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عزم ال ين�ضب
ٌ

2018
طبع من هذا العدد 80.000 :ن�سخة

4

زيارة ر�سمية

هي �أكرث من زيارة ر�سمية يقوم بها قائد جي�ش �إىل دولة
�صديقة .زي��ارة العماد عون �إىل �أ�سرتاليا كانت زيارة
ا�ستثنائية .ف�إىل اللقاءات الر�سمية مع كبار امل�س�ؤولني،
كانت لقائد اجلي�ش لقاءات م�ؤثرة ب�أبناء وطنه الذين احتفوا
به بفرح يوازي احلنني �إىل لبنان.

40

حتقيق ع�سكري

بني متوز  1993و�آب  ،2010خا�ض لواء امل�شاة احلادي ع�شر
�سل�سلة مواجهات مع العدو الإ�سرائيلي ،كان �آخرها يف
عدي�سة .يف �سجالت اللواء �أ�سماء � 61شهيدً ا ،ويف قلوب
يتجدد مع �إ�شراقة ّ
كل
ع�سكرييه عزم ال ين�ضب ،وعهد
ّ
�شم�س وهبوط ّ
كل ليل.
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تخريج

بعد � 3سنوات من التدريبات وامل�شقات ،ترافقت مع ابتعا ٍد
تقدمه لهم احلياة املدنية من رفاهية ،ك ّلل
عما قد ّ
�شبه ك ّلي ّ

بتخرجهم من مدر�سة الرتباء يف
التالمذة الرتباء جهودهم ّ
طوروا مهاراتهم القتاليةّ ،
ومنوا
بعلبك .يف هذه املدر�سة ّ
مهماتهم...
معارفهم ،واكتملت جهوزيتهم لت�س ّلم ّ

• اال����������ش����ت����راك ال�����������س�����ن�����وي يف ل����ب����ن����ان:
• ل�ل�أف��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��راد 100.000 :ل��ي��رة ل��ب��ن��ان��ي��ة
• ل���ل���م����ؤ����س�������س���ات 200.000 :ل���ي��رة ل��ب��ن��ان��ي��ة
• ق�بر���ص وال������دول ال��ع��رب��ي��ة 200 :دوالر ام�يرك��ي
• اوروب���������ا واف����ري����ق����ي����ا 250 :دوالر ام�ي�رك���ي
• ام��ي�رك����ا واوق���ي���ان���ي���ا 300 :دوالر ام�ي�رك���ي
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زيارة ر�سمية
�إعداد:
�إلهام ن�صر تابت

قائد اجلي�ش يف �أ�سرتاليا
نقدر حرفية جي�شكم وندعمه
اللقاءات الر�سميةّ :
بت�صرف جي�شنا
لبنانيو �أ�سرتاليا :نحن
ّ

هي �أكرث من زيارة ر�سمية يقوم بها قائد جي�ش �إىل
دولة �صديقة ويجري حمادثات مع امل�س�ؤولني فيها.
زيارة العماد عون �إىل �أ�سرتاليا كانت زيارة ا�ستثنائية.
ف�إىل اللقاءات الر�سمية مع كبار امل�س�ؤولني ،كانت لقائد اجلي�ش اللبناين لقاءات م�ؤثرة ب�أبناء
وطنه .فقد احتفت اجلالية اللبنانية يف �أ�سرتاليا بالعماد عون بفرح يوازي احلنني �إىل لبنان،
والتفت حوله �أجيال من املهاجرين واملتحدرين� .أولئك الذين هاجروا يف �أم�س غري بعيد
و�أولئك الذين ال يعرفون لبنان � اّإل من حكايات �أهلهم ،و�صور ما زالوا يحتفظون بها �أيقونات
ت�شدهم �إىل جذورهم ،كانوا حول قائد اجلي�ش اللبناين معلنني و�ضع طاقاتهـم بت�صـرف
ّ
جيـ�ش بالدهم.
يف ال�شق الر�سمي للزيارة ُي�شار �إىل �أنها
الزيارة الر�سمية الأوىل لقائد جي�ش
لبناين �إىل �أ�سرتاليا ،وقد اجتمع خاللها
بالعديد من كبار امل�س�ؤولني املدنيني

و�صول العماد عون �إىل وزارة الدفاع الأ�سرتالية

والع�سكريني الذين عربوا عن تقديرهم
للحرفية العالية التي �أظهرها اجلي�ش
اللبناين يف حربه �ضد الإرهاب ،و�أعلنوا
اال�ستعداد لدعمه.

ّ
فتمثل باللقاءات
� ّأما ال�شق الثاين
التي جمعت �أبناء اجلالية اللبنانية
حول العماد عون يف الواليات الثالث
التي زارها :من العا�صمة �إىل �سيدين
معقل اللبنانيني الأ�سرتاليني ،فمالبورن
املحطة الأخرية ،وحيث عدد اللبنانيني
واملتحدرين من �أ�صل لبناين كبري � ً
أي�ضا.
كانت للزيارة نتائج �إيجابية على
�صعيد تعزيز عالقات ال�صداقة والتعاون
بني اجلي�شني اللبناين والأ�سرتايلّ � ،أما
على ال�صعيد الوطني فلم تكن نتائجها
�أقل �أهمية.

ت�شريفات للعماد عون يف وزارة الدفاع الأ�سرتالية

العماد عون واملاري�شال بان�سكني ي�ضعان � اً
إكليل على �ضريح اجلندي املجهول يف كانبريا ...وي�ؤديان التحية
4
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اال�ستقبال واللقاءات الر�سمية

و�صل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون
والوفد املرافق �إىل �أ�سرتاليا ،يف الواحد
والع�شرين من �أيار املن�صرم ،وكان يف
ا�ستقباله يف املطار عدد من ال�ضباط
الكبار يف القوات امل�سلحة الأ�سرتالية
وامللحق الع�سكري الأ�سرتايل لدى لبنان
والأردن وم�صر العقيد الركن كري�ستوفر
بوك�ستون.
وقد �أقيم يف وزارة الدفاع الأ�سرتالية
احتفال تخلله تقدمي الت�شريفات
الع�سكرية للعماد عون� ،إذ رحب به
قائد القوات امل�سلحة املاري�شال مارك
بان�سكني ،و� ّأدت له ثلة من احلر�س
امللكي التحية الع�سكرية ،كما
ا�ستعر�ض �سرية من قوات الدفاع
الأ�سرتالية.
اجتماعا مع
وعقد العماد عون
ً
املاري�شال بان�سكني للبحث يف العالقات
بني اجلي�شني ،وزار املتحف احلربي ومقر
�إحياء ذكرى �شهداء �أ�سرتاليا ،حيث
رحبت به م�س�ؤولة الت�شريفات �ساره
مطلعا
املقر
ثم جال يف
ً
هايت�شمنّ ،
ّ
على العتاد الع�سكري الذي ا�ستخدم يف
املعارك التي خا�ضها اجلي�ش الأ�سرتايل
يف احلربني العامليتني الأوىل والثانية.
وو�ضع العماد عون واملاري�شال بان�سكني
�إكليلاً من الزهر على �ضريح اجلندي
املجهول يف احتفال ا�ست ّ
ُهل بالن�شيد
الوطني الأ�سرتايل الذي �أداه طالب من
خمتلف واليات البالد.
وم�ساء� ،أقام املاري�شال بان�سكني ع�شاء
على �شرف العماد عون وعقيلته والوفد
املرافق ،يف ح�ضور ال�سفري اللبناين يف
�أ�سرتاليا ميالد رعد وعقيلته ،وعدد من
كبار القيادات الع�سكرية الأ�سرتالية.
يف اليوم الثاين من زيارته �إىل �أ�سرتاليا،
التقى العماد عون وزير الت�صنيع احلربي
كري�ستوفر باين ،الذي �أقام على
�شرفه حفل ا�ستقبال يف مبنى الربملان
الفيدرايل يف العا�صمة كانبريا ،يف
ح�ضور قائد القوات امل�سلحة املاري�شال

بدعم املواطنني املقيمني واملغرتبني
للجي�ش خالل معركة «فجر اجلرود».
درعا تقدير ًيا �إىل كل من
قدم ً
كما ّ
الوزير باين وال�سفري رعد.

مارك بان�سكني وعدد من كبار القادة
يف اجلي�ش الأ�سرتايل ،وال�سفري اللبناين
ميالد رعد بالإ�ضافة �إىل فاعليات من
اجلالية اللبنانية .وقد �أثنى الوزير باين
العالقات
على
املتينة بني لبنان
معلنً ا
و�أ�سرتاليا
تقدمي عدد من
كجزء
الآليات
امل�ساعدات
من
الأ�سرتالية للجي�ش
اللبناين.
كما التقى العماد
عون مدير جهاز
املخابرات الأ�سرتالية
درعا لل�سفري ميالد رعد
دانكن لويز وعد ًدا
العماد عون ّ
يقدم ً
من كبار القادة الع�سكريني
ثم ّلبى دعوة
يف وزارة الدفاعّ ،
ال�سفري اللبناين ميالد رعد يف
مبنى ال�سفارة ،حيث كان
يف ا�ستقباله �إىل جانب ال�سفري
عدد من فاعليات اجلالية
ورحب ال�سفري
اللبنانية.
ّ
اللبناين بالعماد عون ،الفتً ا
�إىل � َأن هذه الزيارة تعك�س
اهتمام لبنان و�أ�سرتاليا
بتطوير العالقات الع�سكرية
بينهما على �أمل �أن تفتح
�أبوا ًبا جديدة يف جمال الدعم
 ..ولوزير الت�صنيع احلربي كري�ستوفر باين
الع�سكري للبنان.
أكد
من جهتهّ � ،
العماد عون خالل
هذه اللقاءات � ّأن
هدف زيارته �إىل
�أ�سرتاليا هو تطوير
عالقات التعاون
بني جي�شي البلدين،
اجلالية
ولقاء
ربا
اللبنانية ،معت ً
� ّأن حمبة النا�س
للجي�ش هي �أقوى
القن�صل �شربل معكرون �إىل جانب العماد عون
وم�ست�شهدا
�سالح،
ً
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زيارة ر�سمية
�إىل مدينة �سيدين ،حيث �أقام القن�صل
اللبناين �شربل معكرون غ��داء على
�شرفه يف دار القن�صلية اللبنانية يف
لكم علينا حق �إعالمكم بو�ضع
�أ�سرتاليا ،يف ح�ضور ال�سفري رعد ورئي�س
جي�شكم
انتقل قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف املجل�س الت�شريعي جان عجاقة ،والنواب
عون والوفد املرافق من مدينة كانبريا توما�س جورج و�شوكت م�سلماين وجهاد
دي��ب ،وجميعهم
من �أ�صل لبناين،
بالإ�ضافة �إىل ح�شد
م����ن ف��اع��ل��ي��ات
اجلالية اللبنانية.
وق���������د �أل�����ق�����ى
القن�صل معكرون
كلمة ترحيبية
����وه ف��ي��ه��ا ب���دور
ن� ّ
اجلي�ش اللبناين،
ث���������م ك����ان����ت
ّ
ك��ل��م��ة للعماد
العماد عون يلتقي اجلالية اللبنانية يف �سيدين
ع��������ون��� ،ش��ك��ر
ف��ي��ه��ا اجل��ال��ي��ة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة على
ح�سن اال�ستقبال
ريا
واالهتمام ،م�ش ً
�إىل �أن حم��ب��ة
اللبنانيني �سواء
كانوا مقيمني �أو
مغرتبني هي ر�صيد
وذك���ر
للجي�ش،
ّ
ب� ّأن الدعم املعنوي
واملادي الذي منحه
 ..ويخاطب احلا�ضرين
ال�شعب اللبناين
ل��ل��ج��ي�����ش خ�لال
م��ع��رك��ة «ف��ج��ر
اجل��������رود» ك���ان
أ�سا�سيا يف
عاملاً �
ً
االنت�صار .و�أو�ضح
� ّأن امل�����س��اع��دات
امل��ادي��ة �ساهمت
ب�������ش���راء �آل���ي���ات
ن��وع  UTVالتي
ا�ستعملت يف �أر�ض
امل��ع��رك��ة .ومم��ا
درعا للرائد املتقاعد رميي وهبة
ّ ..
ويقدم ً
6
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ق��ال��ه�« :أود �أن �أ�شكر �سعادة ال�سفري
على اهتمامهّ � ،إن لكم علينا ً
حقا
يف �أن ُن ْع ِلمكم بو�ضع جي�شكم .لقد
حت�ضرنا للمعركة وقمنا بت�أمني � 20آلية
ّ
 UTVو�سددنا ثمنها ن�صف مليون دوالر
يف غ�ضون � 48ساعة ،وركزنا عليها
�صواريخ ور�شا�شات ،ثم ا�ستعملناها يف
ميدان املعركة ،حيث كان لها دور
�أ�سا�سي .لقد متّ ت�أمني مبلغ الن�صف
مليون دوالر من املحبني �أمثالكم ،وقد
ريا .وما �شاهدتُه
منحني ذلك �أملاً كب ً
يف عيونكم ومل�سته يف قلوبكم ،جعل
م�س�ؤوليتنا جتاهكم �أك�بر� .شك ًرا
على حمبتكم.»...

لقاء وطني جامع وحتية لروح ال�شهيد

زار قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف عون
راع��ي الأبر�شية امل��ارون��ي��ة يف �أ�سرتاليا
املطران �أنطوان �شربل طربيه يف «بيت
م��ارون» ،يف ح�ضور رجال دين لبنانيني
من خمتلف الطوائف ،وبعد كلمة
ترحيبية لرئي�س حترير �صحيفة «النهار»
ذكر
الأ�سرتالية الإعالمي �أن��ور حربَّ ،
املطران طربيه ب�أنها الزيارة الأوىل لقائد
م�شيدا
جي�ش لبناين �إىل �أ���س�ترال��ي��ا،
ً
بت�ضحيات عنا�صر امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
من جهته ،قال العماد عون � َّإن هذا
اللقاء الوطني اجل��ام��ع يعطي �صورة
حقيقية عن القيم اللبنانية ،واعترب
�أن الإره��اب ي�ستخدم الدين �شعا ًرا له
ريا �إىل � ّأن اجلي�ش
رغم �أ ّنه براء منه ،م�ش ً
اللبناين انت�صر عليه بف�ضل �إميانه
بق�ضيته واحرتافه وحمبة ال�شعب له،
وا�ستطاع بذلك �أن يك�سب احرتام �أقوى
جيو�ش العامل .و�إذ هن�أ امل�سلمني بال�شهر
الف�ضيل ،طم�أن �إىل � ّأن الأمن م�ستتب
يف لبنان ،ودعا �أبناء اجلالية �إىل زيارة
بلدهم وعدم الت�أثر بال�شائعات الكاذبة،
املتفجر
الفتً ا �إىل �أن وطننا ورغم الو�ضع
ّ
أمنيا نتيجة
يف املنطقة ،ال يزال الأف�ضل � ً
�سهر امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وباقي القوى
الأمنية وجهوزيتهم الدائمة للحفاظ

ممثلو الطوائف حول العماد عون
على الأم���ن .كما وج��ه العماد عون
حتية �إكبار و�إجالل لروح املجند ال�شهيد
علي ح�سن م�صطفى ال���ذي �سقط يف
طرابل�س يف �أثناء قيامه بواجبه ،مفتد ًيا
بدمائه �أر�ض الوطن.
وكانت كلمات لكل من ال�شيخ
مالك زي��دان من دار الفتوى ،ورئي�س
جمعية امل�ب�رات اخل�يري��ة الإ�سالمية
ال�شيخ يو�سف نبها ،ورئي�س الرابطة
املارونية �أنطوين ها�شم ،وقد �أجمعوا فيها
على �أهمية دور اجلي�ش يف حماية لبنان
واللبنانيني ،و�أثنوا على مناقبية العماد
عون وم�سريته الع�سكرية النا�صعة .ويف
درعا تقدير ًيا
اخلتام ،قدم العماد عون ً
للمطران طربية ،ودرع معركة «فجر
اجلرود» للأ�ستاذ حرب.

من ع�شاء �سيدين

م�ؤازرة اللبنانيني لنا
هي �سالحنا الأ�سا�سي

كرمت اجلالية
من ناحية �أخ���رى،
ّ
اللبنانية يف مدينة �سيدين العماد عون
والوفد املرافق باحتفال حا�شد �أقامته
امل�ؤ�س�سة الإع�لام��ي��ة لل�شرق الأو���س��ط
برئا�سة وايل وهبه ورع��اه قن�صل لبنان
العام يف �سيدين �شربل معكرون ،و�شارك
فيه ال�سفري اللبناين ال�سيد ميالد
رع��د وح�شد من النواب وال�شخ�صيات
ال�سيا�سية ،وممثلون ع��ن الطوائف
الروحية ،بالإ�ضافة �إىل ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء
بلديات وممثلي �أح���زاب وجمعيات
ورجال �أعمال وو�سائل �إعالم و�أكرث من
� 800شخ�ص من �أبناء اجلالية.
ب���د أ� احل��ف��ل بالن�شيدين اللبناين

والأ����س�ت�رايل ،ث� ّ�م وق��ف احل�ضور دقيقة
���ص��م��ت ع��ن �أرواح ���ش��ه��داء اجلي�ش
اللبناين ،و�آخرهم ال�شهيد علي ح�سن
م�صطفى الذي �سقط يف طرابل�س.
و�أل��ق��ى العماد ع��ون كلمة� ،شكر
فيها القن�صل معكرون ورئي�س امل�ؤ�س�سة
الإعالمية لل�شرق الأو���س��ط وايل وهبه
ع��ل��ى تنظيم االح��ت��ف��ال ،واجل��ال��ي��ة
اللبنانية على حفاوة اال�ستقبال ووقوفها
الدائم �إىل جانب اجلي�ش ،كما جميع
اللبنانيني يف لبنان وبالد االنت�شار ،ونوه
بالدور الفاعل لهذه اجلالية يف املجتمع
الأ�سرتايل .و�أكد العماد عون �أن الأمن
م�ستتب يف لبنان ،داع� ً�ي��ا اللبنانيني
�إىل زيارة بلدهم �شاك ًرا اجلميع على
م�ساعدتهم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ودعم
�إن�شاء امل�ست�شفيات الع�سكرية يف جميع
املناطق اللبنانية ،م�شد ًدا على �أن �سالح
اجلي�ش الأ�سا�سي هو م ��ؤازرة اللبنانيني
ل��ه يف معاركه كلها .كما �أع��رب
ع��ن ف��خ��ره واع��ت��زازه ب�ضباط اجلي�ش
اللبناين ورتبائه و�أف���راده ،م��ؤك� ً�دا �أنه
تلقى ات�صاالت من عدة جهات �أجنبية،
تثني على طريقة �إدارة معركة «فجر
اجلرود».
وح� َّ�ي��ا ق��ائ��د اجلي�ش فخامة رئي�س
ريا
اجلمهورية العماد مي�شال عون ،م�ش ً
�إىل �أن الأمور يف لبنان م�ستقرة بف�ضل وعي
اللبنانيني ودعمهم لوطنهم وجي�شهم يف
املواجهات التي يخو�ضها .كما �ألقيت
ع��دة كلمات خ�لال االحتفال ال��ذي
قدمه رئي�س حترير جريدة «التلغراف»
ملقيا ق�صيدة يف املنا�سبة.
�أنطوان قزي
ً
وحتدث على التوايل كل من :املدير العام
للم�ؤ�س�سة الإعالمية لل�شرق الأو�سط وايل
وهبه ،القن�صل �شربل معكرون ،ممثل
زعيم املعار�ضة جاي�سن كلري� ،صاحب
�شركة هولد مارك �سركي�س نا�صيف
ال��داع��م الأ�سا�سي لالحتفال ،رئي�س
حترير «النهار» الأ�سرتالية الإعالمي �أنور
حرب ،مدير مكتب الوكالة الوطنية
للإعالم الإعالمي �سايد خمايل الذي
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زيارة ر�سمية
�ألقى � ً
حيا فيها اجلي�ش
أي�ضا ق�صيدة ّ
وقائده ،ممثل دار الفتوى ال�شيخ مالك
زيدان ،ممثل املجل�س الإ�سالمي ال�شيعي
الأعلى ال�شيخ كمال م�سلماين ،وراعي
الأبر�شية املارونية املطران انطوان �شربل
طربيه.
ّ
ت��خ��ل��ل االح���ت���ف���ال ف���ق���رات فنية
�شاركت يف تقدميها فرقة دير الأحمر
الفولكلورية والفنانان كلود كا�شي
وخالد الأمري ،كما متَّ عر�ض فيلم عن
اجلي�ش من �إعداد مديرية التوجيه .ويف
قدم العماد عون درع اجلي�ش
اخلتامّ ،
�إىل مدير عام امل�ؤ�س�سة الإعالمية لل�شرق
الأو���س��ط ال��رائ��د املتقاعد رمي��ي وهبه،
والإعالمي �سايد خمايل تقدير ًا للجهود
التي بذالها يف تنظيم االحتفال والزيارة.

فليكن لبنان �أيقونة يف وجدانكم

املحطة الأخرية يف جولة قائد اجلي�ش
العماد جوزاف عون الأ�سرتالية كانت
مدينة ملبورن حيث كرمته اجلالية
اللبنانية يف اح��ت��ف��ال حا�شد نظمه
رئي�س غرفة جت��ارة و�صناعة لبنان يف
والي��ة فيكتوريا الأ�سرتالية املحامي
فادي الزوقي ورع��اه القن�صل اللبناين يف
فيكتوريا زياد عيتاين.

�إكليل على �ضريح اجلندي املجهول
يف املتحف احلربي لل�شهداء يف مالبورن
8
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ح�ضر املنا�سبة
ال�سفري اللبناين
وع��������������دد م���ن
ممثلي الطوائف
والأح�����������������زاب
وامل����ؤ����س�������س���ات
واجل����م����ع����ي����ات
اللبنانية.
افتتح االحتفال
ب��ال��ن�����ش��ي��دي��ن
ال�����ل�����ب�����ن�����اين
والأ��������س���ت���رايل،
ف��دق��ي��ق��ة �صمت
عن �أرواح �شهداء
جي�شي البلدين.
قدم املنا�سبة كل
م���ن الإع�ل�ام���ي
ط�������وين ����ش���رب���ل
وبرناديت خ��وري،
ث��م �أل��ق��ى ال��زوق��ي
ك���ل���م���ة رح���ب
ف��ي��ه��ا «ب�����ض��ي��ف
اجلالية الكبري
وامل��م��ي��ز ال��ع��م��اد
ج��وزاف عون يف ملبورن يف �إط��ار زيارته
التاريخية �إىل �أ�سرتاليا» ،و�أكد دعمه
مل�ؤ�س�سة اجلي�ش ال��ت��ي يلتقي حولها
اللبنانيون املقيمون واملنت�شرون.
وت��ع��اق��ب على
ال����ك��ل�ام ك��ل
م����ن ال��ق��ن�����ص��ل
زي�������اد ع��ي��ت��اين
وف�����واز �سنكري
ً
مم����ث��ل�ا ب��ن��ك
�سيدين ،فالنائب
ال�����س��اب��ق فيليب
رادوك ،ثم رئي�س
حت��ري��ر «ال��ن��ه��ار»
الأ���س�ترال��ي��ة �أن���ور
ح����رب وال��ع��م��ي��د
امل��ت��ق��اع��د ف��ار���س
خ������وري .و�أث���ن���ى

درعا لل�سيد فادي الزوقي
العماد عون ّ
يقدم ً

لقاء اجلالية اللبنانية يف مالبورن
املتكلمون على مناقبية والعماد عون
وحكمته يف قيادة اجلي�ش.
وقدم الزوقي درع غرفة جتارة و�صناعة
ّ
لبنان يف فيكتوريا �إىل العماد عون،
دروع��ا تقديرية
فيما قدم قائد اجلي�ش
ً
�إىل كل من القن�صل عيتاين والزوقي
والعميد خ��وري ،وقدمت ال�سيدات يف
الغرفة نف�سها �شهادة تقديرية �إىل ال�سيدة
نعمت جوزف عون.
و�أل��ق��ى العماد ج���وزاف ع��ون كلمة
�شكر فيها �أبناء اجلالية اللبنانية يف
�أ�سرتاليا على م�ساعدتهم للم�ؤ�س�سة
وتوجه �إليهم قائلاً « :لبنان
الع�سكريةّ ،
هو الأ�صالة والإمي��ان والطوائف ولي�س
الطائفية واملذهبية ،ولبنان الوطن لي�س
جغرافية وتاريخ بل لبنان هو الأرز ،لبنان
املوقف والإمي���ان .لبنان لن ين�ساكم
فليكن �أيقونة يف وجدانكم».

نواب و�أطباء ومتقاعدون وطالب
يف لقاءات اليوم الأخري

اختتم قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف
عون والوفد املرافق زيارته �إىل �أ�سرتاليا
بجولة يف املتحف احلربي لل�شهداء يف
ملبورن ،حيث كان يف ا�ستقباله املدير
العام للمتحف دين يل .وو�ضع العماد
ً
إكليال من الزهر على �ضريح
ع��ون �
اجلندي املجهول يف ح�ضور ال�سفري رعد،
والقن�صل عيتاين ،واملحامي الزوقي.
ولبى العماد عون دع��وة لزيارة برملان
ّ
فيكتوريا حيث ك��ان يف ا�ستقباله
الوزيرة مارلني ك�يروز والنائبان �سيزار
ملحم ونزيه الأ�سمر وجميعهم من �أ�صل
لبناين .وان�ضم رئي�س املجل�س الت�شريعي
برو�س �أتكن�سون �إىل االجتماع الذيجرى
خ�لال��ه ع��ر���ض للعالقات اللبنانية
الأ���س�ترال��ي��ة و�سبل تعزيزها ،ال �سيما
كيفية دعم اجلي�ش اللبناين.
بعد ذلك التقى العماد عون جمعية
الأطباء اللبنانية  -الأ�سرتالية برئا�سة
الدكتور وليد الأحمر الذي �أعرب عن
ا�ستعداد اجلمعية لدعم امل�ست�شفى
الع�سكري مبعدات طبية .كما التقى
وف��د اجلمعية اللبنانية  -الأ�سرتالية
برئا�سة ب�شارة ط��وق ،وع��د ًدا من �أف��راد
وقدم
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية املتقاعدينّ ،
درعا لل�سيد ميالد احللبي.
ً

ثم انتقل العماد عون
�إىل م��در���س��ة ال��راه��ب��ات
الأنطونيات حيث كانت
يف ا�ستقباله الأم دعد قزي
والأ�ساتذة والطالب الذين
ا�ستقبلوه مرتدين بزات
اجلي�ش اللبناين ،و�أن�شدوا
ال��ن�����ش��ي��دي��ن ال��ل��ب��ن��اين
والأ�سرتايل.
وبعد كلمة ترحيبية
ل�ل�أم ق��زي حت��دث العماد
عون �إىل الطالب ودعاهم
�إىل زيارة لبنان ،ثم �أجاب
ع��ن �أ�سئلتهم قبل �أن
ً
حماطا بالتكرمي
يغادر
ودموع الت�أثر والفرح.

العماد عون خماط ًبا تالمذة مدر�سة الراهبات الأنطونيات

وزراء ونواب من �أ�صل لبناين مع العماد عون

درعا لل�سيد ميالد احللبي
العماد عون ّ
يقدم ً

 ..و�صورة تذكارية مع التالمذة
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ن�شاطات
الوزير

وزير الدفاع الوطني يو ّقع اتفاقية تعاون ع�سكري بني لبنان واليونان

ال�صراف العا�صمة
زار وزي��ر الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض
ّ
اليونانية �أثينا ،و�أج��رى حمادثات مع نظريه اليوناين بانو�س
كامانو�س متحورت حول الأو�ضاع يف لبنان ومنطقة ال�شرق
الأو�سط ،و�أزمة النّ ازحني ال�سوريني وانعكا�ساتها على الو�ضع
االقت�صادي واالجتماعي يف لبنان.
�أعقب اللقاء توقيع اتفاقية تعاون ع�سكري تهدف �إىل تطوير

�سفري
فرن�سا

�سفرية
الواليات
املتّحدة
الأمريكية

 ...وي�ستقبل �سفراء

ال�صراف �سفرية
ا�ستقبل الوزير ّ
الواليات املتّ حدة الأمريكية
Elyzabeth
��ي���دة
ال�������س� ّ
 ،Richardوبحث معها يف
الأو���ض��اع يف لبنان واملنطقة
والعالقات الثنائية ،بالإ�ضافة
�إىل م��و���ض��وع دع��م ال��ق��وات
البحرية اللبنانية.
ال�سيد
وا�ستقبل �سفري فرن�سا
ّ
 Brumo Foucherوعر�ض
معه الأو�ضاع العامة يف البالد،
تعهدات فرن�سا
بالإ�ضافة �إىل ّ
والتزاماتها يف م�ؤمتر روم��ا،
واخل��ط��وات امل��ن��وي اتخاذها
10

العالقات الثنائية وتعزيزها من خالل التعاون الع�سكري
بني البلدين ،والذي ي�شمل ال�سيا�سة الدفاعية والأمنية ،و�شراء
واملعدات الع�سكرية و�صيانتها ،ف�ضلاً عن التعليم
الأ�سلحة
ّ
والطب
والتدريب ،وتبادل �إدراة املوارد الب�شرية والدعم اللوج�ستي
ّ
الع�سكري ون�شاطات ثقافية وريا�ضية.
ال�صراف على �ضرورة العمل مل�ساعدة لبنان عرب تفعيل
وقد ّ
�شدد ّ

العدد 396

لو�ضعها مو�ضع التنفيذ يف
�أقرب ٍ
وقت ممكن.
كما ا�ستقبل �سفري رومانيا
ال�سيد فيكتور مري�سيا،
ّ
وع���ر����ض م��ع��ه الإج������راءات
القانونية والد�ستورية الآيلة
�إىل و�ضع االتفاقية املوقعة
بني البلدين يف جمال التعاون
حيز التنفيذ.
الع�سكري ّ
ك���ذل���ك ،ال��ت��ق��ى �سفري
ال�سيد
ج��م��ه��وري��ة ف��ي��ج��ي
ّ
،Mosese
Tikoitoga
وعر�ض معه الأو�ضاع يف لبنان
واملنطقة و�سبل التعاون يف
عدة جماالت.
ّ

�سفري
رومانيا

�سفري
جمهورية
فيجي

نتائج م�ؤمتر روما  ،2ولفت �إىل � ّأن «لبنان ي�سعى � ً
أي�ضا �إىل تعزيز
ؤك ًدا � ّأن م�ستقبل العالقات الثنائية التي
قواته البحرية ،م� ّ
ّ
داعيا �إىل ت�شكيل
الدفاع،
جماالت
يتخطى
البلدين
جتمع
ً
جلنة ملتابعة تنفيذ االتفاقية.
أهمية التوقيع على هذه االتفاقية
بدورهّ � ،
أكد الوزير اليوناين � ّ
وال��ت��زام ب�لاده دع��م �أم��ن لبنان ووح��دت��ه وا�ستقراره ،و�سعي
�سيما يف
احلكومة اليونانية �إىل تعزيز التعاون بني البلدين ال ّ
املجال الع�سكري.
ال�صراف قد زار مبنى الربملان اليوناين ،حيث
وكان الوزير
ّ
النواب Georgios Varemenos
التقى نائب رئي�س جمل�س ّ
وعر�ض معه م�س�ألة �إن�شاء مركز م�شرتك للبحث والإنقاذ يف
حاليا لإجناز الدرا�سات اللاّ زمة.
علما � ّأن العمل يجري
بريوت،
ً
ً

ووفدا من الإدارة الفرن�سية
ً ...

ّ
ممثلني
�ضم
ا�ستقبل الوزير
ال�صراف ً
وفدا من الإدارة الفرن�سية ّ
ّ
عن وزارات الدفاع واملال واخلارجية .وبحث املجتمعون �سبل
�سيما يف املجالني الدفاعي
تعزيز التعاون القائم بني البلدين ،ال ّ
والع�سكري ،كما متّ عر�ض حاجات اجلي�ش وحتديد �أولوياته
ّ
تعهدت به فرن�سا يف
يف ما
يتعلق بقر�ض الـ 350مليون يورو الذي ّ
م�ؤمتر روما مل�ساعدة اجلي�ش اللبناين ،ومناق�شة الهند�سة املالية
وطريقة ّ
وكيفية ت�سديد ثمنها.
ت�سلم املعدات
ّ

 ...ويجري حمادثات مع نظريته الإيطالية

ُعقدت يف وزارة الدفاع الوطني يف الريزة ،حمادثات بني وزير
ال�صراف ونظريته الإيطالية
الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض
ّ
 ،Roberta Benottiملتابعة نتائج م�ؤمتر روم��ا لدعم
اجلي�ش والقوى الأمنية� .سبق املحادثات ا�ستقبال ر�سمي
للوزيرة الإيطالية التي و�ضعت �إكليلاً من الزهر على ن�صب
ال�شهداء.
ال�صراف خالل اللقاء عن �أهمية التعاون
حتدث الوزير
ّ
ّ
ريا �إىل
م�ش
الثنائية،
االتفاقيات
وتعزيز
وايطاليا
لبنان
بني
ً
قواته البحرية .كما ّنوه بجهود
� ّأن لبنان ي�سعى �إىل تعزيز ّ
�سيما يف
الوحدة الإيطالية العاملة �ضمن الــ«يونيفيل» ،ال ّ
جمال اخلدمات وامل�شاريع الإمنائية.
�سيما
أكد الوزير
و� ّ
ال�صراف التزام لبنان القرارات الدولية ال ّ
ّ
القرار  ،1701م�شد ًدا على � ّأن لبنان لن يتنازل عن حقوقه
جمددا
خ�صو�صا يف ما يخ�ص مو�ضوع النفط واملياه،
وثراوته،
ً
ً
امل�ستمرة على ال�سيادة
رف�ض لبنان لالعتداءات الإ�سرائيلية
ّ
اللبنانية ب ًرا وبح ًرا وج ًوا .ودعا �إىل العمل على �إيجاد حل
جذري لأزمة النازحني ال�سوريني يف لبنان ،وتنظيم عودتهم
�إىل املناطق الآمنة يف �سوريا يف �أ�سرع ٍ
وقت ...كما �شكر
نظريته الإيطالية على املبا�شرة برتجمة التزامات م�ؤمتر
تقدمه �إيطاليا للبنان.
روما  ،2وعلى الدعم
امل�ستمر الذي ّ
ّ
أكدت الوزيرة الإيطالية حر�ص حكومتها
من جهتهاّ � ،
على ا�ستقرار لبنان ودعمه ،معربة عن رغبة بالدها تعزيز
التعاون مع لبنان حا�ض ًرا وم�ستقبلاً من خالل االتفاقيات
الثنائية ،وم�شددة على �أهمية ال��دور ال��ذي ت�ؤديه قوات
الـ«يونيفيل» يف حفظ ا�ستقرار لبنان و�أمنه.
العدد 396
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ن�شاطات
الوزير
 ...ورئي�س بعثة ال�صليب الأحمر الدويل
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني
رئي�س بعثة ال�صليب الأحمر
ال�سيد كري�ستوفر
ال���دويل
ّ
مارتن على ر�أ�س ٍ
وفد مرافق،
وج���رى البحث يف الأو���ض��اع

ّ
ال�سيما
املحلية والإقليمية،
ّ
مو�ضوع النازحني ال�سوريني.
ال�سيد م��ارت��ن للوزير
��دم
وق� ّ
ّ
ال�صراف درا�سة عن �أو�ضاع
ّ
ال�ّل�اّ ج���ئ�ي�ن يف امل��ن��ط��ق��ة،

ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ن�سخة عن
املعلومات املتوافرة لديهم يف

ّ
يتعلق بق�ضية املفقودين
ما
يف لبنان.

...وقائد قوات الأمم املتّحدة امل�ؤقتة يف لبنان

ال�صراف قائد قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان
ا�ستقبل الوزير ّ
التطورات يف
اللواء مايكل بريي ،و�أجرى معه جولة �أفق تناولت
ّ
لبنان واملنطقة ،بالإ�ضافة �إىل التعاون القائم بني لبنان والقوات
تطرق االجتماع �إىل االنتهاكات الإ�سرائيلية
الـدولية .كما ّ
امل�ستمرة ،و�إىل اجلدار الفا�صل الذي يبنيه العدو الإ�سرائيلي على
ّ
احلدود اجلنوبية.

ووفدا من الك ّلية امللكية الربيطانية
ً ...
للدرا�سات الع�سكرية RCDS

ّ
الكلية امللكية
ا�ستقبل وزي��ر الدفاع الوطني وف� ً�دا من
الربيطانية للدرا�سات الع�سكرية  RCDSبرئا�سة العميد
ال�سيد Hugo
 ،Baehr Dag Knutيف ح�ضور ال�سفري الربيطاين
ّ
 ،Shorterوتناول اللقاء الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة.

النائب
�أنطوان بانو

املطران
جوزيف
زحالوي

 ...و�شخ�صيات

ال�صراف النائب �أنطوان بانو وعر�ض معه �ش�ؤو ًنا
ا�ستقبل الوزير
ّ
عامة .كما التقى كلاً من املطران جوزيف زحالوي وال�شيخ
علي ال�سحمراين.
12
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ال�شيخ
علي
ال�سحمراين

ن�شاطات
قائد اجلي�ش

قائد اجلي�ش يرت�أ�س اجتماع جلنة امل�ساعدات حلماية احلدود ال ّربية

تر�أ�س قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون يف الريزة ،اجتماع
جلنة الإ�شراف العليا على برنامج امل�ساعدات الأمريكية
الربية اللبنانية ،وذلك يف ح�ضور
والربيطانية حلماية احلدود ّ
ال�سيدة  Elizabeth Richardوال�سفري
ال�سفرية الأمريكية
ّ
ال�سيد � ،Hugo Shorterإىل جانب �أع�ضاء فريق
الربيطاين
ّ
العمل امل�شرتك املعني بهذا الربنامج.
وا�ستعر�ض املجتمعون امل�ساعدات التي ُق ّدمت خالل املراحل
ال�سابقة ،بالإ�ضافة �إىل اخلطوات املرتقبة لتلبية احتياجات
ّ
املكلفة �ضبط احلدود ال�شرقية وال�شمالية.
وحدات اجلي�ش
وقد �شكر العماد عون ال�سلطات الأمريكية والربيطانية على
املقدم للجي�ش ،مثمنً ا حر�صهما
الدعم الع�سكري النوعي
ّ
�سيما
على ا�ستمرار هذا الدعم ،ملواجهة خمتلف التحديات وال ّ
ّ
الت�سلل �إىل داخل لبنان،
حماوالت العنا�صر الإرهابية الفا ّرة
بهدف العبث ب�أمنه وا�ستقراره.

من جهتهماّ ،نوه ال�سفريان  Shorterو  Richardباجلهود
أك��دا موا�صلة �سلطات
اال�ستثنائية التي يبذلها اجلي�ش ،و� ّ
بلديهما تعزيز قدراته وم�ساندة جهوده للدفاع عن لبنان
واحلفاظ على ا�ستقراره و�سالمة �أرا�ضيه.

 ...وي�ستقبل �سفراء

�سفرية االحتاد الأوروبي على ر�أ�س وف ٍد مرافق

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون يف مكتبه يف الريزة،
ال�سيدة  Christina Lassenعلى ر�أ�س
�سفرية االحتاد الأوروبي
ّ
ٍ
وفد مرافق .وجرى التداول يف عالقات التعاون الع�سكري بني
اجليو�ش الأوروبية واجلي�ش اللبناين.
ال�سيد Glenn
وا�ستقبل العماد عون ال�سفري الأ�سرتايل يف لبنان ّ
 Milesعلى ر�أ�س ٍ
وفد مرافق ،والقائم ب�أعمال ال�سفارة ال�سعودية
ال�سيد وليد البخاري ،يرافقه امللحق
املفو�ض
يف لبنان الوزير
ّ
ّ
الع�سكري ال�سعودي العميد الركن �سالمة امل�صلوخي .وتناول
البحث الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة وعالقات التعاون
الع�سكري.

ال�سفري الأ�سرتايل يف لبنان على ر�أ�س ٍ
وفد مرافق

القائم ب�أعمال ال�سفارة ال�سعودية يف لبنان مع وفد
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رفيعا
ً ...
ووفدا فنلند ًيا ً

ا�ستقبل العماد عون �أمني عام وزارة الدفاع الفنلندية اللواء
 ،Jukka Juustiعلى ر�أ�س ٍ
وفد ع�سكري يف ح�ضور �سفري فنلندا
ال�سيد  .Matti Lassilaوتناول البحث الأو�ضاع العامة يف لبنان
ّ
واملنطقة.

ووفدا ع�سكر ًيا فرن�س ًيا
ً ...

ا�ستقبل العماد جوزاف عون قائد جمموعة مدار�س التن�شئة
الربية الفرن�سية اللواء
وم�ساعد مدير املوارد الب�شرية يف القوات ّ
 ،Pierre Liot De Nortbecourtيرافقه امللحق الع�سكري
الفرن�سي العقيد  ،Christian Herrouوج��رى البحث يف
عالقات التعاون بني جي�شي البلدين.

 ...و�آخر من الك ّلية امللكية الربيطانية للدرا�سات
الع�سكرية

ّ
الكلية امللكية الربيطانية
وفدا من
ا�ستقبل العماد عون ً
للدرا�سات الع�سكرية  RCDSبرئا�سة العميد Baehr Dag
ال�سيدHugo
 ،Knutيف ح�ضور ال�سفري الربيطاين يف لبنان
ّ
 ،Shorterوتناول البحث الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة
وعالقات التعاون بني جي�شي البلدين.

 ...ومم ّثلة الأمني العام للأمم املتّحدة

ّ
ممثلة الأم�ين العام ل�ل�أمم املتّ حدة
ا�ستقبل العماد عون
ال�سيدة  ،Pernille Kardelوبحث معها يف الأو�ضاع العامة
ّ
الراهنة.
رات
والتطو
ّ
ّ
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ن�شاطات
قائد اجلي�ش
 ...وامللحق الع�سكري الكويتي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش امللحق الع�سكري الكويتي العميد
الركن عادل خلف العنزي ،وبحث معه يف عالقات التعاون
بني جي�شي البلدين.

 ...ومدير عام الدفاع املدين

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش مدير عام الدفاع املدين العميد
رميون خطار ،وجرى التداول يف التعاون بني امل�ؤ�س�ستني.

 ...وق�ضاة

مفو�ض احلكومة ل��دى املحكمة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش
ّ
الع�سكرية القا�ضي هاين حلمي احلجار ،ومدعي عام جبل
وال�سيد
لبنان القا�ضي نقوال من�صور ،والقا�ضي كمال املقداد
ّ
حمزة �صالح ،وجرى البحث يف �ش�ؤون ق�ضائية.
القا�ضي هاين حلمي احلجار

القا�ضي نقوال من�صور
16
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القا�ضي كمال املقداد وال�س ّيد حمزة �صالح

 ...ووفو ًدا

ا�ستقبل العماد عون حمافظ جبل لبنان القا�ضي حممد
مكاوي ،ورئي�سة اجلامعة العربية املفتوحة الدكتورة فريوز
ّ
ووفدا من اللجنة الأ�سقفية للمدار�س الكاثوليكية
�سركي�سً ،
ووفدا من نقابة ّ
املوظفني يف م�صرف
برئا�سة املطران حنا رحمةً ،

لبنان برئا�سة الأ�ستاذ عبا�س عوا�ضة ،والعميد املتقاعد ب�سام
وال�سيدة باميال ال�شمايل من م�ؤ�س�سة ،Aktis Strategy
بطر�س
ّ
وال�سيد ح�سن قريطم والعميد �أنطوان ّ
وال�سيدين ميالد
�سلوم،
ّ
ّ
وال�سيدة زينب �سالم التي رفعت �أعالم لبنان
مارون،
و�شربل
رعد
ّ
واجلي�ش و«فجر اجلرود» على جبال هماليا.

القا�ضي
حممد
ّ
مكاوي

وفد من
اجلامعة
العربية
املفتوحة

وفد من
نقابة
ّ
املوظفني
يف م�صرف
لبنان

وفد من
اللجنة
الأ�سقفية
للمدار�س
الكاثوليكية
العميد
املتقاعد
ب�سام
بطر�س
وال�س ّيدة
باميال
ال�شمايل

ال�س ّيد
ح�سن
قريطم

ال�سيدان
ميالد رعد
و�شربل
مارون

ال�س ّيدة
زينب �سالم
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ن�شاطات
القيادة

مدربني يف ح�ضور
تخريج ّ
العماد قائد اجلي�ش وال�سفري الفرن�سي

برعاية قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف عون ويف ح�ضوره� ،إىل
ال�سيد  Bruno Foucherعلى
جانب ال�سفري الفرن�سي يف لبنان ّ
ُ
ر�أ�س ٍ
واملدعوين� ،أقيم يف
وفد مرافق ،وعدد كبري من ال�ضباط
ّ
ثكنة �سعيد اخلطيب – حمانا ،احتفال تخريج عدد من
الع�سكريني الذين تابعوا دورة �إعداد مد ّربني يف جمال معاجلة
الذخائر غري املنفجرة.
أكد فيها الدور املهم
وقد �ألقى العماد قائد اجلي�ش كلمة � ّ
الذي ت� ّؤديه املدر�سة الإقليمية لنزع الألغام لأهداف �إن�سانية
يف حفظ الأرواح ،وتثبيت الأه��ايل يف �أر�ضهم ومتكينهم
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من ا�ستثمارها ،من خالل ال��دورات امل�شرتكة التي ت�ؤهل
الع�سكريني واملد ّربني ليكونوا خط الدفاع الأ�سا�سي لوطننا يف
وجه خطر الألغام.
وحتديدا فرن�سا ،على
و�شكر العماد عون الدول ال�صديقة،
ً
م�ساهمتها الفاعلة يف التدريب على ن��زع الذخائر غري
ّ
املتعلقة
مثمنً ا جهود املركز اللبناين للأعمال
املنفجرة،
ّ
للمتخرجني
بالألغام واملدر�سة الإقليمية لنزع الألغام ،ومتمنّ ًيا
ّ
النجاح والتوفيق.
كذلك� ،ألقى ال�سفري الفرن�سي كلمة �أ�شاد فيها بوقوف
اجلي�ش اللبناين �إىل جانب املواطنني من خ�لال تنظيف
ريا �إىل � ّأن جناح هذا امل�شروع اللبناين -
امللوثة ،م�ش ً
الأرا�ضي ّ

الفرن�سي هو نتيجة الكفاءة التقنية لدى الطرفني ،و� ّأن
دائما �إىل جانب اجلي�ش اللبناين الذي
فرن�سا �ستقف
ً
ي�شكل العمود الفقري للدولة.
ّ
قدم رئي�س املركز
وقبل ت�سليم ال�شهادات
للمتخرجنيّ ،
ّ
ّ
املتعلقة بالألغام العميد الركن زياد
اللبناين للأعمال
ن�صر �إيجازًا عن عمل املدر�سة الإقليمية لنزع الألغام
لأهداف �إن�سانية.

قيادة اجلي�ش و Roads For Life
يطلقان الربنامج الإ�سعايف للإنقاذ

�أطلقت قيادة اجلي�ش وجمعية
« Roads For Lifeالربنامج
الإ�سعايف لإن��ق��اذ الع�سكريني
واملدنيني يف املعارك واحلروب»،
���ول م���ن ق��ب��ل م�����ص��رف
امل����م� ّ
«فرن�سبنك» .ح�ضر االحتفال
الذي �أقيم يف الريزة قائد اجلي�ش
العماد ج���وزاف ع��ون ورئي�سة
ال�سيدة زينة قا�سم
اجلمعية
ّ
على ر�أ�س ٍ
وفد ،وعدد من �ضباط
اجلي�ش.
ال�سيدة
وقد �شكر العماد عون
ّ
قا�سم على هذه املبادرة التي ّ
توفر
بكيفية
للع�سكريني املعرفة
ّ
التعامل مع الإ�صابات يف حال

حدوثها قبل و�صول امل�ساعدة
منو ًها مبا تقوم به
الطبية،
ّ
ّ
اجلمعية من جهود �إن�سانية
ّ
لإنقاذ املواطنني وتدريب طواقم
طبية على كيفية التعامل مع
ّ
احلوادث.
ال�سيدة قا�سم
بدورها ،اعتربت
ّ
�أ ّنه من ال�ضروري والواجب على
ّ
كل �شخ�ص م�ساندة اجلي�ش،
م�شري ًة �إىل � ّأن ه��ذا امل�شروع
�سي�ساهم يف �إن���ق���اذ جرحى
اجل��ي�����ش ودع�����م ع��ائ�لات��ه��م
معنو ًيا.
قدم العماد عون
ويف اخلتامّ ،
لل�سيدة قا�سم.
درعا تقدير ًيا
ً
ّ
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ن�شاطات
رئي�س الأركان
رئي�س الأركان ي�ستقبل �شخ�صيات

ا�ستقبل رئي�س الأرك���ان اللواء الركن ح��امت مـلاّ ك يف
مكتبه يف ال�يرزة ،النائب الوليد �سكرية وعر�ض معه �آخر
امل�ستجدات.
وا�ستقبل � ً
ال�سيدة لينا مكرزل
أي�ضا رئي�سة جمل�س املر�أة العربية ّ
على ر�أ�س ٍ
وفد مرافق ،وبحث معها �ش�ؤو ًنا خمتلفة من بينها
عدة جماالت.
ن�شاطات املجل�س ودور املر�أة يف ّ
ال�سيد جميل
كما التقى اللواء الركن ملاّ ك رجل الأعمال ّ
ال�سيد طوين را�ضي ورجل
بريم ،ورئي�س بلدية كفر�شيما ال�سابق ّ
الأعمال ال�شيخ فادي يون�س.

ّ
ويتفقد وحدات يف طرابل�س
...

ّ
تفقد رئي�س الأرك��ان اللواء الركن حامت مـلاّ ك قيادة
منطقة ال�شمال وفرع خمابرات املنطقة ،وقيادتي لواء امل�شاة
الثاين ع�شر وفوج التدخل الأول يف طرابل�س ،ثم جال يف بع�ض
مراكزها ّ
لعا على �إجراءاتها امليدانية املتّ خذة لرت�سيخ
مط ً
عموما.
الأمن واال�ستقرار يف طرابل�س وال�شمال
ً
وخ�لال لقائه ق��ادة ال��وح��دات والع�سكريني ،ق� ّ�دم رئي�س
منو ًها
الأرك��ان التعزية با�ست�شهاد املجنّ د علي م�صطفىّ ،
املميزة ،وم��ز ّو ًدا �إياهم التوجيهات
بكفاءتهم وبجهودهم
ّ
اللاّ زمة للمرحلة املقبلة.
بعد ذلك ،زار اللواء الركن ملاّ ك عائلة املجنّ د ال�شهيد
منو ًها
علي م�صطفى،
ّ
وق��دم تعازيه احل��ا ّرة �إىل �أف��راده��اّ ،
مبناقبية ال�شهيد وبطولته وتفانيه يف �إداء واجبه الع�سكري
حتى ال�شهادة ،الفتً ا �إىل � ّأن دماءه ودماء جميع رفاقه ال�شهداء
تعمدت بها �أر�ض ال�شمال العزيزة ،قد حمت
واجلرحى التي ّ
وحدة لبنان من م�شاريع الفتنة والفو�ضى التي كان يخطط
جهدا يف مالحقة
أكد �أن اجلي�ش لن ي�أل َو
لها الإرهابيون .و� ّ
ً
املعتدين على �أفراده ،لتوقيفهم يف � ِّأي مكان يلج�أون �إليه
22
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النائب
الوليد
�سكرية

ال�س ّيدة لينا
مكرزل
مع ٍ
وفد
مرافق

وت�سليمهم �إىل العدالة ،و� ّأن ما وقع حادث عابر وعقارب
ال�ساعـة لن تعود �إىل ال���وراء يف مـا خــ�ص �أمــن مدينــة
طرابلــ�س.

ال�س ّيد
جميل
بريم

ال�س ّيد
طوين
را�ضي
وال�شيخ
فادي
يون�س

 ...والك ّلية احلربية

كذلك ،ع��اد ال��ل��واء الركن مـلاّ ك ووفـد من ال�ضباط
الع�سكريني اجلرحى يف م�ست�شفيات املدينةّ ،
واطلع على
ال�صحية ،متمنّ ًيا لهم ال�شفاء العاجل.
�أو�ضاعهم
ّ

ّ
الكلية احلربية يف الفيا�ضية،
خالل زيارة قام بها �إىل
اجتمع رئي�س الأرك��ان اللواء الركن حامت ملاّ ك
ّ
الكلية العميد الركن جورج حايك وال�ضباط
بقائد
ثم
وبالتالمذة ال�ضباط ،وز ّودهم التوجيهات اللاّ زمةّ ،
جال يف الأق�سام ّ
واطلع على �سري العمل فيها.
ّ
بكلياتها
أكد رئي�س الأركان � ّأن اجليو�ش تُقا�س
و� ّ
ّ
الكلية تعمل من دون كلل
ومدار�سها ،و� ّأن قيادة
التطور
لتعزيز م�ستوى االح�تراف يف اجلي�ش ومراعاة
ّ
م�شد ًدا يف املقابل على � ّأن
العلمي والتكنولوجي،
ّ
ّ
�سيبقي
الثبات على القواعد والتقاليد الع�سكريةُ ،
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية احلافظة لأمن البالد وا�ستقرارها،
واحلامية للكرامة الوطنية.
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�أمر اليوم

يف منا�سبة عيد املقاومة
والتحرير �أ���ص��در قائد
اجلي�ش بالنيابة اللواء
الركن حامت اّ
ملك «�أمر
وتوجه
اليوم» الرقم ،24
ّ
فيه �إىل الع�سكريني معر ًبا
عن ثقته ب�أنهم لن يبخلوا
بعرق �أو دم لي�ستحقوا
�شرف حترير �آخ��ر �شرب
م��ن لبنان ،واحلفاظ
عليه � ً
أر���ض��ا و�شع ًبا
وم�ؤ�س�سات .يف ما يلي
ن�ص «�أمر اليوم».

عيد املقاومة والتحرير
ذكرى الن�صر وتر�سيخ حدود الكرامة وال�سيادة الوطنية
�أ ّيها الع�سكر ّيون
عاما وال يزال عيد املقاومة والتحرير حمطة تاريخية م�شرقة نحتفل به
ثمانية ع�شر
ً
بقلوب مل�ؤها االعتزاز ،م�ستح�ضرين يوم الن�صر على العدو الإ�سرائيلي وتر�سيخ حدود
قدمها �شهداء
الكرامة وال�سيادة الوطنية ،وم�ستذكرين ال�صمود والت�ضحيات اجل�سام التي ّ
مقدمني من خالل ذلك
الزكية،
املعمد بدمائهم
الوطن وجرحاه ،ف�أناروا طريق املجد
ّ
َّ
ّ
اً
نا�صعا يف البذل والتفاين ،ليبقى لبنان ح ًرا م�ستقلاً .
مثال
ً
�أ ّيها الع�سكريون
لقد ولىّ الزمن الذي كان فيه اجلنوب �ساحة مفتوحة للعدوان الإ�سرائيلي ،و�أ�صبح واحة
ي�ستمر
�أمان وا�ستقرار بف�ضل �إرادة �أبنائه وجهوزية جي�شه للدفاع عنه� ،إال � ّأن عد ّونا ،الذي
ّ
حق ال�شعب الفل�سطيني
يف ارتكاب املجازر الوح�شية واجلرائم يف ّ
يتابع ن�سج امل�ؤامرات واملخططات اخلبيثة �إر�ضا ًء لأطماعه يف �أر�ضنا
ؤكد ب�أ ّننا ثابتون يف دفاعنا عن حقوقنا
ومياهنا .ويف هذا الإطار ،ن� ّ
امل�شروعة ،ل ّأن احلق وا�ضح جلي ولي�س وجهة نظر خا�ضعة للمزاعم
واالف�تراءات الإ�سرائيلية ،فكونوا على �أمتّ اال�ستعداد للذود عن
كرامة وطنكم و�أهلكم اللبنانيني مهما بلغت املخاطر.
�أ ّيها الع�سكريون
حت�ضرنا الإجن��ازات الوطنية الكربى التي ّ
ُ
حققها
يف هذا اليوم،
حتمل
اجلي�ش عرب ال�سنوات بفعل اندفاعكم و�إخال�صكم يف
ّ
امل�س�ؤولية ،فبالأم�س القريب �ساهمتم ب�شكل فاعل يف حماية
العملية االنتخابية ،وممار�سة املواطنني حلقوقهم الدميقراطية،
اً
مثال يف احليادية من اجلميع .كما يح�ضرنا �إىل جانب
فكنتم
االنت�صار على العدو الإ�سرائيلي ،الهزمية املد ّوية التي �أحلقتموها
بالتنظيمات الإرهابية على احلدود ال�شرقية ،ما �أدى �إىل �إزالة كاملة لوجودها وخمططاتها
ّ
التي ال ّ
التحلي
تقل خط ًرا عن خمططات العد ّو الإ�سرائيلي ،مع ت�أكيدنا الدائم وجوب
حق لكم � ْأن تفخروا بعد �أن اكت�سبتم عن
باليقظة ملالحقة اخلاليا النائمة .ومن هنا َّ
ّ
حمط �إعجاب الدول ال�صديقة.
جدارة ثقة اللبنانيني مبختلف انتماءاتهم ،و�أ�صبحتم
�أ ّيها الع�سكريون
يف هذه املنا�سبة الوطنية� ،أعاهد اللبنانيني �أننا لن ن�ستكني حتى حترير �آخر �شرب من
ّ
ترابنا الوطني ،و�أن نحافظ على وطنناً � ،
وكلي ثقة يف أ� ّنكم لن
و�شعبا وم�ؤ�س�سات،
أر�ضا
ً
ٍ
أحيي ب�أعمق امل�شاعر� ،أفراد
دم لت�ستحقوا �شرف هذه
تبخلوا
بعرق �أو ٍ
ّ
املهمة النبيلة ،كما � ّ
وع ْه ُدنا لهم وجلميع املواطنني � ْأن يبقى اجلي�ش منارة
عائالت �شهداء اجلي�ش والوطنَ ،
لل�شرف والت�ضحية والوفاء.
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�إعداد :نينا عقل خليل

قيادة اجلي�ش
�أحيت
الذكرى الثامنة
ع�شرة للمقاومة
والتحرير

يف منا�سبة الذكرى
ال���ث���ام���ن���ة ع�����ش��رة
للمقاومة والتحرير،
�أُق�����ي�����م اح���ت���ف���ال
ع�����س��ك��ري رم����زي يف
ب��اح��ة وزارة ال��دف��اع
ال��وط��ن��ي يف ال��ي�رزة،
ح�ضره ن��ائ��ب رئي�س
الأرك�������ان ل��ل��ع��دي��د
ال���ع���م���ي���د ال���رك���ن
ممثلاً
ّ
خليل يحيى
قائد اجلي�ش ،وق��ادة
الأج��ه��زة وال��وح��دات
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ق��ي��ادة
ّ
واملوظفون
و�ضباطها،
املدنيون.
ت��خ� ّ�ل��ل االح��ت��ف��ال
م��را���س��م رف���ع العلم
وتالوة «�أمر اليوم» الذي
وج��ه��ه قائد اجلي�ش
ّ
�إىل الع�سكريني يف
امل��ن��ا���س��ب��ة ،وع��ر���ض
ع�سكري �شاركت
ف����ي����ه ال�����وح�����دات
املتمركزة يف مبنى
القيادة.
ُ
ك��ذل��ك� ،أق��ي��م��ت
اح��ت��ف��االت مماثلة
يف ق��ي��ادات املناطق
ّ
والكليات
واملعاهد
وامل���دار����س ،وال��ق��وات
اجلوية والبحرية و�سائر
الوحدات الكربى.
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اجلي�ش يت�س ّلم
 4طائرات
«�سوبر توكانو»

ّ
القوات اجلو ّية يف اجلي�ش الدفعة
ت�سلمت ّ
الثانية من طائرات «�سوبر توكانو»،
أمريكية
مقدمة هبة من ال�سلطات ال
ّ
ّ
ّ
مل�صلحة اجلي�ش اللبناين .متّ
الت�سلم يف
قاعدة حامات اجلو ّيةّ � ،أما عدد الطائرات
يف هذه الدفعة فكان �أربعة.

أُ�قيم يف نادي ال�ضباط امليداين
لقاعدة بريوت البحرية ،احتفال
تكرميي لقائد ال�سفينة احلربية
الأملانية  Magdeburgالعاملة
���وات الأمم امل��تّ ��ح��دة
�ضمن ق� ّ
امل�ؤقتة يف لبنان املقدم البحري
 ،Ruediger Fitzوم�ساعدته
 ،Bianca Heimeوذل���ك يف
مهمة ال�سفينة
منا�سبة انتهاء
ّ
ومغادرتها لبنان.
القوات
تر�أ�س االحتفال قائد
ّ
البحرية العـــميد الركـــن

تكرمي قائد ال�سفينة احلربية الأملانية
 Magdeburgوم�ساعده

ندوة حول حماية املمتلكات
الثقافية �أثناء النزاع امل�سلح

وفد ع�سكري بريطاين
يزور لبنان
يتقدمه
قام وفد ع�سكري بريطاين
ّ
ق��ائ��د اال���س��ط��ول ال��ب��ح��ري ال�بري��ط��اين
الأدم�ي�رال  Paul Bennettبزيارة �إىل
لبنان ،بهدف تن�سيق الدعم ال��دويل
28
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ممثلاً
ّ
البحــري ح�سني �ضاهـــر
قائد اجلي�ش العمـاد جـوزاف
عون ،وح�ضره عدد مــن ال�ضباط
القـوة البحرية العاملة
وقائــد
ّ
القوات الدوليـة ،وقائـد
�ضمــن
ّ
جمموعـة ال����زوارق الأمل��ان��ـ��ي��ة،
ومن�سق امل�ساعدات الع�سكرية
ّ
يف ال�سفـارة الأملانية.
وق��د متّ تقليد قائد ال�سفينة
و���س��ام التقدير الع�سكري من
الف�ضية ،وم�ساعدته درع
الدرجة
ّ
الأمم املتّ حدة.

ّ
نظم «�أ�صدقاء القانون الدويل الإن�ساين» ندو ًة يف اجلامعة الأمريكية
بعنوان «حماية املمتلكات الثقافية �أثناء النزاع امل�سلح» ،برعاية
وح�ضور مدير عام الآث��ار يف وزارة الثقافة ال�سيد �سركي�س خ��وري ،ويف
ح�ضور مدير القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان يف اجلي�ش العميد
مروان عيد� ،إ�ضافة �إىل املدير الإقليمي يف منظمة «الأوني�سكو» ال�سيد
جو كريدي ،وعدد من ال�ضباط املتقاعدين ،وجمازين يف الآثار واحلقوق
والعلوم ال�سيا�سية.
ّ
�شددت على تعريف املمتلكات
تخلل الندوة
ٌ
عدد من املداخالتّ ،
الثقافية والك�شف عن �أهمية حمايتها وم�ساءلة املوكلني حمايتها.
ومن بني املتحدثني ،رئي�س اللجنة اللبنانية للدرع الأزرق العميد الركن
املتقاعد نعيم زياده الذي تناول «الأط��ر القانونية حلماية املمتلكات
الثقافية».
مل�صلحة القوات البحرية اللبنانية.
اًّ
كل من م�سيرّ �أعمال
وقد زار الوفد
�أرك���ان اجلي�ش للتخطيط العميد
ال��رك��ن ال��ط� ّ�ي��ار خليل �أب��و �سليمان
ومدير التعليم العميد الركن �أمني
وعقدت مباحثات بني اجلانبني
العرمُ ،
يف ح�ضور عدد من ال�ضباط.

بعد ذل���ك ،انتقل ال��وف��د �إىل قيادة
القوات البحرية حيث ُعقد لقاء مع
قائدها العميد الركن البحري ح�سني
�ضاهر و�ضباط من خمتلــف القواعــد
البحـرية� ،أعقبـه جولـة يف �أق�سـام
القاعــدة وغـداء يف النـادي الع�سكـري
املركـزي.

ذكرى جنود هولنديني و�أ�سرتاليني ق�ضوا يف لبنان
�إح��ي��ا ًء لذكرى اجلنود الهولنديني الذين �سقطوا خالل
اً
احتفال
ملهماتهم يف لبنان� ،أقامت ال�سفارة الهولندية
ت�أديتهم ّ
رمز ًيا �أمام الن�صب التذكاري الذي يحمل �أ�سماء �ضحايا جنود
ال�سيد Hero
الـ«يونيفيل» يف مدينة �صور ،ح�ضره �سفري هولندا
ّ
 Diborوالعميد عبا�س زمط ّ
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جوزاف
عون ،وعدد من امللحقني الع�سكريني الأجانب ،و�ضباط من
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،وقدامى �ضباط وجنود
مدعوين.
الـ«يونيفيل» الهولنديني وعائالتهم� ،إىل جانب
ّ
أكد فيها عمق العالقات
وكانت لل�سفري الهولندي كلمة � ّ
قدموا
بني لبنان وهولندا ،وقالّ � :إن العديد من �أبنائنا اجلنود ّ

حياتهم يف �سبيل ال�سالم يف دول �أخرى من العامل ،فرتكوا
ب�صمات جيدة و�أن�ش�أوا عالقات �صداقة مع �شعوبها ،وهذه
خ�صو�صا عائالتهم وال�سكان
امتدت لت�شمل
العالقات
ّ
ً
ّ
املحليني يف لبنان...
كذلك� ،أحيت �أ�سرتاليا ذكرى �شهدائها الذين �سقطوا يف
لبنان خالل احلرب العاملية الأوىل ،وذلك باحتفال �أقامته
�سفارتها يف مدافن دول الكومنولث يف ق�صق�ص  -بريوت.
ال�صراف،
ح�ضر االحتفال وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ض
ّ
والعميد الركن زياد ن�صر رئي�س املركز اللبناين للأعمال
ّ
ّ
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون،
املتعلقة بالألغام
ّ
ممثلني عن قوات
و�سفرية �أ�سرتاليا و�شخ�صيات �أجنبية� ،إىل
ّ
ومنظمات �أخرى.
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
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قيادة اجلي�ش تو ّقع اتفاق ّيـتي تعاون يف خربات التعليم

ّ
اتفاقيتي تعاون يف جمال التعليم،
وقعت قيادة اجلي�ش
ّ
الأوىل مع املركز الرتبوي للبحوث والإمناء ،والثانية مع
اجلامعة العربية املفتوحة.
وقد ّ
مثل قيادة اجلي�ش ّ
االتفاقيتني نائب رئي�س
موق ًعا
ّ
الأركان للعمليات العميد الركن ّنواف

اجلباوي يف ح�ضور عدد من كبار �ضباط القيادة ،بينما
ّ
ّ
مثلت املركز الرتبوي للبحوث والإمناء رئي�سته الدكتورة
ن��دى عويجان .وق��د ّ
مثلت اجلامعة العربية املفتوحة
رئي�ستها الدكتورة فريوز �سركي�س يرافقها مدراء الفروع
يف اجلامعة.

مدربني يف جمال التوعية من خماطر الألغام
�إعداد ّ

يف �إط�����ار ال���ت���ع���اون ب�ي�ن امل��رك��ز
اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام
ومعهد مار�شال ليغا�سي  ،MLIتابع
ع�������س���ك���ري���ون م��ن
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ومدنيون من جمعيات �أهلية
املركز
ّ
(�أع�ضاء يف اللجنة الوطنية للتوعية
من خماطر الألغام) دورة �إعداد مد ّربني
يف جمال التوعية من خماطر الألغام.

�أُقيمت الدورة التي نظمتها املدر�سة
الإقليمية ل��ن��زع الأل��غ��ام لأه���داف
�إن�سانية يف ثكنة �سعيد اخلطيب –
حمانا.

عر�ض مراحل تنفيذ م�شروع

�أُقيم يف مركز البحوث والدرا�سات
اال�سرتاتيجية يف الريحانية ،احتفال متّ خالله عر�ض مراحل
ميوله االحتاد
تنفيذ م�شروع �إ�صالح القطاع الأمني  SSAالذي ّ
واملعدات التي متّ تقدميها للجي�ش اللبناين.
الأوروبي،
ّ
الطيار خليل �أبو �سليمان
ح�ضر االحتفال العميد الركن
ّ
ّ
وال�سيد  Ryen Nielandعلى
ممثلاً العماد قائد اجلي�ش،
ّ
ر�أ�س ٍ
ّ
ممثلاً االحتاد الأوروبي� ،إىل جانب عد ٍد من
وفد مرافق
ال�ضباط.
ّ
ا�ستهل االحتفال بعزف الن�شيد الوطني اللبناين ون�شيد
ثم متّ عر�ض مراحل تنفيذ امل�شروع من قبل
االحتاد الأوروبيّ ،
اجلانب اللبناين.
ال�سيد  Neilandكلمة� ،أ�شار فيها �إىل � ّأن االحتاد
وقد �ألقى
ّ

ريا مل�س�ألة
الأوروب��ي �أوىل
ً
اهتماما كب ً
حتديث جتهيزات اجلي�ش اللبناين ،م�شد ًدا على � ّأن امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ت�ضطلع ب��دو ٍر رئي�سي يف حتقيق ا�ستقرار البالد
ومكافحة التهديدات اخلارجية ،بالإ�ضافة �إىل املحافظة على
مبد�أ حتفيز �سيادة القانون ومراعاة حقوق الإن�سان.
الطيار �أبو �سليمان كلمة
من جهته� ،ألقى العميد الركن
ّ
أكد فيها � ّأن الإجنازات املحققة على هذا ال�صعيد بعد ثالث
� ّ
ٍ
ب�شكل
�سنوات من �إطالق امل�شروع ،هي �إجن��ازات �ساهمت
فاعل يف تطوير �أداء العديد من املديريات والوحدات يف اجلي�ش
اللبناين ،كما � ّأن الدعم من جانب االحت��اد الأوروب��ي لهذا
امل�شروع ،يكت�سب �أهمية خا�صة يف هذه املرحلة الدقيقة من
تاريخ لبنان.

�أف�ضل لوحة �إعالمية ملنطقة اجلنوب
ف��ازت منطقة اجلنوب باملرتبة الأوىل عن �أف�ضل
لوحة �إعالمية على �صعيد اجلي�ش (عن الف�صل الأول
من العام  ،)2018وذلك بنتيجة التقييم الذي �أجرته
جلنة تقييم اللوحات الإعالمية التي يرت�أ�سها العميد
ترو من مديرية التوجيه.
الركن �إبراهيم ّ
ّ
وحلت لوحة منطقة ال�شمال يف املرتبة الثانية ،ولوحة
مو�سيقى اجلي�ش يف املرتبة الثالثة.
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جي�شنا
تخريج �ضباط
دورة �آمر �سرية
ال�سابعة واخلم�سني
يف الك ّلية احلربية

ّ
الكلية احلربية
احتفلت
بتخريج ���ض��ب��اط دورة �آم��ر
�ســرية – الدفعة ال�سابعة
ا�ستمرت نحو
واخلم�سني التي
ّ
ثالثة �أ�شهر.
أُ�ق��ي��م االحتفال يف �ساحة
ال�شرف ،وتر�أ�سه العميد الركــن ج��ورج احلايك قائــد
الكليـة ممثلاً قائد اجليــ�ش العماد جوزاف عون ،يف ح�ضور
املتخرجني
�ضباط من �أجهزة القيادة وق��ادة قطع ال�ضباط
ّ
ّ
الكلية.
و�ضباط مالك
بعد الن�شيد الوطني اللبناينّ ،
�سلم العميد الركن احلايك
للمتخرجني ،كما تبادل وطليع الدورة النقيب
ال�شهادات
ّ
مايك �أيوب الدروع التذكارية ،و�ألقى كلمة قال فيها :لي�س
من املبالغة �أن ننظر �إىل وظيفة �آمر �سرية ،ك�أحد الأ�س�س
التي تقوم عليها اجليو�ش ،باعتبار �أن ال�سرية هي النواة
تتكون منها معظم الوحدات العمالنية ،و� ّأن
املنفذة التي
ّ
قوة اجلي�ش تعود يف جزء هام منها �إىل مدى امتالك �آمري
ال�سرايا يف خمتلف املراكز ،مزايا املبادرة واملعرفة والليونة
وح�سن �إدارة املر�ؤو�سني واالهتمام ب�أو�ضاعهم .يف هذا الإطار،
ي�أتي لقا�ؤنا اليوم لتخريج الدفعة ال�سابعة واخلم�سني من دورة
ت�ضمنت ،على مدى �أكرث من ثالثة �أ�شهر،
�آمر �سرية ،التي
ّ
عد ليز ّود املتدربني معارف �ضرورية �ست�شكل �أداة
ً
برناجما أُ� ّ
قيمة ،وقاعدة �صلبة ي�ستندون �إليها يف �إمت��ام واجباتهم
ّ
تقدما يف مراحل
أك�ثر
�
دورات
نحو
وينطلقون
الوظيفية،
ً
الحقة.
و�أ���ض��اف قـائلاً  :ال �شك يف � ّأن اجتيازكم ه��ذه ال��دورة،
ّ
لت�سلم وظائفكم،
وع��ودت��ك��م �إىل وح����دات اجل��ي�����ش
�سيجعلكم يف �صلب املهمة الكربى التي تنه�ض بها
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امل�ؤ�س�سة الع�سكريةّ � .إن الهمم العليا تعرف عند ال�شدائد،
و� ّإن ال�شجاعة تظهر يف الظروف ال�صعبة وال�شاقة ،فكونوا على
ّ
تطلعات م�ؤ�س�ستكم ،ليكون اجلي�ش على قدر الآمال
قدر
التي يعقدها عليه اللبنانيون ،و�ضعوا ن�صب �أعينكم �صورة
املواطن اللبناين الذي مي�ضي يف حياته اليومية ،مطمئنً ا اىل
ً
ورفيقا
منيعا يدر�أ اخلطر عند احلدود،
�سدا
وقوف جي�ش بالده ً
ً
جميعا.
ذا عني �ساهرة على ال�سلم الأهلي و�أمن اللبنانيني
ً
اختتم االحتفال بتبادل الأنخاب يف ردهة ال�شرف.

تخريج عنا�صر
من اجلي�ش والأمن
العام يف حامات

�أُقيم يف مدر�سة القوات اخلا�صة  -حامات ،احتفال تخريج عنا�صر من
اجلي�ش واملديرية العامة للأمن العام ،تابعوا دورة «مداهمة» بنجاح.
ح�ضر االحتفال قائد مدر�سة القوات اخلا�صة العقيد الركن فادي ّ
خمول
ّ
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،وعدد من �ضباط اجلي�ش والأمن
العام ،بالإ�ضافة �إىل فريق تدريب �أمريكي ،وعدد من
املدعوين.
ّ
ّ
املتخرجني
بون
ر
املد
د
قل
اللبناين،
الوطني
الن�شيد
بعد
ّ
ّ
ّ
و�سلموهم �شهاداتهم ،كما متّ
���ش��ارة «امل��داه��م��ة»
ّ
لكل مــن قائــد املدر�ســة ومديــر الــدورة
تقدمي الدروع
وطليعهــا.
و�ألقى العقيد الركن ّ
خمول كلمة يف املنا�سبة �أثنى
م�شددا
املتخرجني وجهود املد ّربني،
فيها على كفاءة
ً
ّ
على �أهمية الدورة يف تعزيز املهارات القتالية لدى عنا�صر
النخبة.
ّ
تخللته رمايات
تكتيا،
املتخرجون مترينً ا
ثم نفّ ذ
ً
ّ
ّ
احلية.
بالذخرية
ّ
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جي�شنا
طوافات تكافح ح�شرة
ال�سونة ووحدات
ت�شارك يف «حملة
الأزرق الكبري»
املهمات الإمنائية
يف �إطار
ّ
ال���ت���ي ي��ن��فّ ��ذه��ا اجل��ي�����ش،
وبالتن�سيق مع وزارة الزراعة،
للقوات
قامت طوافات تابعة
ّ
اجلوية بر�ش مبيدات خا�صة
مبكافحة ح�شرة ال�سونة ،وذلك فوق حقول النجيليات يف
حمافظتي البقاع وبعلبك الهرمل.
ويف ال�سياق نف�سه� ،شارك ع�سكريون من خمتلف قوى
اجلي�ش ،وعدد من زوارق القوات البحرية والآليات الهند�سية،
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ّ
املحلية واجلمعيات الأهلية،
�إىل جانب جمموعات من الأندية
واملتطوعني املدنيني،
وعدد كبري من طلاّ ب املدار�س واجلامعات
ّ
يف اليوم الوطني لتنظيف ال�شاطئ اللبناين الذي ّ
نظمته جمعية
«حملة الأزرق الكبري».

يوميات
ّ
أمنية
� ّ

�إعداد :نينا عقل خليل

ّنفذت وحدات اجلي�ش املنت�شرة يف خمتلف املناطق تدابري �أمنية
وعمليات دهم �أ�سفرت عن توقيف املزيد من املطلوبني واملخالفني .وقد
ا�ست�شهد �أحد الع�سكريني و�أ�صيب �آخرون يف �أثناء قيامهم بواجبهم.

ا�ست�شهاد ع�سكري
و�إ�صابة �آخرين خالل عملية دهم

قوة من اجلي�ش
�إطالق نار على ّ
يف طرابل�س وا�ست�شهاد ع�سكري
قوة من اجلي�ش بدهم عدد من
يف �أثناء قيام ّ
ّ
حملة التل  -طرابل�س
املطلوبني لتوقيفهم يف
تعر�ضت لإط�لاق نار ورمي
فجر ّ ،2018/5/22
رم��ان��ات ي��دوي��ة ،ما �أدى �إىل �أ�صابة ع��دد من
الع�سكريني وا�ست�شهاد املجنّ د املمددة خدماته
علي ح�سن م�صطفىّ .
متت مالحقة امل�شتبه
بهم ،و�أوقفت دورية من اجلي�ش ،املدعو حممد
�إب��راه��ي��م ك��وك��والك��ي امل��ت��و ّرط يف احل��ادث
مذكرات توقيف،
بعدة
املذكور ،واملطلوب
ّ
ّ
وبو�شر التحقيق معه ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص.
ويف بلدة حورتعال ،دهمت دورية من مديرية
املخابرات منزل املدعو حممد ح��امت امل�صري
عدة وثائق �أمنية بجرم �إطالق
املطلوب مبوجب ّ
ن��ار من �أ�سلحة حربية و�صاروخية .ويف �أثناء
تعر�ضت الدورية لإطالق نار من
عملية الدهم ّ
�أ�سلحة حربية من داخ��ل املنزل املذكور ،ما
دفع عنا�صرها �إىل الرد باملثل .وبنتيجة العملية متّ توقيف
املدعو امل�صري و�شقيقه ح�سن وال�سوري عبد الكرمي عبد

احلكيم حممد ،و�ضبطت كمية من الأ�سلحة والذخائر
احلربية ،ومل ي�سجل وقوع �إ�صابات.

�إثر وقوع �إ�شكال بني مواطنني يف بلدة
�إ�شكال يف بلدة ال�شويفات
تطور �إىل �إطالق
(،)2018/5/8
ال�شويفات
ّ
نار ،ما �أدى �إىل وفاة املواطن عالء �أبو فرجّ ،
تدخلت قوى اجلي�ش املنت�شرة يف
املنطقة وعملت على تطويق احلادث و�إعادة الو�ضع �إىل طبيعته.
املدعوين هادي
ويف  ،2018/5/10دهمت دورية تابعة ملديرية املخابرات منزل
ّ
اجلردي ووائل �أبو �ضرغم ،و�أوقفتهما لال�شتباه مب�شاركتهما يف الإ�شكال
املذكور .كما �أوقف حاجز للجي�ش يف بلدة حربتا – البقاع ()2018/5/12
املدعوين طارق ال�سوقي ووائل البنّ ا ،الرتباطهما بالإ�شكال نف�سه ،وبو�شرت
ّ
التحقيقات.
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�أوق��ف��ت ق� ّ�وة
توقيف مطلوب
م���ن م��دي��ري��ة
املخابرات يف منطقة �شدرا  -عكار
( )2018/4/26امل��دع��و وليد حممد
ّ
امللقب ب��ـ«�أب��و دجانة» وهو
بريوتي
من تنظيم «داع�ش» الإرهابي ،وقد
�شارك يف القتال �إىل جانبه ،كما
تكليفه بتنفيذ عمليات خطف
مقابل فدية لتمويله.

 2851موقو ًفا
�أوق��ف��ت وح��دات اجلي�ش خ�لال �شهر
�شخ�صا من
ني�سان امل��ن�����ص��رم2851 ،
ً
ٍ
بيان �أ�صدرته
متنوعة ،وجاء يف
جن�سيات
ّ
مديرية التوجيه يف ّ � 2018/5/14أن ه�ؤالء
متّ توقيفهم لتو ّرط بع�ضهم يف جرائم
خمتلفة ،منها االجت���ار ب��امل��خ��درات
والقيام ب�أعمال �سرقة وتهريب وحيازة
�أ�سلحة ومم��ن��وع��ات ،وال��ت��ج� ّ�ول داخ��ل
الأرا�ضي اللبنانية من دون
�إقامات �شرعية ،وقيادة
�سيارات ود ّراج���ات نارية
من دون �أوراق قانونية.
���ش��م��ل��ت امل�����ض��ب��وط��ات
�أ�سلحة حربية من �أنواع
وك��م��ي��ات
خم��ت��ل��ف��ة،
ّ
من املتفجرات والذخائر
اخل��ف��ي��ف��ة وامل��ت��و���س��ط��ة
املهرب،
واملخدرات والتبغ
ّ
�������ددا م����ن �أج���ه���زة
وع�
ً
االت�����ص��االت وك��ام�يرات
امل��راق��ب��ة ،بالإ�ضافة �إىل
� 63آلية و 68د ّراجة نارية
ومركب �صيد.

خروقات
�إ�سرائيلية

�أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإ�سرائيلي يف حملة جبل ال�شحل� -شبعا ( ،)2018/4/28على �إطالق النّ ار
يف الهواء باجتاه قطيع من املا�شية ،يرعاه املواطن �أ�سعد حمدان ،من دون �إ�صابة �أحد .ويف املحلة نف�سها،
تتمكن
حاولت دورية اخرى تابعة للعدو الإ�سرائيلي ( )2018/5/16خطف �أحد الرعاة اللبنانيني من دون �أن
ّ
من ذلك.
و�أقدمت دورية مماثلة ( )2018/5/23على �إطالق النّ ار
باجتاه قطيع من املا�شية يف حملة بركة النقار� -شبعا،
يرعاه املواطن قا�سم علي زهرة من دون �إ�صابة �أحد.
ّ
متت متابعة موا�ضيع اخل��رق بالتن�سيق مع قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.
كذلك ،عرثت دورية تابعة ملديرية املخابرات يف بلدة
رمي�ش – بنت جبيل ،على �أربعة بالونات مطبوع
عليها باللغة العربية (.)2018/5/23
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�شهدا�ؤنا
�إعداد :نينا عقل خليل
�ش ّيعت قيادة اجلي�ش امل�لازم ح�سني
بركات الذي توفيّ بتاريخ ،2018/5/7
جراء حادث �سري ،واملجنّد ال�شهيد
من ّ
علي ح�سن م�صطفى الذي ا�ست�شهد فجر
تعر�ضه
 2018/5/23مت أ� ّث ًرا بجراحه ،بعد ّ
مهمة حفظ �أمن يف
لإ�صابةٍ يف �أثناء ت�أديته ّ
حملة التل – طرابل�س.

ت�شييع املالزم ح�سني يو�سف بركات

�أُقيمت مرا�سم تكرمي املالزم بركات
�أم��ام امل�ست�شفى الع�سكري املركزي
– ب����دارو ،يف ح�ضور وفد
من ال�ضباط� ،إىل جانب
الأه���ايل ورف���اق ال�سالح،
امل�شيعون
ثم انتقل
ومن ّ
ّ
�إىل ب���ل���دت���ه ي��ح��م��ر –
ال�شقيف ،حيث ا�ستُقبِل
املوكب بنرث الورود والأرز،
و�س ّجي اجلثمان يف منزل
ُ
ال��ع��ائ��ل��ة ق��ب��ل نقله �إىل
م�سجد ال��ب��ل��دة و�إق��ام��ة
ال�صالة لراحة نف�سه.
و�أل���ق���ى ال��ع��م��ي��د عبد
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قيادة اجلي�ش ت�ش ّيع
املالزم ح�سني بركات
املمددة خدماته
واملج ّند ّ
ال�شهيد علي م�صطفى
ّ
ممثلاً وزي��ر الدفاع
احلكيم حاطوم
ال�صراف وقائد
الوطني يعقوب ريا�ض
ّ
اجلي�ش العماد ج��وزاف ع��ون ،كلمة

ن� ّ�وه فيها باملالزم بركات وب�إخال�صه
ّ
بكل
ومما قاله:
للم�ؤ�س�سة الع�سكريةّ ،
ً
رفيقا عزيزًا من
نودع اليوم
مرارة و�أ�سىّ ،
رفاق ال�سالح ،خفق علم البالد باك ًرا
يف قلبه قبل �أن يخفق �أم��ام ناظريه،
و�سرت يف عروقه حمبة الوطن التي �أ�ضاف
�إليها ما نهله من ح�ضن عائلة �أ�صيلة،
ومن ف�ضائل �أبوين �صاحلني ،ومن بيئة
�سيما و� ّأن وال��ده هو
وطنية �صافية ،ال ّ
كر�سوا
�أحد ال�ضباط املخل�صني الذين
ّ
�سنوات طويلة من حياتهم للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية .لقد اختار فقيدنا الغايل
ً
طريقا
م�سرية ال�شرف والت�ضحية والوفاء
لين�ضم �إىل جي�ش ب�لاده ،وهو املالذ
له
ّ
واحل�صن وال�سياج...

يف عزم هذه امل�ؤ�س�سة على �إنقاذ الوطن
ً
كائنة ما كانت الأخطار والت�ضحيات،
وعلى حتقيق العدالة واالقت�صا�ص من
املجرمني .وكونوا على ثقة تامة ب� ّأن

يف ما يلي نبذة عن املالزم بركات:
• من مواليد  1994/5/18يف يحمر –
النبطية ،ق�ضاء النبطية.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط
• ّ
اعتبا ًرا من .2012/11/12
• ُر ّق��ي �إىل رتبة م�لازم اعتبا ًرا من
.2015/8/1
• من ع��داد القوات اجلوية – قاعدة
حامات اجلوية.
• حائز:
 تهنئة وزير الداخلية والبلديات. تهنئة قائد اجلي�ش.عدة دورات درا�سية يف الداخل ويف
• تابع ّ
اخلارج.
• عازب.

املمددة خدماته ال�شهيد
 ...واملجنّد ّ
علي ح�سن م�صطفى

�شيعت قيادة اجلي�ش و�أهايل بلدة امليناء
ّ
يف طرابل�س ،يف ح�ضور ح�شد من املواطنني

وال��ع�����س��ك��ري�ين،
امل��ج��نّ ��د ال�شهيد
ع����ل����ي ح�����س��ن
م�صطفى ،و�أُ ّديت مرا�سم التكرمي �أمام
م�ست�شفى ال�سالم ث� ّ�م �أُقيمت ال�صالة
على جثمانه الطاهر يف جامع عثمان
بن عفان يف امليناء.
وق��د �أل��ق��ى العقيد املهند�س حممد
ّ
ممثلاً وزي��ر الدفاع الوطني
�شميطلي
ال�صراف وقائد اجلي�ش
يعقوب ريا�ض
ّ
العماد جوزاف عون كلمة يف املنا�سبة،
ّنوه فيها مبناقبية ال�شهيد وت�ضحياته،
ردنا الوا�ضح والأكيد على
ومما قالهّ � :إن ّ
ّ
مت��ادي املجرمني يف عبثهم ،يكمن

قدمها اجلي�ش
�ضريبة الدم الباهظة التي ّ
وال يزال ،لن تذهب هد ًرا ،فهذه الدماء
ال��زك� ّ�ي��ة ه��ي التي �صانت لبنان من
التفكك واالنهيار ،وحافظت على
ّ
الدولة وم�ؤ�س�ساتها.
بعد ذلكُ ،حمل جثمان ال�شهيد الذي
ّ
لف بالعلم اللبناينُ ،
و�ش ّيع و�سط ت�صفيق
ح��اد من امل�شاركني يف املوكب الذي
تقدمته عنا�صر من ال�شرطة الع�سكرية
ّ
اً
و���ص��ول �إىل مدافن
حتمل الإك��ل��ي��ل
ال�شهداء يف امليناء حيث ووري الرثى.
يف ما يلي نبذة عن املجنّ د ال�شهيد:
• من مواليد  1994/7/28يف امليناء -
طرابل�س.
• ُم��ددت خدماته يف اجلي�ش اعتبا ًرا
من .2016/11/1
• من عداد فوج التدخل الأول.
• حائز تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• عازب.
• ُر ّقي �إىل رتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد،
ومنح �أو�سمة احلرب واجلرحى والتقدير
ُ
الع�سكري من الدرجة الربونرية وتنويه
العماد قائد اجلي�ش.
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ع�سكري

�إعداد :ندين البلعة خريالله

بني مت��وز  1993و�آب ،2010
خا�ض لواء امل�شاة احلادي ع�شر
�سل�سلة مواجهات مع العدو
الإ�سرائيلي ،ك��ان �آخ��ره��ا يف
عدي�سة .يف �سجالت اللواء �أ�سماء
�شهيدا ،ويف قلوب ع�سكرييه
61
ً
يتجدد
عزم ال ين�ضب ،وعهد
ّ
كل �شم�س وهبوط ّ
مع �إ�شراقة ّ
كل
ليل.
 يحت�ضن ت��راب اجلنوب دماء
ع�شرات من ع�سكريي لواء امل�شاة
احل��ادي ع�شر ،ويحت�ضن � ً
أي�ضا
تعب �سواعدهم وعرق جباههم
يف وقوفهم �إىل جانب الأه��ايل
ميدون لهم يد العون،
�سنواتّ ،
ويقدمون كل خدمة ت�ساعد يف
ّ
تر�سيخ �صمودهم.
اليوم ينت�شر هذا اللواء (منذ
متاما ،ي�شمل املت َنني ال�شمايل
ت�شرين الأول  )2016يف قطاع خمتلف ً
وجزءا من بريوت (فرن ال�شباك ،عني الرمانة ،الأ�شرفية)،
والأعلى
ً
�ساه ًرا على �أمن هذه املناطق وا�ستقرارها .فكيف ّ
مهماته يف هذا
ينفذ ّ
القطاع الوا�سع؟ زرنا قيادة اللواء يف ّ
النقا�ش حيث ا�ستقبلنا قائده العميد
الركن غازي عامر ،و�أجاب عن �أ�سئلتنا.

قطاع مزدحم

يحدثنا العميد عامر عن القطاع
ّ
بتنو ٍع كبري ،من املدن
ز
يتمي
ال��ذي
ّ
ّ
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لواء امل�شاة احلادي ع�شر

من اجلنوب �إىل املتنَني وبريوت:

«هون باخلدمة
وهونيك باخلدمة»...

ال�ساحلية ،حيث زحمة ال�سري اخلانقة
وال��ك��ث��اف��ة ال�سكانية� ،إىل ال��ق��رى
اجلبلية اجلميلة .قطاع تكرث فيه

املجمعات التجارية ال�ضخمة ،والأ�سواق،
ّ
واملقاهي ،واملطاعم ...بالإ�ضافة �إىل 35
�سفارة �أجنبية و�أكرث من  160كني�سة.

يف منطقة نهر البارد.

��وع
ه�����ذا ال���ت���ن� ّ
ي��ت��ط� ّ�ل��ب تنفيذ
مهمات كثيفة
ّ
وتغطية وا�سعة،
وخ�����ص��و���ص��ا مع
ً
اق���ت���راب ف�����ص��ل
ال�����ص��ي��ف وك�ثرة
امل����ه����رج����ان����ات
وال���ن�������ش���اط���ات
وامل��������ؤمت�������رات،
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل
ال�سياح
حجوزات
ّ
يف ال����ف����ن����ادق
(خ���������ص����و�� ً���ص����ا
ذوي ال�����ص��ف��ات
ال��ر���س��م��ي��ة) ،مع
ال��ع��ل��م �أن ل� ّ�ل��واء
ك��ت��ي��ب��ة ()112
بت�صرف
مف�صولة
ّ
ل��واء امل�شاة الثاين

مهمات بني ال�ساحل واجلبل

• ه��ل تواجهون �صعوبات يف تنفيذ
مهماتكم نظ ًرا �إىل ات�ساع القطاع الذي
تتو ّلون م�س�ؤوليته؟
يتميز ع�سكريونا باملناقبية
ّ
واخل�ب�رة ،وتنفيذ امل��ه��م��ات املطلوبة
بالن�سبة �إليهم مثل «�شربة ماء» .وقد
�أثبتوا كفاءتهم العالية يف الكثري
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حتقيق
ع�سكري
من املحطات ،وم��ن بينها
اال���س��ت��ح��ق��اق االن��ت��خ��اب��ي
ال��ن��ي��اب��ي الأخ���ي��ر� ،إذ مل
�سجل �أي ح��ادث يف قطاع
ُي َّ
تفهم
اللواء ،وذل��ك نتيجة
ّ
الع�سكريني وامت�صا�صهم
لل�صدمات.
ي�ضيف العميد ال��رك��ن
الهم الأ�سا�سي لنا
عامر قائلاً ّ :
كما �سائر قطع اجلي�ش هو
تهديدات العدو الإ�سرائيلي
والإره����اب .عيوننا �ساهرة
حت�س ًبا للخطر ،ونحن
دوما
ً
ّ
على تعاون وثيق مع جميع
الأجهزة الأمنية ،ويحتفظ
اللواء بخطة غلق لقطاعه
يف ح���ال ح���دوث �أي ط��ارئ
�أو ح��دث �أم��ن��ي ،بالإ�ضافة
�إىل خطة لكل كتيبة يف
قطاعها .ك��ذل��ك ،و�ضع
�ردات
ال��ل��واء �سيناريوهات ل� ّ
ف��ع��ل منا�سبة ل�ل�أم��اك��ن وامل��ن��اط��ق
ويتم ا�ستحداث خطط �أخرى
احل�سا�سة،
ّ
ّ
بح�سب احلاجة.
ف�ضـلاً ع��ن ذل���ك ،ي�����ش��ارك ال��ل��واء
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ل�ضمان ح�سن
تنفيذ املهمات،
ي���ت���م
������س�����وف
ّ
اف���ت���ت���اح غ��رف��ة
عمليات حديثة
وجمهزة ب�أحدث
ّ
ال���ت���ق���ن���ي���ات يف
اللواء ،بالإ�ضافة
�إىل ت��رك��ي��ب
ك�������ام���ي���رات
مراقبة يف حميط
قيادته...

تدريب
متخ�ص�ص
ّ

يف تنفيذ م��ه��م��ات ت��رت��ب��ط ب��الأم��ن
االج��ت��م��اع��ي (م��ك��اف��ح��ة امل��خ��درات
واجل��رائ��م ،)...وي�ضطلع بدور خدماتي
(ت�شجري� ،إنقاذ.)...

• م������اذا ع��ن
التدريبات؟
 �صقل ق��دراتال��ع�����س��ك��ري�ين
وم����ه����ارات����ه����م
وتفعيل �أدائ��ه��م
واح��ت��راف�����ه�����م
م��ه��م��ة دائ��م��ة
ّ
حاليا على تدريب
للواء .وه��و يعمل
ً
جم��م��وع��ة خ��ا���ص��ة يف ك��ل كتيبة
( 50-40ع�سكر ًيا) ،تكون على غرار
الأف����واج اخل��ا���ص��ة ،ج��اه��زة للتدخل

ال�سريع يف احل��االت الطارئة ،وللقيام
باملداهمات واملهمات ال�صعبة .فاللواء
بطبيعته وجت��ه��ي��زات��ه يعترب قطعة
«ثقيلة» (مدفعية ومدرعات) ،بينما
حت��ت��اج مهماته احلالية �إىل ال��ق��درة
على التحرك ال�سريع .ويف هذا الإطار،
ن�سعى �إىل ت�أمني �آليات خفيفة (بيك
�آب هامفي ،جيب ديفندر )...تتنا�سب
�ضيقة
وطبيعة القطاع م��ن ���ش��وارع ّ
ّ
ومكتظة وطرقات جبلية مرتفعة.
كما �أ ّن��ن��ا ب�صدد البحث يف التعاون
مع الأمريكيني لتفعيل التدريبات
املتخ�ص�صة (حواجز تفتي�ش ،مداهمة،
ّ
علما � ّأن �سرايانا تتابع
حماية،)...
ً
خا�صا مع الفرق الأمريكية
تدريبا
ً
ً
والربيطانية يف ح��ام��ات ،بالإ�ضافة
�إىل الرمايات بجميع �أن��واع الأ�سلحة
وامل��ن��اورات التكتيكية على �صعيد
كتيبة ،وال�����دورات امل��ك� ّ�ث��ف��ة التي
تنفّ ذ يف ثكنة ف��وج التدخل الثالث
يف الكرنتينا ،وت�شمل :الهبوط من
ال��ط��واف��ة وع��ل��ى احل���ب���ال ،اجل���والت
الأر���ض��ي��ـ��ـ��ة وال��ه��وائ� ّ�ي��ـ��ة ،مكافحـة
ال�شغـب ،وامل��داه��م��ـ��ة يف الأم��اك��ـ��ن
الآهلـة ،و�سـوى ذلـك من التدريبـات
الهادفـة �إىل بلـوغ �أف�ضـل م�ستويـات
االحتـراف...

اجلبل وال�سماء وال�سالح

يت�ألف �شعار اللواء من:
 اجلبل بلونيه الأخ�ضر والبني داللةالتنوع الطبيعي واملناخي اللبناين
على
ّ
وال�شموخ والإباء.
 ال�شم�س التي ترمز �إىل ال�سيادة والقوةواحلرية ،ويف داخلها ا�سم اللواء ي�شرق
على الوطن من ال�سماء الزرقاء التي ترمز
�إىل ال�صداقة والنقاوة.
 ال�سالح املت�أهب بحربته املقرنة،ويرمز �إىل الأداء الع�سكري امل�ستقيم
واجلهوزية الدائمة والأداء الكامل.
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�إعداد :الرقيب جيهان جبور  -اجلندي كر�ستينا عبا�س
بعد ث�لاث �سنوات من التدريبات
وامل�شقات ،ترافقت مع ابتعا ٍد �شبه ك ّلي
تقدمه لهم احلياة املدنية من
عما قد ّ
ّ
رفاهية ،ك ّلل التالمذة الرتباء جهودهم
بتخرجهم من مدر�سة الرتباء
احلثيثة
ّ
يف بعلبك .يف ه��ذه املدر�سة :تع ّلموا
القوانني الع�سكرية ،حت ّل ْوا باالن�ضباط،
طوروا مهاراتهم القتاليةّ ،
منوا معارفهم،
ّ
مهماتهم...
لت�سلم
جهوزيتهم
واكتملت
ّ

تخريج الدورة
الثالثة والع�شرين
لتالمذة الرتباء
اللواء ملاّ ك� :أنتم
ذراع اجلي�ش القوية

�أُقيم احتفال تخريج الدورة الثالثة
والع�شرين لتالمذة ال��رت��ب��اء ،دورة
«املعاون ال�شهيد �إبراهيم زهرمان» يف
معهد التعليم – ثكنة حممد مكي
يف بعلبك ،برئا�سة رئي�س الأركان
اللواء الركن حامت ملاّ ك ممـثلاً
قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،ويف
ح�ضور عدد من ال�ضباط والفاعليات
الر�سمية واالجتماعية وعائلة املعاون
ال�شهيد زهرمان و�أهايل املتخرجني.
ا�ستُهل االحتفال بالن�شيد الوطني
اللبناين� ،أعقبه ن�شيد �شهداء اجلي�ش
م��ع وق��ف��ة تكرميية ل��ه��م .بعد
ت�سليم بريق املدر�سة وت�سمية الدورة،
متّ ت�سليم ال�شهادات �إىل املتخرجني
الذين � ّأدوا الق�سم.
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ع�صب اجلي�ش

�أل��ق��ى مم��ث��ل ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ل��واء
ً
�شدد فيها على
الركن ملاّ ك،
كلمة ّ
�أهمية دور الرتباء� ،إذ �إنهم ي�شكلون
«ع�صب اجلي�ش وج�سر التوا�صل بني
�ضباطه و�أفراده ،والذراع القوية يف تنفيذ
وتوجه �إىل املتخرجني قائلاً :
مهماته».
ّ
ّ
عن�صر حيوي
�ب
�
�ي
�
�رت
�
ال
أن
�
�وا
�
�م
�
�ل
�
«�إع
ّ
ٌ
وركن �أ�سا�سي يف بناء اجليو�ش ،بحيث
ٌ
ت���زداد فعالية ال��وح��دة وق��درت��ه��ا على
ّ
كلما
تنفيذ املهمات املوكلة �إليها،
وتطور �أدا�ؤه��م،
ارتفع م�ستوى رتبائها
ّ
بل � ّإن نهو�ض الوحدة بواجباتها ال يتم
ويكتمل � اّإل ب�أداء رتبائها مل�س�ؤولياتهم
يف �إي�صال الأوامر �إىل املر�ؤو�سني وتوجيههم
والإ���ش��راف املبا�شر عليهم .و�إذا كان
لتحمل ه��ذه امل�س�ؤوليات
�سالحكم
ّ
يكمن يف التن�شئة الوطنية والع�سكرية
ّ
تلقيتموها يف معهد التعليم،
التي
ٍ
حاجة
دائما يف
ف� ّإن هذا ال�سالح يبقى
ً
�إىل ال�����ص��ق��ل واالع���ت���ن���اء ،م��ن خ�لال
امل�ستمر على تو�سيع �آفاقكم
العمل
ّ
الع�سكرية وتطوير قدراتكم القتالية».
و�أ���ض��اف« :لقد �أث��ب��ت اجلي�ش قدرته
على �إحباط خمططات الأعداء ،وتذليل
العقبات وجت��اوز التحديات ،وحماية
أدق املراحل التي
ال�سلم الأهلي خالل � ّ
ّ
بد
ال
�ار،
�
إط
ل
ا
هذا
ويف
البالد.
بها
ت
مر
ّ
ّ
امل�شرف الذي
الوطني
�از
�
إجن
ل
ا
ذكر
من
ّ
ّ
ّ
حققته امل�ؤ�س�سة الع�سكرية بوحداتها
وع��ن��ا���ص��ره��ا ك��اف��ة ،ع�بر م��واك��ب��ة
ٍ
ومهني ٍة
بدقة عالية
العملية االنتخابية
ّ
م�شهود ٍة ،بحيث كان الع�سكريون من
اً
مثال ُيحتذى
خمتلف الرتب والوظائف
ؤكدين مر ًة �أخرى وقوف
يف املناقبية ،م� ّ
ٍ
م�سافة واحدة من جميع
اجلي�ش على
الأفرقاء ،وذلك �إجناز المع وو�سام رفيع
جميعا.
يت�شارك فيه الع�سكريون
ً
ٌ
حافل بالبطوالت
� ّإن تاريخ اجلي�ش
التي ّ
�سطرها زم�لاء �سبقوكم يف درب
46
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ال�شرف والت�ضحية والوفاء ،فهم
جن��وم زاه���رة ت��ز ّي��ن �سماء
ال��ي��وم
ٌ
الوطن ،ومن بينهم ذلك البطل
املقدام املعاون ال�شهيد �إبراهيم
زه��رم��ان ،ال��ذي اخ�ترمت ت�سمية
دورتكم با�سمه ،والذي ارتقى بعد
ٍ
مواجهة مع الإره��اب ،فكونوا
�أوف��ي��اء لروحه ولأرواح ال�شهداء
الأب��رار ،وا�ضعني ن�صب �أعينكم
� ّأن م�س�ؤولية الدفاع عن الوطن يف
وجه العد ّوين الإ�سرائيلي والإرهابي
هي �أمانة يف �أعناقكم».
وختم كلمته مهنئً ا املتخرجني
وذويهم با�سم قائد اجلي�ش العماد
ومتوج ًها بالتقدير
جوزاف عون،
ّ
�إىل قيادة معهد التعليم ومدر�سة
الرتباء وجميع امل��درب�ين الذين
واك��ب��وا ه��ذه ال���دورة مبختلف
متمنيا لهم م�ستقبلاً
مراحلها،
ً
واعدا بالنجاح والتقدم.
ً
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على التح�صيل العلمي .الآن انتهت هذه
املرحلة و�أمامنا مراحل �أخرى يف خدمة
وطننا».
يخربنا الرقيب املغوار قا�سم �شكر الذي
تطوع يف اجلي�ش برتبة
ُ�صنّ ف ً
ثانيا ،ب�أ ّنه ّ
جمنّ د وحني �أعلنت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
�أنها ب�صدد تطويع تالمذة رتباء� ،سارع

دورة مميزة

ٍ
حديث مع قائد مدر�سة الرتباء العميد
يف
الركن عبدالله ح��وراين ،لفت �إىل � ّأن
متيزت با�ستخدام �أ�ساليب التعليم
الدورة ّ
احلديثة� ،إذ كانت القاعات وال�صفوف

�ه��زة ب���الأل���واح ال��ذك��ي��ة وبربنامج
جم� ّ
التعليم التفاعلي ،ف�ضلاً عن LCD
متطورة.
 Projectorو�أجهزة كمبيوتر
ّ
املتخرجني عملوا ٍ
بجد خالل
و�أ�شار �إىل �أن
ّ
ال�سنوات الثالث والتي ميتد برنامج كل
أ�سبوعا
منها على مدى خم�سة وثالثني �
ً
ت�ضمن
م��ن ال��ت��دري��ب والتعليم .وق��د
ّ
علوما
تدريبهم �إىل العلوم الع�سكرية،
ً
مدنية ون�شاطات متنوعة.
و�أو���ض��ح العميد ال��رك��ن ح���وراين � ّأن
املتخرجني عانوا �صعوبات عديدة �أثناء
ال��ت��دري��ب� ،أهمها ال��ظ��روف املناخية
�صعب
القا�سية يف منطقة بعلبك ،مما ّ
التدريبات امليدانية خالل ف�صل ال�شتاء.
ونوه قائد مدر�سة الرتباء مب�ستوى الدورة
ّ
الرفيع ،فقد قاربت معدالت املتخرجني يف
ال�سنتني الأوىل والثانية الـ 17من ع�شرين،
فيما راوحت املعدالت يف االخت�صا�صات
ب�ين  14.5و 16.5م��ن ع�شرين .وك��ان
حملة
امل�����ش��ارك��ون بغالبيتهم م��ن
َ
متخرجا
البكالوريا الق�سم الثاين (115
ً
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حملة الإج��ازات
من  ،)195ف�ضلاً عن َ
اجلامعية .وتو ّزعت االخت�صا�صات على
متخرجا من امل�شاة
ال�شكل الآت��ي71 :
ً
مل�صلحة ال��ق��وات ال�بري��ة 38 ،مدفعية،
 36مدرعات 19 ،هند�سة قتال� 14 ،إ�شارة
و 7م�ضاد للدروع؛ فيما انق�سم  10من
ً
منا�صفة بني القوات البحرية
املتخرجني
والقوات اجلوية.

لنحم �أر�ضنا
ِ

�أع���رب طليع ال���دورة الرقيب حممد
حمود (اخت�صا�ص م�شاة) عن فرحه
ّ
رقيبا
(195
دورته
أبناء
�
بني
زه
بتمي
الكبري
ً
ّ
ٌ
ل�شرف
ما بني ب ٍر وبح ٍر وجوٍ) .وقال�« :إ ّنه
أنتمي �إىل م�ؤ�س�سة ال�شرف
عظيم يل �أن �
ٌ
َ
أمتر�س على �أيدي
�
أن
�
و
والوفاء
والت�ضحية
ّ
نخبة من �ضباط اجلي�ش ورتبائه لأ�صبح
قاد ًرا على ّ
ت�سلم ح�ضرية بكل م�س�ؤولية
ِ
مت�ض هذه ال�سنوات
وثقة» .و�أ�ضاف« :مل
من دون �صعوبات :متارين ال�سري الطويلة،
ّ
املكثفة واملثابرة
التدريبات الع�سكرية

مو�ضحا �أ ّنه اكت�سب
�إىل تقدمي ملفه،
ً
�سيما من
خ�برة ع�سكرية عالية ال ّ
خالل الدورات اخلا�صة مع فريق التدريب
الإيطايل.
حتدث الرقيب املغوار علي
ويف اخلتامّ ،
حل ً
�أحمد الذي ّ
ثالثا يف ال��دورة ،ف�أو�ضح
حتمل املراحل
� ّأن طموحه دفعه �إىل
ّ
منوها
ال�صعبة والتعب النف�سي واجل�سدي،
ً
بجهود ال�ضباط واملد ّربني الذين �سهروا
على تن�شئة عنا�صر ال��دورة وتدريبهم.
ويف كلمة �أخرية يقارن و�ضعه اليوم مبا
جمندا
ك��ان عليه ،فيقول« :كنت
ً
أهتم مبن
يتلقى الأوامر .الآن ينبغي �أن � ّ
جميعا
أوجههم لنعمل
ً
هم حتت �إمرتي و� ّ
حلماية �أر�ضنا ووطننا».
املتخرجة
قدمت القوى
يف ختام احلفلّ ،
ّ
عر�ضا ع�سكر ًياّ ،
ً
و�سلم
والقوى امل�شاركة
درع��ا تذكـار ًيا
اللواء الركـن مـلاّ ك ً
ثم انتقل
لعائلة املعاون ال�شهيد زهرمانّ ،
اجلميع �إىل حفل كوكتيل احتفا ًء
باملنا�سبة.

مديريات
�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ

مديرية التعاون الع�سكري  -املدين
وتقدم م�ساعدات
تكرم الوحدة الأمريكية ّ
ّ

تقدي ًرا للجهود التي بذلها فريق وحدة التعاون الع�سكري -
املدين لدى ال�سفارة الأمريكية يف لبنان  ،CMSEويف منا�سبة
م�سي �أعمال
انتهاء مهمته� ،أقيم احتفال تكرميي ح�ضره
رّ

مديرية التعاون الع�سكري  -املدين  CIMICالعميد الركن
�إيلي �أبي را�شد و�ضباطها ،متّ خالله تبادل الهدايا وال��دروع
التذكارية.
عينية يف عدة
ويف �إط��ار �آخ��ر ،و ّزع��ت املديرية م�ساعدات
ّ
مناطق ،وذلك بالتعاون مع م�ؤ�س�سات من املجتمع املدين .فقد
قدمتها جمعية Spirit
متّ توزيع كمية �أدوية يف بلدة عر�سال ّ
 of Americaبالتن�سيق مع وحدة التعاون الع�سكري  -املدين
يف ال�سفارة الأمريكية يف لبنان .كما ح�ضر وفد من ِق َبلها،

اىل م�ستو�صف الهيئة الطبية الإ�سالمية يف عر�سال.
قدمـت املديرية �ألب�ســة لأربـع م�ؤ�س�سات للرعـايـة
كذلك ّ
االجتـماعية يف جبـل لبنـان هي :امل�أوى املارونـي ،م�ست�شفى دار
الرحمة ،مكتب كفالـة اليتيـم ،و .Mission de Vie
وكان ملدينة طرابل�س ح�صّ تها من امل�ساعدات ،فقد و ّزعت
املديرية ،بتمويل من دار الإفتاء الإ�سالمي ّ
ممثلة بال�سيد ريا�ض
عيتاين ،حواىل  1500ح�صة غذائية على العائالت املحتاجة يف
املدينة.
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معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ

جديدا يف
ق�سما �إقليم ًيا
ً
افتتحت مدير ّية التعاون الع�سكري  -املدين ً
منطقة مرجعيون  -اجلنوب ،وذلك بتمويلٍ من مملكة �إ�سبانيا وقوات
الأمم املتّحدة امل�ؤ ّقتة يف لبنان.
اً
ممثل قائد اجلي�ش العماد
ح�ضر االفتتاح اللواء الركن جورج �شرمي
جوزاف عونٌ ،
املن�سقة اخلا�صة للأمم املتحدة يف لبنان ال�سيدة
وكل من ّ
 ،Pernille Dahler Kardelوقائد قوات الأمم املتّحدة امل�ؤقتة
يف لبنان اللواء مايكل بريي ،ورئي�س العمليات امل�شرتكة يف ّ
القوات
اً
ممثل
امل�س ّلحة الإ�سبانية اللواء Francisco Braco Carbo
مملكة �إ�سبانيا� ،إىل جانب عدد من �ضباط اجلي�ش والأجهزة الأمنية
والقوات الدولية ،و�شخ�صيات �سيا�سية واجتماعية.

مدير ّية التعاون الع�سكري  -املدين
ّ
جديدا يف مرجعيون
ق�سما
ً
تد�شن ً
اللواء الركن �شرمي

رح��ب اللواء الركن �شرمي باحل�ضور
ّ
و�ألقى كلمة جاء فيها« :نلتقي اليوم يف
املميزة لنفتتح ف�صلاً
جديدا
ً
هذ ِه املنا�سبة ّ
من ف�صول برنامج التعاون الع�سكري
ي�ضم العديد من
 امل��دين ،ال��ذي ب��اتّ
الإجن���ازات وامل�ساهمات الفاعلة ذات
الأثر الإيجابي البارز يف الإمن��اء الوطني
ال�ص ُعد الرتبوية وال�صحية والبيئية
على ُ
والإن�����س��ان��ي��ة ،م��ا ي��ع��ود ب��اخل�ير على
املواطنني ،بخا�صّ ٍة يف املناطق النائية».
واعترب اللواء الركن �شرمي أ� ّن��ه من
ا�سرتاتيجيات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
و�أهدافها� ،إر�ساء �أف�ضل عالقات التعاون
بينها وبني اجليو�ش واجلهات الدولية
ال�صديقة ،لي�س يف املجال الع�سكري
إمنائية،
وحده ،بل يف خمتلف املجاالت ال
ّ
وي ��أت��ي ه��ذا امل�����ش��روع يف ه��ذه املنطقة
العزيزة ليرتجم التزام اجلي�ش جتاه �أبناء
�س ُعمق العالقة التي
اجلنوب،
ُ
وليعك َ
ٍ
ب�شكل
تربطنا بقوات الـ«يونيفيل»
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ع��ام وبالكتيبة
ٍ
ب�شكل
الإ�سبانية
��د ًرا
خ���ا����ص ،م���ق� ّ
ع��ال� ً�ي��ا م��ا تقوم
به عنا�صر الأمم
املتحدة من جهو ٍد
م��ن �أج���ل الأم��ن
واال����س���ت���ق���رار يف
اجلنوب بالتعاون
مع جنود جي�شنا،
و�شاك ًرا اململكة
الإ�سبانية على التزامها جت��اه لبنان
وم�ساهمتها الفاعلة بهذا امل�شروع
ً
إ�ضافة �إىل امل�شاريع والن�شاطات الأخرى
�
تقوم بها يف هذه املنطقة.
التي
ُ
و�أ�ضاف« :من هنا ،جند � ّأن دور مديرية
يتعدى يف
التعاون الع�سكري  -امل��دين
ّ
�أب��ع��اده الوطنية ه��دف توثيق العالقة
بني اجلي�ش واملجتمع اللبناين ،نحو
تعزيز اال�ستقرار الوطني ال��ع��ام ،ال��ذي
ينعك�س ب��دوره �إيجا ًبا على اال�ستقرار

منو ًها بامل�ساهمة
الإقليمي وال���دويل،
ّ
ّ
نتلقاها من
الفاعلة وامل�ستمرة التي
�أ�صدقائنا الدوليني واملحليني ،ومبادراتهم
املتتابعة لدعم جهودنا الإمنائية ،وهي
تعب عن ثقتهم بدور اجلي�ش
مبادرات رّ
ال�ضامن ل�سيادة الوطن و�سلمه الأهلي.
ّ
نتطلع �إىل م�شاريع م�ستقبلية
و�إننا
ن�ستكمل بها م�سرية التعاون املثمر».
وج��دد ال��ل��واء الركن �شرمي ال�شكر
ّ
والتقدير �إىل جميع ال���دول ال�صديقة

واجلهات الدولية واملحلية على دعم
الع�سكري -امل��دين يف
م�سرية التعاون
ّ
توجه بعبارات الت�شجيع
لبنان ،كما ّ
�إىل مديرية التعاون الع�سكري  -املدين
على ما تبذله من جهود حثيثة .وختم
ق��ائ�ًل�اً « :ليكن ه��ذا امل�شروع خطو ًة
ً
إ�ضافية على طريق الت�ضامن والإمناء».
�

العميد الركن �أبي را�شد

من جهته ق��ال العميد الركن �أبي

را�شد يف كلمته:
«ي��ك��ت��م��ل الآن
ان��ت�����ش��ارن��ا على
ك��ام��ل الأرا���ض��ي
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة فلن
تبقى منطقة �إال
يدنا
و�ست�صلها
امل���م���دودة لتلبية
اح����ت����ي����اج����ات
املجتمع اللبناين
وتخفيف معاناته ،وذلك يف �سبيل متتني
�أوا�صر العالقة مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
وتثبيت الدعائم الوطنية يف النفو�س،
�شاك ًرا اجلهات الدولية التي �ساهمت يف
�إن�شاء الق�سم الإقليمي اجلديد».

اللواء بريي

ّ
وا�ستهل كلمته
بدوره لفت اللواء بريي
بالقول�« :إ ّننا يف لبنان ن�شعر وك�أ ّننا يف
وطننا ...ومن �ضمن ن�شاطاتنا م�شاريع

مدنية – ع�سكرية تُ�شعرنا بالر�ضى
ملا لها من ت�أثري مبا�شر على املواطنني
اللبنانيني ،الفتً ا �إىل � ّأن املركز اجلديد
ه��و م��ث��ال �آخ���ر على ال��ت��زام �إ�سبانيا
والـ«يونيفيل» حيال املجتمع اللبناين...
واقعا بف�ضل
و�أ�ضاف ،هذا املركز �أ�صبح ً
اجلهود امل�شرتكة بني الـ«يونيفيل»
�م��ا على
و�إ�سبانيا اللتني تعمالن دائ� ً
ٍ
لهدف م�شرتك �أال وهو
مواءمة اجلهود
التح�سني التدريجي والدفع بامل�ؤ�س�سات
اللبنانية.»...
كذلك كانت كلمات لكل من
ال�سيدة  Kardelواللواء  ،Carboاللذين
أكدا �أهمية العالقة الوثيقة مع مديرية
� ّ
التعاون الع�سكري – املدين يف اجلي�ش
اللبناين ،يف �سبيل دعم ال�سالم الدائم
وحتديدا يف اجلنوب.
واال�ستقرار يف لبنان،
ً
يف خ��ت��ام احل��ف��ل متّ ت��ب��ادل ال���دروع
التقديرية ثم �أقيم كوكتيل يف املنا�سبة
وجال احل�ضور يف �أرجاء املركز.
العدد 396

53

�أق�سام
ومراكز

�إعداد :اجلندي كر�ستينا عبا�س

افتتاح مركز رئي�س لتدريب �أفواج احلدود الربية
افتتح مدير التعليم يف اجلي�ش اللبناين العميد الركن �أمني العرم ،اً
يف كلمة �ألقاها خالل االفتتاح،
ممثل قائد اجلي�ش العماد جوزاف
أكد العميد الركن العرم � ّأن هذا
عون ،املركز الرئي�س لتدريب �أفواج احلدود الربية يف قاعدة رياق اجلوية .ح�ضر االفتتاح رئي�سة
� ّ
املركز �إجن��از حيوي وا�سرتاتيجي،
بعثة االحتاد الأوروبي يف لبنان ال�سفرية  Christina Lassenو�سفري مملكة هولندا ال�سيد Jan
ي�سهم يف �ضبط احل��دود ومكافحة
� ،Watmansإىل جانب عدد من الدبلوما�سيني و�شخ�صيات �سيا�سية� ،أمنية واجتماعية.
الإرهاب وحفظ ا�ستقرار لبنان ،و�سط
التحديات الإقليمية وخماطرها.
ّ
كمــــا �ألقــى ال�سفـيـــران  Lassenو Watmansومدير
املركـز الدويل لتطـوير �سيا�سات الهجرة ICMPD Borut
ٍ
�شددت على �أهمية التعاون بني اجلي�ش
،Erzen
كلمات ّ
اللبناين واالحتاد الأوروبي واملركز الدويل ،معترب ًة � ّأن التن�سيق
املتحدثون �إىل
هو �سر جناح �إج��راءات �ضبط احل��دود .ولفت
ّ
اجلهود الفاعلة التي تبذلها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية للحفاظ
على الأمن واال�ستقرار.
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مترين
�إعداد :اجلندي كر�ستينا عبا�س

مترين ر�صد واعرتا�ض
ن��فّ ��ذت ال���ق���وات البحرية
واجل��وي��ة يف اجلي�ش ،والقوة
ال��ب��ح��ري��ة ال��ع��ام��ل��ة �ضمن
ق��وات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان «يونيفيل» ،مترين
ٍ
ر�صد واعرتا�ض �شاركت فيه
ال�سفينة احلربية الأملانية
( FGS Magdeburgمثيل
ٍ
هدف م�شبوه) وفق ال�سيناريو
املحدد للتمرين.

ال�سفينة  FGS Magdeburgهدف م�شبوه
وفريق التفتي�ش �أجنز مهمته بنجاح

ّ
املكلف
ان��ت��ق��ل ال��ف��ري��ق
مبهمة التفتي�ش والتابع
للقوات البحرية يف اجلي�ش
اللبناين �إىل قاعدة حامات
اجل��وي��ة .اق�ترب��ت ال�سفينة
 FGS Magdeburgمن
خ���ارج امل��ي��اه الإقليمية يف
ال��ب��ق��ع��ة امل��ق��اب��ل��ة ل�شاطئ
عم�شيت ،ف�أبحرت املراكب
َّ
امل��ك��ل��ف��ة ع����زل ال��ب��ق��ع��ة
وح��م��اي��ت��ه��ا ،وت����ولىّ مركز

عم�شيت للمراقبة الرادارية
ر�صد الهدف امل�شبوه ومناداته.
َن���ق���ل���ت ط����واف����ة Puma
عنا�صر الفريق م��ن قاعدة
جونية البحرية ،لإنزالهم
ع��ل��ى م�تن ال�سفينة FGS
 ،Magdeburgبــوا�ســطــة
تقنية احلبل ال�سريع Fast
 ،Ropeونفّ ذوا املهمة بنجاح
ثم غ��ادروا بوا�سطة مراكب
تابعة للقوات البحرية.
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وقفة وفاء
�إعداد :ليال �صقر الفحل

افتتاح قاعة ريا�ض ّية يف مديرية الهند�سة
َّ
ممثلاً مبدير
برعاية قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف ع��ون
الهند�سة العميد الركن يو�سف عبود ،ويف ح�ضور وفد من
قيادة اجلي�ش وع��دد من �ضباط مديرية الهند�سة ورئي�سة
املقدم ال�شهيد �صبحي العاقوري ال�سيدة ليا العاقوري،
م� ّؤ�س�سة
ّ
افتتحت يف مديرية الهند�سة قاعة ريا�ضية للع�سكرينيّ .
تخلل
توجه فيها
االحتفال كلمة للعقيد املهند�س نبيل ال�صراف ّ
بال�شكر للم� ّؤ�س�سة على ما تبذله من جهود يف �سبيل دعم
�أبناء الع�سكريني وعائالتهم.
أكدت ال�سيدة العاقوري ا�ستمرار امل� ّؤ�س�سة باالهتمام
بدورهاّ � ،
بامل�شاريع الداعمة لأبناء الع�سكريني ال�شهداء� ،شاكرة قيادة
اجلي�ش على دعمها الدائم.
ّ
ت�سلمت ال�سيدة العاقوري كتاب �شكر با�سم
ويف اخلتام،
ودرعا تقدير ًيا.
العماد قائد اجلي�ش ً

�أبناء الع�سكريني ال�شهداء ي�ستمتعون مب�شاهدة «�إ ّال �إذا» جلورج خباز
م�سرحية «� اّإل �إذا» على خ�شبة
خباز
ّ
ّ
قدم الفنّ ان جورج ّ
م�سرح ال�شاتو تريانون يف الزلقا ،يف عر�ض عاد ريعه لدعم
املقدم ال�شهيد �صبحي العاقوري.
ن�شاطات م� ّؤ�س�سة
ّ
�شخ�صا من �أبناء الع�سكريني
ح�ضر امل�سرحية خم�سون
ً
عاما ،ا�ستمتعوا بالعر�ض
ممن جتاوزت �أعمارهم ً ١٥
ال�شهداء ّ
�ضم
الذي ّ
قدمه الفنان جورج خباز يعاونه فريق العمل الذي ّ
ّ
املمثلني (غ�سان عطية� ،سينتيا كرم ،لورا خباز،
نخبة من
عمر ميقاتي ،مي �سحاب وجوزف �سالمة)...
ٍ
أ�سلوب كوميدي
وتتناول امل�سرحية الو�ضع القائم يف البالد ،ب�
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�ساخر.
يف ختام احلفل� ،شكرت ال�سيدة ليا العاقوري الفنان جورج
خباز ّ
املقدم
قدمت له ابنة
وقلدتــه
ً
ّ
درع��ا تقدير ًّيا ،فيما ّ
ّ
ال�شهيد �صبحــي العاقــوري كلــوي باقــة مــن الــورود عربــون
حمبــة.
عب خاللها عن افتخاره بعائالت
بدورهّ ،
خباز كلمة رّ
وجه ّ
الع�سكريني ال�شهداء وبطوالت �آبائهم ،كما �شكر امل� ّؤ�س�سة،
التي تزرع الفرح يف قلوب من زرعوا الكرامة والعنفوان يف
لبنان.

زوجات �شهداء اجلي�ش اللبناين يف رحلة �إىل �شرم ال�شيخ
ّ
نظمت م� ّؤ�س�سة ال�شهيد �صبحي العاقوري رحلة لعدد من
زوجات �شهداء اجلي�ش اللبناين وقوى الأمن الداخلي �إىل �شرم
ال�شيخ .ا�ستمرت الرحلة مدة خم�سة �أيام ،و�شملت عدة مناطق
�سياحية.
ومعامل
ّ
و�أو�ضحت ال�سيدة ليا العاقوري �أن هذا الن�شاط الذي جمع
زوجات �شهداء اجلي�ش اللبناين بزوجات �شهداء قوى الأمن

يتم
الداخلي ،هو الأ ّول من نوعه الذي ُّ
منذ ت�أ�سي�س امل� ّؤ�س�سة ،ول��ن يكون
ّ
كل من �ساهم وعمل
الأخري� ،شاكرة
لدعم هذا الن�شاط وت�سهيل مراحله.
أكدت �أن الرحلة هي لفتة من
كما � ّ
امل� ّؤ�س�سة جتاه �أمهات ال�شهداء املت�ألمّ ات
هن
ب�صمت ،لتقول �أل��ف �شكر مل��ن َّ
ّ
لكل �أم.
القدوة

�إىل مديغوريه
�أر�ض ال�سالم والقدا�سة

ّ
املقدم ال�شهيد �صبحي العاقوري بالتعاون مع جمعية «�أ�صدقاء مرمي
نظمت م�ؤ�س�سة ّ
ملكة ال�سماء» رحلة دينية �إىل مديغوريه.
�سيدة من � ّأمهات �شهداء اجلي�ش
�شاركت يف الرحلة التي ا�ستمرت �سبعة �أيام ّ 15
ال�سياحية الدينية
اللبناين وقوى الأمن الداخلي .و�شملت الزيارات �أجمل الأماكن
ّ
يف البو�سنة والهر�سك.
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بقلم :جورج علم

واملقد�سات
م�سل�سل ال ّنكبات متوا�صل من فل�سطني �إىل القد�س
ّ

العبث املتمادي بالتاريخ واجلغرافيا
عاما ،وقف على �أدراج القد�س ثالثة :التواط�ؤ ،والطمع،
قبل ً 70
فتقم�ص القدر م�صائر ثالثة :فل�سطني .القد�س.
وت�شويه احلقائق،
ّ
املقد�سة .م�سار ّ
يقرره الت�س ّلط املدعوم
والأماكن ّ
يتحكم مب�صري ،وم�صري ّ
القوة...
بفائ�ض ّ
� ّ
أطلت وهرة التاريخ على هذه املنطقة املنكوبة بب�شرها
وحجرها فجر  29ت�شرين الثاين من العام  ،1947عندما �صدر
اجلمعية العامة لهيئة الأمم املتحدة قرار يق�ضي بتق�سيم
عن
ّ
�صوتت معه  33دولة ،مقابل 13
فل�سطني ،ويحمل الرقمّ ،181
�ضده ،وامتناع  .10من مفاعيل هذا القرار� ،إنهاء االنتداب
الربيطاين على فل�سطني ،وتق�سيم �أرا�ضيها �إىل  3كيانات:
عربية ،تبلغ م�ساحتها  11000كيلومرت مربع (ما
 –1دولة
ّ
ّ
ميثل  42.3باملئة من فل�سطني) ،وتقع على اجلليل الغربي،
الغربية ،وال�ساحل اجلنوبي املمتد من
ومدينة عكا ،وال�ضفة
ّ
�شمال مدينة �أ�شدود �إىل رفح جنو ًبا ،مع جزء من ال�صحراء على
طول ال�شريط احلدودي مع م�صر.
 –2دولة يهود ّية ،تبلغ م�ساحتها  15000كيلومرت مربع (�أي
ّ
ميثل  57.7باملئة من
ما
م�ساحة فل�سطني) وتقع
على ال�سهل ال�ساحلي من
حيفا �إىل جنوب تل �أبيب
واجلليل ال�شرقي ،مب��ا يف
ذل��ك بحرية طربيا و�أ�صبع

حاليا.
اجلليل والنقب ،و�ضمنه �أم الر�شرا�ش �أو ما يعرف ب�إيالت
ً
دولية.
 –3القد�س وبيت حلم والأرا�ضي املجاورة ،حتت و�صاية ّ
مغم�سة بالدم
ُجوبِه القرار برف�ض عربي مكلف ،ومعار�ضة
ّ
عربية خ�ضعت
ال ت��زال تنزف حتى يومنا ،ففل�سطني دول��ة
ّ
لالنتداب الربيطاين منذ العام  1923وحتى  ،1948ومع انتهاء
االنتداب الربيطاين ،قررت احلكومة الربيطانية ت�سليمها �إىل
اليهود.

القرار على �ضوء اتفاقيات جنيف

العربية �آنذاك �إىل اتفاقيات جنيف ،وفيها:
ا�ستندت املعار�ضة
ّ
املحميني �أنف�سهم التنازل عن حقوقهم
اليجوز للأ�شخا�ص
ّ
االتفاقية الرابعة) .وبح�سب القوانني والت�شريعات
(املادة  8من
ّ
عامليا ،يجب �إعادة ت�سليم البالد �إىل �أ�صحابها
املتعارف عليها
ًّ
ال�سيا�سية على
احلقيقيني بعد انتهاء االنتداب � .اّإل � ّأن ال�ضغوط
ّ
هيئة الأمم املتحدة لقبول خطة التق�سيم كانت كبرية،
وبينما ا�ستح�سن معظم اليهود م�شروع القرار ،وبخا�صة الوكالة
مت�شددون من �أمثال مناحيم بيغن رئي�س
اليهود ّية ،رف�ضه
ّ
ال�صهيونية ،و�إ�سحاق �شامري ع�ضو ع�صابة
منظمة «الأركون»
ّ
«ال�����ش��ت�يرن» امل��ت��ط� ّ�رف��ة.
و�أعلن بيغن يف  30ت�شرين
�شرعية
الثاين  1947بطالن
ّ
التق�سيم ،و�أن كل �أر���ض
فل�سطني (مب���ا يف ذل��ك
�شرقي الأردن) ملك لليهود،
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و�ستبقى كذلك �إىل الأبد.
العربية،
رف�ضت املرجعيات
ّ
العربية
خطة التق�سيم ،وو�صفتها باملجحفة يف حق الأكرث ّية
ّ
التي ّ
خ�صو�صا �أن
متثل  67باملئة مقابل  33باملئة من اليهود،
ً
امل�شروع �أعطى  56.5باملئة من فل�سطني لليهود الذين كانوا
تخوف العرب
ميلكون  7باملئة فقط من الرتاب الفل�سطينيّ .
من امل�ستقبل ،واعرتتهم خ�شية من �أن تكون خطة التق�سيم
العربية.
نقطة البداية ال�ستيالء اليهود على املزيد من الأرا�ضي
ّ
ومل ت� ِ
أت تلك املخاوف من فراغ ،فقد �أعلن فنب غوريون كان
قد �أعلن يف حزيران  1938يف كالم �أمام الوكالة اليهود ّية
نيته اال�ستيالء على كل فل�سطني بعد �أن تقوى �شوكة اليهود
ّ
بت�أ�سي�س وطن لهم.

ردود الفعل

العربية النا�شئة ،واتّ خذت بع�ض
اجتمعت يف حينه اجلامعة
ّ
القرارات� ،أهمها:
�ذك��رة �شديدة اللهجة موجهة �إىل ال��والي��ات املتحدة
 م� ّوبريطانيا.
 �إقامة مع�سكر لتدريب املتطوعني على القتال يف قطنةبالقرب من دم�شق.
 تكوين جي�ش «الإنقاذ» العربي ،وتعيني فوزي القاوقجيقائدا له.
ً
 ر�صد مليون جنيه لأغرا�ض الدفاع عن فل�سطني.اعرت�ضت بريطانيا على ت��دري��ب الفل�سطينيني بقطنة
وت�شكيل جي�ش «الإن���ق���اذ» ،وو�صفت ه��ذا العمل ﺑ«غ�ير
العربية ثانية وت�شاورت ،واتخذت
الودي» ،فاجتمعت اجلامعة
ّ
ّ
قرا ًرا ب�إغالق املع�سكر و�سحب �أ�سلحته وت�سريح املتطوعني،
واالكتفاء بتجهيز جي�ش «الإنقاذ» مع حتديد عدده ﺑ7700
جندي ،و�إمداده ببع�ض الأ�سلحة� .أما الأموال فلم ي�صل منها �إىل
فل�سطني � اّإل ال�شيء القليل.
ق��ام اليهود بحملة ا�ستجداء و�إغ��اث��ة ،فانهمرت عليهم
ال�شرقية ،وقدم
الأ�سلحة من الواليات املتحدة وبريطانيا و�أوروبا
ّ
�ضباط من �أمريكا وت�شيكو�سلوفاكيا ورو�سيا لتدريب اليهود
ّ
على الأ�سلحة احلديثة ،وا�ستعدت املنظمات اليهود ّية للقتال،
ّ
م�سلح مد ّرب.
وجت��اوز العدد الذي متّ جتنيده � 70ألف جندي
عدة مواقع ونقاط،
ّ
تقدم يف ّ
متكن الفل�سطينيون من حتقيق ّ
ل��ك��ن ف����ارق الت�سليح
وال��ت��دري��ب جعل الكفّ ة
متيل مل�صلحة اليهود.
حت� ّ�رك ال�شباب يف ال��دول
خ�صو�صا يف م�صر
العربية،
ً
ّ
و���س��وري��ا ،وط��ال��ب��وا بحمل
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ال�سالح ،واجلهاد يف فل�سطني .رف�ضت احلكومات يف البداية،
ثم ر�ضخت لل�ضغط ال�شعبي ،فخرجت الكتائب لتدافع عن
عربية
فل�سطني ،وحققت انت�صارات �إىل حني ،فيما كانت مدن
ّ
تباعا .وقعت مذبحة دير يا�سني ،ومذابح �أخرى
�أخرى ت�سقط
ً
غريها ،ورف�ضت الدول العربية �إر�سال �أي تعزيزات للمجاهدين،
ثم انقلبت الأمور حتى كانت حرب .1948
وتو�سعت �إ�سرائيل على الأرا���ض��ي التي
تعاقبت الأح���داث،
ّ
ا�ستولت عليها يف نزاعها مع جريانها ،وهي كانت يف العام
العربية مبقت�ضى قرار
 2004ت�ستويل على  50باملئة من الأرا�ضي
ّ
التق�سيم ،وت�سيطر �سيطرة تامة على الن�صف الباقي.

قرارات متناق�ضة

أقرته
جاء يف املادة  19من امليثاق الوطني الفل�سطيني الذي � ّ
الفل�سطينية يف متوز  1968ما يلي« :تق�سيم
منظمة التحرير
ّ
فل�سطني ال��ذي ج��رى يف العام  ،1947وقيام �إ�سرائيل باطل
من �أ�سا�سه مهما طال عليه الزمن ،ملغايرته �إرادة ال�شعب
الفل�سطيني ،وحقه الطبيعي يف وطنه ،ومناق�ضته للمبادىء
التي ن�صّ عليها ميثاق الأمم املتحدة ويف مقدمها حق تقرير
امل�صري».
�أم��ا يف «وثيقة �إع�لان اال�ستقالل» التي �أعلنتها منظمة
الفل�سطينية يف ت�شرين الثاين  1988فهناك نوع
التحرير
ّ
من االعرتاف املتحفّ ط ب�شرعية قرار التق�سيم يف العام ،1947
�إذ ورد فيها« :ومع الظلم التاريخي الذي حلق بال�شعب العربي
الفل�سطيني بت�شريده وبحرمانه من حق تقرير امل�صري� ،إثر قرار
ق�سم فل�سطني
اجلمعية العامة رقم  181يف العام  ،1947الذي ّ
ً
عربية ويهود ّية ،ف�إن هذا القرار ما زال ّ
�شروطا
يوفر
�إىل دولتني
ّ
الدولية ت�ضمن حق ال�شعب العربي الفل�سطيني يف
لل�شرعية
ّ
ّ
ال�سيادة واال�ستقالل الوطني».
يف ر�سالة بعث بها �إىل �إ�سحاق راب�ين� ،ضمن تبادل ر�سائل
الفل�سطينية ودولة �إ�سرائيل� ،أكد
االعرتاف بني منظمة التحرير
ّ
مت�سك منظمة التحرير بقراري جمل�س الأمن
يا�سر عرفات
ّ
 242و ،338و�أن بنود امليثاق الوطني الفل�سطيني التي تنفي حق
�إ�سرائيل بالوجود فقدت �سريانهاّ � .أما يف اتفاقية �أو�سلو (�أيلول
غزة فقط ك� ٍ
أرا�ض
 ،)1993في�شار �إىل ال�ضفة
الغربية وقطاع ّ
ّ
خم�ص�صة ال�ستقالل ال�شعب الفل�سطيني.

القد�س

ف��ي��م��ا ال ت�����زال ق�����ض� ّ�ي��ة
م�ضرجة يف حقل
فل�سطني
ّ
ال��رم��اي��ة ،دخ��ل��ت ق�ضية
ال��ق��د���س �إىل �أروق����ة الأمم
املتحدة نتيجة قرار تق�سيم

فل�سطني رقم  181والذي ن�صّ
على �أن تدويل القد�س �أف�ضل
و���س��ي��ل��ة حل��م��اي��ة جميع
الدينية يف املدينة.
امل�صالح
ّ
توالت منذ نكبة 1948
ال���ق���رارات ال�����ص��ادرة عن
إ�سرائيلية و�إجراءاتها
جمل�س الأمن الدويل ب�ش�أن االنتهاكات ال
ّ
املوحدة،
الرامية �إىل تهويد املدينة املقد�سة جلعلها عا�صمتها
ّ
لكن هذه القرارات ّ
ربا على ورق ب�سبب
ظلت يف معظمها ح ً
ردعية .و�أبرز ما اتخذه
عدم التزام �إ�سرائيل ،ولأنها قرارات غري
ّ
جمل�س الأمن يف هذا ال�ش�أن:
و�صوت على
 � 19آب  :1948نظر جمل�س الأمن يف و�ضع القد�سّ ،القرار رقم  56الذي طلب فيه من الو�سيط الدويل جتريد املدينة
من ال�سالح حلمايتها من الدمار.
�صوت جمل�س الأمن بالإجماع على القرار
  27ني�سان ّ :1968رقم  ،250الذي يدعو �إ�سرائيل �إىل االمتناع عن �إقامة العر�ض
حدة التوتر يف املنطقة
الع�سكري بالقد�س ،لأن ذلك �سيزيد من ّ
ال�سلمية.
ويكون له ت�أثري �سلبي على الت�سوية
ّ
�صوت جمل�س الأمن على القرار  ،251الذي �أبدى
 � 2أيار ّ :1968فيه �أ�سفه العميق لإقامة العر�ض الع�سكري بالقد�س وجتاهل
�إ�سرائيل للقرار الذي اتخذه املجل�س بالإجماع.
�ضد الإجراءات
أردنية ّ
 � 21أيار  :1968در�س املجل�س �شكوى � ّو�صوت على القرار رقم
ال
ّ
إ�سرائيلية الرامية �إىل تهويد القد�سّ ،
والت�شريعية
 252الذي اعترب فيه �أن كل الإج��راءات الإداري��ة
ّ
والأعمال التي قامت بها �إ�سرائيل ،ومبا يف ذلك م�صادرة الأرا�ضي
والأمالك التي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل تغيري يف الو�ضع القانوين
للقد�س� ،إج��راءات باطلة .ودعا القرار �إ�سرائيل �إىل �إلغاء هذه
الإجراءات ،واالمتناع فو ًرا عن القيام ب�أي عمل �آخر من �ش�أنه
يغي و�ضع القد�س .كما طلب املجل�س من الأمني العام
�أن رّ
ً
الحقا تقريرين
قدم
تقدمي تقرير عن تنفيذ هذا القرار ،وبالفعل ّ
( 9194و� )9199أ�شار فيهما �إىل �أن �إ�سرائيل م�ستمرة يف القيام
بتغيري معامل القد�س.
  30حزيران  :1969اجتمع جمل�س الأم��ن بنا ًء على طلبندد
و�صوت يف الثالث من متوز على القرار رقم  267الذي ّ
الأردنّ ،
بكل الإجراءات التي اتخذتها �إ�سرائيل لتغيري معامل القد�س،
العربية ،واعتربها
مبا يف ذلك م�صادرة الأرا�ضي واملمتلكات
ّ
ملغاة.
 � 15أيلول � :1969أ���ص��درجمل�س الأم��ن ال��ق��رار رقم
 171الذي دان فيه �إ�سرائيل
لت�سببها بحريق امل�سجد
ّ
الأق�صى.

 � 25أيلول � :1971أ�صدراملجل�س القرار رقم  298الذي
دع��ا فيه �إ�سرائيل ب�إحلاح
�إىل �إلغاء جميع الأعمال
والإجراءات ال�سابقة ،وعدم
احت���اذ خ��ط��وات �أخ���رى يف
القطاع املحتل من القد�س ،قد يفهم منها تغيري و�ضع املدينة،
الدولية� ،أو
�أو يجحف بحقوق ال�سكان ون�صائح املجموعة
ّ
بال�سالم العادل الدائم.
  30حزيران � :1980أ�صدر جمل�س الأمن القرار  ،476و�أ�شار فيه�إىل �أنه يف حال رف�ضت �إ�سرائيل التزام هذا القرار ،فاملجل�س
م�صمم على بحث الطرق والو�سائل العملية التي ين�صّ عليها
ّ
ميثاق الأمم املتحدة ل�ضمان تنفيذه.
 � 29آب � :1980أ�صدر املجل�س القرار رقم  ،478ويت�ضمن عدماالعرتاف بالقانون الإ�سرائيلي ب�ش�أن القد�س ،ودعوة الدول �إىل
الدبلوما�سية من املدينة.
�سحب بعثاتها
ّ
  12ت�شرين الأول � :1990أ�صدر القرار رقم  672الذي ي�ستنكراملجزرة التي وقعت داخل �ساحات امل�سجد الأق�صى والقد�س،
ّ
حمتلة.
وي�ؤكد موقف جمل�س الأمن الذي يعترب القد�س منطقة
داعيا
 � 30أيلول � :1996أ�صدر جمل�س الأمن القرار رقم 1073ً
�إىل التوقف والرتاجع فو ًرا عن فتح مدخل لنفق بجوار امل�سجد
الأق�صى ،والذي �أ�سفر افتتاحه عن �سقوط عدد كبري من القتلى
واجلرحى بني املدنيني الفل�سطينيني.
  23كانون الأول � :2016أ�صدر القرار رقم  2334الذي ي�ؤكد �أنّ
املحتلة منذ
الفل�سطينية
�إن�شاء �إ�سرائيل امل�ستوطنات بالأرا�ضي
ّ
�شرعية
ال�شرقية  -لي�س له �أي
العام  – 1967مبا فيها القد�س
ّ
ّ
قانونية ،ويطالب تل �أبيب بوقف ف��وري جلميع الأن�شطة
ّ
ؤكدا عدم االع�تراف ب�أي تغريات يف حدود
�
م
اال�ستيطانية،
ً
الرابع من حزيران .1967

قرار الرئي�س ترامب

تعاقبت ال��ق��رارات ،وذهبت اال�ستحقاقات واملواعيد نحو
املجهول� ،إىل �أن كان فجر ال�ساد�س من كانون الأول ،2017
عندما �ضرب الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �ضربته القا�ضية،
أمريكية
و�أعلن القد�س عا�صمة لإ�سرائيل ،وقرر نقل ال�سفارة ال
ّ
�إليها.
ب��ال��ط��ب��ع ،ك��ان��ت ردود
الفعل خمتلفة ومتفاوتة،
وك��ان��ت ت��واري��خ ج��دي��دة،
وحت���رك���ات ال�ستنها�ض
الدولية.
همم املرجعيات
ّ
ك���ان  18ك��ان��ون الأول
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وجهة نظر
موعدا للت�صويت على
،2017
ً
م�شروع قرار م�صري يف جمل�س
الأمن الدويل يرف�ض �إعالن الرئي�س ترامب االعرتاف بالقد�س
عا�صمة لإ�سرائيل ،وقد نال موافقة الدول الأع�ضاء جميعها،
�ضده ،فيما
با�ستثناء الواليات املتحدة التي ا�ستخدمت الفيتو ّ
الفل�سطينيون نحو اجلمعية العامة للأمم املتحدة لإدانة
توجه
ّ
ّ
قرار ترامب .مل تتخاذل الأخرية ،فقد اجتمعت ،واعتمدت قرا ًرا
ق�صد بها تغيري طابع
�أكدت فيه �أن �أي قرارات �أو �إجراءات ُي َ
مدينة القد�س �أو و�ضعها �أو تكوينها الدميوغرايف لي�س لها �أثر
اً
امتثال لقرارات
وتعد الغية وباطلة ،ويتعينّ �إلغا�ؤها
قانوين،
ّ
جمل�س الأمن ذات ال�صلة.
�أ ّيدت هذا القرار  128دولة ،وعار�ضته  ،9فيما امتنعت  35عن
الت�صويت.
اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف قرارها �أن
أكدت
كذلكّ � ،
ّ
ّ
حلها
م�س�ألة القد�س هي �إحدى ق�ضايا الو�ضع النهائي التي يتعينّ
عن طريق املفاو�ضات وفق قرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة.
ّ
املتعلقة بو�ضع
و�أعربت عن الأ�سف البالغ �إزاء القرارات الأخرية
املدينة .و�أهابت بجميع الدول �أن متتنع عن �إن�شاء بعثات
دبلوما�سية فيها عملاً بقرار جمل�س الأمن  478ال�صادر يف العام
ّ
 .1980وطالبت الدول جميعها باالمتثال لقرارات جمل�س الأمن
ّ
املتعلقة مبدينة القد�س ،وبعدم االعرتاف ب�أي �إجراءات �أو تدابري
خمالفة لتلك القرارات .كما كررت الدعوة لإزالة االجتاهات
ال�سلبية القائمة على �أر�ض الواقع ،التي تعرقل ّ
حل الدولتني،
إقليمية والدعم الدويل
و�إىل تكثيف وت�سريع اجلهود الدولية وال
ّ
والإقليمي الهادفني �إىل حتقيق �سالم �شامل وعادل ودائم يف
ال�شرق الأو�سط من دون ت�أخري.
عار�ضت هذا القرار الواليات املتحدة و�إ�سرائيل وجزر مار�شال
وميكرونيزيا وتوغو وبالو وهندورا�س وغواتيماال وناورو.

كلمة الف�صل للأقوى

مل يبالِ الرئي�س ترامب ،بل غ�ضب من عدم التجاوب مع
و�سجل التاريخ �أنه يف � 15أيار ،2018
رغبته ،وقرر تنفيذ ما وعد بهّ ،
أمريكية يف القد�س كعا�صمة
متّ فتح مكاتب ال�سفارة ال
ّ
لإ�سرائيل� .سارع العرب �إىل ت�سجيل موقف ،وعقد جمل�س
العربية
اجتماعا طار ًئا يف مقر جامعة الدول
وزراء اخلارجية
ً
ّ
ّ
وكلف الأمانة العامة للجامعة �إع��داد خطة
يف القاهرة،
متكاملة ملواجهة قرار الواليات املتحدة� ،أو �أي دولة �أخرى،
االعرتاف بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل� ،أو نقل �سفارتها �إليها ،مبا
والقانونية ،واالقت�صاد ّية...
يف ذلك الطرق ال�سيا�سية،
ّ
وطالب الوزراء العرب جمل�س الأمن ،واجلمعية العامة للأمم
الدولية ،وجمل�س حقوق
املتحدة ،والأم�ين العام للمنظمة
ّ
الإن�سان ،واملفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان ،باتخاذ الإجراءات
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الالزمة لت�شكيل جلنة حتقيق دولية يف اجلرائم التي اقرتفتها
غزة ،ومتكني هذه اللجنة
�إ�سرائيل �ضد املتظاهرين يف قطاع ّ
من فتح حتقيق ميداين حمدد ب�إطار زمني ،و�ضمان اتخاذ
�آلية وا�ضحة مل�ساءلة امل�س�ؤولني الإ�سرائيليني عن اجلرمية،
وحماكمتهم ،وع��دم �إفالتهم من العقاب ،كما طالبوا
املجتمع الدويل بالتدخل الفوري ل�ضمان حماية دولية للمدنيني
الفل�سطينيني من جرائم االحتالل الإ�سرائيلي .واقرتح وزير
اخلارجية الفل�سطيني ريا�ض املالكي �أن ت�ستدعي الدول العربية
�سفراءها يف وا�شنطن للت�شاور ...ولكن!...

املقد�سة
 ...والآن ..الأماكن ّ

ّ
ويجف حرب القرارات ،قام
قبل �أن ينتهي زمن البكائيات،
أمريكية لدى �إ�سرائيل ديفيد فريدمان
�سفري الواليات املتحدة ال
ّ
بزيارة معهد يهودي يف حي «بني براك» ذي الغالبية اليهود ّية
املتدينة يف �إ�سرائيل� .أهداه ممثل منظمة يهود ّية تدعى «�أحيا»
�صورة ملدينة القد�س جرى تعديلها ،عرب �إزالة امل�سجد الأق�صى
ّ
ليحل مكانه «الهيكل».
انت�شرت �صورة فريدمان على
نطاق وا���س��ع ،وت��رك��ت ردود
فعل م�ستنكرة و�شاجبة يف
العاملني العربي والإ�سالمي،
أمريكية
فا�ضطرت ال�سفارة ال
ّ
�إىل �إ�صدار تو�ضيح ،جاء فيه:
«�إن ال�سفري ي�شعر بخيبة
الظن من ا�ستغالل زيارته
جدا�« :إننا
�إىل املدينة لإثارة اجلدل»� .سيا�سة �أمريكا وا�ضحة ًّ
متم�سكون بالو�ضع القائم يف احلرم ال�شريف».
انتهى اخلرب هنا ،لكن القافلة مت�ضي ،ومعها التغيري،
عمدا ،وت�شويه
والإمعان يف ت�شويه احلقائق ،و�سلب التاريخ
ً
اجلغرافيا .ما ِ�س ّر هذه الرتاجيديا التي ال ت�شبع من نهم الدم؟
ي�صر على كتابة التاريخ
وكيف لها �أن ت�شبع ،وهناك من ّ
الق�ضية والعامل قاطبة
وا�ضعا �أهل
مبداد فائ�ض بالقوة املفرطة،
ً
ّ
�أمام عناوين م�صري ّية ثالثة؟
  29ت�شرين الثاين  ،1947تاريخ قرار تق�سيم فل�سطني. � 15أي��ار  ،2018تثبيت القد�س عا�صمة لإ�سرائيل من قبلأمريكية.
الواليات املتحدة ال
ّ
 � 20أيار  ،2018املوعد الذي ّت�سلم فيه �سفري الواليات املتحدة
أمريكية لدى �إ�سرائيل ديفيد فريدمان بفرح كبري ،وابت�سامة
ال
ّ
عري�ضة� ،صورة كبرية ملدينة القد�س غاب عنها امل�سجد الأق�صى،
ليحل مكانه «الهيكل!»...
�إنه العبث املتمادي بالتاريخ واجلغرافيا ..ولكن التاريخ ال
يرحم!...

ق�ضايا
ع�سكرية

�إعداد :العميد املتقاعد �شارل �أبي نادر

يعترب ت��ط��وي��ر ال��ق��درات
الع�سكرية لدى الدول القادرة هد ًفا
دائما ،يدخل �ضمن م�سار متوا�صل و�شامل .فهو
ً
متوا�صل انطال ًقا من احلاجة �إىل خدمة مناورة احلرب الباردة
و�سباق الت�س ّلح ف�ضلاً عن مقت�ضيات جتارة الأ�سلحة والربح املادي.
وهو �شامل ل ّأن التطوير يجب �أن ي�شمل القدرات والو�سائط الع�سكرية
التفوق
جميعها ،وب�شكل متوازٍ .فحاجات املعركة ومتط ّلبات حتقيق ّ
واالنت�صار فيها تقت�ضي هذه ال�شمولية .فكيف ميكن الت�سليم مبعادلة

� ّأن الأمريكيني والرو�س يتابعون
تطوير القاذفات التكتيكية �أكرث من
متابعة تطوير القاذفات اال�سرتاتيجية؟
ال بد � ّأولاً من تعريف خمت�صر للقاذفات اال�سرتاتيجية وللقاذفات
التكتيكية ،وعر�ض �سريع لبع�ض النماذج الأمريكية والرو�سية ،قبل
االنتقال �إىل املعطيات والأبعاد الع�سكرية واال�سرتاتيجية التي تدفع
كلاً من الرو�س والأمريكيني �إىل اعتماد �سيا�سة تفعيل تطوير القاذفات
التكتيكية �أكرث من تفعيل تطوير القاذفات اال�سرتاتيجية.

يطور الأمريكيون والرو�س قاذفاتهم التكتيكية �أكرث من قاذفاتهم اال�سرتاتيجية؟
ملاذا ّ
قاذفة القنابل اال�سرتاتيجية

هي طائرة كبرية م�صممة لإ�سقاط
كميات ك��ب�يرة م��ن القنابل على
هدف بعيد بغر�ض �إ�ضعاف قدرة العدو
تدمر ه��ذه القاذفة
على �شن احل��ربّ .
�أه� ً
��داف���ا ا�سرتاتيجية خلف خطوط
العدو ،مثل القواعد الع�سكرية الرئي�سة
وامل�صانع واملدن ،وبالإ�ضافة �إىل الق�صف

اال�سرتاتيجي ،ميكن ا�ستعمالها يف
مهمات تكتيكية تقليدية خلدمة
ّ
معركة وا�سعة� ،أو غري تقليدية ،عرب
ا�ستخدام �أ�سلحة دمار �شامل.
• «ب���ي� 52-سرتاتوفورتري�س B-52
:»Stratofortress
هي قاذفة قنابل ا�سرتاتيجية بعيدة
املدى ذات ثماين حمركات ،ي�ستخدمها

�سالح اجلو الأمريكي منذ العام ،1954
مت ت�صنيعها يف فرتة احلرب الباردة حني
ولكن
ك��ان ال��ردع ال��ن��ووي مطلو ًبا،
ّ
غالبية مهماتها كانت ق�صف قنابل
تقليدية ،كما ح�صل يف حرب فيتنام
يرا يف �سوريا �ضد
واخلليج و�صربيا و�أخ� ً
«داع�ش» .لدى هذه القاذفة القدرة على
حمل و�إلقاء  32طنً ا من القنابل الذكية
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ق�ضايا
ع�سكرية
املوجهة.
وال�صواريخ ّ
�أ�سهم الأداء ال��ع��ايل لهذه
الطائرات يف ال�سرعات حتت
ال�صوتية ،واعتدال تكلفة
حاليا،
�صيانتها يف بقائها يف اخلدمة
ّ
وه��ي تعترب ال��ي��وم ق��اذف��ة ا�سرتاتيجية
�أ�سا�سية من �ضمن القدرات الع�سكرية
التي تتمركز يف القواعد الأمريكية يف
املحيط الهادئ و�شرق �آ�سيا بني اليابان
وجزيرة غوام و�شبه اجلزيرة الكورية.
• «توبوليف تي يو:»160 -
قاذفة قنابل ا�سرتاتيجية �أ�سرع من
ال�صوت� ،صممت يف االحتاد ال�سوفياتي يف
تعد الأكرب من حيث قوة
العام ّ ،1967
الدفع ،والأثقل من ناحية وزن الإقالع
بني الطائرات املقاتلة وحامالت القنابل
اال�سرتاتيجية .كما �أنها �أكرب طائرة
ت�ستمر
ذات �سرعة �أعلى من ال�صوت.
ّ
امل�صانع الرو�سية يف �إنتاج هذه الطائرة ولو
بن�سبة حمدودة ،ويوجد منها يف اخلدمة
لدى القوات اجلوية الرو�سية  34قطعة.
وق��د ا�ستعملت يف حربي �أفغان�ستان
ريا يف احلرب ال�سورية �ضد
وال�شي�شان ،و�أخ ً
«داع�ش».
�صممت ه��ذه القاذفة لتكون ذات
ّ
ق���درات دف��اع��ي��ة ج��ي��دة ومت��وي��ه ع��الٍ
عن طريق تقليل االنبعاثات الرادارية
هجوميا
واحل��راري��ة ،وه��ي م��زودة رادا ًرا
ً
خا�صا بها جمهزًا بعازل رادوم خمتلف
ً
عن باقي ال���رادارات .كما �أ ّنها مزودة
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رادار �سبوكا الذي مينح الطائرة القدرة
على التحليق �أوت��وم��ات��ي��ك� ً�ي��ا على
ارت��ف��اع منخف�ض ،وتتبع ال�سطوح.
وقد متّ جتهيزها � ً
أي�ضا مبوجه قنابل
�إل��ك�تروين وب�صري� ،إ�ضافة �إىل وح��دة
حرب �إلكرتونية متكاملة دفاعية
وهجومية يف الوقت نف�سه.
يتم تخزين قنابلها و�صواريخها يف
خمزنيني داخليني يحوي كل منهما
 20طنً ا ،وحتمل � 12صاروخ جو -جو و 6
�صواريخ «كروز»

قاذفات القنابل التكتيكية

ُتـ�ستخدم يف ميدان القتال ملهاجمة
القوات واملعدات الع�سكرية ،تكون
�صغرية احل��ج��م م��ق��ارن��ة م��ع القاذفة
اال�سرتاتيجية وه��ي م�صممة لتنفيذ
ق�صف تكتيكي تقوم فيه بغارات على
مدى قريب .تُ�سقط قنابلها و�صواريخها
املوجهة والذكية على �أهداف يف �أر�ض
املعركة ،وميكن �أن تكون قاذفة
قتال ج��و -ج��و ملواجهة ق��اذف��ة ع��د ّوة
مبا�شرة.
تتميز هذه القاذفات التي تندرج �ضمن
ّ
اجليل اخلام�س م��ن ال��ط��ائ��رات (ب��د�أ
�إنتاجه يف العام  ،)1990بتقنية التخفي

وتطبيقاتها التي ال ميكن
�إ���ض��اف��ت��ه��ا �إىل ال��ط��ائ��رات
ّ
تتطلب
ال��ق��دمي��ة ،لأ ّن��ه��ا
ت�����ص��ي��م��ي��م ب����دن ال��ط��ائ��رة
ب�شكل خا�ص وت�صنيعها
مب�������واد خ���ا����ص���ة ع��ال��ي��ة
االمت�صا�ص واملتانة .كما �أ ّنها تتميز
ب�صغر ال��رادار وبقدرات �إلكرتوطريانية
عالية مقارنة مبثيالتها ،ومبج�سات
ح�سا�سة لال�ست�شعار عن بعد.
ه��ي �أ���س��رع م��ن ال�صوت م��ع ت�سارع
مرتفع (ت��زاي��د ال�سرعة ب��وق��ت قليل
جدا) حتى و�إن متّ جتهيزها برت�سانتها
ً
ال�صاروخية كاملة ،كما أ� ّنها قادرة
على املناورة الوا�سعة والهجوم ب�صواريخ
جو -جو و�صواريخ جو� -أر�ض.
• املقاتلة الأمريكية «�إف 22-رابتور»:
تتمتّ ع ه��ذه الطائرة املقاتلة بقدرة
عالية على امل��ن��اورة اجل��وي��ة متفوقة
على مثيالتها من اجليل اخلام�س،
وه��ي ت�ستخدم تكنولوجيا التخفّ ي.
تفوق
�صممت يف البداية كمقاتلة
ّ
ّ
جوي ،ولكنّ ها متتّ عت بقدرات �إ�ضافية
تت�ضمن الهجوم ال�بري ،وال��ق��درة على
ّ
امل���ن���اورة وخ��ف��ة احل��رك��ة و�سرعتها،
واحلرب الإلكرتونية.
حتمل � 6صواريخ متو�سطة املدى موجهة
بالرادار «�إيه �أي �إم� ،»120-أو �صاروخني من
النوع الأخري و�صاروخني الـ«بي جي بي
يو  »32للهجوم الأر�ضي ،بالإ�ضافة �إىل
موجهني حرار ًيا ق�صريي املدى
�صاروخني
ّ
«ايه �أي �إم ج .»9-

مي��ك��ن ل��ل��راب��ت��ور �أن ت��ط�ير على
جدا
ارتفاعات عالية وبعيدة و�سريعة ً
يتم ك�شفها �أو
مع احتمال قليل ب�أن ّ
اعرتا�ضها ،وهي ت�ضرب بح�صانة تامة
�ضد الأه��داف املحمولة ج� ًوا والأه��داف
الأر�ضية على حد ���س��واء ،وتعترب هذه
ال��ط��ائ��رة خا�صة باجلي�ش الأم�يرك��ي
فقط.
• «�سوخوي :»57
مقاتلة رو�سية من اجليل اخلام�س ،مت
ت�صميمها ملناف�سة املقاتلة الأمريكية
«�أف  22رابتور» ،و «�أف  35اليتنيغ» ،لها
قدرة على اكت�شاف الأهداف املطلوبة
والتعامل معها من م�سافة تزيد عن 400
ً
معا،
كلم ،مع �إمكان تتبع 60
هدفا ً
وا�ستهداف  16منها دفعة واحدة.
حتمل ال�صواريخ الآتي ذكرها:
جو -جو متو�سط املدى «كا.»1– 77 -
جو -جو بعيد املدى «كا� 37-إم».
ج��و���/س��ط��ح امل��وج��ه��ة ق��ري��ب��ة امل��دى
«�إك�س� 38-إم �أ».
جو�/سطح امل�ضاد للرادار�« ،إك�س»58-
�أو «�شي كا �أ».
القنبلة املوجهة «كا � -أ  -بي .»500
ال�صاروخ التكتيكي امل�ضاد لل�سفن
«�إك�س � 35أ».
ت�ستطيع «�سوخوي  »57حمل قنابل
«دري���ل» (امل��ث��ق��اب) اجل��وي��ة احلديثة،
والتي ميكن �أن ت�ستخدمها القاذفات
اال�سرتاتيجية والتكتيكية على
�أنواعها لدعم القوات الربية .وزنها 500
كلغ وحت��ت��وي جمموعة م��ن ال��ر�ؤو���س

ذات��ي��ا
ال��ق��ت��ال��ي��ة امل��وج��ه��ة
ً
والقادرة لوحدها على تدمري
بطارية مدفعية �أو رتل من
الدبابات.

 ...والنتيجة

ً
انطالقا مما تقدم ،يتبني
� ّأن م��ه��م��ات ال��ق��اذف��ات
اال�سرتاتيجية كانت تحُ ّدد
دائما بق�صف وتدمري �أهداف
ً
ا�سرتاتيجية ك��ب�يرة ،ذات
الطابع م��دين �أو اقت�صادي
�أو ع�����س��ك��ري م��ه��م .ومب��ا
� ّأن الأم�يرك��ي�ين وال��رو���س
قد ا�ستعملوها  -با�ستثناء
احلرب الباردة و�سباق الت�سلح بينهما -
يف غالبية املهمات ال�ستهداف �أطراف
ن�سبيا مقارنة مع قدرات كل
�ضعيفة
ً
منهما ،كحرب العراق و�أفغان�ستان
وال�شي�شان و�صربيا و�سوريا ،مل تربز احلاجة
�إىل �إدخال �أي تعديالت جوهرية عليها.
بل كانت �سيا�سة كل من الدولتني،
اال�ستفادة من ال��ق��درات احلالية لهذه
القاذفات اال�سرتاتيجية من دون تبديل
ً
�سابقا ،كما جرى
النماذج امل�صنعة
مع القاذفات التكتيكية .لذلك،
اكتفت ال�صناعات احلربية يف الدولتني
ب�إدخال التعديل والتطوير ال�لازم فقط
على ال�صواريخ والقنابل املوجهة التي
تنقلها تلك القاذفات اال�سرتاتيجية،
مع بع�ض اال�ستثناءات التي لها عالقة
ب��احل��رب الإل��ك�ترون��ي��ة وبالت�شوي�ش،
وذل����ك م��واك��ب��ة
ل���ل���ت���ط���ور ال����ذي
ط����اول ال���ق���درات
ال���ع�������س���ك���ري���ة
الأخرى.
م�����ن ن���اح���ي���ة
�أخرىّ � ،إن طبيعة
اال�����ش����ت����ب����اك
احل�������س���ا����س ب�ين
رو���س��ي��ا وال��والي��ات

امل��ت��ح��دة الأم�يرك��ي��ة ال���ي���وم ،وال���ذي
ميكن و�ضعه يف �إط��ار احل��رب الباردة
و�سباق الت�سلح امل��ح��م��وم ،ال دور فيه
للقاذفات اال�سرتاتيجية لناحية نقل
�صواريخ وقنابل �إىل خلف خطوط كل
من الدولتني وق�صف من�ش�آت و�أه��داف
ا�سرتاتيجية وا�سعة .بل � ّإن الدور الأ�سا�سي
يف هذا ال�سباق ويف احلرب الباردة يعود
ل��ل��ق��اذف��ات التكتيكية احلاملة
للقدرات التقليدية وغ�ير التقليدية،
وال��ت��ي ت��ق��وم مناورتها على التخفّ ي
وال�سرعة واحلرب الإلكرتونية واملناف�سة
ما وراء البحار ويف الأجواء اخلارجية .وهذه
امليادين بالإ�ضافة �إىل طبيعة اال�شتباك
غري التقليدية ،تفرت�ض املتابعة الدائمة
تتميز بها القاذفات
لتطوير القدرات التي
ّ
التكتيكية ومنها مثلاً �« ،سوخوي 57
الرو�سية» و «�أف  22-رابتور» الأمريكية.

املراجع:

https://ar.wikipedia.org/
wiki
- https://arabic.sputniknews.
com/russia
https://ar.wikipedia.org/wiki
القاذفات اال�سرتاتيجية
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�إعداد :د�.أحمد ع ّلو  -عميد متقاعد

مت� ّث��ل ال��ق��واع��د الع�سكرية
الأجنبية يف �سوريا حدود ال�صراع
ال��دويل القائم على الأرا�ضي
ال�سورية منذ �سبع �سنوات.
وهي تر�سم من خالل جغرافية
انت�شارها خطوط ال�سيا�سات
والأدوار الدولية املتعار�ضة
واملت�ضاربة وحدود م�صاحلها يف
املنطقة .وبذلك ميكن القول �إن
ال�سيا�سة الدولية يف �سوريا حتولت
من �سيا�سة بناء القواعد الع�سكرية
خلدمة �سيا�سة اجلغرافيا� ،إىل
�سيا�سة بناء القواعد الع�سكرية
خلدمة جغرافيا ال�سيا�سات.
�سرية،
مل تعد هذه القواعد ّ
بل �أ�صبحت معروفة مبناطق
ّ
ولعـل
وتبعيتهـــا...
تو ّزعهــا
ّ
�أبرز الدول التي �أن�ش�أت قواعد
ل��ه��ا يف ���س��وري��ا ه���ي :رو�سيا
االحتادية ،الواليات املتحدة
الأمريكية ،بريطانيا� ،إيران وتركيا،
�إ���ض��اف��ة �إىل بع�ض ال��ق��وى الع�سكرية
والأح�����زاب .وال ميكن �إغ��ف��ال ال��دور
الإ���س��رائ��ي��ل��ي ك��ق��اع��دة متحركة يف
دعمه اللوج�ستي والع�سكري لبع�ض
امليلي�شيات يف منطقة اجلنوب ال�سوري
واجلوالن املحتل.

القواعد الرو�سية

عمدت رو�سيا �إىل ا�ستغالل �أي منطقة
يتم ال�سيطرة عليها وا�ستثمارها لإقامة
ٍ
مبان ومن�ش�آت تابعة لها ،وقد تبينّ � ّأن
لها يف �سوريا  3قواعد رئي�سة تعترب قاعدة
طرطو�س البحرية �أهمها ،وقواعد �أخرى
ثانوية ،بع�ضها ما زال قيد الإن�شاء،
وذلك يف �إطار اتفاقات خا�صة مع الدولة
ال�سورية .وتتو ّزع القواعد الرو�سية على
الأر�ض ال�سورية كما ي�أتي:
70
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القواعد الع�سكرية يف �سوريا
من �سيا�سة اجلغرافيا �إىل جغرافيا ال�سيا�سة
 قاعدة مطار حميميم اجلوية:تقع جنوبي �شرقي مدينة الالذقية
يف ال�شمال ال�سوري ،وق��د �أقيمت بنا ًء
التفاق ر�سمي مع احلكومة ال�سورية يف
�آب من العام  ،2015ويف نهاية العام 2017
قررت حتويل هذه القاعدة
تردد �أن رو�سيا ّ
�إىل مركز �أ�سا�س يف مكان تواجدها
علما �أنها
الع�سكري الدائم يف �سوريا،
ً
من�صات �صواريخ الدفاع
ن�شرت فيها
ّ
اجل���وي «���س  »400امل�����ض��ادة للطائرات
وال�صواريخ وطائرات «�سوخوي  »24و«34
���س» و«���س��و ،»35و«توبوليف تي يو 214

�أر» ،بالإ�ضافة �إىل طائرات الهليكوبرت
امل�ساندة «م��ل مي  »8و«م��ل مي ،»24
وطائرات اال�ستطالع والت�أمني والقيادة
اجلوية والطائرات امل�سيرّ ة...
تتمتّ ع قاعدة حميميم بال�سيطرة
الربية على م�سافة  10كم حول املطار
بعد �إخالئها من �أي تواجد م��دين �أو
ع�سكري �سوري ،و�إن�شاء ثكنات برية
رو�سية يف دائرة بعمق  70كم �أكربها
تلك التي �أن�شئت يف منطقة �سلمى
وجبلي الرتكمان والأكراد.
على �أث���ر حم��ادث��ات م ��ؤمت��ر جنيف

لل�سالم يف �سوريا (�آخر �شباط � )2016أقيم
يف القاعدة مركز للتن�سيق بني الأطراف
املتنازعة با�ستثناء «داع�ش والن�صرة»
وامل��ن� ّ
�ظ��م��ات الإره��اب��ي��ة الأخ����رى وفق
ت�صنيف الأمم املتحدة .كذلك حتتوي
رئي�سا جلمع املعلومات
القاعدة مركزًا
ً
اال�ستخباراتية ع��ن ط��ري��ق اع�ترا���ض
الإ�شارات.
 قاعدة طرطو�س البحرية:تقع يف م��رف � أ� ط��رط��و���س ،وتبعد عن
مطار حميميم نحو  50كلم .وهي
قاعدة �إم��داد ومتوين لل�سفن الرو�سية
الع�سكرية يف البحر املتو�سط ،كذلك
وجت�س�س ومراقبة
حتوي و�سائل ات�صال
ّ
يف منطقة ���ش��رق��ي ال��ب��ح��ر امل��ت��و���س��ط،
وال�شرق الأو�سط ،وتعترب قاعدة االنت�شار
الع�سكري الرو�سي يف منطقة ال�ساحل
ال�سوري بر ًيا وبحر ًيا وجو ًيا.
 مطار حماه الع�سكري:يقع قرب مدينة حماه �شمايل �سوريا،
وي�شكل ق��اع��دة عمليات ومهمات
حربية.
 قاعدة تدمر:تقع يف ريف حم�ص ال�شرقي ،وهي قيد
البناء ،وتعترب رابع �أكرب قاعدة رو�سية يف
�سوريا ،حيث ت�ضم قوا ًتا هند�سية وقوا ًتا
خا�صة ويوجد �ضمنها نقاط انطالق
للمروحيات الع�سكرية ،بالإ�ضافة �إىل
مفارز ونقاط ع�سكرية تابعة لها حول
تدمر.
 قاعدة ومطار جندير�س:تقع يف منطقة عفرين – حلب يف
ال�شمال ال�سوري ،وهي قيد الإن�شاء بنا ًء
التفاق مع قوات «ق�سد» (قوات �سوريا
الدميقراطية) ،وذلك وفق الناطق با�سم
وحدات احلماية الكردي.
 قاعدة مطار ال�ضبعة:يوجد هذا املطار يف ريف حم�ص و�سط
�سوريا ،موقعه مهم وا�سرتاتيجي وجتري
عملية تو�سيعه ،وجتهيزه.
 قاعدة مطار املزة الع�سكري:تقع يف دم�شق ،وي�ستخدم هذا املطار

لت�أمني خدمات لوج�ستية ،بالإ�ضافة
�إىل القيام مبهمات ع�سكرية جوية يف
منطقة ريف دم�شق.
 قاعدة مطار كوير�س:تقع يف ريف حلب ،وتعترب الآن ثالث
�أكرب قاعدة ع�سكرية رو�سية يف �سوريا،
حيث ت�ضم قوا ًتا برية قوامها كتيبة
ق��وات خا�صة وكتيبة م�شاة وث�لاث
كتائب دفاع جوي من ثالثة طرازات
خمتلفة (������س ،200ب����وك ،2بانت�سري
�س)� ،إىل جانب حمطات رادار متطورة
لك�شف الأهداف اجلوية على م�سافات
جدا ،كما ميكن اعتبار مطار
كبرية ً
ً
احتياطيا للطائرات
مهبطا
كوير�س
ً
الرو�سية العائدة من �شرقي �سوريا.

االنت�شار الع�سكري الرو�سي يف �سوريا

يف  ،2016/10/1كان هناك نحو 4500
ع�سكري رو�سي يف �سوريا ،وفق ت�صريح
و�صرحت
وزارة الدفاع الرو�سية التي عادت ّ
يف ال��ع��ام  2017ع��ن وج���ود ن��ح��و 6000
علما �أن هذا العدد ال ي�شمل
ع�سكري
ً
ق��وات ال�شرطة الرو�سية التي �أن�شئت
مبوجب مر�سوم من الرئي�س فالدميري
ب��وت�ين يف ال��ع��ام  ،2015وه��ي تنت�شر يف
جنوبي �سوريا والعا�صمة دم�شق وحماه
وعفرين يف ريف حلب ومناطق خف�ض
التوتّ ر ،وال يتوافر م�صدر ر�سمي يبني �أعداد
عنا�صرها ب�شكل دقيق .يف املقابل ت�شري
تقارير ا�ستخباراتية غربية �إىل � ّأن العدد
احلقيقي للع�سكريني الرو�س يف �سوريا قد

 قاعدة جبل زين العابدين:تقع يف ريف حماه ،وحتتوي على قوات
احلرب الإلكرتونية ،وقاعدة لراجمات
ال�صواريخ من طراز «�سمريت�ش» و«�أوراغان
ّ »27
تغطي عمق  90كلم.
 قاعدة بلدة خربة ر�أ�س الوعر:تقع يف ريف دم�شق – بئر الق�صب ،وهي
ثاين قاعدة ع�سكرية رو�سية يف دم�شق
بعد مطار املزة.
 قاعدة مطار ال�شعريات:تقع يف ريف حم�ص ،ومهمتها تعزيز
تواجدها يف و�سط �سوريا.

فاق � 20ألف مقاتل يتبعون للقوى الربية
واجلوية والبحرية .وت�ستند هذه التقارير
يف تقديراتها �إىل الآتي:
 ال�سيطرة على قاعدة «�أ�سطامو»اجلوية ال�صغرية �شمال حميميم ون�شر
م��روح��ي��ات ع�سكرية م��ن ط���رازات
خمتلفة (م��ي  ،8مي  ،24مي  ،35مي
 ،28كاموف  )52بعد �إجالء املروحيات
ال�سورية منها.
 �إن�شاء منطقة �إقامة دائمة لفرقةمدرعة رو�سية يف منطقة جورين ون�شر
فوج مدفعية فيها.
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 ن�شر جمموعات �صغرية قوامها �ضباطقيادة و�سيطرة من م�ستوى قائد كتيبة
ٍ
وبخا�صة يف
وما فوق يف كل �أنحاء �سوريا
املناطق ال�ساخنة.
 �إن�شاء حمطات رادار متطورة لك�شفالأهداف اجلوية على م�سافات كبرية
ج� ً�دا ،بالإ�ضافة �إىل انت�شار خمابراتي
كبري يف �شمايل �سورية و َن�صب حمطات
تن�صت.
ّ
 ال�سيطرة على و�سط مطار ال�شعرياتومت���رك���ز م���روح���ي���ات ق��ت��ال��ي��ة من
ع��دة ط���رازات ف��ي��ه� ،إىل ج��ان��ب �سرية
ق���وات خا�صة رو���س��ي��ة ،ب��ه��دف العمل
كمجموعات �إنزال.
 ال�سيطرة ع��ل��ى ق�سم م��ن مطار«التيفور الع�سكري»  ،T4ومتركز
عدد من املروحيات القتالية فيه ف�ضلاً
عن متركز وحدات خا�صة من القوات
الربية هناك.
 ن�شر وحدات وقطع مدفعية متطورة يفالغوطة ال�شرقية �شرقي منطقة البحارية.
 ا�ستقدام املزيد من الطائرات ال�ضاربة«�سوخوي  »24و «�سوخوي � »34إىل مطار
حميميم ،بالتزامن مع َن�صب منظومة
دفاع جوي جديدة يف طرطو�س من طراز
���س 300لت�أمني ال��ق��وات الرو�سية و ِق َطع
الأ�سطول من �أي هجوم جوي على م�سافة
250كلم.
 �إر�سال احلاملة «كوزينت�سوف» ومدمرات بحرية �أخرى ،وزوارق �سريعة
6
ّ
مرافقة لها �إىل �شرقي البحر الأبي�ض
املتو�سط ،ف�ضلاً عن القطع البحرية
املدمر
أهمها الطراد
ّ
املوجودة �أ�صلاً  ،و� ّ
«مو�سكفا» وغوا�صات نووية و�أخ��رى
تقليدية.

القواعد الرتكية

�سعت تركيا منذ تدخلها يف جمريات
الأزمة ال�سورية �إىل �إقامة حزام �أمني مع
�سوريا وبخا�صة يف املناطق التي يتواجد
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فيها الأك�����راد ،وذل���ك ملنع �سيطرة
«ح��زب االحت��اد الدميوقراطي» ،وال��ذي
تعتربه اجلناح ال�سوري لـ«حزب العمال
ّ
امل�سلح واملعار�ض
الكرد�ستاين» الرتكي
لل�سلطة ال�ترك��ي��ة ،وامل��ع��روف با�سم
«بي كا ك��ا» ،وكذلك ملنع �سيطرة
تنظيم «داع�ش» الإرهابي على منطقة
جرابل�س.
يف  20كانون الثاين  ،2018بد�أ اجلي�ش
ال�ت�رك���ي ع��م��ل��ي��ة ع�����س��ك��ري��ة ب��ري��ة
وجوية يف �سوريا حتت م�سمى «غ�صن
ال��زي��ت��ون» ،ي�ستهدف فيها م��واق��ع يف
منطقة عفرين تابعة لوحدات «حماية
ال�شعب الكردية» التي تعتربها تركيا
منظمة �إرهابية .وقد لفت رئي�س الوزراء
الرتكي بن علي بعد بدء العملية� ،إىل
�أن تركيا ،التي تدعم مقاتلي «اجلي�ش
ال�سوري احلر» يف �شمايل �سورية ،ت�ستهدف
�إقامة «منطقة �آمنة» عمقها  30كلم.
ميلك اجلي�ش الرتكي ع��دة قواعد
ع�سكرية يف �سوريا ،هي :قاعدة جرابل�س
يف ريف حلب ،قاعدة �أخرتين ،قاعدة
�إعزاز ،قاعدة جبل ال�شيخ بركات ذات
الأهمية اال�سرتاتيجية ،قاعدة تفتناز
اجلوية ومطار �أبو �ضهور وهما ي�ستخدمان
لإدارة العمليات الرتكية يف �إدلب.
ت�سعى تركيا من خالل وجودها يف
�سوريا� ،إىل احلد من نفوذ القوى الكردية
ويقدر بع�ض اخلرباء
يف ال�شمال ال�سوري،
ّ
� ّأن عدد اجلنود الأتراك يف �سوريا قد بلغ
يقدر عددهم
نحو  2500جندي ،يف حني ّ
يف منطقة �إدل��ب بحواىل  400جندي يف
�إطار اتفاق مت التو�صل �إليه بني تركيا
ورو�سيا و�إي��ران حلرا�سة منطقة «خف�ض
الت�صعيد» .ول��ك��ن م��ع ب��دء عملية
«غ�صن ال��زي��ت��ون» مطلع ه��ذا العام،
�أ�صبح العدد يفوق الـ� 20ألف جندي مع
خمتلف �أنواع الأ�سلحة الربية والطريان.

القواعد الإيرانية

من املعروف � ّأن �إيران ت�ساند احلكومة
ال�سورية وبناء على طلبها� ،ضد الأعمال

الإرهابية والعنف يف �سوريا منذ بداية
قدمت �إي��ران �آالف اخلرباء
الأزم��ة .وقد ّ
والعنا�صر مل�ساعدة احلكومة ،وبذلك
�أ�صبح لها مناطق تواجد و�سيطرة داخل
الأرا���ض��ي ال�سورية تديرها بنف�سها� ،أو
بالتن�سيق مع القوات احلكومية� .أهم
القواعد الع�سكرية الإيرانية يف �سوريا،
وا�ستنادا �إىل معلومات خمتلفة هي:
ً
 مطار دم�شق الدويل:البيت الزجاجي ،وهو مركز ا�ستقبال
الأ�سلحة والقوات املقاتلة.

 قاعدة جبل عزان:تقع جنوبي حلب ،وتعترب �أكرب قاعدة
ع�سكرية لإيران يف ال�شمال ال�سوري.
 قاعدة الك�سوة – خان �أرنية:تقع يف ري��ف دم�شق القنيطرة ،وهي
قريبة من اجلوالن املحتل.
عدة ثكنات ع�سكرية:
 ّتنت�شر يف مناطق البادية ال�سورية،
هدفها ال�سيطرة على الطريق ال��دويل
اً
و�صول �إىل معرب التنف
(دم�شق – بغداد)
احلدودي ،وهي حتوي مئات املقاتلني.
 مطار ال�سني الع�سكري:يبعد ع��ن احل���دود الأردن��ي��ة نحو 73
كلم ،وي�ستقبل طائرات �إليو�شني لنقل

اجلنود واملعدات.
 قاعدة ال�سيدة زينب:تقع يف ريف دم�شق ،هدفها حماية
امل����زارات ف�ضلاً ع��ن كونها م��رك�زًا
للعمليات.
تقدر بع�ض امل�صادر الأجنبية ،عدد
ّ
القوات الإيرانية� ،أو املدعومة من �إيران
يف �سوريا مبا ال يقل عن � 60ألف مقاتل.
ولكن م�صادر خمتلفة �أخرى ترى �أن هذه
ّ
جدا فيها ،وغري �صحيحة
الأرقام مبالغ ً
�أو غري دقيقة.

القواعد الع�سكرية الأمريكية

�سعت الواليات املتحدة الأمريكية �إىل
تقوية نفوذها يف �سوريا منذ العام 2015
�إثر �إن�شاء التحالف الدويل ملقاتلة تنظيم
«الدولة الإ�سالمية» (داع�ش) ،واتّ خذت
من ال�شمال ال�سوري منطقة نفوذ لها،
لدعم املقاتلني الأك��راد هناك .وهي
تعمل على �إق��ام��ة قواعد ع�سكرية
خا�صة بها يف �سوريا� .أهم هذه القواعد
اليوم:
 قاعدة الرميالن:تقع يف حمافظة احل�سكة ،وهي قاعدة
للقوات اجلوية والإمداد الع�سكري ،عدد
العنا�صر فيها غري حمدد.

 قاعدة خراب ع�شق:يف حمافظة احل�سكة ،وه��ي قاعدة
ج��وي��ة م��ن مهماتها ت��ق��دمي الدعم
اللوج�ستي.
 قاعدة تل:ع��ل��ى احل����دود ال�����س��وري��ة ال�ترك��ي��ة،
مهمتها ت��ق��دمي م��ع��ل��وم��ات �أمنية
ولوج�ستية وع��دد العنا�صر فيها غري
حمدد.
قاعدة ال�شدادي:
يف احل�سكة ،وهي تدعم قوات �سوريا
الدميوقراطية ،وفيها  150جند ًيا.
 قاعدة تل البيدر:� ً
أي�ضا يف احل�سكة ،فيها  800جندي
من القوات اخلا�صة.
 قاعدة عني دادات:تقع يف منبج قرب حلب ،وهي تراقب
حتركات اجلي�ش احلر.
 قاعدة �إثريا:يف منبج ،حلب ،وهي مركز لتقدمي
ال��دع��م ل��ق��وات ���س��وري��ا الدميقراطية
(ق�سد) ،وفيها  300جندي.
 موقع تل م�شتنور:يقع يف حمافظة الرقة ،وت�شغله قوات
فرن�سية و�أم�يرك��ي��ة قوامها نحو 300
جندي.
 موقع عني عي�سى:يقع يف حمافظة الرقة ،وفيه  200جندي
يقدم الدعم
�أمريكي و75
فرن�سيا ،وهو ّ
ً
اللوج�ستي.
 موقع �صرين:وي�شكل مركز
هو يف حمافظة حلب،
ّ
توا�صل بني قوات التحالف.
 قاعدة املربوكة:غربي القام�شلي ،وفيها  45عن�ص ًرا.
 قاعدة مطار روباريا:يف حميط كوباين ،حلب ،ت�ضم خرباء
تقدمي معلومات للتحالف ،وفيها 300
عن�صر.
 قاعدة التنف:نقطة التقاء احلدود ال�سورية – العراقية
والأردنية.

 قاعدة الزكف:جنوب غربي البوكمال ،مهمتها
اً
التمدد الإيراين.
�شمال و�إيقاف
التمدد
ّ
 قاعدة الطبقة:موقعا
وت�شكل
تقع يف حمافظة الرقة،
ّ
ً
ا�سرتاتيجيا لربط حلب بالرقة.
ً
 قاعدة تل �أبي�ض:تقع على احل��دود ال�سورية الرتكية،
وتعترب نقطة انت�شار ومتركز للتحالف
الدويل ،فيها  200جندي.
�إ�ضافة �إىل املواقع ال�سابقة ،ن�شر مركز
ال�شرق العربي للدرا�سات اال�سرتاتيجية يف
لندنً ،
يت�ضمن  6مواقع للواليات
ملفا
ّ
املتحدة يف �أنحاء خمتلفة يف �سوريا.
ّ
يتعلق بعدد القوات الأمريكية
يف ما
أكدت ت�صريحات �صدرت
يف �سوريا ،فقد � ّ
عن وزارة الدفاع الأمريكية يف �شهر
ت�شرين الأول  2017وج��ود  2000عن�صر
من القوات الأمريكية على الأرا�ضي
ال�سورية ،م�شرية �إىل �أ ّن��ه��م «يقومون
بتدريب قوات حملية يف �سوريا من دون
�أن ي�شاركوا يف القتال �ضد الإرهابيني».
حتولت �سوريا ،بح�سب ما يرى
�أخ� ً
يراّ ،
ّ
وحمللون� ،إىل �ساحة �صراع
مراقبون
ع�سكري دويل يحاول فيه كل طرف
ترجيح كفة امل��ي��زان اال�سرتاتيجي
مل�صلحته ،م��ن �أج���ل حتقيق م���آرب
اقت�صاديـة و�سيا�سيـة مبا�شرة يف امل�ستقبل.
املراجع:

- https://7al.net
- https://www.skynewsarabia.
com
- http://www.aljazeera.net/
news/arabic
- http://www.france24.com/
ar
- https://arabic.cnn.com/
middle-east
- https://arabic.sputniknews.
com
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ق�ضايا
�إقليمية

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

ملفات ف�ساد نتنياهو وتداعياتها
تتزايد ال�ضغوط الق�ضائية وال�سيا�سية واملعنوية على رئي�س الوزراء
الإ�سرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،ب�سبب �شبهات متعددة تالحقه
وزوجته بتهم الف�ساد املايل والر�شوة وخيانة الأمانة العامة .وقد
�أجمعت و�سائل الإعالم الإ�سرائيلية على �أن تو�صية النيابة العامة
بتقدمي الئحتَي اتهام �ضده قد ّ
�شكلت يف الواقع «زلزالاً �سيا�س ًيا»،
ّ
بـ«البطة العرجاء».
كما و�صفته يف و�ضعه الراهن
توجه لنتنياهو؛
هذه االتهامات مل تكن الأوىل التي ّ
ف�أثناء واليته الأوىل كرئي�س للوزراء ( ،)1999-1996خ�ضع
ّ
� ً
تتعلق باتّ هامه باالحتيال
أي�ضا لتحقيقات جنائية
ّ
املنظم على نتنياهو
وخيانة الثقة .وال يقت�صر الف�ساد
والبطانة املحيطة به فح�سب ،بل ي�شمل � ً
أي�ضا حلفاءه
ال�سيا�سيني يف حزب «�إ�سرائيل بيتنا» بقيادة ليربمان،
ي�شكل املهاجرون الرو�س
وه��و ح��زب مييني متطرف
ّ
�شريكا لنتنياهو يف احلكم
قاعدته الأ�سا�سية ،و ُيعترب
ً
منذ العام  .2009بينما كان نتنياهو يقول �إنه �سيوا�صل
عمله يف من�صبه على رغم التو�صية الر�سمية بتقدميه �إىل
املحاكمة ،انطلقت عدة مظاهرات �شعبية يف تل �أبيب،
و�ضد رئي�س
عموما،
احتجاجا على الف�ساد احلكومي
ً
ً
ّ
�شخ�صيا �إثر خ�ضوعه لتحقيقات جنائية ب�ش�أن
احلكومة
ً
ا�ستغالل من�صبه.
تُعرف الئحتا االت��ه��ام امل�شار �إليهما برقمي «»1000
ّ
بتلقيه وعائلته هدايا
و« ،»2000تتعلق الق�ضية الأوىل
ثمينة من رجال �أعمال �أثرياء مقابل خدمات �أ�سداها
لهمّ � .أما الق�ضية الثانية فهي ق�ضية �صحيفة «يديعوت
�أحرونوت» التي حاول نتنياهو �شراء موقفها ،عرب احل�صول
على تغطية �إيجابية ومنحازة لأدائ��ه ال�سيا�سي مقابل
ي�ضيق اخلناق على �صحيفة «�إ�سرائيل
�إ�صدار ت�شريع
ّ
اليوم» املجانية والأو�سع انت�شا ًرا .تفاقمت الأم��ور بوجه
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نتنياهو �إثر انك�شاف الق�ضية الثالثة وا�سمها الق�ضية
« »3000وهي ق�ضية �شراء الغوا�صات الأملانية وفيها �شبهات
بتلقيه ر�شوة ،والق�ضية « »4000املرتبطة ب�شركة االت�صاالت
الأر�ضية «بيزك» واملوقع الإخباري الأه��م يف �إ�سرائيل
تهما باالحتيال وغ�سيل الأموال.
«والال» ،وتت�ضمن ً

نتنياهو والإعالم

�شكل العقدة النف�سية الأبرز
جدير بالذكر �أن الإعالم ّ
لنتنياهو كرئي�س للحكومة .فهو بالإعالم جنح يف
ت�سويق نف�سه باعتباره �أكرب املدافعني عن �أمن الكيان
بوجه ما �أ�سماه «التهديدات الوجودية» ،غري املوجودة �أ�صلاً
على �أر�ض الواقع .كما جنح � ً
أي�ضا من خالل الإعالم ،يف
�إيهام الإ�سرائيليني ب�أنه بغيابه عن احلكم ،لن يكون
لكن
هناك من يحفظ �أمن الدولة وم�صاحلها مثله.
ّ
ال�سحر انقلب على ال�ساحر وب��ات يتخوف من تفاقم
�ضده ،ورمبا �إ�سهامه ب�صورة جدية يف
الأمور
وحتول الإعالم ّ
ّ
�إ�سقاطه.
وفق الطرح ال�سائد يف الأدبيات ال�سيا�سية والإعالمية
يتعر�ض له نتنياهو ينق�سم �إىل
الإ�سرائيلية ف� ّإن اخلطر الذي ّ
ق�سمني :الأول يكمن بيد امل�ست�شار الق�ضائي للحكومة
�أفيخاي مندلبليت ،ال��ذي ي�ستطيع بقرار منه �إجبار
نتنياهو على اال�ستقالة ورمبا االبتعاد عن عامل ال�سيا�سة.
والثاين يكمن يف تداعيات ق�ضايا الف�ساد وت�أثرياتها
املبا�شرة وغري املبا�شرة ،وهذه الأمور يتحكم بها الإعالم
وال��ر�أي العام وقوى املعار�ضة .فالثابت �أن �إ�سرائيل ،على
وا�سعا من ال�شفافية
جانبا
الرغم من كل �شيء ،متلك
ً
ً
يف التعامل مع ق�ضايا الف�ساد على م�ستوى ال�سلطة.

تورط نتنياهو
تداعيات ّ

لقد �أف��رزت التغريات البنيوية يف املجتمع الإ�سرائيلي

والتحول ال�سيا�سي للنخب عدة نتائج مهمة ،على ر�أ�سها
�صهينة م�ستمرة لقطاعات كانت خارج ال�صهيونية
ي�شكلون اليوم �أك�بر فئة
كاحلريدمي الذين باتوا
ّ
حتول
ا�ستيطانية ( ٪30من امل�ستوطنني) ،بالإ�ضافة �إىل ّ
دعم ال�شرقيني لليمني من دعم احتجاجي كما كان
عليه يف الت�صويت يف العام � 1997إىل دعم �أيديولوجي.
و�أمام هذه الأو�ضاع امللتب�سة تربز احتماالت متعددة يف
هذه املرحلة ،منها فر�ض منطق �سيا�سي جديد ،مفاده
� ّأن احلقائق اال�ستيطانية على الأر�ض هي احلل ،وبقاء
امل�ستوطنات يف مكانها هو مرجعية �أي عملية �سيا�سية.
ومنها � ً
أي�ضا ما �أ�صاب الأجواء الداخلية يف حزب الليكود
على �صعيد ارتفاع م�ستوى التطرف .فقد اتّ خذ احلزب يف
خطوة غري م�سبوقة وبالإجماع ،قرا ًرا ُيلزِم �أع�ضاءه ال�سعي
من �أجل «ال�سماح ببناء حر يف امل�ستوطنات ،وتطبيق
قوانني �إ�سرائيل و�سيادتها على كل مناطق اال�ستيطان
املحررة يف يهودا وال�سامرة» ح�سبما جاء يف القرار .والالفت
�أن هذه الأجواء انعك�ست على «الي�سار» � ً
أي�ضا ،فرئي�س
حزب العمل املنتخب �آيف غباي ي�سعى �إىل مناف�سة حزب
الليكود باالنزياح ميينً ا� ،إذ �أعلن ع��دم م�شاركة
«القائمة العربية امل�شرتكة» يف �أي ائتالف حكومي قد
ي�شكله يف امل�ستقبل ،وو�صفها باملعادية لإ�سرائيل ،معلنً ا
ّ
عدم �ضرورة �إخالء امل�ستوطنات يف �إطار اتفاقية �سالم بني
كرر �أنه يف حال ف�شل
�إ�سرائيل والفل�سطينيني .وكذلكّ ،
املفاو�ضات مع الفل�سطينيني ف�سيقوم بتنفيذ ان�سحاب
من طرف واحد ،وهذه اخلطة ال تفر�ض �إخالء م�ستوطنات.
ُ�سرع خماطر �سقوط نتنياهو من
برزت خماوف من �أن ت ّ
اخلطوات الت�شريعية والعملية ل�ضم الكتل اال�ستيطانية،
و�إع���ادة تر�سيم ح��دود مدينة القد�س ،وقطع الطريق
امل�ستقبلي �أمام ّ
حل الدولتني وفق قرارات ال�شرعية الدولية.
لكن يف الوقت نف�سه ،لي�س من املرجح �أن يعمل نتنياهو
ً
تغطية
على حتويل م�شاكله القانونية �إىل قرارات �أمنية
وخ�صو�صا عرب �إ�شعال حروب �إقليمية �شاملة؛
ملفا�سده،
ً
ف�إعالن حرب �أو تنفيذ عملية ع�سكرية يحتاج �إىل
موافقة م�سبقة من كامل �أع�ضاء احلكومة كما ين�ص

عليه �أحد القوانني الأ�سا�سية.

االنزياح نحو اليمني

�إن تغيري القيادة يف �إ�سرائيل يف حال حدوثه ،وحتى يف
ظل ت�شكيل حكومة جديدة ال يقودها الليكود،
ال يعني � ّأن �إ�سرائيل �ست�شهد بال�ضرورة تغيرّ ً ا يف املواقف
ال�سيا�سية املرتبطة باالحتالل واال�ستيطان ،وذلك ب�سبب
برمته نحو اليمني ،يف �أعقاب
انزياح املجتمع الإ�سرائيلي ّ
تغيرّ ات بنيوية عميقة يف الدميوغرافيا املجتمعية .فقد
جرت عملية �إعادة متو�ضع لأجزاء كبرية من الفئات
التي اعتربت هام�شية الت�أثري يف املا�ضي ،كاليهود
ال�شرقيني و�سكان مدن التطوير واحلريدمي واجلماعات
اال�ستيطانية ،والتي �أ�صبحت يف مراكز اتخاذ القرار،
تدريجية لقوى املركز امل�ؤ�س�سة من اجلماعة
مقابل �إزاحة
ّ
الأ�شكنازية العلمانية اال�شرتاكية �إىل الهوام�ش .ويربز يف
هذا املجال � ً
أي�ضا تفاقم خطاب اليمني املطالب باحلفاظ
على يهودية الدولة ،واحلفاظ على امل�ستوطنات ،والتعامل
بعدائية مع الفل�سطينيني يف الداخل والت�شكيك بنوايا
القيادة الفل�سطينية حيال ال�سالم.
كذلك ،قد ي�ؤدي �سقوط نتنياهو �إىل ظهور العبني جدد
يف امل�شهد ال�سيا�سي -احلزبي ،عرب ت�شكيل حزب �أو �أحزاب
جديدة ،كوزير الدفاع الإ�سرائيلي الأ�سبق مو�شيه يعلون،
ورئي�س هيئة الأركان العامة ال�سابق غابي �أ�شكنازي،
ً
إ�ضافـة �إىل احلديـث عـن فر�ص ت�شكيل حتالف بني
�
رئي�س حـزب «يوجـد م�ستقبـل» يائيـر لبيـد ووزيـر املاليـة
احلالـي مو�شيـه كحلـون زعيـم حـزب «كوالنـو» �أي
كلنـا.
مفتوحا على
يف اخلال�صة ،ال ي��زال م�صري نتنياهو
ً
وبغ�ض النظر
االحتماالت كلها مبا فيها رمبا �إدانته.
ّ
حاليا معه ،فمن امل�ؤكد
عن م�آالت التحقيقات اجلارية
ًّ
طابعا �أكرث
�أن م�شهد الف�ساد يف ا�سرائيل قد بد�أ ي�أخذ
ً
تنظيما وانت�شا ًرا وجت��ذّ ًرا خالل العقدين املا�ضيني على
ً
ٍ
وبخا�صة على م�ستوى القيادة ال�سيا�سية
كل الأ�صعدة،
العليا.
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�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

�أحيت جمعية ت�شجيع حماية املواقع الطبيعية والأبنية القدمية يف لبنان (�أب�ساد)،
بالتعاون مع وزارة الثقافة� ،أيام الرتاث الوطني  ،2018بجوالت �شملت مواقع تراثية و�أثرية
يف البرتون و�صور وال�شوف.
�شارك يف هذه اجلوالت التي ّنفذت خالل � 3أيام متتالية � 300شخ�ص جا�ؤوا من خمتلف
املناطق اللبنانية ،يجمعهم احلر�ص على هوية لبنان واحلفاظ على �إرث الأ�سالف.
جملة «اجلي�ش» �شاركت جمعية «�أب�ساد» يف �إحياء �أيام الرتاث الوطني ،من خالل
تباعا ،ونبد�أ يف هذا العدد من منطقة �صور.
حتقيقات تن�شر ً
انطلقت ال��رح��ل��ة يف مت��ام ال�ساعة
�صباحا من �أم��ام ق�صر ليندا
ال�ساد�سة
ً
�سر�سق يف الأ�شرفية ،باجتاه منطقة �صور.
بعد ا�سرتاحة ق�صرية يف �صيدا ،كان
ا�ستقبال الفت للوفد من قبل بلدية �صور

عند مدخل ال�سوق القدمي للمدينة.
ه��ذه «املدينة التي حكما�ؤها هم
َّ
َّ
م�لاح��وه��ا،
وف�لاح��وه��ا
ب��ح��ارت��ه��ا،
ّ
و�شعرا�ؤها م�ؤ ِّرخوها ،ون�سا�ؤها �أمريات
املمالك املكتوبة يف دفاتر الزمان» ،ما

�
ص
و
ر

�أمرية املدن
ما زالت ّ
تنقب
يف ما�ضيها
زال��ت حتوي كنوزًا يجري العمل على
اكت�شافها.
قدمها نائب رئي�س
بعد ملحة تاريخية ّ
البلدية عن �صور التي تعترب من �أقدم
املدن على �ساحل البحر املتو�سط� ،إىل
كونها رمزًا من رموز العي�ش امل�شرتك
بن�سيجها االج��ت��م��اع��ي م���ن كل
الأطيافُ ،دعي اجلميع �إىل اال�ستمتاع
بالزيارة واكت�شاف معاملها اجلميلة
ف�ضلاً عن معاينة �أ�شغال الرتميم التي
ت�شهدها �أبنيتها الرتاثية.

الأ�سواق القدمية

بد�أت اجلولة يف �أ�سواق �صور احلالية التي
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يعود تاريخ معظمها �إىل القرن الثامن
ع�شر ،بينما يعود بع�ض مبانيها �إىل
القرن ال�ساد�س ع�شر.
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ً
�سابقا بح�سب
كانت الأ�سواق م�صنّ فة
التجار و�سوق
املهن� ،سوق ال�صاغة و�سوق ّ
الإ�سكافية و�سوق الدباغة ...معظمها
حافظ على مبانيه كما كانت،
وميكن م�شاهدة العنا�صر التقليدية
للبناء فيها.
ب��ع�����ض �أج�����زاء
ه���ذه الأ����س���واق
ك���������ان���������ت
م�سقوفة ،مثل
���س��وق ال�صاغة
ال�����ذي م���ا زال
ق�سم من �سقفه
قائما.
ً
تتنوع املحال
ّ
ال����ت����ج����اري����ة
حاليا
املوجودة
ً

وتتميز ب�أ�سعارها
يف مدينة ���ص��ور،
ّ
ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ،وت�شتهر مطاعمها
برتويقة الفول واحلم�ص التقليدية،
�إىل مطاعم ال�سندوي�شات ال�سريعة،
وال�شاورما وغ�يره��ا ...جت��اور الأ�سواق
احلارات ال�سكنية القدمية ال�شمالية
واجلنوبية ،وميناء ال�صيادين ،مما
مهما لل�سياحة.
مق�صدا
جعلها
ً
ً
يقود الطريق املالزم للر�صيف �إىل احلي
ً
حمتفظا ب�أزقته
امل�سيحي الذي ما زال
و�أبنيته ذات النمط التقليدي .م�شينا
ّ
متوقفني �أمام
ريا على الأقدام
داخله �س ً
�أبرز بيوته الرتاثية اجلميلة التي تروي
حكايات املا�ضي.

حارات �صور القدمية و�أهم �أبنيتها

تو ّلت م�س�ؤولة الأن�شطة يف البلدية

ن�سرين خ�ضرا ���ش��رح برنامج ال��زي��ارة
ومرافقتنا يف اجلولة .لكن قبل البدء،
بد من تذ ّوق �أطيب فول وحم�ص
كان ال ّ
داخل حارات الأ�سواق القدمية .يرتفع
داخ��ل ه��ذه احل���ارات خ��ان من العهد
العثماين ،وم��ن��زل ق��دمي وجميل من
الع�صر عينه متلكه �إح��دى �أُ�سر �صور
العريقة من �آل اململوك ،بالإ�ضافة �إىل
ُح�سينية الطائفة ال�شيعية بقبتيها
ومنطها املعماري الرائع .على مقربة
من الأ�سواق ،مرف�أ ال�صيد القدمي الذي
ّ
ح��ل حم��ل امل��رف��أ
ي�ضج ب��احل��ي��اة ،وق��د
الفينيقي ال�شمايل ،الذي كان يعرف
باملرف�أ ال�صيدوين ب�سبب موقعه.
بعد دم��ار �صور يف العام  1291على يد
ال�سلطان �أ���ش��رف خليل اململوكي،
ف��ق��دت امل��دي��ن��ة �أهميتها و�أ�صبحت
ا�ستقروا هناك.
قرية لل�صيادين الذين
ّ
يف �أواخ��ر القرن ال�ساد�س ع�شر وعدت
حكومة �إيطاليا الأم�ير فخر الدين
املعني ب�إعادة بناء مرف�أ �صور ،وبنى عمه
الأم�ير يون�س املعني ق�ص ًرا هناك على
�أمل �إعادة احلياة للمرف�أ القدمي ،ولكن
�سقوط فخر الدين ح��ال دون �إكمال
وحتول
امل�شروع و�إعادة احلياة للمدينة،
ّ
ق�صر الأمري يون�س املعني �إىل خان يعرف
حاليا بخان عبده الأ�شقر.
ً
عاد الن�سيان يغمر املدينة بعد �سقوط
فخر الدين ،ودام ذلك حتى العام 1750

تقريبا ،حني �أ�صبح ال�شيخ عبا�س حممد
ً
حاكما على �صور ،و�أعاد �إليها
ار
الن�ص
ً
ّ
احل��ي��اة .فقد ق��ام بتخطيطها وبنى
ً
و�شجع تاجر
وم�سجدا
و�سوقا
ال�سراي
ً
ّ
حرير ثري يدعى جرج�س م�شاقة على
اال�ستقرار فيها كي ي�سهم يف ازدهارها
التجاري ،وهذا ما ح�صلُ .يعترب ال�شيخ
أهم البنّ ائني وال�شخ�صيات
عبا�س من � ّ
مرت يف تاريخ �صور ،تويف حواىل العام
التي ّ
 ،1770ودفن على ر�أ�س التل املعروف بتل
النبي املع�شوق ،وقربه �أحد �أهم املعامل
الرحالة وامل�ست�شرقني.
التي ا�ستهوت ّ

م�ساجد املدينة القدمية

نتابع ا�ستك�شاف معامل املدينة.
ه��ا نحن يف بيت م��ن بيوت ال��ل��ه ،يف
امل�سجد الذي متّ ت�أ�سي�سه يف العام ،1928
برعاية مباركة من �سماحة العلاّ مة
الراحل ال�سيد عبد احل�سني �شرف الدين
ي�شكل
واملفكر وامل ��ؤ ّل��ف).
(املجتهد
ّ
ّ
امل�سجد زاوي��ة جمالية يف فن الن�سيج
امل��ع��م��اري احل�����ض��اري ملدينة ���ص��ور ،وقد
ا�ستخدمت يف بنائه عنا�صر معمارية
ت��ع��ود ل��ف�ترات تاريخية �سابقة مثل
الأعمدة الغرانيتية التي تعود للفرتة
ّ
وتطلب نقلها �إىل موقع
الرومانية،
امل�سجد جمهود ع�شرات ال��رج��ال من
املتطوعني .يرتبط امل�سجد بذكرى
ّ
إماما له،
�
كان
الذي
ال�صدر
مو�سى
إمام
ال
ً

�شكل النواة الأوىل النطالقته .إ� ّال
وفيه ّ
� ّأن البناء َف َق َد بع�ض عنا�صره املعمارية
التو�سع ،وذلك يف
الأ�صلية نتيجة �أعمال
ّ
العام  ،1982وقد ا�ستعاد رونقه التاريخي
مع بع�ض الرتميم قبل �إعادة افتتاحه يف
العام .2004
انتقلنا �إىل م�سجد جماور هو امل�سجد
القدمي ال��ذي بناه حاكم �صور ال�شيخ
الن�صار حواىل العام .1750
عبا�س املحمد ّ
يتميز امل�سجد بواجهات جميلة م�ؤ ّلفة
ّ
م��ن ع��ق��ود ،ا�ستخدم يف بنائه احلجر
الرملي مثل �سائر مباين �صور القدمية،
حديثا .وهو ّ
ً
موثق يف
وقد جرى ترميمه
الرحالة الذين زاروا �صور.
معظم لوحات ّ

مواقع �صور الأثرية

كانت �صور جزيرتني �صغريتني مقابل
�ضمهما امللك حريام يف القرن
ال�شاطئ ّ
العا�شر قبل امليالد ف�صارت جزيرة واحدة.
ويف القرن الرابع ق.م ،قام الإ�سكندر
املقدوين ببناء معرب لقواته للو�صول �إىل
بالتحول لت�صري �شبه
اجلزيرة فبد�أت �صور
ّ
جزيرة .على اجلزيرة كانت تقوم املدينة
دمرها اليونانيون قبل �أن
الفنيقية التي ّ
ال�سكان مدينة جديدة فوقها.
يبني
ّ
حاليا زيارة موقعني �أثريني يف
ميكن
ً
�صور:
• موقع �آثار املدينة :قائم على اجلزيرة
وي�ضم بقايا كاتدرائية �صور
القدمية
ّ
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ال�صليبية التي ا�ستخدمت يف عمارتها
�أعمدة من الغرانيت الأحمر و�أحجار
متّ ا�ستخراجها يف حينه من املن�ش�آت
ال��روم��ان��ي��ة .تنت�شر ح��ول الكني�سة،
وعلى م�ستويات �أدنى منها� ،شبكة من
الطرق وامل�ساكن التي تعود �إىل الع�صور
الرومانية والبيزنطية.
• موقع �آثار – الب�ص :اجلزء ال�شرقي من
موقع الب�ص هو مدينة �أم��وات رومانية
بيزنطية ي�شطرها الطريق ال��روم��اين
البيزنطي ال���ذي يو�صل �إىل املدينة،
وملحق بها بع�ض امل���زارات الدينية.
ويتكون اجلزء الغربي ب�شكل رئي�س
ّ
من امليدان الريا�ضي والأندية امللحقة به
بالإ�ضافة �إىل البوابة التذكارية :قو�س
املهمة.
الن�صر ،وبع�ض املن�ش�آت
ّ
هناك ميكن معاينة نواوي�س مز ّينة
بنقو�ش تعود للميثولوجيا الإغريقية،
م��ن الإل���ي���اذة �إىل ال��ث�يران واخل���راف
والأكاليل التي كانت رموزًا للخ�صوبة
والربكة .حفرت على معظم النواوي�س
�أ�سماء �أ�صحابها ومهنهم و�ألقابهم،
ً
الحقا
وقد �أعيد ا�ستخدام هذه النواوي�س
خالل الفرتة البيزنطية .عرث يف �أثناء
احلفريات يف هذه املدافن على قوارير
ع��ط��ر زج��اج��ي��ة وع��ق��ود وم�صنوعات
ذهبية ،وبع�ض قطع النقود الربونزية
والف�ضية والذهبية ...وق��د نقل بع�ض
النواوي�س املهمة �إىل املتحف الوطني يف
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بريوت.
هناك نوع من النواوي�س ،رمبا كان
الأج��م��ل ،وه��و النوع املحلي املنحوت
ّ
ومغطى بطبقة ر�سوم خمتلفة
من حجر
التعري
الأل��وان .ولكن ب�سبب عوامل
ّ
فقدت هذه النواوي�س �ألوانها ومل يعرث �إال
على واحد منها بحالة جيدة� .إىل اجلهة
اجلنوبية م��ن امل��داف��ن ،يقوم م�ضمار
�سباق عربات اخليل ال��ذي متّ ترميم
بع�ض �أجزائه .يبلغ طول هذا امليدان
 480مرتًا ،وعر�ضه 120مرتًا ،وميكن �أن
يت�سع لـ  40.000متفرج ،ويعترب ثاين �أكرب
ملعب من نوعه م�سجل يف العامل.

كنائ�س الطريق البيزنطي

ت��وج��د ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال��ب��ي��زن��ط��ي
تقريبا �إىل
كني�ستان يعود تاريخهما
ً
القرن اخلام�س م��ي�لادي .تقع الأوىل
ج��ن��وب ال��ط��ري��ق ال��ب��ي��زن��ط��ي وتتميز
ب�أر�ضيتها املز ّينة ب�أ�شكال هند�سية من
الرخام ،وبنافورة مياه رخامية �صغرية.
�أم��ا الثانية فتقع قرب قو�س الن�صر،
�أر�ضيتها مزخرفة بالرخام ،وكذلك
مدخلها املز ّين بت�صاميم على �شكل
ال�شم�س و�شعاعها ،وقد كانت جدرانها
مغطاة بف�سيف�ساء زجاجية.

البوابة التذكارية :قو�س الن�صر

ن�صل يف ختام اجلولة �إىل قو�س الن�صر

ال���ذي ي��ع��ود ب��ن��ا�ؤه
�إىل القرن الثاين
امل�����ي��ل��ادي ،وق���د
ي����ك����ون ب���ن���اه
�ك��ان املدينة
���س� ّ
ع�����ل�����ى �����ش����رف
الإم����ب���راط��������ور
ه��دري��ان ال��ذي زار
ال�������ش���رق خ�ل�ال
ال����ق����رن ال���ث���اين
ميالدي ،وكانت
امل����دي����ن����ة ع��ل��ى
عالقة جيدة معه
وهو ال��ذي جعلها
عا�صمة احتادية
لوالية ال�شرق.
قو�س الن�صر مبني
من احلجر الرملي
ّ
مغطى
الذي كان
بطبقة من اجل�ص
الأب��ي�����ض ويحمل
�أل���وا ًن���ا خمتلفة،
وميكن م�شاهدة
ط��ب��ق��ة ���ص��غ�يرة
من الأل���وان على
القاعدة اجلنوبية يف اجل��زء ال�سفلي
من القو�س .وكان ال�شكل اخلارجي
للقو�س يتغيرّ وفق الذوق العام يف املدينة،
ّ
فيغطى بالألوان �أو الرخام ،وخالل �أربعة

قرون ،تغيرّ �شكله اخلارجي عدة مرات.
على جانبي البوابة الرئي�سة بابان
�أح��ده��م��ا ي����ؤدي �إىل ط��ري��ق للم�شاة،
وميكن م�شاهدة بقايا برجني قرب
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معامل و�آثار
القو�س :الربج ال�شمايل الذي كان مغطى
باملوزاييك ،والربج اجلنوبي الذي كانت
�أر�ضه مر�صوفة باحلجر .هنا التقطت
�صورة تذكارية جلميع امل�شاركني.

�أجمل الكنائ�س

ك��ات��درائ��ي��ة ال��ق��دي�����س ت��وم��ا ل��ل��روم
الكاثوليك يف �صور ،هي من �أجمل
كنائ�س ال�شرق كما كان يردد مدير
ع��ام الآث���ار يف لبنان ،ال�شيخ موري�س
�شهاب .متّ بناء ه��ذه الكاتدرائية
وهمة
ح��واىل العام  ،1765مب�ساعدة
ّ
التاجر الكبري جرج�س م�شاقة .تقوم
الكاتدرائية فوق �آثار ظاهرة لكني�سة
املرجح � ّأن الكني�سة
�صليبية ،وم��ن
ّ
ال�صليبية هي � ً
أي�ضا قائمة على �آث��ار
كني�سة بيزنطية.
�أم��ا يف ح��رم كني�سة �سيدة البحار
للموارنة يف �صور فقد ظهرت معامل �أثرية
تعود �إىل الفرتة الرومانية .بد�أت املديرية
العامة للآثار �أعمال تنقيب يف املوقع،
فتبينّ وج��ود �أرب���ع غ��رف متتد �أ�سفل
املباين املجاورة لباحة الكني�سة ،يبدو
�أنها خمازن...
ع���ل���ى ب���ع���د �أم����ت����ار م��ن
احلفريات تنت�صب كني�سة
���س��ي��دة ال��ب��ح��ار ال��ت��ي بنيت
نهاية القرن الـتا�سع ع�شر،
مما يجعل املوقع ذا امتدادات
�أثرية متتد على �ألفي عام.
ختام النهار الرتاثي كان
يف ميناء ال�صيادين وجولة
بحرية حول املدينة ال�ساحرة.
قدمت مديرة
قبل املغادرةّ ،
مكتب «الأب�������س���اد» روىل
ح�سون با�سم رئي�سة اجلمعية
ّ
ال�سيدة ري��ا ال��داع��وق كتب
�ن �أ�سهم يف
�شكر لكل َم� ْ
�إجناح هذا اليوم ،وكان وعد
بجوالت �أخرى...
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تراث
�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة
يتم
حتول الطني على �أيدي القدماء �إىل �أوانٍ فخارية؟ كيف ّ
كيف ّ
التنقيب يف الأماكن الأثرية؟ ما هو «مغر الطحني» يف بعلبك؟ وكيف
نعيد �إحياء املا�ضي يف احلا�ضر؟...
هذه الأ�سئلة و�سواها الكثري كانت مو�ضع نقا�ش يف «اليوم الوطني
متعددة ّ
للرتاث» (� 17أيار من ّ
نظمتها وزارة
كل عام) الذي �شهد ن�شاطات ّ
الثقافة – املديرية العامة للآثار يف املواقع الأثرية والرتاثية واملتاحف.
جما ًنا طوال ذلك اليوم...
وجميعها كانت مفتوحة �أمام املواطنني ّ

�إطالق �أعمال متحف جبيل

�أطلق وزي��ر الثقافة الدكتور غطا�س
خ��وري يف مدينة جبيل �أعمال ت�أهيل
موقع جبيل الأثري و�إن�شاء متحف جديد
فيها ،وذلك يف احتفال ح�ضرته �سفرية
الواليات املتحدة الأمريكية �إليزابيت
ريت�شارد ،وعدد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
والفاعليات الثقافية واالجتماعية.
وقد �أ�شار يف كلمته �إىل � ّأن :م�شروع
املتحف وت�أهيل املنطقة املحيطة بقلعة
جبيل ،بالإ�ضافة �إىل مركز الدرا�سات
يف جبيل الذي ُيعمل على تفعيله ،يتم
بال�شراكة مع بلدية جبيل واملعنيني.
ت��خ� ّ�ل��ل االح��ت��ف��ال ت��ق��دمي ل��وح��ات
فولكلورية لفرقة «زف��ة امل�ير» وعزف
لفريق «ك��وات��رو ال�شرق» من «املعهد
الوطني العايل للمو�سيقى» رافقته غنا ًء
ف��رق��ة « »Dear Earللغناء ال�شرقي
معا.
والغربي ً

ن�شاطات يف طرابل�س

�أقيمت ن�شاطات تثقيفية يف قلعة
طرابل�س ،حيث ت��ع� ّ�رف ال��زائ��رون �إىل
�أ�ساليب التنقيب والتوثيق الأثري ،و�إىل
كيفية �صنع الأواين الفخارية وفق
التقنيات القدمية التي ���ص��ارت �شبه
مندثرة يف �أيامنا احلالية.
كما �أج��ري��ت ل��ق��اءات م��ع حرفيني
ينتمون �إىل املدينة ا�شتهروا ب�صناعة
ال�صابون واخل�شبيات.

بني خان ال�صابون
و�صناعة احللي القدمية
«اليوم الوطني للرتاث»
يعيد �إحياء املا�ضي يف احلا�ضر

«مغر الطحني» يف بعلبك

افتتحت يف بعلبك طاحونة البلدة
التي تعترب مبثابة ح��وار ب�ين املا�ضي
واحلا�ضر .وعقدت يف القلعة ندوة بعنوان
«م��غ��ر ال��ط��ح�ين» ال���ذي ّ
يلقبه �أه��ايل
املنطقة بـ«كنز بعلبك املن�سي» �ألقتها
الدكتورة جانني عبد امل�سيح بالتعاون
عرفت
مع «جمعية التعاي�ش والإمناءّ .
املحا�ضرة باملكان «الأ�سطورة» الذي يقع
حي ال�شراونة ،وخنقته �سنوات الإهمال
يف ّ
والفو�ضى ،فجعلته يغرق يف م�ستنقعات
�آ�سنة ،حجبت عنه نب�ض املدينة الأكرث
تاريخيا.
�شهرة
ً
بدورهّ � ،
أطل عمر ال�صلح ال�ستيني خالل
الندوة ليخرب عن حتديات �شباب جيله
الذين كانوا ي�سربون املغر قبل �سنوات،
حماولني الو�صول عرب �أنفاقه �إىل قلعة
بعلبك .يف ه��ذه الأن��ف��اق اكت�شف
الأهايل كما يروي «بز اليهودية» ،وهو
اال�سم الذي يطلق على قطعة حجرية
بي�ضاء داخ��ل ما يعرف باملذبح ،حيث
تبدل لون احلجر
يتحدث ال�صلح عن ّ
ّ
تقدم
كانت
التي
�ي
�
�اح
�
�ض
�
أ�
ل
ا
ب�سبب
ّ
هناك .ويروي عن ا�ستخدامات �سابقة
تخب�أ فيها �أعالف
للأنفاق التي كانت ّ
�شكلته
احليوانات ،بالإ�ضافة �إىل ما
ّ
للمزارعني من م�أوى لر�ؤو�س املا�شية ،وقد
�ساعدهم يف ذلك نظام التهوئة الذي
جهز يف املكان ،والذي �سمح با�ستخدام
املغر كملج�أ �آمن لأهايل احلي خالل

عدوان متوز  2006الإ�سرائيلي.
ع��دة
ق���دم ح�سني ال�صلح
ب��ع��ده��ا،
ّ
ّ
اق�تراح��ات لإع����ادة ت��أه��ي��ل امل��ك��ان،
بالإ�ضافة �إىل �إقامة حديقة عامة تربطه
ب�سل�سلة امل��واق��ع الأث��ري��ة يف بعلبك،
�ضمه �إىل اخلريطة ال�سياحية
وبالتايل ّ
اجتماعيا
التي ت�� ّؤم��ن انتعا�ش احل��ي
ً
واقت�صاد ًيا.
ت�ضمنها
من الن�شاطات الرتفيهية التي ّ
برنامج «يوم الرتاث الوطني» يف بعلبك
� ً
أي�ضا ،عزف على العود ورق�ص �صويف يف
معبد باخو�س ،وحفلة مو�سيقية مع
عر�ض لفرقة «ليايل الزين» الفلكلورية
بالتعاون مع جمعية safe side and
 peace of artعلى م�سرح معبد جوبيرت.

�صناعة احللي يف �صيدا

عدة
�أقيمت يف �صيدا (يف مدر�سة الفرير) ّ
احتفاالت �إحيا ًء لليوم الوطني للرتاث،
فقد ت��ع� ّ�رف ال��زائ��رون �إىل علم الآث���ار
وتقنيات احلفر املعتمدة يف التنقيب عن
الآثار .كذلك� ،ألقي ال�ضوء على حرفة
وتطورها عرب
ت�صنيع احللي القدمية،
ّ
الع�صور ،وعلى �أ�سلوب عي�ش الإن�سان
للتعرف
القدمي� ،إىل �إجراء حلقات حوار
ّ
على مهنة الأث���ري والتقنيات ف�ضلاً
ع��ن ج���والت يف �صيدا الأث��ري��ة برفقة
اخت�صا�صيني ،وط�لاب م��ن اجلامعة
اللبنانية يتابعون الدرا�سة يف اخت�صا�ص
الآثار.
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هوايات
ومغامرات

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

َع َلما لبنان واجلي�ش يرفرفان فوق �أعلى قمة �أفريقية
واجه العميد املهند�س ري�شار مالك
ال��ذي جتذبه اجلبال ال�شاهقة حتد ًيا
جديدا هذا العام ،م� ّؤك ًدا �أن ال �شيء
ً
م�ستحيل �إذا حت َّلى الإن�سان بال�صرب
والإرادة...
ترافقه هواية امل�شي يف طبيعة لبنان
اخل ّ
البة وت�س ّلق جباله واكت�شاف �أعماق
�أر�ضه منذ مطلع �شبابه .لكن هذه
تتحول
الهواية بد�أت منذ خم�س �سنوات ّ
قرر ت�س ّلق �أعلى جبال
�إىل مغامرة �إذ ّ
العامل ورفع ع َل َمي لبنان واجلي�ش على
قممها.
يف جردة �سريعة نكت�شف �أن يف ر�صيد
العميد املهند�س مالك حتى الآن ،الآتي:
و�صل �إىل املخيم الرئي�سي جلبل �أنابورنا يف �سل�سلة جبال الهيمااليا يف النيبال ( .)2014ت�س ّلق
جبل �أرارات يف تركيا ( .)2015وجبل كازبيك يف جورجيا ( .)2016وق َّمة اجلنّة الكربى يف
جبال الألب الإيطالية(� .)2017أما �إجنازه الأخري ،فكان يف � 25آذار املا�ضي ،حني رفع ع َل َمي
قمة جبل كيليمنجارو يف تنزانيا ،وهو �أعلى جبل يت�س ّلقه حتى الآن.
لبنان واجلي�ش على ّ

«�شيطان الربد»

يقع جبل كيليمنجارو �أي جبل
�شيطان الربد «بال�سواحيلية» وهي اللغة
الر�سمية لتنزانيا ،يف �شمال �شرقي تنزانيا،
ويت�أ ّلف من ثالثة خماريط بركانية
ه��ي :كيبو(�أعلى ق��م��ة) ،وماون�سي،
قمة للجبل 5895
و�شريا .ترتفع �أعلى ّ
مرتًا عن �سطح البحر .يعترب هذا اجلبل
�أقرب نقطة تغطيها الثلوج القريبة من
خط اال�ستواء ،وهو �أعلى جبل قائم بذاته
قمة من
وقمته راب��ع �أعلى ّ
يف العاملّ ،
عامليا.
القمم ال�سبع الأعلى
ً
يتميز جبل كيليمنجارو عن �سواه ب�أن
ّ
ّ
ت�سلقه عليه امل��رور مبختلف
من يريد
البيئات املنت�شرة ما بني خط اال�ستواء
والقطب ،من الغابات املطرية وال�سهول
�إىل ال�صحارى اجلبلية والبيئة القطبية.
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قرر العميد املهند�س
للو�صول �إىل هدفهَّ ،
ري�شار مالك تكثيف التمارين الريا�ضية
برناجما
داخل النادي وخارجه ،فو�ضع
ً
ّ
الت�سلق وامل�شي والتخييم
أ�سبوعيا لريا�ضة
�
ً
يف اجلبال اللبنانية ،ويف املناطق املرتفعة
بهدف الت�أقلم مع انخفا�ض م�ستوى
والتكيف مع الأح��وال
الأوك�سيجني
ّ
اجلوية ال�شتوية القار�سة وال�صيفية احلا ّرة
على ال�سواء.

الت�س ّلق مهارة ولياقة بدنية

ّ
ّ
الت�سلق لياقة بدنية
تتطلب مهارة
عالية وحوا�س مرهفة .فالطبيعة �أقوى
ّ
املت�سلق �أن ين�صت
من الإن�سان لذا على
�إىل ج�سده وفق ما يقول العميد املهند�س
مالك ،وهو ي�ضيف� :صعود اجلبل ب�سرعة
ي�سبب �أع��را�ً��ض��ا ق��د ت���� ّؤدي �إىل ال��وف��اة.
ّ

وال�سرعة مع نق�ص الأوك�سيجني نتيجة
يتطور �إىل �صداع
�صداعا
ت�سبب
ً
االرتفاع ّ
ّ
حاد م�صحوب بالتقي�ؤ ،ويف هذه احلال
ّ
املت�سلق �أن يعود �أدراجه و�إ ّال كان
على
م�صريه امل��وت .ع��ادة على ارتفاع 5000
مرت تكون كمية الأوك�سيجني ن�صف
الكمية املوجودة عند ارتفاع م�ستوى
�سطح البحر ،لذلك ،ف� ّإن بع�ض الريا�ضيني
على الرغم من متتّ عهم بلياقة بدنية
عالية ،ال ي�ستطيعون �إكمال الرحلة.
ّ
ت�سلق
لتفادي املر�ض والإعياء يف �أثناء
التحرك بهدوء
اجلبال العالية ،يجب
ّ
وب��ب��طء ،وت��ن��اول ال��ط��ع��ام رغ��م فقدان
ال�شهية ،وال�شعور بالغثيان ،وكذلك،
�شرب ما ال يقل عن ثالثة �إىل �أربعة
يوميــا لتعويـ�ض
ليتــرات م��ن املــاء
ً
النق�ص يف الأوك�سيجــني وال�سوائــل يف
اجل�ســم.
ا���س��ت��غ��رق��ت م��غ��ام��رة ت�����س� ّ�ل��ق جبل
ويومني
كليمنجارو خم�سة �أ َّيام
ً
�صعودا َ
اً
نزول على طريق م�شامي (Machame
 )Routeالتي اختارها الدليل املرافق
للعميد املهند�س ري�شار مالك ( 70كلم

تقريبا) على الرغم من �صعوبتها� ،إذ إ� ّنها
ً
التكيف مع االرتفاع
للج�سم
تتيح
ّ
ّ
اخلالبة.
العايل ف�ضلاً عن مناظرها
القمة حتت الأمطار
بد�أت الرحلة �إىل
َّ
ال��غ��زي��رة .ف��ال��ط��ري��ق �إىل اجل��ب��ل متر
بالغابات املطرية الكثيفة ،املغطاة
بال�ضباب ،والتي تت�أرجح القرود على
َّ
تطلب
�أغ�صان �أ�شجارها العمالقة.
خميم م�شامي (Machame
الو�صول �إىل
ّ
 )Campعلى ارتفاع 2835م� 5 ،ساعات
م��ن امل�شي امل��ت��وا���ص��ل اج��ت��از خاللها
ّ
املت�سلقون م�سافة  12كلم .عند نهاية
منطقة الغابات ،متّ تركيب ا ِ
خل َيم
وتقدمي وجبة الع�شاء قبل اخللود �إىل
النوم ا�ستعدا ًدا لليوم التايل.
انطلق اليوم الثاين من خميم م�شامي
بهدف الو�صول �إىل خميم كهف �شريا
( )Shira Cave Campعلى ارتفاع
 3750م .يف ه��ذا ال��ي��وم ،تغيرَّ ت معامل
الأر�ض عن اليوم الذي �سبقه .املغامرون
باتوا الآن يف منطقة الأ�شجار ال�صغرية
ّ
املخيم
تطلب الو�صول �إىل
وال�صخور،
ّ
اجلديد حواىل �ست �ساعات.
من املعروف � ّأن الأح��وال اجلوية على
ّ
تتقلب ب�صورة
جبل كيليمنجارو
م�ستمرة وب��أوق��ات متقاربة بني �شم�س
ّ
املت�سلق �أن
ومطر و�ضباب ورياح ،وعلى
م�ستعدا لتغيري مالب�سه وفق هذا
يكون
ًّ
ّ
التقلب ،و�إ ّال �سي�صاب بالربد القار�س �أو
احلرارة املرتفعة.
ك��ان �صباح اليوم الثالث رائ� ً�ع��ا .يف
حلظة اخل���روج م��ن اخل��ي��م��ة ،تفاج�أ
ّ
مكلل
اجلميع بجبل قريب �شامخ
بالثلوج .ارتفعت املعنويات وازدادت
التحدي والإ���ص��رار على حتقيق
ن�سبة
ّ

احل��ل��م وال��و���ص��ول
�إىل ال��ق��م��ة� .إىل
خم��ي��م ب��اران��ك��و
( Baranco
على
)Camp
ارت���ف���اع 3900م،
فمخيم ب��رج الفا
 Lava Tower Campعلى ارتفاع
4600م ،اجتاز الفريق  12كلم خالل نحو
ت�سع �ساعات� .أ�صيب البع�ض بال�صداع
والبع�ض الآخر بالتقي�ؤ والغثيان ،لكنهم
جتاوزوا تلك الأعرا�ض ،وتابعوا الرحلة
اً
و�صول �إىل املخيم لال�سرتاحة واال�ستعداد
لليوم التايل.
م��ن خم��ي��م ب��اران��ك��و ال���ذي ي�شتهر

بنباتات اجلراون�سيل العمالقة Giant
 Groundselبد�أ العميد املهند�س مالك
ال�صعود يف اليوم الرابع نحو جدار بارانكو
ّ
املعروف � ً
فاملت�سلقون
أي�ضا بجدار الإفطار،
يتّ جهون �إل��ي��ه بعد الإف��ط��ار مبا�شر ًة.
ّ
�صعبا مقارنة
ت�سلق هذا اجل��دار لي�س
ً
ب�سواه ،لكنه خطري يف بع�ض الأماكن.
مر كل �شيء ب�سالم .وو�صل الفريق �إىل
ّ
خميم كاراجنا ()Karanga Camp
على ارتفاع  3995م ،بعد حواىل خم�س
�ساعات من ال�سري.

�إىل القمة

حا�سما يف هذه
كان اليوم اخلام�س
ً
علمي لبنان
القمة ورفع
الرحلة لبلوغ
ّ
ّ
ّ
املت�سلقني الو�صول
واجلي�ش عليها .فعلى
� اًأول �إىل خميم بارافو Barafu Camp
على ارتفاع  4673م ،واالنطالق منه
ليلاً نحو القمة .وه��ذا ما ح�صل بعد
خم�س �ساعات من ال�سري يف �أماكن
تفوق زواياها  45درجة.
انطلق العميد املهند�س مالك نحو
القمة يف متام ال�ساعة احلادية ع�شرة
والن�صف ليلاً  ،وبعد ب�ضع دقائق بد�أ ي�شعر
بتدنيّ درجات احلرارة يف اجلو .ت�شققت
�شفتاه ور�ؤو����س �أ�صابعه مع �أن ج�سمه
حممي بخم�س طبقات من املالب�س.
جيدا �أن عليه متابعة �سريه
كان يعرف
ً
بخطوات بطيئة ومنتظمة ،لكنّ ه كاد
ا�ستمد
�أن ي�ست�سلم يف منت�صف الطريق.
ّ
م�ستعيدا
القوة من الرتكيز على هدفه
ً
ّ
املعنويات العالية والطاقة الإيجابية.
م��ع ���ش��روق ال�شم�س و�صل �إىل نقطة
ت�سمى �ستيال ( )Stella Pointتقع على
ّ
القمة
لي�ست
ها
5756م،
ارتفاع
لكنّ
ّ
�اع��ا على اجل��ب��ل .كان
الأك�ث�ر ارت��ف� ً
عليه �أن ي�سري بعد  40دقيقة �إ�ضافية
قمة �أوه��ورو .Uhuru Peak
لي�صل �إىل ّ
وهناك ،على ارتفاع 5895م ،رفع ع َلمي
لبنان واجلي�ش ،تهاوت �أحمال التعب
وامل�شقات ،ورفــرف الفــرح مــع الرايــة...
القمة
هي ب�ضع دقائق عا�شها على
ّ
التقط خاللها ال�صور التذكارية ،ومتتّ ع
ّ
اخلالبة ،قبل البدء يف النزول
باملناظر
�إىل املخيم العايل ( )High Campعلى
ارتفاع 3950م ،كي ال يداهمه غروب
ال�شم�س...
العدد 396

85

م�شاريع
ومبادرات

معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ

ال�سفينة الفينيقية
تعود اىل املتو�سط
ً
حاملة ر�سالة بيئية

ّ
لكن اجلامعة اللبنانية
الفكرة لي�ست جديدة عامل ًيا،
الأمريكية ّ LAUنفذتها للمرة الأوىل يف املنطقة .فقد خمرت
�سفينة فينيقية عباب املتو�سط من جديد ،م�ستذكرة ما�ضي
�أجدادنا العريق ،وم�ستبقة وحاملة الأمل مب�ستقبل زاهر

ملوثة� ...سفينة القناين البال�ستيكية
لأوالدنا يف بيئة غري ّ
ب�شراعها احلامل تواقيع امل�ساهمني يف تنفيذ هذا امل�شروع،
مرت على طول ال�شاطىء من
ر�ست يف مرف�أ بريوت ،بعد �أن ّ
جونيه �إىل بريوت.

يف ح��رم اجلامعة يف جبيل ،حت� ّ�دث
م��دي��ر امل�����ش��روع ال�سيد �أالن ك�يروز
Associate campus activities
 Managerوم�ساعده ال�سيد �إدم��ون
ال���ق���زح Assisstant activities
� coordinatorإىل جملة «اجلي�ش»
امل�شوقة ،التي بد�أت
عن هذه املغامرة
ّ
بوادرها منذ � 3سنوات .يقول كريوز:
«�شاهدت هيكلاً حديد ًيا مهملاً
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ي��ت ��آك��ل��ه ال�����ص��د�أ يف و���س��ط ب�ي�روت.
وبعد ال�س�ؤال ات�ضح أ� ّن��ه يعود جلمعية
«�شريك»  Chreekالتي تُعنى بالبيئة،
والتي كانت يف وقت �سابق قد بد�أت
بالتخطيط لتنفيذ م�شروع بناء �سفينة
من القناين البال�ستيكية».

العمل يف امل�شروع

ق��ام��ت اجل��ام��ع��ة وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع

اجلمعية املذكورة ،ب�إح�ضار الهيكل
احل���دي���دي �إىل ح��رم��ه��ا يف ج��ب��ي��ل،
وا���س��ت��ن��ف��رت طاقميها الأك��ادمي��ي
والإداري وطالبها للم�ساهمة يف هذا
امل�شروع؛ وقد عمل عند و�صول الهيكل
املخت�صون يف
�إىل اجلامعة املهند�سون
ّ
هذا املجال �إ�ضافة �إىل ق�سمي الـDesign
 & Architectureوالـ.Art & Science
يف خطوة �أوىل بد�أنا مبعاجلة ال�صد أ�

وقمنا بتدعيم الهيكل ( 2.5طن)
ٍ
حجرات ب�شكل �أقفا�ص
وتق�سيمه �إىل
بهدف �ضمان متانته ،ف�أ�صبح وزنه بعد
العملية  3,5طن .بعدها انتقلنا
هذه
ّ
�إىل الق�سم اخلارجي لل�سفينة ،والذي
ا�ستدعى �ضغط � 22ألف ليرت من الهواء
داخ���ل ع��ب��وات بال�ستيكية ،عمل
طالب اجلامعات واملدار�س على فرزها
ثم متّ �ضغطها كي
بح�سب �سعتهاّ ،
وتتحمل �ضغط املياه
تبقى متما�سكة
ّ
والأمواج.
وبف�ضل جهود الدفاع املدينُ ،و ِ
�ضعت
ال�سفينة يف مياه بحر جبيل ،و�صعد
�شخ�صا ،ف�أبحرت
على متنها حواىل 17
ً
بوا�سطة مراكب للدفاع املدين راحت
اً
و�صول �إىل مرف أ� بريوت ب�سرعة
جترها
ّ
حواىل  10عقد ب�سبب ثقل وزنها (7.5
�أط��ن��ان) .ا�ستغرقت ال��رح��ل��ة ح��واىل
ال�ست �ساعات ،قام خاللها فريق من
ق�سم العلوم الطبيعية يف اجلامعة ب�أخذ
عينات من عدة مناطق داخل البحر
بعيدا م��ن ال�شاطىء ،لفح�ص ن�سبة
ً
العينات:
�شملت
�د
�
وق
فيها
ث
التلو
ّ
ّ
ال�صفرا ،طربجا ،معاملتني ،زوق م�صبح،
حمود ،وبريوت.
�ضبيه ،برج ّ
وقال ك�يروزّ �« :إن العمل على �إجناز
ا�ستمر طوال
هذا امل�شروع الرائد وال�ضخم
ّ
� 5أ�شهر من دون �أي ّ
توقف ،وقد �شارك يف
تنفيذه العديد من املدار�س واملنظمات
غري احلكومية والبلديات والك�شافة
وال�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية التي

ال�ص ُعد؛
ّ
قدمت ً
ريا على جميع ُ
دعما كب ً
متطوعي املجتمع
من
الكثري
أن
�
حتى
ّ
ّ
جنبا �إىل جنب يف
املدين عملوا معنا
ً
عطل الأ�سبوع والعطل الر�سمية .لقد
و�ضعنا م�ستوعبات لتجميع القناين
البال�ستيكية يف بريوت وجبيل ،وبعد
�أن طلبنا عد ًدا حم� ّ�د ًدا منها (� 50ألف
قنينة) و�صلنا �ضعف هذه الكمية،
ّ
كل
حتى �أ ّن��ن��ا ن�ستطيع ال��ق��ول � ّإن
مواطن لبناين �أ�سهم بطريقته اخلا�صة
يف هذا امل�شروع الوطني».

�أهداف امل�شروع

�أهداف امل�شروع بح�سب كريوز كانت
زيادة الوعي ب�أهمية �إعادة التدوير و�إعادة
التلوث البيئي،
للحد من
اال�ستعمال
ّ
ّ
وتعزيز الرتبية املدنية وال�شعور باالنتماء
الوطني لدى طالب املدار�س وال�شباب
من �أطياف املجتمع كافة� ،إ�ضافة �إىل
تنمية العالقات بني �أبناء الوطن الواحد
م������ن خم��ت��ل��ف
االن����ت����م����اءات،
ه���دف���ن���ا ك���ان
م�ستقبل لبنان
ككل.
خ�������ص���ائ�������ص
حدثنا
ال�سفينة
ّ
ع���ن���ه���ا ال���ق���زح
يرا �إىل �أن
م�����ش� ً
ط��ول��ه��ا ب��ل��غ 13
را ،وعر�ضها 4
م�ت ً

�أمتار ،وارتفاعها � 3أمتار ،ووزنها 4,5
�أطنان .وكانت مقدمتها عبارة عن
ح�صان ّ
ميثل ال�شعار الفينيقي لل�سفينة
وه��و يف ال��وق��ت نف�سه ج��زء م��ن �شعار
اجلامعة ،وقد انطلقت من �أقدم مرف أ�
فينيقي يف العامل.
«ل���ق���د رب��ح��ن��ا ال����ره����ان» بح�سب
ك�يروز والقزح «ومل تفلت � ّأي قنينة
بال�ستيكية من ال�سفينة ،وو�صلنا
ريا.
بر الأمان وكان االحتفال كب ً
�إىل ّ
ً
يتم و�ضع ال�سفينة
�أما
الحقا ،ف�سوف ّ
يف و���س��ط ب�ي�روت يف ���س��اح��ة ال�شهداء
بيئي
�ي
ٍ
حيث ت�صبح �شاهد ًة على وع� ٍ
جماعيا على �صعيد الوطن
نتمنّ اه
ً
ٍ
عمل يف
ككل .ونحن ن�أمل كفريق
هذا امل�شروع ،وكجامعة ٍ ُع�رِف عنها
املهتمني بالبيئة� ،أن
ب�أ ّنها من ر ّواد
ّ
نكون قــد �أو�صلنــا ر�سالــة هادفــة
رفعــت لــواء الوطــن والبيئة والأجيال
القادمة».
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جوائز
وتقدير

مهرجان «كان» ّ
ي�صفق لـ«كفرناحوم» ونادين لبكي تزغرد

بزغاريد الفرح ا�ستقبلت املخرجة اللبنان ّية نادين لبكي �إعالن فوزها
بجائزة جلنة التحكيم الربونزية يف مهرجان «كان» ال�سينمائي عن
فيلمها الدرامي «كفرناحوم» الذي �شارك يف الدورة  71للمهرجان
ّ
ا�ستحقته املخرجة
وبفرح �أكرب تلقى اللبنانيون خرب الفوز الذي
الدويل.
ٍ
البارعة عن جدارة ،هي التي حملت �أبرز الق�ضايا الإن�سانية يف جمتمعها
من معاناة �أطفال ال�شوارع وظلم زواج القا�صرات �إىل ق�سوة العنف
الأ�سري ،و�أطلقتها �صرخة وجع يف فيلمها.

ق�صة زي��ن ،الطفل ال��ذي مل يتجاوز
ي��روي الفيلم ّ
الثانية ع�شرة من العمر ،والذي يعي�ش يف بريوت داخل
�أ�سرة فقرية بال �شهادة ميالد ،وي�سعى للح�ؤول دون
زواج �شقيقته القا�صر .وقد القى العر�ض الأول للفيلم
ا�ستح�سا ًنا جماهري ًّيا و�إ�شادة عظيمة من النقاد وتقدي ًرا
ريا من قبل جلنة التحكيم التي تر�أ�ستها املمثلة
كب ً
الأ�سرتالية كايت بالن�شيت ،مما �أ�سهم يف ح�صوله
على اجلائزة التي تعد من بني �أرفع اجلوائز املمنوحة يف
املهرجان ال�سينمائي الفرن�سي ال�شهري.
ا�ستغرق �إخراج فيلم «كفرناحوم» � 520ساعة ت�صوير
على مدى �ستة �أ�شهر ،وقد حر�صت املخرجة اللبنانية
على اختيار ممثلني نا�شئني و�أ�شخا�ص يعاي�شون ما
ّ
ميثلونه �أمام الكامريا لتج�سيد �شخ�صيات البطولة يف
فيلمها .فالطفل زين الرفاعي الذي ي� ّؤدي دور البطولة يف
فرت �أ�سرته من احلرب ال�سورية،
الفيلم ،هو طفل �سوري ّ
وحكايته يف الواقع ت�شبه �إىل حد كبري ال�شخ�صية
التي ي� ّؤديها يف الفيلم� ،إذ �إنه يعمل منذ ال�صغر اً
بدل من
الذّ هاب �إىل املدر�سة.
يف ت�صريح لها بعد ا�ستالم اجلائزة و�صفت نادين لبكي
فيلم كفرناحوم ب�أ ّنه «فيلم �صغري �أجنزناه يف املنزل».
و�أ�ضافت« :مل يعد ب�إمكاننا �أن ندير ظهرنا �إىل م�أ�ساة
ّ
احلل ،يجب
امل�شردين ،ولكن ال �أعرف ما هو
الأطفال
ّ
وحيت لبنان الذي «على الرغم من
�أن
ّ
نفكر ً
معا»ّ .
كل �شيء ا�ستقبل �أكرب عدد من الالجئني يف العامل».
ُيذكر � ّأن هذه هي املرة الثانية التي ينال فيها خمرج
لبناين هذه اجلائزة بعد املخرج مارون بغدادي الذي حقق
الفوز من خالل فيلم «خارج احلياة» يف العام .1991
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يف �سجل
اخللود

90

امل�ؤهل �أول راتب حممد ال�شعار

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش امل ��ؤه��ل �أول
رات���ب حم��م��ود ال�شعار ال���ذي ت �وفيّ
بتاريخ .2018/2/18
 م���ن م��وال��ي��د  1973/6/1يفال�شقدوف العليا – حمافظة عكار.
��وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
 ت���ط� ّ.1992/4/9
 من عداد القوات اجلوية -قاعدةالقليعات اجلوية.
 حائز:• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة الربونزي.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من

الف�ضي.
الدرجة الثالثة
ّ
• و�سام احلرب.
• امليدالية الع�سكرية.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثماين
مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 22
مرة.
ّ
• تهنئة قائد منطقة.
• تهنئة قائد فوج.
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.

املعاون حممد جميل نزها

نعت قيادة اجلي�ش املعاون حممد
جميل ن��زه��ا ال���ذي ت���وفيّ بتاريخ
.2018/3/8
 من مواليد  1971/1/1يف النبيعثمان ،ق�ضاء بعلبك ،حمافظة
بعلبك  -الهرمل.
��وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
 ت���ط� ّ.1989/9/1
 م��ن ع���داد ل���واء ال��دع��م – فوجالهند�سة.
 حائز:• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة الربونزي.
• و�سام الوحدة الوطنية.

• و�سام فجر اجلنوب.
• امليدالية الع�سكرية.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست
مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 25
مرة.
ّ
• تهنئة قائد منطقة.
• تهنئة قائد لواء.
• تهنئة قائد كتيبة.
• تهنئة قائد فوج.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.
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املعاون ربيع �أحمد ال�سراج

نعت قيادة اجلي�ش املعاون ربيع �أحمد
ال�سراج الذي توفيّ بتاريخ .2018/4/13
 من مواليد  1984/10/1يف ببنني –حمافظة عكار.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2006/11/28
 ّ من عداد مديرية املخابرات. حائز:• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام احلرب.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
مرات.
• نويه العماد قائد اجلي�ش �أربع ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �أرب��ع
مرات.
ّ
• تهنئة مدير املخابرات.
 -مت�أهل وله ولدان.

العريف علي �أمني الهادي

نعت قيادة اجلي�ش العريف علي
�أم�ي�ن ال��ه��ادي ال���ذي ت���وفيّ بتاريخ
.2018/4/3
 م��ن مواليد  ،1982/7/27يفكفركال – ق�ضاء مرجعيون –
حمافظة النبطية.
ت��ط��وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
ّ
.2009/12/26
 من عداد لواء امل�شاة التا�سع –الكتيبة .92
 حائز:• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش

مرتني.
ّ
مرات.
ثالث
لواء
قائد
تهنئة
•
ّ
• تهنئة ق��ائ��د كتيبة ثالث
مرات.
ّ
 -عازب.

العريف ربيع منر العيد

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش العريف
ربيع منر العيد الذي توفيّ بتاريخ
.2018/4/1
 م��ن م��وال��ي��د  1969/9/11يفبعقلني ،ق�ضاء ال�شوف ،حمافظة
جبل لبنان.
ت��ط��وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
ّ
���رح ب��ت��اري��خ
 ،1991/11/1و�����س� ّ
.1994/10/1
 ا���س��ت ��أن��ف خ��دم��ت��ه ب��ت��اري��خ.2008/3/24
 من عداد �شرطة منطقة جبللبنان.
 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش �أربع

مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ع�شر
مرات.
ّ
• تهنئة مدير املخابرات.
 -مت�أهل وله ولدان.
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هو وهي
�إعداد :رميا �سليم �ضوميط

املر�أة تفاخر بنجاح زوجها املهني فهل يبادلها باملثل؟
يف معظم املجتمعات ،وال �س ّيما العرب ّية منها ،تفاخر الن�ساء
جناحا
بنجاح �أزواجهن ويعتربن ارتقاءهم يف ال�س ّلم الوظيفي
ً
للأ�سرة بكاملهاّ .
لكن الو�ضع يختلف حني تنقلب الأدوار ،فنجاح
تفوقت
املر�أة املهني قد ال يالقي الرتحيب نف�سه،
ً
وخ�صو�صا �إذا ما ّ
من خالله على زوجها ،لأ ّنه ميكن �أن ي�ؤ ّدي حينئذٍ �إىل ردود فعل
تهدد ا�ستقرار الزواج وجناحه.
�سلب ّية ّ
فما الأ�سباب التي جتعل الرجل يخ�شى جناح زوجته؟

92

العدد 396

تهديدا لزواجها
بحد ذاته
ً
� ّإن جناح املر�أة يف وظيفتها ال ُيعترب ّ
ي�شكل �أي خطر عليهّ � .أم��ا اخلطر الفعلي فينتج عن
وال
ّ
اختيارها ال�شريك غري املنا�سب� ،أي ذاك الذي ال تتوافر فيه
والداعم لزوجته ،بح�سب
مقومات ال��زوج املنفتح،
املحبّ ،
ّ
ّ
الزوجية ال�سيدة �أجني �سعاده.
العالقات
م�ست�شارة
ت�شري
ما
ّ
ال�سوي هو الذي يقف �إىل جانب زوجته
وهي تو�ضح �أن الرجل
ّ
ويدعمها يف جناحها املهني ،ال بل �إ ّنه ي�ساهم � ً
أي�ضا يف هذا
النجاح ب�أ�شكالٍ خمتلفة ،قد يكون من بينها امل�ساعدة يف
املنزلية �أو العناية ب��الأوالد،
الواجبات
ّ
بالإ�ضافة �إىل ت�أمني �أج��واء مريحة يف
الرجال
املنزل.
ّ
ويتميز هذا النوع من ّ
ع����اد ًة بالن�ضج ال��ذه��ن��ي واالن��ف��ت��اح
الفكري� ،إذ �إ ّنه ينظر �إىل جناح زوجته
ويتقبله
كنجاح للعائلة ب�أ�سرها
ّ
برحابة �صدر و�سرور.
مركبات
� ّأم���ا ال��رج��ل ال��ذي يعاين
ّ
ٍ
نق�ص ،فينظر �إىل جناح زوجته نظرة
تهديدا له،
متاما �إذ يرى فيه
مغايرة
ً
ً
اً
وبدل من �أن ي�سعى �إىل م�ساندتها يف
تقدمها املهني ،ف إ� ّنه يحاول عرقلته
ّ
مبختلف ال��ط��رق ،ف�ت�راه يتّ همها
املنزلية ت��ار ًة
بالتق�صري يف واجباتها
ّ
وب�إهمالها الأوالد تـار ًة �أخـرى.

من هم املعرقلون؟

عدة
تو�ضح ال�سيدة �سعاده �أن هناك ّ
ال��رج��ال ال��ذي��ن يتعاطون
من���اذج م��ن ّ
ٍ
أ�سباب
ب�سلبية جتاه جناح زوجاتهم ل
ٍ
بخلل يف �شخ�صيتهم .فهناك
تتعلق
مثلاً ال��زوج الأن��اين الذي يريد اال�ستئثار
ي�شجعها
باهتمام زوجته ،ولذلك ف�إ ّنه ال ّ
التقدم كي ال ي�سرق
على النجاح �أو
ّ
عملها ج���ز ًءا م��ن اهتمامها ب��ه ،بل
�م��ا لتلبية جميع
يريدها حا�ضرة دائ� ً
حاجاته وطلباته م��ن دون مناف�س.
وهناك � ً
ال�شخ�صية،
أي�ضا الزوج ال�ضعيف
ّ
ال��ذي يفتقر �إىل الثقة بالنف�س وتقدير
الذّ ات ،لذلك فهو ي�شعر بالغرية من جناح
ً
وحماولة
�شخ�صيا له
حتد ًيا
زوجته ويعتربه ّ
ً
للتفوق عليه .من الرجال � ً
أي�ضا من
منها
ّ
ّ
متخلفة� ،إذ يعتقد
بذهني ٍة
يفكر
ال يزال ّ
ّ
� ّأن ت�أمني احتياجات املنزل وم�صاريفه
هي واجب على رب الأ�سرة ،و�أن دور املر�أة
يقت�صر على االهتمام بنظافة املنزل
وترتيبه بالإ�ضافة �إىل العناية ب��الأوالد.
وه��ذا النوع ي�ستمد �سلطته الذكور ّية
املادي والوظيفي ،وبالتايل ف� ّإن
تفوقه ّ
من ّ
املبنية يف
تهديدا ل�سلطته
ي�شكل
وتفوقها املهني
ّ
ً
ّ
جناح املر�أة ّ
الأ�صل على � ٍ
أ�س�س خاطئة.

�أحيا ًنا تكون املر�أة هي ال�سبب!

الزوجية � ّأن الرجل
ؤكد م�ست�شارة العالقات
من جهة �أخرى ،ت� ّ
ّ
دائما امل�س�ؤول عن التعاطي ال�سلبي مع جناح املر�أة ،ففي
لي�س ً
بع�ض الأحيان قد تكون هي من ي�ضع احلواجز بينها وبني
�شريك حياتها .وهي تذكر يف هذا الإطار � ّأن جناح الن�ساء يف
الزوجية.
جناحهن يف احلياة
حياتهن العملية ال يعني بال�ضرورة
ّ
ّ
�سيما حني
فبع�ض الن�ساء ُي�صنب بالغرور لدى
ّ
بلوغهن النجاح ،ال ّ
يتفوقن يف الوظيفة والراتب على �أزواجهن ،وقد يظن البع�ض
ّ
ال�سخية يف م�صاريف املنزل،
ة
ي
املاد
م�ساهمتهن
أن
�
منهن
ّ
ّ
ّ
ّ
والتحكم بقراراتها.
متنحهن احلق يف ال�سيطرة على الأ�سرة
ُّ
ّ
بدونية �إىل الزوج والتعايل
ببع�ضهن �إىل النظرة
وقد ي�صل احلال
ّ
ّ
عليه ،ويف هذه احلالة ت�صبح امل��ر�أة هي امل�س�ؤولة عن � ّأي �ضر ٍر
جراء غرورها و�سلوكها اخلاطئ.
يلحق بزواجها من ّ
وهناك � ً
أي�ضا بع�ض الن�ساء ممن يندفعن وراء طموحهن املهني
أنهن ي�ضعنها يف املرتبة الثانية
متنا�سيات واجباتهن الأ�سر ّية� ،أو � ّ
الزواج
�سببا
بعد الواجبات
رئي�سا يف تهديد ّ
املهنية ،وهو ما ُيعترب ً
ً
ّ

وزعزعة ا�ستقراره.

اال�ستقرار العائلي هو الأهم

ؤكد ال�سيدة �سعاده �أن ردود الفعل املرتتبة على
من هنا ،ت� ّ
ب�سلوكيات الزوجني
جناح املر�أة العاملة ترتبط �إىل ح ٍّد بعيد
ّ
وكيفية تعاطيهما مع واقع الزوجة املهني .وهي تو�ضح �أن
ّ
املر�أة الناجحة هي التي ت�ستطيع �أن تخلق تواز ًنا ما بني جناحها
املهني ومتطلبات �أ�سرتها ،وهي � ً
أي�ضا من حتافظ على توا�ضعها
جت��اه زوجها مهما بلغت من مراكز عالية يف وظيفتها.
ّ
حتث الن�ساء على ح�سن ا�ستغالل الوقت و�إدارته
لذلك ،فهي
جناحهن العملي على ح�ساب الأ�سرة والزوج .ويف
كي ال يكون
ّ
ت�شجع الرجال على الوقوف �إىل جانب زوجاتهم
املقابل ،ف�إنها
ّ
وم�ساعدتهن على حتقيق النجاح ،لأن الرجل احلق هو من
�سندا قو ًيا لزوجته ،ومعينً ا لها يف كل ما يعرت�ضها من
كان ً
�صعوبات.
الزوجية �أن املر�أة املتّ زنة
ؤكد م�ست�شارة العالقات
ويف اخلتام ،ت� ّ
ّ
تدرك � ّأن اال�ستقرار العائلي هو النجاح الأهم بالن�سبة �إليها
ب�صرف النظر عن واقعها الوظيفي ،ومن دونـه ال قيمـة لأي
جنـاح �آخر.
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«مرمي»
و«احلوت الأزرق»

�أوالد يُ�س َتدرجون �إىل املوت

يف م�ساء ال ّأول من �أ ّيار املا�ضي ،كانت غادة
عاما) �أمام باب غرفته
حتادث ابنها ليث (ً 16
حني غافلها و«طار» يف ثوانٍ من �شرفة منزلهما الكائن يف الطابق الرابع يف منطقة ر�أ�س النبع.
حد قول والدته ،هو ال�ضح ّية
املراهق الذي رمى بنف�سه يف ما ي�شبه
ً
م�شهدا من فيلم هندي ،على ّ
عدة عالمات مل تفهمها
الأوىل للعبة «احلوت الأزرق» يف لبنان .وكان قد �أظهر قبل تلك احلادثة ّ
ال�سهر طوال الليل على الهاتف ،ور�سم �أو�شمة على ج�سده ،بالإ�ضافة �إىل
والدته �آنذاك ،من بينها ّ
امل�شي على حافة ال�شرفة ،و�صو ًال اىل ال�س�ؤال عما �إذا كان االنتحار جرمية.

حتذير قوى الأمن

ح��ادث��ة «ل��ي��ث» �ألقت
جمد ًدا على خطورة
ال�ضوء
ّ
التطبيقات ال��ت��ي تقتحم الهواتف
إلكرتونية لأطفال
اخللو ّية وا ّللوحات ال
ّ
م��ه��ددة حياتهم
لبنان وم��راه��ق��ي��ه،
ّ
و�أمنهم ّ
ال�شخ�صي .يف هذا الإطار� ،أ�شارت
ٍ
بيان
مديرية ق��وى الأم��ن الداخلي يف
�أ ّنها ّ
تلقت عد ًدا من الإفادات من قبل
املواطنني ح��ول �أطفال تظهر عليهم
عالمات خمول ذهني ويحاولون االنتحار
َ
لتطبيقي «احلوت
نتيجة ا�ستخدامهم
ّ
وحث البيان الأهل
الأزرق» و«م��رمي».
على توعية �أبنائهم ومراقبتهم ومنعهم
من حتميل هاتني اللعبتني والألعاب
املماثلة ،كي يتجنبوا دخولهم �إىل هذا
العامل االفرتا�ضي اخلطري.

احلوت الأزرق

لعبة احلوت الأزرق (،)Blue Whale
ل� ّ�ل��ذي��ن ال ي��ع��رف��ون��ه��ا ،ه��ي تطبيق
ي�شجع الالعبني على االنتحار
�إلكرتوين ّ
حتديات،
عرب ا�ستدراجهم �إىل جمموعة ّ
عليهم اجتيازها يف خم�سني مرحلة،
94
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�آخ��ره��ا االنتحار .ويقال � ّأن م�صطلح
«احل����وت االزرق» ي���أت��ي م��ن ظ��اه��رة
حيتان ال�شاطئ التي تقوم باالنتحار
طوعا .تنطوي اللعبة على �سل�سلة من
ً
ّ
ويحثون
يحددها املربجمون
التي
ات
املهم
ّ
ّ
الالعبني على �إكمالها ،وهي تتنوع ما
وال�سيء واخلطر ،ومن بينها:
بني املباح
ّ
 نحت عبارة «� »F57أو ر�سم حوت �أزرقعلى يد ال�شخ�ص �أو ذراعه با�ستخدام �أداة
أكد
حادة ،ثم �إر�سال �صورة للم�س�ؤول للت� ّ
من � ّأن ال�شخ�ص قد دخل اللعبة.
 اال�ستيقاظ يف ال�ساعة الرابعة فج ًرا،وم�شاهدة مقطع فيديو يت�ضمن مو�سيقى
غريبة ُت��دخ��ل ال�لاع��ب يف ح��ال��ة من
الك�آبة.
 م�شاهدة فيديوهات خميفة كليوم.
– عدم التحدث مع �أي �شخ�ص طوال
اليوم.
– االنتحار بالقفز من مبنى �أو من
خالل طعن النف�س بال�سكني.
� ّأما يف حال رغبة الالعب يف االن�سحاب
هدد بالإف�شاء عن
من اللعبة ،ف�إ ّنه ُي ّ
اخلا�صة و«الأ����س���رار» التى
املعلومات
ّ
�أف�ضى بها يف �أثناء اللعب .واملعروف �أن
ً
مراهقا حول العامل
هناك ح��واىل 150
ومعظمهم يف رو�سيا القوا حتفهم ب�سبب
هذه ا ّللعبة.

رعب يف هيئة طفلة

يف �إطا ٍر مماثل ،يندرج تطبيق مرمي،
وه��و لعبة رع��ب مم� ّ�وه��ة بوجه طفلة
بريئة� ،أطلقها ال�سعودي �سلمان احلربي
يف املتجر الإل��ك�تروين يف ّ
مت���وز العام
ريا يف العامل
املا�ضي ،والقت
ً
رواج��ا كب ً
العربي ،لكنّ ها يف الوقت نف�سه �أثارت
الكثري م��ن امل��خ��اوف .فقد ُطرحت
ت�شكك يف
حولها ت�سا�ؤالت كثرية
ّ
الرغم
�أه��داف��ه��ا والغاية منها ،على ّ
من ت�أكيد ُمربجمها �أ ّنها لعبة رعب
ال تهدف �إىل الأذى و�إنمّ ��ا �إىل التّ �سليـة
فقـط.

جت�س�س وجمع معلومات
ّ

ٍ
طفلة �صغرية
ق�صة اللعبة حول
ت��دور ّ
تدعى مرمي ،تتوه عن منزلها ،وتطلب
م�ساعدة ال�لاع��ب ك��ي ير�شدها �إىل

طريق العودة .يف �أثناء الرحلة ،تطرح
مرمي الكثري من الأ�سئلة املريبة التي
ال�شخ�صية
ي��دور معظمها حول احلياة
ّ
ل�ّل�اّ ع��ب مثل ا�سمه وع��ن��وان �سكنه
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ال�شخ�صية على و�سائل
وح�ساباته
ّ
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ،كما تطرح
�سيا�سية ،ما جعل الكثري من
�أ�سئلة
ّ
اخل�براء يطلقون �صيحات حتذير من
التج�س�س وجمع
�أن ا ّللعبة تهدف �إىل
ّ
املعلومات التي ميكن ا�ستخدامها
ً
ٍ
�سيما و أ� ّنها
الحقا ل
أغرا�ض م�شبوهة ،ال ّ
قادرة على الدخول �إىل بيانات امل�ستخدم
وملفّ اته و�صوره.

حتفيز على العنف

يف طريق العودة �إىل البيت ،تطلب مرمي
من الالعب �إطفاء الأن��وار ورف��ع �صوت
ّ
يبث مربمج
اجلهاز الإلكرتوين فيما
ّ
يتخللها يف
اللعبة مو�سيقى خميفة
أ�شباح وعويل
بع�ض الأح��ي��ان �أ���ص��وات �
ٍ
�أو قهقهات .ول��دى و�صولها �إىل املنزل،

دور الأهل
يف حماية
�أطفالهم

� ّإن ما تتيحه
ال�����ش��ب��ك��ة
العاملية من
ّ
ا����س���ت���خ���دام
غ��ي��ر �آم�����ن
املجانية ،يفر�ض على الأهل
للتطبيقات
ّ
ّ
التيقظ الدائم حلماية �أطفالهم من
ال�سيدة
تقدم
خماطرها .يف هذا الإطارّ ،
ّ
الدين ،مد ّربة العالقات الأ�سر ّية
مايا ّ
عز ّ
إيجابية ،بع�ض الن�صائح التي
والرتبية ال
ّ
ت�ساعد الأه��ل يف �إبعاد �أطفالهم عن
إلكرتونية مبا يف
خماطر الأل��ع��اب ال
ّ
ذلك خطر �إدمانها ،وما ّ
يخلفه من �آثا ٍر
�سلبية على دماغ ّ
الطفل.
ّ
• دور الأهل كمر ّبني:
 �إبد�أوا ب�أنف�سكم! ال تقوموا بتحميلتطبيقات الألعاب الإلكرتونية على
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تطلب مرمي من الالعب دخول �إحدى
الغرف والبحث عن والدها و�سط م� ّؤث ٍ
رات
�سمعية ب�صر ّية خميفة ،و�أج��وا ٍء مليئة
ّ
ّ
ؤك��د اخل�براء
بالغمو�ض
وال�ترق��ب .ي �� ّ
� ّأن ه��ذه الأج����واء امل�شحونة بالرعب
والتحدي وال�ضغط النف�سي حتفّ ز الأطفال
ّ
واملراهقني على العنف وتدفعهم �إىل
خ�صو�صا و� ّأن
�إيذاء �أنف�سهم �أو الآخرين،
ً
ت�شجعهم يف �إحدى مراحل اللعبة
مرمي
ّ
بحجة
وال�سكني
امل�سد�س
على ا�ستخدام
ّ
ّ
ّ
ٍ
مرحلة
حماربة الوحو�ش يف الطريق .ويف
مهدد ًة
حتر�ضهم على االنتحار،
ّ
�أخرىّ ،
�إياهم ب�إيذاء ذويهم ما مل تتم اال�ستجابة
لطلبها.

وجهان لعملة واحدة

تخرب م��رمي الالعبني أ� ّن��ه��ا «لي�ست
احل���وت الأزرق» � ،اّإل
ؤكدون
�أن اخلبـراء ي� ّ
اخللوي اخلا�ص بكم �أو
احلد
على الأقل حاولوا
ّ
منها ،وعدم ا�ستخدامها
يف ح�ضور �أوالدكم.
 ال ت�سمحوا لأبنائكمباقتناء هاتف خلوي
خ��ا���ص بهم قبل �سن
الثانية ع�شر.
�شجعوا الن�شاطات وادعموا الهوايات
 ّالتي مييل �إليها �أبنا�ؤكم.
 ليكن يف املنزل ل��وح رقمي واحدّ
كلهم ،بد ًال
يتقا�سمه �أع�ضاء العائلة
خا�ص
لوح
من �أن يكون لكل �شخ�ص ٌ
ٌ
به.
 راقبوا التغيرّ ات التي قد تطر�أ علىوا�ستعدوا ملناق�شتها.
ت�صرفات �أبنائكم،
ّ
 ّثقفوا �أنف�سكم مبا يخ�ص و�سائل
التوا�صل والتطبيقات ث��م ناق�شوها
بتفا�صيلها مع �أبنائكم.
حددوا ،باال�شرتاك مع �أطفالكم،
ّ -

ٍ
لعملة واح��دة.
�أن التطبيقني وجهان
فكالهمـا يندرجـان يف �إطار الألعـاب
الإل��ك�ترون� ّ�ي��ـ��ة ال��ه��ادف��ـ��ة �إل��ـ��ى تدمري
الأطفال واملراهقني عن طريق العنف
ت�سببه م��ن �ضغط
واالب��ت��زاز ،وع�بر م��ا ّ
�سلبا على ذه��ن الطفل
نف�سي ي �� ّؤث��ر
ً
ويجعله يف بع�ض الأح��ي��ان غ�ير ق��ادر
على التمييز بني الواقع واخليال الذي
يعي�شه من خالل اللعبة� ،إ�ضافة �إىل
والتحدي
العدائية
ما تخلقه من روح
ّ
ّ
عدة �أحيان �إىل
الأرعن اللذين ي� ّؤديان يف ّ
خ�صو�صا يف �صفوف املراهقني.
االنتحار
ً
االخت�صا�صيون � ّأن هذا النوع من
ؤكد
وي� ّ
ّ
الألعاب هو نتاج خيال مري�ض يجنح
نحو العنف والإج����رام ،ويجب حجبه
نهائيا عن الهواتف اخللو ّية واللوحات
ً
إلكرتونية.
ال
ّ

يت�ضمن الأوقات
عاما يف املنزل،
روتينً ا ًّ
ّ
امل�سموح بها للألعاب الإلكرتونية،
واتّ ��ف��ق��وا على �إ���ش��ارة ت�ستخدمونها
لتنبيههم � ّأن ال��وق��ت املتّ فق عليه
�سينفذ.
يوما
 اختاروا باالتفاق مع �أوالدكم ًيف الأ�سبوع يكون screen free day
ال تُ�ستخدم خالله الألعاب الإلكرتونية
للت�سلية.
يوما يف الأ�سبوع لال�ستمتاع
حددوا ً
 ٍّ
بن�شاط عائلي :م�شاهدة فيلم ،لعب
الورق...

تربية
وطفولة

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

ب�ين الطفل وال�سلطة التي
ميار�سها عليه ذووه نزاع يومي.
فالعالقة بني الطفل و�أهله ال
تقوم على احلب واالحرتام فقط،
و�إمنا � ً
أي�ضا على ال�سلطة ،وهو
بحريته
يرف�ضها يف مرحلة مع ّينة ّ
وا�ستقالليته.
ّ
تتجلى الرتبية ال�صحيحة
يف فر�ض �سلطة الأه��ل على
�أوالده���م ،وو�ضع ح��دود لهم
ّ
وت�سهل
تنظم حياتهم،
ّ
ت��ك� ّ�ي��ف��ه��م م���ع املجتمع
املحيط بهم � .اّإل � ّأن الأطفال
وخ�صو�صا
معينة
يف مرحلة
ً
ّ
عند اقرتابهم من مرحلة
امل��راه��ق��ة ،ي��رف�����ض��ون ه��ذه
نزاعا بني
ال�سلطة ،ويعي�شون ً
التبعية املتمثلة بالطفولة
ّ
والرغبة يف اال�ستقاللية.
ت�سبب �سلطة الأهل �أحيا ًنا
ّ
�ضياعا �أكرب للطفل ،فمن
ً
جهة ه��و يحتاج �إىل هذه
ال�سلطة امل��م��زوج��ة باحلب
واحل����ن����ان وال���ت���ي ت�����ش��ع��ره
ب��الأم��ان ،وم��ن جهة �أخ��رى
بحريته
مطالبا
يرف�ضها
ً
ّ
وا�ستقالليته ومعلنً ا رغبته
بعيدا من
يف حتقيق ذات��ه
ً
والديه.
� ّإن رف�����ض الطفل �سلطة
وال��دي��ه ق��د ي��ح��دث مبك ًرا
حتى قبل بلوغه مرحلة
امل��راه��ق��ة .وي��ع��ود ال�سبب
�أحيا ًنا �إىل �شعور الطفل ب� ّأن
هذه ال�سلطة لي�ست عادلة،
ويف �أح��ي��ان كثرية يكون
ال�سبب ع��ج��زه ع��ن متييز
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ملاذا يرف�ض الطفل �سلطة والديه
وكيف نتعامل مع الأمر؟
م�صلحته ورغبته يف تلبية
بغ�ض النظر عما �إذا
حاجاته
ّ
كانت مفيدة �أو ال� ،أو رمبا
خطرية.

ما العمل؟

��������دم اخل������ب�����راء
ي���������ق�
ّ
واالخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ون بع�ض
ُ�سهل قبول
الن�صائح التي ت ّ
الطفل ل�سلطة والديه .ومن
هذه الن�صائح:
• يجب اتّ خاذ مواقف عادلة
ال �شوائب فيها والتزام الوعود
خ�صو�صا
واحلفاظ عليها،
ً
يعد �أهله املثل
� ّأن الطفل
ّ
ّ
فيقلد ت�صرفاتهم
الأعلى له
و�أفعالهم ،لذلك يجب �أن

يكونوا قدو ًة له.
• من ال�ضروري الثبات يف
املواقف احلا�سمة واحلفاظ
على ال���ر�أي وع��دم اخل�ضوع
لرغبات الطفل .فاالمتثال
م���رة واح����دة ل��رغ��ب��ت��ه التي
مي��ان��ع��ه��ا الأه�����ل ب�����ش��د ٍة،
املرة املقبلة رف�ض
ّ
�سي�صعب يف ّ
طلباته ،وي����ؤدي �إىل فقدان
ال�صدقية �أمامه.
• ليب�سط الأهل ُ�سلطتهم
ع��ل��ى �أط��ف��ال��ه��م ،عليهم
جت��اه��ل ن��وب��ات غ�ضبهم.
فال �شك يف � ّأن الطفل يعلم
نقاط �ضعف والديه ،و�أنهما
�سي�سارعان �إىل احت�ضانه
متى ب��د أ� بال�صراخ وانتابه

الغ�ضب .لكن �إذا جتاهاله
�سيكت�شف � ّأن ت�صرفاته
و�سيك ّف
هذه غري مفيدة
ُ
ع���ن ال�������ص���راخ ومي��ت��ث��ل
لإرادتهما .لذا يجب عدم
التّ ّ
دخل �إال يف حال كان
الطفل يف خطرٍ.
• الرت ّيث وال�صرب �ضروريان،
ففي حال فر�ض قاعد ٍة جديد ٍة
ّ
يتطلب
على ال��ط��ف��ل ،ق��د
بع�ض الوقت حتى ي�ستوعبها
وي��ف��ه��م��ه��ا وي��ط� ّ�ب��ق��ه��ا .ال
ت��ي��أ���س��ي وال ت�تراج��ع��ي من
املحاولة الأوىل ،فال�صرب ي�ؤدي
�إىل النتيجة املبتغاة.
• عند حماولة الأهل ب�سط
�سلطتهم على الطفل وفر�ض
بع�ض احلدود ،عليهم اختيار
�أل��ف��اظ جيدة واالبتعاد قدر
الإمكان عن قول «كال»،
لأن كرثة ترداد �سماع هذه
ال��ك��ل��م��ة ت�����س��اع��ده على
�إدخالها يف قامو�سه ،وهذا ما

ي�صعب املهمة .لذلك يجب
ّ
حم��اول��ة ا���س��ت��ب��دال الرف�ض
ال�صريح املبا�شر بكلمات
وتعابري �أخ��رى حتمل املعنى
ذات��ه ،ولكن وقعها �أخ��ف

�ك��ر يف
ع��ل��ي��ه جت��ع��ل��ه ي��ف� ّ
و�سبل حت�سينها.
ت�صرفاته ُ
مثلاً  ،ميكن اال�ستعا�ضة
عن الرف�ض الوا�ضح ب�س�ؤال
«هل تعتقد � ّأن ما تقوم به

الئق؟».
• ����س���واء ك����ان الأه����ل
�صارمني �أم ال يف تعاطيهم
م����ع ط��ف��ل��ه��م ،ع��ل��ي��ه��م
فر�ض بعد القواعد واحل��دود

ت��ع��زز ���ش��ع��ور الطفل
ال��ت��ي
ّ
بالأمان .والقاعدة الأن�سب
هي تلك الوا�ضحة التي ال
حت��م��ل االل��ت��ب��ا���س فتكون
ق�صرية ومبا�شرة ومنطقية
وم�شرتكة بني �أف��راد الأ�سرة
جميعا .ومنها على �سبيل
ً
املثال :عدم تناول احللويات
قبل الع�شاء.
ثمة مواقف يعجز الطفل
ف��ي��ه��ا ع���ن اح��ت��رام كل
ال��ق��واع��د امل��ف��رو���ض��ة عليه،
وم��ن��ه��ا م��ث�ًل�اً «اخل��ل��ود �إىل
النوم عند ال�ساعة ال�سابعة
حتى يف ف�صل ال�صيف» .ويف
ه��ذه احل���ال ،ف���� ّإن التعامل
ّ
يعلمه مبد أ�
معه مب��رون� ٍ�ة
وجود ا�ستثناءات يف الظروف
الطارئة.

الت�سويات �أمر ممكن

اع��ت��م��اد ال��ت�����س��وي��ات مع
ال��ط��ف��ل ال ي��زع��زع �سلطة
الأه����ل و���ص��ورت��ه��م مثلما
ؤك��د له
ه��و ���ش��ائ��ع ،ب��ل ي��� ّ
ان��ف��ت��اح��ه��م وا���س��ت��ع��داده��م
لال�ستماع �إىل ر�أيه ،وهذا ما
يجعله ي�صارحهم بكل ما
يجول يف فكره.
• ت�شجيع الطفل والثناء
على �سلوكه عند التّ �صرف
ج���ي���دا �����ض����روري �أي���� ً���ض���ا.
ً
فكلمات الت�شجيع واملديح
من��وه النف�سي وتعزز
تخدم
ّ
ثقته بنف�سه �أك�ث�ر ،فعند
ٍ
جيد قام
ت�صر ٍف
الثناء على
ّ
به الطفل� ،سيكت�شف � ّأن
ال �ضرورة ملعار�ضة كل �شيء
يفعله� .أم���ا يف ح��ال عدم
مالحظة ج��ه��وده املبذولة
ف�إنه �سيمانع ويقف يف وجه
ال�سلطة ويعار�ضها.
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موا�سم
وخريات

�إعداد :د.ح�سني حمود � -أ�ستاذ يف كلية الزراعة  -اجلامعة اللبنانية
بد�أت زراعة الكيوي يف لبنان منذ
ال��ع��ام  1990وجنحت يف خمتلف
بدءا من ال�ساحل
املناطق اللبنانية ً
وحتى ارتفاع  1200مرت عن �سطح
ولكن الإنتاج ال ّ
ّ
يغطي �سوى
البحر،
� 5إىل  7باملئة من حاجات ال�سوق
اال�ستهالكية املحلية ،مع العلم � ّأن
اجل��دوى االقت�صادية لهذه الزراعة
�أكيدة .فالدومن الواحد من الكيوي
ي� ّؤمن للمزارع ما يقارب خم�سة
ماليني لرية من الدخل ،وف�ضلاً عن
�إمكان تخزين الثمار �ستة �أ�شهر من
دون �أن تتعر�ض لأي �ضرر.

زراعة الكيوي
يف لبنان
ا�ستثمار �أكيد
ي�ستحق الدعم
والت�شجيع

املعمرة وميكن �أن تعي�ش 40
الكيوي هي من ال�شجريات
ّ
ّ
املت�سلقة �أو املعرب�شة ،تت�سلق
عاما �أو �أكرث .هي من النباتات
ً
وتنه�ض قائمة على �أي �شيء ي�ساعدها يف ذلك ،كما ميكن
�أن ت رُْتَك لتزحف على الأر�ض .متتاز �شجرية الكيوي ب�سرعة
النمو وبغزارة الإنتاج ،فهي ال حتتاج �إىل �أكرث من ثالث �سنوات
لتبد أ� ب�إنتاج الثمار ،وميكن �أن تنتج ال�شجرة الواحدة  50كلغ
وحاليا تنت�شر
من الثمار .املوطن الأ�صلي للكيوي هو ال�صني،
ً
زراعته يف عدة مناطق حول العامل ،وتت�صدر �إيطاليا قائمة الدول
املنتجة.

غنية باملواد
تقل عن  60باملئة)� .أما الأر�ض فيجب �أن تكون ّ
م�صدات
وجيدة التهوئة وال�صرف .ومن ال�ضروري �إقامة
ّ
الع�ضوية ّ
ٍ
وبخا�صة يف املناطق
الرياح فيها قبل الزراعة ب�سنتني على الأقل،
املعر�ضة لرياح قوية ت�ؤثر على نبتة الكيوي ومتزق �أغ�صانها
ال�صغرية.
وخ�صو�صا يف
جدا على نق�ص املاء يف الرتبة
ح�سا�س ً
ً
الكيوي ّ
املراحل الأوىل من زراعة الغرا�س ،لذلك يجب احلفاظ على
ن�صح با�ستخدام
م�ستوى رطوبة يف الرتبة يراوح بني  70و  90باملئة .و ُي َ
الري املو�ضعي �أي التنقيط �أو الرذاذ الق�صري وجتنّ ب جتميع املياه يف
يت�سبب بتعفّ نها واختناقها.
منطقة انت�شار اجلذور مما
ّ

حتتاج �شجرية الكيوي �إىل جو دافىء خالل ال�صيف وحرارة
منخف�ضة خالل ال�شتاء (�أقل من  8درجات مئوية مع رطوبة ال

تقليم �شجريات الكيوي

الظروف البيئية املنا�سبة للكيوي
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هناك نوعان من التقليم (الت�شحيل) حتتاج �إليهما �شجرية

ربحا �أكرب ،لكن ذلك
الحقة فيجني منها ً
يقت�ضي �أن ال تتجاوز درج��ة احل��رارة الثالث
درجات مئوية ،ف�ضلاً عن عدم وجود فواكه
�أخرى يف املكان نف�سه .فبع�ض الثمار الأخرى
مثل التفاح تطلق غاز الأ�ستلني الذي ي�سبب
�إن�ضاج ثمار الكيوي ب�سرعة .مع مراعاة هذين
ال�شرطني ب�إمكان ثمار الكيوي �أن تبقى يف
التخزين ملدة �ستة �أ�شهر.

مكونات الكيوي وفوائدها
ّ

حتتوي ثمرة الكيوي على  10باملئة �سكريات،
و  1باملئة ب��روت��ي�ين و�أم��ل�اح معدنية منها
البوتا�سيوم والكل�سيوم واملغنيزيوم والفو�سفور،
و 80باملئة من وزن الثمرة ماء .وكما حتتوي
هذه الثمرة على حواىل  150ملغ من فيتامني
«�س» �أي ن�سبة تعادل �أربعة �أ�ضعاف ما حتتويه
ثمار احلم�ضيات ،وال يتفوق على ثمار الكيوي
مبحتواه من هذا الفيتامني �إال ثمار الورد الربي
اجلبلي.
�أثبتت الأبحاث الطبية � ّأن تناول �أكرث من
يوميا قد يكون �أحد
ثمرتني من ثمار الكيوي
ً
الأ�سباب الرئي�سية لعالج الكثري من الأمرا�ض
ٍ
وبخا�صة ارتفاع �ضغط
التي ت�صيب الإن�سان
ال��دم ،لذلك ُين�صح بتناول ثالث حبات من
يوميا.
الكيوي
ً

اجلدوى االقت�صادية من �إنتاج الكيوي

الكيوي ،التقليم ال�صيفي والتقليم ال�شتوي .يبد�أ التقليم
ال�صيفي يف �شهر �أيار ويدوم حتى �شهر متوز ،ولهذا التقليم دور
كبري يف �إنتاج ثمار ذات نوعية جيدة� ،أما التقليم ال�شتوي فيبد�أ
يف �شهر �شباط وميتد حتى �شهر ني�سان ،وهو �ضروري لتجديد �أفرع
الكيوي وزيادة منوها.

قطف الثمار
و�شروط التخزين

عندما ت�صل ثمار الكيوي �إىل درجة الن�ضج يجب قطفها
وال يجوز الت�أخر يف ذلك .تبد�أ هذه الثمار بالو�صول �إىل حجمها
املعروف يف �أواخر �شهر �آب وبداية �شهر �أيلول ،وهي تن�ضج بحلول
�شهر ت�شرين الثاين �إذ ت�صل ن�سبة ال�سكر فيها �إىل  15باملئة.
ي�ستطيع املزارع تخزين ثمار الكيوي لكي يبيعها يف فرتة

يقدر اخلرباء االقت�صاديون كلفة �إن�شاء ب�ستان
ّ
كيوي مب�ساحة  1دومن ب��ح��واىل  1700دوالر
�أمريكي ،وتبدو اجلدوى االقت�صادية من زراعة الكيوي وا�ضحة
�إذ �إ ّنه يبد أ� بالإنتاج بعد � 3سنوات فقط من زرعه .تدخل الغرا�س
مرحلة الإنتاج الفعلي بعمر ثماين �سنوات ،عندها ي�صبح �إنتاج
الدومن الواحد حواىل  3 -2.5طن من الثمار� .إذا اعتربنا � ّأن
متو�سط �سعر مبيع الكيلوغرام هو  2500لرية لبنانية جند �أن
الدومن الواحد من الكيوي يعطي مردو ًدا بقيمة  6250000لرية،
بينما ال تتجاوز كلفة �إنتاجه �ألـ � 800ألف لرية لبنانية (كلفة
وري) ،ما يعني �أن الدخل ال�صايف
ت�شحيل و�أ�سمدة ع�ضوية وفالحة ّ
لكل دومن من الكيوي هو حواىل  5500000لرية لبنانية.
حاليا نحو  93باملئة من حاجات ال�سوق
يف الواقع ي�ستورد لبنان
ً
املحلي ما ي�ستوجب دعم هذه الزراعة التي �أثبتت جناحها من
ً
خالفا ملا
دون �أن تلقى حتى الآن �أي ت�شجيع �أو اهتمام ر�سمي،
هو حا�صل يف بع�ض الدول املجاورة.
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قواعد
التغذية

�إعداد :ليال �صقر الفحل

بعد ال�صوم والعيد

ال بد من العودة �إىل �سلوك غذائي �سليم
رم�ضان �شهر ال�صوم والف�ضائلّ ،
لكن موائد الإفطار ال�شهية تغري،
والنتيجة اكت�ساب ب�ضعة كيلوغرامات �إ�ضافية .فكيف نعود �إىل ال�سلوك
الغذائي ال�سليم وما ال�سبيل خل�سارة الكيلوغرامات التي اكت�سبناها خالل
هذه الفرتة؟

تبينّ الدرا�سات الإح�صائية � ّأن معدل زيادة الوزن خالل فرتة
ال�صوم قد ي�صل �إىل كيلوغرامني �أو ثالثة ،وهي زيادة �سريعة
ت�سببها �أن��واع امل�أكوالت التي نتناولها خالل الإفطارات
تكون ال�شحوم،
وتكون غنية بالدهون وال�سكر ،ما ي�ؤدي �إىل
ّ
ويرفع م�ستوى الكول�ستريول ال�ضار والدهون يف الدم وي�ضاعف
خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وال�سكر يف الدم.
وعلى �سبيل املثال ف�إن قطعة من احللو العربي كال�شعبيات
�أو الكالج ،وزنود ال�ست واملفروكة واملعمول حتتوي على حواىل
� 400إىل � 500سعرة حرارية .وللأ�سف ف�إن الكثريين ال ينتبهون
لهذا الأمر ،ويتناولون �أكرث من قطعة يف اليوم الواحد ،وبذلك
يتعر�ض اجل�سم �إىل �أكرث من � 1500سعرة فائ�ضة عن املعدل الذي
ّ
توفره الوجبات العادية .من هنا تكون زيادة الوزن �سريعة يف
هذه الفرتة.

كيف نعود �إىل نظام متوازن؟

بينما يحاول البع�ض التخل�ص من هذه الكيلوغرامات
ّ
جهدا
ويتطلب
املكت�سبة ،يجدون � ّأن الأمر �صعب التحقيق
ً
يرا� ،أم��ا اخل�براء فين�صحون باتباع خطوات حمددة
ك��ب� ً
ال�سرتجاع النظام الغذائي ال�صحي وا�ستعادة الر�شاقة من جهة،
ولت�أمني حاجات اجل�سم الغذائية والفيتامينات من جهة
ثانية.
وهذه اخلطوات هي الآتية:
 و�ضع برنامج غذائي يحرتم���ش��روط ال��ه��رم ال��غ��ذائ��ي وي��ؤم��ن
حاجات اجل�سم الغذائية من
فيتامينات وبروتينات ومعادن
(ن��ك��ون ق��د فقدنا معظمها
خالل فرتة ال�صوم).
 تناول ثالث وجبات غذائيةرئي�سة يتخللها وجبات خفيفة
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 Snackقبل الظهر و�آخ��ر بعد الظهر مع مراعاة �ضرورة �أن
تكون كمية الوجبة �أقل من تلك املتناولة عاد ًة.
 �إدخال الألياف يف النظام الغذائي ،فمن املعروف �أن ال�صومي�سبب الإم�ساك وتناول الأطعمة الغنية بالألياف ،ي�ساعد
يف مكافحة هذه امل�شكلة ،بالإ�ضافة �إىل �ضبط اجلوع ملدة
�أطول .ومن الأطعمة الغنية بالألياف :خبز القمحة الكاملة،
واخل�ضار.
 الإك��ث��ار من �شرب امل��اء لتخلي�ص اجل�سم من ال�سموماملرتاكمة ،وي�ساعد تناول امل�شروبات ال�ساخنة كذلك يف �ضبط
ال�شعور باجلوع �شرط �أن يتم تناولها من دون �إ�ضافة ال�سكر.
 القيام بالن�شاطات الريا�ضية التي تتيح �صرف الدهون وحرقالوحدات احلرارية.
 االبتعاد عن التوتر واال�سرتخاء ،كون بع�ض الأ�شخا�صمتنف�سا لغ�ضبهم .لذلك ف� ّإن تخفي�ض
يجدون يف تناول الطعام
ً
ال�ضغط النف�سي ميكن �أن ي�ساعد يف �إمتام عملية �إنقا�ص
الوزن.
جيدا ،لت�سهيل
 تناول الطعام على مهل وم�ضغ امل�أكوالتً
عملية اله�ضم .وين�صح خرباء
التغذية يف ه��ذا ال�سياق بعدم
النوم مبا�شرة بعد تناول الطعام
ل ّأن ذلك يبطئ عملية اله�ضم،
وي�����س��ب��ب م�����ش��اك��ل ع��دي��دة يف
اجل��ه��از اله�ضمي م��ن بينها
الإم�������س���اك ،ع�����س��ر ال��ه�����ض��م،
الغازات ،احلرقة...

ريا�ضة
�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة
ّ
نظم االحت���اد اللبناين لأل��ع��اب القوى
لقاءين ّوديني ،الأول يف اجلامعة الأمريكية
يف بريوت ،والثاين يف مدر�سة �سيدة اجلمهور،
ّ
واحتل ع�سكريوه
�شارك فيهما اجلي�ش
املراكز الأوىل يف خمتلف امل�سابقات.
ففي لقاء اجلامعة الأمريكيةّ ،
حل يف الدور النهائي مل�سابقة الـ 400مرت
املمددة خدماته ح�سن
اجلندي ح�سني زعيرت يف املركز الثاين ،واملجند
ّ
�إ�سماعيل يف املركز الثالث .ويف م�سابقة ال��ـ 400مرت حواجزّ ،
حل املجند
املمددة خدماته خالد كنعان يف املركز الأول .كما ّ
حل اجلندي عبا�س
ّ
قبي�سي يف املركز الثاين ،واجلندي ر�أفت مطر يف املركز الثالث يف م�سابقة
الوثب الطويل.
� ّأما يف لقاء �سيدة اجلمهور ،فقد ّ
حل اجلندي عبا�س قبي�سي يف املركز
الثالث يف الوثب الطويلّ ،
وحل اجلنديان نور الدين حديد وح�سن من�صور على
التوايل يف املركزين الثاين والثالث يف م�سابقة الـ 200مرت.

لقاءات ودية
يف �ألعاب القوى

ن�شاطات ريا�ضية يف اليوم العاملي ملكافحة املخدرات

ّ
نظمت اجلمعية اللبنانية للإ�صالح والت�أهيل
يف مدينة طرابل�س ن�شاطات ريا�ضية ملنا�سبة اليوم
العاملي ملكافحة املخدرات ،وذلك حتت �شعار «عي�ش م�ؤمن،
وما متوت مدمن»� .شاركت فرق اجلي�ش يف فعاليات هذا
و�سجلت نتائج جيدة� ،إذ تبارى اجلي�ش مع خريجي
اليوم
ّ
مدر�سة القلمون يف الكرة الطائرة وفاز بنتيجة �-2صفر ،ومع
نادي املتحد يف كرة ال�سلة وفاز بنتيجة  ،48-60ومع فريق
جامعات طرابل�س يف كرة القدم امل�صغرة وفاز � ً
أي�ضا بنتيجة
�-2صفر.
ً
عرو�ضا يف:
قدمت فرق اجلي�ش يف الألعاب القتالية
كذلكّ ،
املالكمة ،امل�صارعة ،اجلودو ،التايكواندو والتاي بوك�سينغ،
عزام ال�شهال – اخلناق.
وذلك يف حديقة الدكتور ّ

بطولة اجلي�ش يف ال�شطرجن ال�سريع
�أقيمت يف املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية بطولة اجلي�ش
يف ال�شطرجن ال�سريع ،التي ّ
حل فيها النقيب جمال ال�شاميه
من لواء امل�شاة الأول يف املركز الأول ،وامل�ؤهل �أول مروان �شربل
من مو�سيقى اجلي�ش يف املركز الثاين ،وامل�ؤهل �أول و�سيم
�سالمي من القوات البحرية يف املركز الثالث.
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ريا�ضة

اجلي�ش يت�أ ّلق يف عدة �سباقات

����ش���ارك ف���ري���ق اجل��ي�����ش
للرك�ض يف ع��دة �سباقات
جرت ب�إ�شراف االحت��اد اللبناين لألعاب القوى ،و�أح��رز فيها
املراكز الأوىل:
• �سباق �سنبلة اخلري ال�سنوي ال�سابع:
برعاية وزير الرتبية والتعليم العايل الأ�ستاذ مروان حماده،
وبالتعاون مع وزارة الرتبية وبلدية برماناّ ،
نظمت «م�ؤ�س�سة
للمعوقني» �سباق «�سنبلة اخلري» ال�سنوي ال�سابع حتت
الأمل
ّ
عنوان «برمانا واملنت م�ساحة رحبة للريا�ضة واملو�سيقى واخلري».
وقد ّ
حل اجلنديان حممد زكريا وعلي من�صور يف املركزين
الأول والثاين على التوايل ،والعريف كمال حمية يف املركز

الثالث.
• �سباق ن�صف ماراثون عكار:
ّ
نظم ن��ادي «ريا�ضيو عكار» يف مدينة حلبا �سباق ن�صف
ماراثون حتت �شعار «نرك�ض لأجل عكار �أف�ضل»ّ .
حقق
الع�سكريون املراكز الثالثة الأوىل يف ال�سباق� ،إذ فاز املعاون
�أول ح�سني عوا�ضه باملركز الأول ،والعريف �أول بالل عوا�ضه
باملركز الثاين ،وامل�ؤهل �أول نقوال مرتا باملركز الثالث.
• �سباق �شكا ال�سنوي الثالث:
ّ
نظمت الرهبانية اللبنانية املارونية – املدر�سة الوطنية
يف �شكا �سباق ماراثون لل�سنة الثالثة على التوايل� ،شارك
فيه اجلي�ش ّ
وحل ع�سكريوه يف م�سافتي الـ 21والـ 5كلم يف
املراكز الأوىل .ففي �سباق الـ 21كلمّ ،
حل العريف �أول بالل
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عوا�ضه يف املركز الأول ،تاله املعاون �أول
ح�سني عوا�ضه يف املركز الثاين ،واجلندي
زاهر زين الدين يف املركز الثالث .ويف
�سباق الـ 5كلمّ ،
حل اجلندي عمر �أبو حمد يف املركز الأول،
املمددة خدماته حممد حيدر يف املركز الثاين
تبعه املجند
ّ
والرقيب حممد قدوح يف املركز الثالث.
• �سباق املاراثون الريا�ضي ال�سنوي الثاين:
برعاية وزير ال�شباب والريا�ضة الأ�ستاذ حممد فني�شّ ،
نظمت
جمعية درب النجاح – بريتال �سباق املاراثون الريا�ضي ال�سنوي
ً
انطالقا من �ساحة ح�سينية بريتال الفوقا نزوال باجتاه
الثاين
اً
و�صول �إىل باحة معهد مدر�سة درب النجاح.
جامع الإمام علي،
�شارك اجلي�ش يف هذا ال�سباق ويف النتائجّ ،
حل العريف علي
يا�سني يف امل��رك��ز الأول ،وف��از
املمددة خدماته خليل
املجند
ّ
عمر باملركز الثاين(كالهما
من فوج احلدود الربية الثاين)،
واجلندي �أحمد قبالن باملركز
الثالث (من لواء امل�شاة ال�ساد�س
– الكتيبة .)62
• ماراثون الربيع ال�ساد�س ع�شر:
برعاية جمل�س بلديات الكورة
وب��دع��م م��ن جامعة البلمند،
ن� ّ
�ظ��م جمل�س �إمن���اء ال��ك��ورة
«ماراثون الربيع ال�ساد�س ع�شر»،
ّ
وحل يف
وقد �شارك فيه اجلي�ش
امل��رك��ز الأول ع�سكريو فوج
املدفعية الثاين :العريفان �أحمد
احل��اج ح�سني علي و�إ�سماعيل
عبدو ،واجلنديان �أ�سامة املقداد وحممد اخلليل ،كما ّ
حل
العريف �أحمد املجدالين يف املركز الثاين (جميعهم من فوج
املدفعية الثاين)ّ ،
وحقق العريف علي الزعبي من اللواء العا�شر
املركز الثالث.
• �سباق اجلبل ماراثون:
�شاركت وحدات من اجلي�ش يف �سباق اجلبل ماراثون الذي
نظمته جلنة اجلبل ماراثون باال�شرتاك مع جمعية «لنا»
ال�شبابية ون��ادي الفنون القتالية ،وبالتعاون مع كاريتا�س
لبنان ،وذلك حتت �شعار «مرنك�ض �سوا» .وقد ّ
حل العريف
ح�سني م�شيك من لواء امل�شاة الثامن يف املركز الأول ،تاله من
ّ
كل من العريف مو�سى خالد مطر يف
لواء احلر�س اجلمهوري
املركز الثاين والعريف مروان دروي�ش يف املركز الثالث.

• ن�صف ماراثون طرابل�س الدويل:
ّ
وحل
�شارك اجلي�ش يف �سباق ن�صف ماراثون طرابل�س الدويل
ع�سكريوه يف املراكز الأوىل ،ففي ت�صنيف الفئات العمرية،
ّ
ّ
كل من املعاون �أول ح�سني عوا�ضه (-45
حل يف املركز الأول
� 49سنة) من لواء احلر�س اجلمهوري ،وامل�ؤهل �أول نقوال مرتا
(� 44-40سنة) من مديرية املخابرات ،والعريف عليق عليق
ّ
وحل يف املركز الثاين
(� 39-35سنة) من لواء امل�شاة الثاين.
عن فئة � 39-35سنة ،العريف وليد العلي من مع�سكر عرمان
للتدريب ،كما فاز العريف �أول بالل عوا�ضه من لواء احلر�س
اجلمهوري باملركز الثالث عن فئة � 34-20سنةّ � .أما يف �سباق
الـ 7كلم تناف�سي ،فقد ّ
حل يف املركز الأول عن فئة 39-20
�سنة اجلندي دروي�ش حديد من لواء احلر�س اجلمهوري ،بينما
فاز العريف علي �سويدان من لواء امل�شاة ال�سابع باملركز الثاين،
املمددة خدماته حممد حيدر من لواء امل�شاة احلادي
واملجند
ّ
ع�شر باملركز الثالث.

• �أح��رز ح�سن �إبن امل�لازم �أول ن�ضال برو
من جهاز ت�أليل عمل الأركان املركزي،
املركز الأول عن فئة  38كلغ يف بطولة
لبنان لل�صي�صان يف اجل��ودو التي نظمها
االحت��اد اللبناين للعبـة يف نـادي بـودا –
�أدمـا.

• �أح����رز روي،
�إبن الرقيب �أول
عبدالله مرتي،
املركز الأول عن
فئة  42كلغ ،يف
البطولة نف�سها.

• ف���ازت ه��دى
�إب���ن���ة ال��رق��ي��ب
ع��ادل طيبا من
القوات البحرية
باملركز الأول يف
بطولة ال�شمال
للكاراتيه عن
فئة  25كلغ.
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مونديال
2018
من املتو ّقع �أن ت�شهد املالعب
مناف�سة �شر�سة وقوية يف مونديال
 2018الذي تغ ّيب عنه منتخبات
دائ��م��ا يف عداد
عريقة كانت
ً
الأوائل...

من يحمل
ك�أ�س 2018؟
منتخبات
عريقة غابت
�أبرزها الإيطايل
تو ّقعات

ك�شفت درا�سة ملر�صد كرة
القدم التابع للمركز الدويل
ل��ل��درا���س��ات الريا�ضية ال��ذي
�أن�ش�أته الفيفا يف �سوي�سرا،
عن � ّأن �إ�سبانيا ،حاملة لقب
 ،2010مر�شحة بقوة للظفر
بك�أ�س العامل يف رو�سيا �أمام
ال�برازي��ل وف��رن�����س��ا .وج��اءت
�أملانيا ،حاملة لقب الن�سخة
الأخرية يف الربازيل ( ،)2014يف
املركز الرابع �أمام �إنكلرتا
وب��ل��ج��ي��ك��ا والأرج���ن���ت�ي�ن.
وح� ّ
��ل���ت ال�ب�رت���غ���ال بطلة
الن�سخة الأخرية لك�أ�س �أوروبا
( )2016يف املركز التا�سع �أمام
�سوي�سرا� .أم��ا رو�سيا ،البلد
امل�ضيف ،فجاءت يف املرتبة
 14على الئ��ح��ة املنتخبات
املر�شحة للفوز باللقب� ،أمام
الأوروغواي وبولندا.
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�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة

غائبون

ي��ج��ري م��ون��دي��ال  2018يف
غياب  10منتخبات بارزة هي:
�إيطاليا ،ت�شيلي ،هولندا،
ويلز ،اجلزائر ،غانا� ،ساحل
العاج� ،أمريكا ،الكامريون
والإكوادور .وبالتايل �سيغيب
العبو هذه املنتخبات البارزون
على امل�ستوى العاملي ،ومن
بينهم:
 �أنتونيو فالن�سيا (مدافعالإك���وادور)� :سيغيب مدافع
مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي
وقائد منتخب الإكوادور عن
امل��ون��دي��ال ،بعد �أن �سبق له
اللعب يف بطولتي  2006و .2014
 -فرجل فان داي��ك (مدافع

هولندا)ُ :حرم من امل�شاركة
يف بطولة ك�أ�س العامل الأوىل
له ،وذلك بعد اخلروج ال�صادم
مل��ن��ت��خ��ب ال���ط���واح�ي�ن من
الت�صفيات.
 غاري ميديل (مدافع ت�شيلي):�سبق �أن �شارك يف املونديال
لكن خروج منتخب
مرتني،
ّ
ت�شيلي م��ن ت�صفيات
امل���ون���دي���ال ،ح��رم��ه
فر�صة امل�شاركة
الثالثة.
 �أرت���ورو فيدال(الع������ب و���س��ط
��ع��د من
ت�شيلي)ُ :ي ّ
�أك��ث��ر الع���ب���ي خط
ال���و����س���ط ���ش��را���س��ة

وحما�سة ،ولكن م�ستواه
كافيا
اال�ستثنائي مل يكن
ً
لإب���ق���اء م��ن��ت��خ��ب��ه �ضمن
امل�شاركني� ،إذ خرجت بعد
�أن احتلت املركز ال�ساد�س يف
ت�صفيات �أمريكا اجلنوبية.
 غ���اري���ث ب��ي��ل (الع���بو�سط ويلز) :م��ا زال يحلم
ب��امل�����ش��ارك��ة يف ك ��أ���س
ال��ع��امل ،بعد غيابه
ع�����ن امل�����ب�����اراة
الأخ�������ي�������رة يف
الت�صفيات �أم��ام
جمهورية �إيرلندا،
وخ�������س���ارة وي���ل���ز يف
كارديف ،ما يعني
أ� ّنه �سينتظر � 4أعوام

�أخرى لتحقيق حلمه.
 �أليك�سز �سان�شيز (مهاجمت�����ش��ي��ل��ي) :جن���م �أر����س���ن���ال
الإجنليزي مل ي�ستطع قيادة
منتخب ت�شيلي ،حامل
ل��ق��ب «ك��وب��ا �أم�ي�رك���ا»،
�إىل امل��ون��دي��ال ،فخرج خايل
الوفا�ض بخ�سارة مذلة �أمام
الربازيل.
 �آري�ين روب�ين (الع��ب و�سطه��ول��ن��دا) :ب��ع��د ميداليتني
ف�ضية وبرونزية ،ف�شل اجلناح
ال��ه��ول��ن��دي �آري�ي�ن روب�ي�ن ،يف
ال��ق��ي��ام مب��ح��اول��ة ج��دي��دة
للح�صول على لقب ك�أ�س
هو�سا يف
العامل ،الذي �أ�صبح
ً
هولندا.
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة
�إعداد:
�شما�س
فيليب ّ

 400.000لرية لبنانية

العنوان.:

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

�شــروط امل�سابقة

اجلائزة

اال�سم.:

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

الهاتف.:

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

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

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

«م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف
ثكنات اجلي�ش يف املناطق جميعها.
• �آخر موعد لقبول احللول  10متّ وز .2018
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

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

1ـ م���ن َ
ق��ط��ع اجل��ي�����ش،
ال�����ش��ج��اع��ة وال��ب��ط��ول��ة يف

املعارك.
2ـ طريق �صلب و�صعب ال�سري فيه ،اال�سم
الثاين لالعب كرة �سلة �أمريكي ،طائر
قررت و�أظهرت عزما.
غريدّ ،
ّ
3ـ دولة �أوروبية� ،إمارة عربية� ،أحد ال�شهور.
4ـ مت�شابهانَ � ،
أكل الطعام ،مطر �شديد،
بني جبلني� ،أق�صد فعل.
م�صور ،قطيع من
حدة،
5ـ �سكنَت بعد ّ
ّ
الظباءُ ،عمرها.
6ـ اال�سم الثاين ملمثلة م�صرية راحلة،
أ�شق ،عا�صمة �آ�سيوية.
�أ�شرط و� ّ
الرجل
غم�س يف امل��اء،
7ـ لفظة هجاء،
ُ
َ
عمود ًيا:
1ـ مدينة فرن�سية ،بلدة
يف ك�����س��روان ،فيل�سوف
يوناين� ،أحد ال�شهور.
2ـ ارتباطاتهم الكالمية ،رق�صة برازيلية
مُ
�ضجرت.
ا�شتهرت يف العامل،
3ـ �أ�ضرا�سُ ،مظلما� ،شهر هجري.
4ـ خليفة عبا�سي ،عملة كو�ستاريكا،
اال�سم الثاين لر�سام فرن�سي راحل.
نع َت.
5ـ كاتب وروائي �أمريكي راحلَ ،
6ـ مغني وراق�ص وممثل �صيني ،تك�سو
ال�صحارىّ ،
نظارات.
7ـ عمليات ع�سكرية على
���س��ب��ي��ل ال���ت���دري���ب ،م��ارك��ة
�سيارات ،دولة افريقية.
ﻉع

املت�شدد.
ال�صعب
ّ
8ـ ال�شرائع ،اال�سم الثاين لرئي�س �أمريكي
راحل.
9ـ كثريا ،مرتفع الثمن ،ملحمة م�شهورة
قطع.
للفردو�سي،
َ
10ـ قلب� ،شبه جزيرة يف البحر الأبي�ض،
اال�سم الثاين ل�شاعر فرن�سي راحلَ ،
�سال.
َ
اكت�شف
11ـ طبيب �إنكليزي �أول من
ّ
ويتح�شد.
يتجمع
لقاح اجلدري،
ّ
رجع الفيء ،عا�صمة �أمريكية ،من
12ـ
َ
قوى الأمن ،ممثل وخمرج �أمريكي �شقيق
ممثلة.
13ـ �أرخ��ب��ي��ل دامن��ارك��ي يف الأطل�سي،
�ضعف ،عا�صفة بحرية.

14ـ والية �أمريكية ،طائر مائي.
ّ
متعلم ،يجري يف العروق.
15ـ غري
�صعد ،مطرب م�صري راح��ل ّ
مث َل يف
16ـ
َ
ال�سينما.
17ـ كيميائي وفيزيائي �إنكليزي راحل،
مدينة يف اليونان ،دولة افريقية.
ق�صد املكان� ،أرخبيل
18ـ نقر�أ ،يقنط،
َ
�إ�سباين.
الت�صدي لـَِّ ،
لف.
19ـ �أبو امل�سرح العربي،
ّ
20ـ �أح��د املت�صرفني ،عا�صمة �أوروب��ي��ة،
بركان يف الفيليبنيُ ،ي�ستعمل مع بع�ض
الأطعمة.
وخاجله.
أ�صابه
21ـ زوج ،بلبلُ ،ح ّب� ،
ُ
ُ

أوثق� ،أقطع احلبل ،للنفي ،جا َء.
8ـ
عقد و� َ
َ
ُ
9ـ الليث ،جماعة ،املفرِح.
نق�ص ،نوتة
10ـ من احللويات العربية،
ّ
مو�سيقية ،ولد الناقة.
�ساهم معنا ،طليقا ،من �أع�ضاء
11ـ �سنّ ور،
َ
اجل�سم.
12ـ دولة يف �أمريكا اجلنوبية ،بحرية بني
�سوي�سرا وفرن�سا.
ّ
يتعلق على ال�شجر ،ا�سم قدمي
13ـ نبت
لبعلبك.
14ـ ظلمة الليل ،بحرية يف ال�سودان ،جزيرة

فيليبينية.
مدت الإبل
15ـ با�ش َر العمل ،مت�شابهانّ ،
�أعناقها يف �سريها.
16ـ ك��ام�لا ن��اج��زا ،ال��ت��دري��ب ،هجموا
عليهم و�أوقعوا بهم.
ُ
ّ
�ب
17ـ لبا�س اجل��ن��دي� ،شاعر ق��دمي ل��ق� َ
ب�سلطان العا�شقني.
18ـ ثقب الإب���رة ،بيوت� ،أل��ف �أل��ف ،من
رفق بالإبل.
احليواناتَ ،
ُ
ُ
تابع
19ـ �
أرجعهّ ،
�شكت بالأمر ،قدرة وق ّوةَ ،
ُ
العمل.
َ
�صب املاء
20ـ َ
ثبت يف� ،أكملّ ،
�سع
بكرثة ،من الأزه���ار ،اتّ َ
املكان.
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�أ�شهر ر� ّ��س��ام��ي احل��ي��وان يف
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ر�سام هولندي1625( .ـ .)1654
ّ

جيوفاين تيابولو:

ر�سام �إيطايل1696 ( .ـ .)1770
ّ

ولد يف البندقية وعمل فيها،
حيث �ساهم يف تزيني الق�صور

باجلدرانيات.
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الكلمة ال�ضائعة

ﺓة
ﺏب

ﺩد ﻑف ﻙك ﺍا ﺭر
ﺍا ﻭو ﺝج ﺵش ﺭر

ﺍا ﻱي ﺏب ﺹص ﺍا ﺡح ﻍغ ﻥن ﺍا
ﻑف ﺡح ﺓة ﺏب ﺍا ﻉع ﺩد ﺍا ﺡح
ﻱي ﺯز ﺍا ﺭر ﻱي ﻥن ﻭو ﺍا ﺭر
ﻝل ﺏب ﻭو
ﻡم ﺱس ﻡم
ﺏب
ﺡح
ﺱس
ﻭو
ﻥن

ﺫذ ﺕت
ﺭر ﺍا

ﺭر
ﻭو

ﺭر ﻝل ﻱي ﻥن ﻉع
ﺍا ﺵش ﺱس ﺝج ﺩد
ﺹص ﺡح ء ﺭر ﻑف
ﺭر ﺍا ﺱس ﺓة ﻕق
ﺕت ﺏب ﺍا ﻥن ﻙك

ﻱي

ﺩد

ﻥن ﻭو

ﻡم

ﻝل

ﺍا ﺕت
ﺡح ﺍا

ﻡم ﻥن ﻡم ﺭر
ﻁط ﻑف ﺽض ﻭو

ﺭر ﻭو ﻥن ﺏب ﻱي ﺍا
ﺓة ﻙك ﺓة ﻭو ﺍا ﻥن
ﻭو ﻱي ﺭر ﻥن ﺕت ﻡم

ﻡم ﺯز ﻑف ﺭر ﺵش ﻭو
ﻍغ ﺭر ﺡح ﻭو ﺭر ﺍا
ﻱي
ﺱس
ﺍا
ﻡم
ﺓة

ﺭر
ﺍا

ﻉع
ﺭر

ﺍا
ﺩد

ﺯز ﺍا ﺭر
ﻡم ﺩد ﻩه
ﺏب ﻱي ﺭر
ﺡح ﺹص ﺍا
ﻡم ﺍا ﻩه

ﺏب
ﺭر
ﻥن
ﻥن
ﺵش

ﺭر
ﺓة
ﺥخ
ﻱي
ﻭو

ﺍا
ﻱي
ﺭر
ﺩد
ﻙك

ﻱي
ﺵش
ﺏب
ﺡح
ﻉع

ﻝل
ﻡم
ﻱي
ﻝل
ﺏب

ﻥن ﻱي ﺕت ﻭو ﺏب ﻱي ﺝج
ﺕت ﺍا ﻱي ﺭر ﺍا ﺏب ﻡم

ﺍا
ﺩد

ﺭر
ﺍا

ﺍا ﻱي ﻙك ﻱي ﺵش ﺕت
ﻱي ﻥن ﺍا ﻡم ﻭو ﺭر
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ﺍا

ﻱي ﺡح ﻱي ﻥن
ﺭر ﻱي ﺱس ﻥن

ﺍا

ثم انتقل �إىل مدريد وباري�س

ﺕت

ﺍا
ﺍا

ﻝل ﺱس ﻝل

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

العميد علي قان�صو
مدير التوجيه

وفاء يخت�صر امل�سافات
أ�سا�سيا يف متثيل �أوطانهم ون�شر ِق َيمها
�إذا كان من الثابت � ّأن للمغرتبني دو ًرا �
ً
يتميز
وامل�ساهمة يف دعمها على عدة �أ�صعدة ،ف� ّإن هذا الدور بالن�سبة �إىل وطننا
ّ
م�شكلاً
ً
ّ
مرموقا
منوذجا ح�ضار ًيا
ويحتل مكانة خا�صة،
ب�أهمية م�ضاعفة،
ّ
ً
حول العامل.
لقد �أ�صبح هذا النموذج ،بف�ضل �سعة االنت�شار اللبناين واحل�ضور الفاعل ّللبنانيني
يف دول االغرتاب ،حمط احرتام وتقدير من وطنهم الأم ووطنهم الثاين على حد
امل�شرف على ال�صعيدين املحلي والدويل،
�سواء .وقد قيل الكثري يف هذا النموذج
ّ
قي ًما ت�شهد له خمتلف قطاعات الدولة وم�ؤ�س�ساتها.
ر�صيدا ب�شر ًيا
ف�صار
ً
ً
وثقافيا ّ
�إال � ّ َأن �أهم ما يعنينا كم�ؤ�س�سة ع�سكرية ،هي العالقة املميزة التي جتمع قلوب
اللبنانيني حيثما كانوا ،حول جي�ش بالدهم.
َ
املواطنة احلقة التي تخت�صر ال ُبعد اجلغرايف،
� ّإن ما ي�ضفي على هذه العالقة �سمة
وتتعزز من خالله ،هو االندفاع ال�صادق لدى املغرتبني نحو كل فر�صة
بل تقوى
ّ
�سانحة لدعم اجلي�ش والوقوف �إىل جانبه .دعم تت�ضاعف �أهميته يف هذه املرحلة
حتديدا ،يف حني يواجه الوطن �أخطا ًرا حمدقة من جهة العدو الإ�سرئيلي والإرهاب.
ً
وت�أتي زيارة العماد قائد اجلي�ش الأخرية �إىل �أ�سرتاليا كتعبري طبيعي عن تقدير
ً
عامة ،ولأهلنا اللبنانيني يف �أ�سرتاليا خا�صة .وقد
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية للمغرتبني
جليا �أ ّنهم يعي�شون يف قلب الوطن ،ويحملون همومه يف قلوبهم ،بحيث
ظهر
ً
خ�ضم معركته �ضد الإرهاب خالل عملية فجر
مل يتوانوا عن ن�صرة جي�شهم يف
ّ
دوما الب�صمة امل�شرقة للمغرتب اللبناين.
اجلرود ،التي ُت ّ ِو َج ْت بن�صر حا�سم �سيحمل ً
ل ِ َي ْع َل ْم �أبناء وطننا حول العامل �أ ّننا نبادلهم الوفاء بالوفاء ،و� ّأن لكل منهم
مكانة نيرّ ة يف نفو�سنا ،و� ّأن ِم ْن �أهدافنا الأ�سا�سية امل�ساهمة يف بناء الوطن الذي
ّ
وكلنا
جميعا يف ربوعه ،فنجتمع �إخوة متّ حدين حول َع َلم لبنان.
يلم �شملنا
ً
ّ
ت�ضمنـا حتـت جناحهـا ،مل
التـي
اللبنانية
الروح
بف�ضل
اليوم،
ذاك
أن
�
يف
أمل
�
ّ
ّ
بعيدا.
يعـد
ً
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