقدانه اإذا مل يتّم عالجه.

اأ�صباب �صغط العني

متعددة،  واأ�صباب  عوامل  نتيجة  العني  �صغط  ارتفاع  يحدث 

اأهمها الآتي:

- اإنتاج كميات زائدة من اخللط املائي:

داخل  الهدبي  اجل�صم  طريق  عن  املائي  اخللط  اإنتاج  يتّم 

العني، ويتدفق هذا ال�صائل عرب البوؤبوؤ ليمالأ املنطقة الأمامية 

من العني، حتديًدا بني القرنية والقزحية، ويف حال كان اإنتاج 

زيادة �صغط  ُي�صّبب  ذلك  فاإّن  مرتفًعا  لل�صوائل  الهدبي  اجل�صم 

العني، اإذ يكون الإنتاج يف هذه احلالة اأكرث من الت�صريف.

- عدم ت�صريف كميات كافية من اخللط املائي:

يف بع�س احلالت يتّم ت�صريف اخللط املائي من العني ببطٍء، 

ويوؤدي ذلك اإىل الإخالل يف التوازن بني اإنتاج كميات اخللط 

من  اأقل  الت�صريف  يكون  احلالة  هذه  ويف  وت�صريفها،  املائي 

الإنتاج لعدة اأ�صباب منها �صيق جمرى الت�صريف.

- ان�صداد جمرى الت�صريف ب�صكٍل كامٍل:

احلاد  العني  �صغط  بارتفاع  ي�صمى  ما  احلالة  هذه  يف  يحدث 

الذي يرتافق مع نوبة اأمل �صديدة وغري حمتملة يف العني والراأ�س، 

وتقّيوؤ وا�صتفراغ ما ي�صتدعي اإ�صعاف املري�س على الفور.

- ا�صتخدام بع�ض الأدوية:

ارتفاع  اإىل  يوؤدي  قد  الأدويــة  من  معينة  اأنــواع  ا�صتخدام  اإّن 

�صغط العني كاأحد الآثار اجلانبية، مبا يف ذلك ال�صتريويدات 

اإعداد: املالزم فادي عنرب

اخت�سا�سي قيا�ش نظر- 

اأجهزة ب�سرية - امل�ست�سفى 

الع�سكري املركزي
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�ضحة ووقاية

�صغط العني: 

مر�ض �صامت 

قد يوؤدي 

اإىل العمى

ا  واحداً العني  �صغط  يُعترب 

اإىل  توؤدي  التي  الأ�صباب  من 

بهذا  فالإ�صابة  الب�صر،  فقدان 

اأعرا�ض  اأي  ترافقها  ل  املر�ض 

لزيارة  املري�ض  اأو دلئل تدفع 

من  وبالتايل  العني.  طبيب 

العني  �صغط  يبقى  اأن  املمكن 

مبا�صر  ب�صكٍل  يوؤثر  ما  ا  مرتفعاً

على ع�صب العني، ويوؤدي يف 

الإ�صابة  من  متقدمة  مراحل 

الع�صب  ه��ذا  يف  تلف  اإىل 

وفقدان النظر.



Steroids امُل�صتخدمة يف عالج حالت الربو، اأو اأدوية ال�صتريويد 
بعد  للمر�صى  وُتعطى  للعني،  قطرات  �صكل  على  تاأتي  التي 

خ�صوعهم لعملياٍت جراحية بالعني.

- تعّر�ض العني لكدمٍة:

بني  القائم  بالتوازن  يخّل  قد  مبا�صرة  ل�صربٍة  العني  تعّر�س  اإّن 

اإنتاج اخللط املائي وت�صريفه.

العالج

عند ت�صخي�س وجود ارتفاع ب�صغط العني )اأكرث من 20 ملم 

قطرات  بوا�صطة  و�صهل  ب�صيط  لعالٍج  املري�س  يخ�صع  زئبق( 

ني:  فح�صَ اإجراء  الت�صخي�س  وي�صتوجب  العني.  طبيب  ي�صفها 

.O.C.T تخطيط حلقل النظر و�صورة لع�صب العني

الوقاية اأف�صل من العالج

العوامل  من  هما  املر�س  وت�صخي�س  املبكر  الك�صف  اإّن 

واملتابعة  اخلا�صة  القطرات  فا�صتعمال  عالجه،  يف  الأ�صا�صية 

اإىل خف�س �صغط  يوؤدي مبا�صرة  العني،  الدورية من قبل طبيب 

العني اإىل معدله الطبيعي.

اآلت  اأمل بوا�صطة  ويتّم فح�س �صغط العني ب�صهولٍة ومن دون 

م�صبق،  موعد  دون  ومــن  الع�صكري  امل�صت�صفى  يف  متوافرة 

وميكن لأي م�صتفيد اأن يخ�صع له يف اأي وقت يف فرع العني. 

ويف  عمرهم،  من  الأربعني  جتاوزوا  الذين  للمر�صى  اإلزامي  وهو 

ا اإذا كان  بع�س احلالت لآخرين مل يبلغوا هذه ال�صن، خ�صو�صً

وقاية  فـ»درهم  العني.  �صغط  ارتفاع  يعاين  العائلة  اأفراد  اأحد 

خري من قنطار عالج«.

  املراجع:

- »Eye Pressure« www.aao.org. Retrieved 1-6-2018. Edited.

- »Glaucoma« glaucomainstitute.com. Retrieved 1-6-

2018. Edited
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قواعد التغذية
اإعداد: ليال �صقر الفحل
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بعد الولدة         توازن النظام الغذائي �صروري لالأم والطفل

الر�صاعة  خالل  من  الولدة  بعد  الغذاء  م�صاركته  وتتابع  احلمل،  فرتة  خالل  معه  طعامها  تتقا�صم  فهي  ا،  غذائياً لطفلها  الأم  م�صاركة  تنقطع  ل 

الطبيعية. فما هو النظام الغذائي املنا�صب واملتوازن الذي ميّد الأم بالطاقة للعناية بحاجات ر�صيعها الغذائية؟

ي�صاعد النظام الغذائي املتوازن الذي ي�صمل م�صادر الطاقة والفيتامينات واملعادن وال�صوائل يف تعايف الأم بعد الولدة، ويتيح لها فر�صة تاأمني الر�صاعة 

ا اأو م�صكالت �صحية اأخرى. ففي الأ�صهر الثالثة الأوىل بعد الولدة، حتتاج الأم ما بني  ا اأو تعباً الطبيعية لر�صيعها من دون اأن ي�صّبب لها ذلك �صعفاً

اأن تزيد كمية هذه ال�صعرات 500 �صعرة حرارية  اأم قي�صرية. ويُفرت�ض  ا للتعايف من عملية الولدة، طبيعية كانت  1500اإىل 2000 �صعرة حرارية يومياً

اإ�صافية اإذا كانت الأم مر�صعة.

العنا�صر الغذائية ال�صرورية

• الربوتينات:
ت�صاعد الربوتينات املوجودة يف الأ�صماك 

وفول  احلمراء  واللحوم  والبي�س  البحرية 

من  والأعــ�ــصــاء  اجل�صم  �صفاء  يف  ال�صويا 

بتناول  وُيــنــ�ــصــح  الـــــولدة،  م�صاعفات 

الأطعمة املذكورة مرتني يف الأ�صبوع على 

الأقل.

• احلديد:
للج�صم بتكوين خاليا  ي�صمح احلديد 

فرتة  خالل  مطلوب  اأمــر  وهو  جديد،  دم 

الر�صاعة بعد فقدان الدم يف اأثناء الولدة. 

على  احتواًء  الأطعمة  اأنــواع  اأكرث  ومن 

الخت�صا�صيون:  يذكر  احلديد،  عن�صر 

احلمراء،  اللحوم  والدجاج،  العجل  كبد 

الفا�صوليا، العد�س وال�صبانخ.

امت�صا�س احلديد، ين�صح  وللم�صاعدة يف 

 C هوؤلء بتناول الأطعمة الغنية بفيتامني

وبتجّنب �صرب ال�صاي لأّنه ُيعيق امت�صا�س 

اأنواع الأطعمة  اجل�صم لهذا املعدن. ومن 

الليمون،   :C الفيتامني  على  املحتوية 

احلام�س، الفريز والكيوي. 

• الكال�صيوم:
حتتاج الأم املر�صعة ما يقارب 3 ح�ص�س 

مبعدن  الغنية  احلليب  م�صتقات  من 

تكون  اأن  ل  وُيف�صّ يومًيا،  الكال�صيوم 

هذا  من  اأكــرث  ل�صتفادٍة  الد�صم  قليلة 

ــة  ــراري احل الــ�ــصــعــرات  دون  ــن  م ــدن  ــع امل

املنتجات  ــذه  ه يف  ــودة  ــوج امل الإ�ــصــافــيــة 
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الكاملة الد�صم. ويحتوي ع�صري الليمون 

معدن  من  بها  ُي�صتهان  ل  ن�صبة  على 

الكال�صيوم، كذلك اللوز النيء واخل�صار 

ذات الأوراق اخل�صراء الداكنة كال�صبانخ 

والهندبة واخل�س.

• الزنك:
يف  وي�صاعد  اجل�صم  مناعة  الزنك  يزيد 

يوجد  الولدة.  عملية  بعد  اجلروح  التئام 

واخلوخ  وامل�صم�س  الأفوكا  يف  املعدن  هذا 

واملك�صرات النيئة والزبيب.

 

اإر�صادات اإ�صافية

 5 بتناول  الأم  الخت�صا�صيون  ين�صح 

ل اأن تكون  وجبات متوازنة يومًيا، وُيف�صّ

بالكربوهيدرات  فقرية  الوجبات  هذه 

ينتقل  الــذي  بال�صكر  الغنية  الب�صيطة 

له  وي�صّبب  الطفل،  اإىل  احلليب  عــرب 

وا�ــصــتــبــدالــه  الــهــ�ــصــم،  مــ�ــصــكــالت يف 

بالكاربوهيدرات  الغنية  بــالأغــذيــة 

املعّقدة كالقمح الكامل واخلبز الأ�صمر 

الوجبات  اأن تكون هذه  واحلبوب، على 

�صغرية.

اأما بالن�صبة اإىل املاء، في�صّدد هوؤلء على 

املاء  من  ليرتين  يقارب  ما  �صرب  �صرورة 

الفاكهة  ع�صري  اإىل  بالإ�صافة  يومًيا، 

ال�صاي  عن  والبتعاد  واحلليب،  الطازج 

الطاقة  وم�صروبات  والكحول  والكافيني 

وامل�صروبات الغازية التي ميكن اأن ت�صّبب 

ا�صطرابات النوم عند الطفل.

والفاكهة  اخل�صار  تــوؤّمــن  كــذلــك، 

الأ�صا�صية  الوجبات  جانب  اإىل  الطازجة 

والفيتامينات  والألياف  ال�صرورية  املعادن 

التي تعطي الطاقة وُتدّر احلليب وت�صّكل 

بدياًل عن اخليارات غري ال�صحية.

ــبــهــارات، فيذكر  ال مــا خــ�ــسّ  اأمـــا يف 

يتاأثر  الأم  حليب  اأّن  الخت�صا�صيون 

كان  فــاإذا  تتناوله،  مبا  كبري  ب�صكٍل 

هذا الطعام حمتوًيا على كمية كبرية 

من التوابل والبهارات، ميتنع الطفل عن 

الر�صاعة ب�صبب طعمها احلاد والغريب.



نتائج  وحققوا  �صباقات  عدة  يف  اجلي�س  ع�صكريو  �صارك 

جيدة حمرزين املراكز الأوىل، وذلك وفق الآتي:

الدويل: • ماراثون �صيدا 
�صعار  حتت  الــدويل  �صيدا  ماراثون  يف  اجلي�س  فريق  �صارك 

»نرك�س للبيئة وال�صالم«، واأحرز ع�صكريوه املراكز الأوىل يف 

الت�صنيف العام يف كّل من �صباق املاراثون و�صباق الـ7 كلم. 

ففي �صباق املاراثون، حّل املعاون اأول ح�صني عوا�صة يف املركز 

الأول، تاله العريف زاهر زين الدين يف املركز الثاين، والرقيب 

بالل عوا�صة يف املركز الثالث. ويف �صباق الـ7 كلم حّل اجلندي 

دروي�س حديد يف املركز الأول، تبعه العريف اأول علي �صويدان يف 

املركز الثاين، واجلندي حممد حيدر يف املركز الثالث.

الداخلي: الأمن  • ن�صف ماراثون قوى 
الأمن  قوى  ماراثون  ن�صف  �صباق  يف  اجلي�س  فريق  �صارك 

اأول  املعاون  وحّل  بريوت.  يف  اأُقيم  الذي  ع�صر  الثاين  الداخلي 

بالل عوا�صة من احلر�س اجلمهوري )مف�صول اإىل املركز العايل 

العام،  الت�صنيف  يف  الأول  املركز  يف  الع�صكرية(  للريا�صة 

والعريف عمر اأبو حمد من فوج مغاوير البحر يف املركز الثالث.

• ن�صف ماراثون عكار:
ن�صف  �صباق  يف  الأوىل  املراكز  يف  اجلي�س  ع�صكريو  حــّل 

اإ�صراف  ريا�صيو عكار حتت  نادي  نظمه  الذي  ماراثون عكار 

الحتاد اللبناين لألعاب القوى حتت �صعار »نرك�س لأجل بيئة 

نظيفة«، وذلك يف مدينة حلبا وجوارها. فاأحرز اجلندي دروي�س 

الت�صنيف  يف  الأول  املركز  اجلمهوري  احلر�س  لواء  من  حديد 

اأول علي �صويدان من لواء امل�صاة ال�صابع يف  العام، تاله العريف 

املركز الثاين، والعريف عمر الكك من فوج مغاوير البحر يف 

املركز الثالث.

الناقورة: • �صباق 
كذلك، �صارك اجلي�س يف �صباق الناقورة الذي نظمه الحتاد 

اللبناين لألعاب القوى، مل�صافة 10 كلم، واأحرز العريف زاهر زين 

الدين من لواء امل�صاة اخلام�س املركز الثالث يف الت�صنيف العام.

ريا�ضة 
اإعداد: روجينا خليل ال�صختورة
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اجلي�ض يف طليعة ال�صباقات



ال�صحة  يوم  مع  املتزامن  للجامعة  ال�صنوي  العيد  منا�صبة  يف 

وال�صيدلة  الأ�صنان  العام، طب  العاملي، نظمت كليات الطب 

�صعار  ريا�صًيا حتت  احلدث، مهرجاًنا   – اللبنانية  يف اجلامعة 

»ريا�صة ل�صحة اأف�صل«.

ت�صّمن املهرجان مباريات يف الألعاب الإفرادية واألعاب القوى، 

بالإ�صافة اإىل الألعاب القتالية و�صباق ال�صاحية.

فعزفت  الختتام  احتفال  يف  اجلي�س  مو�صيقى  �صاركت 

للريا�صة  العايل  املركز  فريق  وقّدم  وع�صكرية،  وطنية  اأنا�صيد 

ا يف الفنون القتالية والتايكواندو. الع�صكرية عرو�صً

رئي�س اجلامعة اللبنانية الذي األقى كلمة يف الحتفال، اأ�صار 

اإىل اأّن الأ�صاتذة والطالب هم رمز الرتبية والتن�صئة، كما جنود 

اجلي�س رمز للت�صحية والوفاء...
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اجلامعة اللبنانية يف عيدها: 

ريا�صة ل�صّحة اأف�صل

حّل فريق اجلي�س يف املركز الثاين يف بطولة لبنان لكرة قدم 

ال�صالت، بعد و�صوله اإىل الدور النهائي اأمام فريق بنك بريوت.

      اأحرز منتخب اجلي�س لكرة القدم بطولة لبنان لكرة القدم 

للعبة  اللبناين  الحتاد  نّظمها  التي  الأوىل(  )الدرجة  امل�صغرة 

على ملعب ال�صويفات قرب م�صت�صفى كمال جنبالط، وذلك 

بعد و�صوله اإىل الدور النهائي اأمام فريق احلما�س عكار، وفوزه 

عليه بنتيجة 3-2 مرتقًيا بذلك اإىل الدرجة املمتازة.

لبنان  ــس  بــطــولــة كــاأ� يف  اجلــيــ�ــس  فــريــق  ــارك  ــص �

التي   2019 للعام  �صو(  )التوي  ال�صينية  للم�صارعة 

ملعب  على  فو  كونغ  للوو�صو  اللبناين  الحتاد  نّظمها 

اأندية   10 الأول بني  الر�صل - جونيه، وحّل يف املركز  نادي 

م�صاركة، بر�صيد 62 نقطة.



اإعداد:

فيليب �صّما�ض
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تقّدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�صابقة 

�ض للفائزين فيها  »اجلي�ض« لقّرائها وتخ�صّ

جوائز مالية قيمتها اأربعماية األف لرية 

لبنانية، توزع بوا�صطة القرعة على اأربعة 

فائزين.

• ت�صتبعد كل م�صابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخٍط وا�صح داخل املربعات 

وتر�صل ال�صفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة اجلي�ض  العنوان  اإىل  • تر�صل احللول 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�ض« - 

»م�صابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�صتطاعة امل�صرتك ت�صليم امل�صابقة 
ثكنات اجلي�ض يف املناطق جميعها.

• اآخر موعد لقبول احللول  20 حزيران 2019.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن 
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

ال�صم:......................................................................................................................................     الهاتف:.....................................................................................

العنوان:..............................................................................................................................................................................................................................................
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راحــل  لبناين  نــّحــات  1ـ 

اأعماله منحوتة فخر  من 

الدين املرفوعة خارج وزارة الدفاع، اأغلظ 

اأ�صوات العود، كثرية وغزيرة.

ال�صكني،  �صحَذ  م�صر،  يف  حمافظة  2ـ 

ممثلة م�صرية بطلة فيلم مببه ك�صر.

مدينة  به،  الم�صاك  حماوًل  يالحقه  3ـ 

يف الهند.

راحل  م�صري  ممثل  املع�صرة،  م�صيل  4ـ 

بطل فيلم كلمة ال�صّر، وا�صلت.

5ـ جلاأت، اإنت�صبت اإىل، قمح، بركان يف 

الفيليبني.

6ـ اأحد اأ�صغري املرء، حّدَد النظر اإىل، من 

روا واأو�صحوا الأمور. لوازم احلّداد، ف�صّ

7ـ اإ�صتعانوا واعتمدوا على، نباتّي، 

موا�ِصع واأحياء، �صابقك و�صارطك.

ى اخلرَب،  نا، اأف�صَ 8ـ نعم بالأجنبية، يخ�صّ

خالف اجلزر.

ال�صم  لال�صتفهام،  �صّنور،  يفزعون،  9ـ 

الثاين ل�صاعر برتغايل.

منا�س،  احلــائــك،  اآلـــة  �ــصــاَهــدت،  10ـ 

يلم�صون.

11ـ يقّدم له العون وامل�صاعدة، ي�صاومونهم 

يف الثمن، معاِك�س وُم�صاّد يف.

12ـ ينظر ويرى، حاِجز.

13ـ نطَمِئن، خاِفت و�صعيف، مدينة يف 

جنوب ال�صودان، ناَدى وطالَب.

14ـ ممثلة او�صرتالية ح�صلت على جائزة 

اأو�صكار، م�صل�صل لهند اأبي اللمع 1977، 

كاِمل وناِجز.

وته، زَجَر، هدمُه. 15ـ للتف�صري، خ�صَن �صَ

كرة  فريق  ال�صيء،  ـــَر  اأّخ للنفي،  16ـ 

اإنكليزي.

جامعة  قــرب�ــس،  �صمال  يف  مــطــار  17ـ 

اأمريكية، يخّل�صون من، هاَج وثاَر من 

الغ�صب.

الثورة  زعماء  من  وخطيب  حمــام  18ـ 

الفرن�صية، اإ�صتغَل واهتّم بالأمر، ماء مّر، 

نفَع.

يف  م�صهور  بركاين  جبل  �َصجاعة،  19ـ 

اأوروبا، دولة عربية، نازلتهم وقاتلتهم.

20ـ ممثلة اإيطالية نالت جائزة اأو�صكار، 

فيلم لعبد احلليم حافظ و�صادية.

الع�صكريني،  حقوق  1ـ 

واُب واحَلّق. ال�صَّ

وفيل�صوف  كــاتــب  نــ�ــصــب،  حــرف  2ـ 

فرن�صي ولَد يف جنيف، دولة اأوروبية، اأنظر 

واأحّدق يف ال�صيء.

3ـ كاتب واأديب اإ�صتهر يف العهد العبا�صي 

لّقَب بقبلة الكّتاب، اأق�صد واأميل اإىل.

4ـ عا�صفة بحرية، مدينة يف اأملانيا.

والــزغــرودة  الزلغوطة  يف  د  ـــردَّ وُت ُتقال  5ـ 

للعرو�صني، من اأنواع اخلطوط.

6ـ اإ�صم علم موؤنث يعترب من اأبرز الأ�صماء 

املنت�صرة يف رو�صيا ويعني النعمة والف�صل.

 ، حلَّ راحل،  لبناين  حكومة  رئي�س  7ـ 

ُعمر، تلّفَظ مِبا ل يريُد َقْوَلُه.

املئات  كتَب  رو�صي  وطبيب  موؤّلف  8ـ 

من الق�ص�س الق�صرية، مت�صابهان.

ا�صتهر  جــاهــلــي  �ــصــاعــر  ـــَك،  ـــص اأ� 9ـ 

بف�صاحته.

10ـ نفتل احلبل فتاًل �صديًدا، ي�صّر، رئي�س 

عربي راحل.

�صمري  عــاملــيــة،  جــائــزة  قاَي�صُتم،  11ـ 

منف�صل، دولة عربية.

ملمثل  الثاين  ال�صم  ُمــذِهــل،  ُمثري  12ـ 

اأمريكي راحل.

13ـ قطيع من الظباء، عا�صمة اآ�صيوية.

14ـ يرجعونُه.

15ـ وجَد، كاِتب لبناين راحل.

16ـ نوع من اأنواع احلم�صيات.

اإ�صتهرت  راحــلــة  م�صرية  ممثلة  17ـ 

عا�صمة  ال�صر،  اأدوار  اداء  يف  برباعتها 

اأوروبية، �صقي.

لّقبت  ــة  ــل راح لبنانية  ممثلة  18ـ 

بالأمرية، نقابل ونقاتل.

19ـ ميّرنونهم، عاونتها، طعام م�صهور.

م�صهورة  بريطانية  مدينة  �صواِمع،  20ـ 

بق�صرها، ت�صاَوينا معه.

اأرمني  لبناين  طبلة  ــازف  وع فنان  21ـ 

مدينـة  ــواوؤه،  ــص ــ� وان اإلتحاقـه  ـــل،  راح

�صوريــة.

ا: اأفقياً

ا: عمودياً

ل س ا ب ل ا ش ي ج ل ا ه ي ج و ت ل ا
د و ا د ب ع ب ت و ر ي ب ن ا ن ب ل
ن ا م ك س ي ر د ا ا و ح ب ر ل ب

ح ن س ن ت ا ه ء ا ل ب ن س م ا
د ل ص ل ا ن ا ن ب و ت ا ه و ل ب ق
ق ي ف و ت د ي ل و ه ل ا ج ن ا ح ر

س ا ن ت ن ب ا ن ا ت ب م ن
ي ن و ن و د ع ت ر ي ب ة
د ت ي ب ت م ك ل ر ش

س ب ص ك ه
ن و ك ي ب س ي س ن ر ف ر و ب ج د ا د و
ا ن ر ن ط س م ه ج ا ه ت ب ا
ل ة ك ء ا ل م ل ا ك ز ا ن ن ل ا ن
ف د ا ص ن و د س م ر د ن ر ي ا ب
ي ل ل ي ن ن ر م ت ا ي ب م ا ز ا ل
ل ي ق ص ل ا ي د ر ي ف د ن س ر ت س

ل د ن و ي د ل ا ة م ا م ي ل ا ت
ا ه م ت ا ب ل ل ح ن د ن ا ش ل ا
ز م ا ه م ا س ي ر ن ه و ا غ ا ب د
ر ب ج ي د م ح ا ي د ا ن ا و ن ا ر
ق ا د ر ج ج ر و ج ر ي ج ه ب س ا ن ي
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ال�ف�ائ�زونال�ف�ائ�زون

اأول جاك خمايل   • املعاون 
فوج الأ�صغال امل�صتقل.

اأول م�صطفى بدور  • العريف 
فوج احلدود الربية الأول.

العجمي  • العريف حممد 
لواء الدعم.

• �صاندي فنيانو�ض 
م�صتيتا- جبيل.
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هرني ترويا:

)1911ـ  فــرنــ�ــصــي  كــاتــب 

له  الأ�ــصــل.  رو�صي   .)2007

عن  م�صل�صلة  روايـــــات 

نالت  ــي،  ــص ــرو� ال ــتــاريــخ  ال

جناحا كبريا.  

 

اأدولف فون باير:

)1835ـ  ــاين  اأمل كيميائي 

النيلة.  اإكت�صف   .)1917

ـــل يف  ـــوب نـــــال جــــائــــزة ن

الكيمياء 1905

 

جان جريودو:

)1882ـ  فــرنــ�ــصــي  اأديــــب 

1944(. روائي و�صاعر، عالج 

الكال�صيكية  املوا�صيع 

ـــعـــامل  ومـــ�ـــصـــكـــالت ال

م�صرحيات  يف  احلــديــث 
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 ا ت ا ع ق ن ت س م ا ع ا ه ك ا
 ت ر ن ا ر و ل ف ا ن ت ن ا ل ل
 و ن س ب ي ق ر ب ا ي ي ي س ه ف
 ل ي ت ط ز م ط و ل ب ن و ا ط ف
 س و ر ك و ر ي ا ع و ي ي ا ن ت
 ت ج ب ا ق ن ف ل ك د د و د ق ب
 و ر ا م ش ا ب ط ح ن ع ق و ل ع
 ي س ن ي ر ي ب و ل و ب ا ج ا ا
 ا ي و ر ي ق ة د ي ق ع ي غ ل ر
 ح و ب و ه ي ي ق ز ب ك ب ن م ي
 ظ ح س ن ا ر ل ذ ة ا ر ر ي ج ت
 خ ا ب ل ن ف ي ف ي ج م ل ر ر ن
 د و ق ن و ا ب ا د و ض ي ا ز ز
 ر و ا ن د ا ش و ا ا ا و ي و ا
 ي ك ا ن و ن ا ن ش ب ن ز ر ر ن
 ع س ك ر ي ن ا ي د و ب م ك ي ي
 ج ز ي ن س ن و ت ي س ن ا ن ف ا
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هل تريد اأن 

تكت�صف ما 

هو خمّباأ يف 

داخل ال�صورة؟

ما عليك 

اإّل اأن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�صطها، على 

اأن تكون  

امل�صافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�صورة 

تدريًجا، 

حماوًل اأن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�صل اإىل 

روؤية الأ�صكال 

الثالثية 

الأبعاد التي 

�صتظهر 

اأمامك. 
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عبارة

العميد علي قان�صو

مدير التوجيه

التدريب م�صرية دائمة

ا يف بناء جي�س حديث ذي كفاءة عالية  ُيعَترَبُ التدريب ركًنا اأ�صا�صيًّ

وقدرة على النهو�س بواجباته املختلفة. هو م�صرية دائمة ل تنتهي، 

اإذ اإّن اأداء وحدات اجلي�س مهما كان احرتافًيا، يظّل قاباًل ملزيد من 

التقنّيات  و�صقل  الثغرات  و�صّد  التدريب  موا�صلة  خالل  من  التطوير 

وتعزيز نقاط القّوة.

وي�صمل التدريب جميع امل�صتويات الرتاتبية، بدًءا من اجلندي و�صوًل 

ينتقل  الذي  التدريب  اأ�صلوب  القيادة، مع اختالف  اأعلى مراتب  اإىل 

ا  ا�صرتاجتيًّ كونه  اإىل  الأدنــى  الرتب  لدى  عملًيا  كونه  من  تدريًجا 

متعّلًقا بعملية �صنع القرار لدى الرتب الأعلى. 

كذلك  يرتبط  فهو  الفرد،  قدرات  بتح�صني  التدريب  ُيعنى  وكما 

التدريب  على  تواظب  التي  الوحدة  تغدو  بحيث  اجلماعي،  بالعمل 

ا ينّفذ مهّمته بتن�صيق كامل؛ فيكون كل عن�صر  فريًقا متجان�صً

مدرًكا لواجباته، وي�صّكل خري �صنٍد لرفاقه.

لكّل ما �صبق، ُتوا�صل قيادة اجلي�س حتقيق خطوات متقّدمة وتوفري 

التدريبية  املراكز  لدعم  واللوج�صتّية  الب�صرّية  الإمكانات  جميع 

وتطويرها، واإن�صاء مراكز جديدة مزّودة اأحدث الو�صائل والتجهيزات. 

وياأتي يف هذا ال�صياق اإطالق م�صروع مركز القوات اخلا�صة يف ال�صيخ 

يف  بالرتقاء  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  قرار  عن  تعبرًيا  عكار،  يف  طابا 

جمال التدريب نحو اأف�صل امل�صتويات املمكنة.

الع�صكريني ل  �صواعد  وال�صعوبات كبرية، لكّن  فاملرحلة حرجة 

لأّن  يوم،  بعد  يوًما  قّوة  يزدادون  وهم  الرتّدد،  تعرف  ل  وقلوبهم  تلني، 

دائًما م�صتعّدين  ليبقوا كما كانوا  اأق�صى اجلهود  �صتبذل  قيادتهم 

لكّل الحتمالت.   
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