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جوالت القائد 20

يف جولة تفّقدية �صملت عدًدا من القطع واملواقع الع�صكرية، 

تالزم  اأهمية  على  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  �صّدد 

اجلي�ش،  يف  التخ�ص�صي  والتدريب  النوعي  الت�صليح  عملّيتي 

وح�صمها  املرتقبة  املعارك  خالل  النتائج  اأف�صل  لتحقيق 

باأق�صى �صرعة وباأقل خ�صائر ممكنة.

ليبقى  والأكيد،  الوحيد  خياره  اإنه  اخلطر،  جي�صنا  ي�صابق 

املوت  لزرع  الت�صّلل  يحاولون  زالوا  ما  الإرهابيون  الوطن. 

يتحركوا.  اأن  القا�صية حتّل بهم قبل  ال�صربة  لكّن  والدمار، 

يف  دائًما  �صيح�صل  ما  وهذا  عر�صال،  يف  ح�صل  ما  هذا 

مواجهة جرائمهم واأحقادهم وغدرهم...

هم »النخبة البي�صاء«، التي ع�صقت حياة الأزرق الوا�صع، 

الدهري، فمخرت عباب  الأخ�صر  قلبها حب  وحملت يف 

م�صطلعة  العامل،  اإىل  الأبجدية  اأ�صالفنا  عربه  حمل  بحٍر 

مبهمة حماية حدودنا البحرية ومبهمات اأخرى.

التفا�صيل يف هذا التحقيق...
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ريا�ش  يعقوب  الوطني  الدفاع  وزير  زار 

ال�سّراف قرب�ش، وا�ستهل حمادثاته بلقاء 

ال�سّيد  القرب�سي  النّواب  جمل�ش  رئي�ش 

يف  البحث  ومّت  �سيللوري�ش،  دمييري�ش 

بالإ�سافة  املنطقة،  يف  الأو�ساع  تطّورات 

بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  �سرورة  اإىل 

البلدين يف خمتلف املجالت ول �سّيما يف 

املجال الع�سكري.

ك���ذل���ك، اأج�����رى ال���وزي���ر ال�����س��ّراف 

القرب�سي  نظريه  مع  عة  مو�سّ حمادثات 

مّت  فوكايد�ش،  كري�ستوفورو�ش  ال�سّيد 

الثنائية  العالقات  يف  البحث  خاللها 

بني  الع�سكري  التعاون  اتفاقيات  ويف 

البلدين.

الوطني  للدور  البالغ  تقديره  عن  القرب�سي  الوزير  اأعرب  وقد 

الذي ي�سطلع به اجلي�ش اللبناين الذي اأثبتت التطّورات اأنه قادر 

على تثبيت الأمن وال�ستقرار، موؤّكًدا رغبة بالده يف ا�ستمرار 

التعاون بني البلدين، و�سعيها اإىل تعزيزه وتطويره.

املهّمات  القرب�سي  لنظريه  ال�سّراف  الوزير  �سرح  ناحيته،  من 

الداخل،  ويف  احل��دود  على  اللبناين  اجلي�ش  بها  يقوم  التي 

ا ما يتعّلق منها بر�سد اخلاليا الإرهابّية وا�ستهدافها.  خ�سو�سً

ال�سّيد  القرب�سي  ال��زراع��ة  وزي��ر  ال�سّراف  الوزير  التقى  كما 

بني  التعاون  اتفاقية  يف  معه  وبحث  كويالي�ش،  نيكو�ش 

البلدين يف جمال مكافحة حرائق الغابات.

رئي�سه يف  وبحث مع  دير كيكو�ش  ال�سّراف  الوزير  ا  اأي�سً وزار 

و�سع م�سيحيي ال�سرق يف ظل الأزمات الأخرية، كما زار متحف 

تكرمي �سهداء قرب�ش الذين قاوموا الإحتالل الربيطاين.

يذكر اأّن ال�سفري اللبناين يف قرب�ش ال�سّيد يو�سف �سدقة اأقام 

ماأدبة ع�ساء على �سرف الوزير ال�سّراف والوفد املرافق، يف ح�سور 

وزير الدفاع القرب�سي.

زيارة 

ر�سمّية
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رئي�ش جمهورية قرب�ش

يزور لبنان

 Nicos Anastasiades قرب�ش  جمهورية  رئي�ش  قام 

تخّللها  لبنان،  اإىل  ر�سمّية  بزيارة  رفيع  وفٍد  راأ�ش  على 

من  اإكلياًل  وو�سع  امل�سوؤولني،  من  عدٍد  مع  حمادثات 

الزهر على ن�سب ال�سهداء، يف ح�سور وزير الدفاع الوطني 

مكافحة  ل�سوؤون  الدولة  ووزي��ر  ال�سّراف  ريا�ش  يعقوب 

الف�ساد نقول تويني.

... ووزير الدفاع الوطني يزور قرب�ش





ا�ستقباالت 

الوزير
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�صفراء ووفود لدى وزير الدفاع الوطني

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ش ال�سّراف، يف مكتبه يف الوزارة، ال�سفري الربيطاين يف لبنان Hugo Shorter، وعر�ش 

معه تطّورات الأو�ساع يف لبنان واملنطقة، بالإ�سافة اإىل �سوؤون تهّم البلدين.

كما ا�ستقبل ال�سفرية الكندية ال�سّيدة Michelle Cameron، وبحث معها اآفاق التعاون بني لبنان وكندا، ل �سّيما يف جمال 

الطاقة املتجددة، وجتهيز الأفواج احلدودية.

كذلك، ا�ستقبل الوزير ال�سّراف �سفري فنلندا ال�سّيد Matti Lassila، و�سفري باك�ستان افتاب اأحمد كوكر، وعر�ش معهما 

العالقات الثنائية و�سبل تعزيزها وتطويرها، ل �سّيما يف املجال الع�سكري.

ال�سفري الربيطاين

�سفري فنلندا

ال�سفرية الكندية

�سفري باك�ستان 



ا�ستقباالت 

الوزير
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... واملمّثل ال�صخ�صي لالأمني العام لالأمم املّتحدة

ا�ستقبل الوزير ال�سّراف، املمّثل ال�سخ�سي لالأمني العام لالأمم 

الأو�ساع  معها  وا�ستعر�ش   ،Sigrid Kaag ال�سّيدة  املّتحدة 

العامة.

... وامللحق الع�صكري الرو�صي

العقيد الرو�سي  الع�سكري  امللحق  ال�سّراف  الوزير  ا�ستقبل 

التعاون  يف  معه  وبحث   Ratmir Munirovich Gabbasov
الع�سكري بني البلدين.

... والنائب احلّجار

معه  وا�ستعر�ش  احلّجار،  حممد  النائب  ال�سّراف  الوزير  التقى 

الأو�ساع العامة يف البالد.

... ورجال دين

للروم  ال�سمالية  اأمريكا  و�سائر  نيويورك  بول�ش مطر، ومروبوليت  املطران  للموارنة  اأبر�سية بريوت  راعي  ال�سّراف  الوزير  ا�ستقبل 

الأرثوذك�ش املطران جوزف زحالوي على راأ�ش وفد اإنطاكي مغرب.
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... ومدير عام اجلمارك

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني مدير عام اجلمارك ال�سّيد بدري 

�ساهر الذي اأطلعه على اأو�ساع املديرّية.

ا�ستقبل الوزير ال�سّراف عميدة كّلية الهند�سة املعمارية الدكتورة اأمل اندراو�ش، ورئي�ش موؤ�س�سة 

لبورا الأب طوين خ�سرا، ورئي�ش بلدية بريوت املهند�ش جمال عيتاين، ووفًدا من نادي الغولف.

... و�صخ�صّيات

الدكتورة اأمل اندراو�س

املهند�س جمال عيتاين

الأب طوين خ�سرا مع وفد

وفد من نادي الغولف



اجتماع اأمني يف وزارة الدفاع يف الريزة

ُعقد يف وزارة الدفاع يف الريزة، اجتماٌع اأمنّي ح�سره وزير الدفاع 

نهاد  والبلديات  الداخلية  وزير  ال�سّراف،  ريا�ش  يعقوب  الوطني 

الأمن  عام  مدير  عون،  جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  امل�سنوق، 

الداخلي  الأمن  قوى  عام  مدير  ابراهيم،  عبا�ش  اللواء  العام 

اللواء عماد عثمان، مدير عام اأمن الدولة اللواء طوين �سليبا، 

ومدير املخابرات يف اجلي�ش، ورئي�سا �سعبتي املعلومات يف كّل 

من قوى الأمن الداخلي والأمن العام، وامل�ست�سار الع�سكري يف 

رئا�سة اجلمهورية.

ُبحثت يف الجتماع الأو�ساع الأمنّية يف لبنان، واأّكد خالله 

الداخلية  وزارتي  بني  التام  التن�سيق  وال�سّراف  امل�سنوق  الوزيران 

لالأجهزة  مطلق  �سيا�سي  غطاء  وجود  اإىل  بالإ�سافة  والدفاع، 

الأمنّية ودعم للمهّمات التي تقوم بها يف تر�سيخ الأمن وحفظ 

�سالمة املواطنني.

الأجهزة،  خمتلف  بني  القائم  التن�سيق  ا  اأي�سً البحث  وتناول 

اإرهابّية  �سبكات  �سبط  عن  الأخ��رية،  الأي��ام  يف  اأ�سفر  وال��ذي 

كانت تخطط ل�ستهداف ا�ستقرار لبنان واأمنه و�سلمه الأهلي، 

الأمن  وتكري�ش  وتعزيزه  تكثيفه  وجوب  على  الت�سديد  ومّت 

الوقائي. 

ن�ساطات 

الوزير
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اجلي�ش  قائد  العماد  مع  يبحث  الوطني  الدفاع  وزير 

�صوؤوًنا اأمنّية

اجلي�ش  قائد  ال�سّراف  ريا�ش  يعقوب  الوطني  الدفاع  وزير  زار 

يف  معه  وبحث  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  ع��ون،  ج��وزاف  العماد 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ومهّمات  البالد،  يف  الأمنّية  الأو�ساع 

املناطق  خمتلف  يف  تنّفذها  التي  والج��راءات  واحتياجاتها، 

للحفاظ على الأمن وال�ستقرار.

الوزير ال�صّراف يعايد اللبنانيني

ا يف عيد الفطر املبارك،  توّجه وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ش ال�سّراف بالتهنئة اإىل اللبنانيني عموًما وامل�سلمني خ�سو�سً

اآماًل اأن يعيده الله على لبنان وقد ازداد منعة وقوة واأمًنا.

ونّوه الوزير ال�سّراف بالجراءات الأمنية التي اّتخذت حلفظ الأمن، موّجًها التحّية لكّل جندي اأم�سى العيد بعيًدا من 

عائلته وبيته وخلف الد�سم ويف الثكنات ليعّيد اللبنانيون باأمن واأمان.
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وزير الدفاع الوطني يتفّقد منطقة جبل لبنان الع�صكرية والكّلية احلربّية

زار وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ش ال�سّراف قيادة 

منطقة جبل لبنان الع�سكرية، حيث جال يف مقّر 

العميد  بقائدها  اجتمع  ثّم  ومن�ساآتها،  قيادتها 

ال�سباط،  من  عدد  ح�سور  يف  �سعيد  عدنان  الركن 

تفّقد  كما  بها،  املنوطة  املهّمات  على  واّطلع 

الوحدات الواقعة �سمن نطاقها.

احلربية  الكّلية  ال�سّراف  ال��وزي��ر  زار  كذلك، 

حيث جال برفقة قائدها العميد فادي غرّيب وعدد 

على  واّطلع  املختلفة،  اأق�سامها  يف  ال�سباط  من 

الرميم  اأعمال  تفقد  كما  التدريبّية،  ن�ساطاتها 

لتو�سيع  امل�ستقبلية  اخلطة  حول  �سرٍح  اإىل  وا�ستمع 

لقائه  ويف  وحت�سينها.  واملن�ساآت  والأبنية  املالعب 

دعاهم  الأوىل،  ال�سنة  يف  ال�سباط  التالمذة  مع 

الكّلية،  بتقاليد  ك  التم�سّ اإىل  ال�سّراف  الوزير 

ومواكبة  العلمي  التح�سيل  على  والن��ك��ب��اب 

التكنولوجي. التطّور 

اأّنه  اأثبت  اأنتم م�ستقبل هذا اجلي�ش الذي  واأ�ساف: 

مناقبية  واأكرثها  اأداًء  العامل  جيو�ش  اأف�سل  من 

وا�ستعداًدا للت�سحية واإمياًنا بالوطن...

مدى  على  ا�ستطاع  اللبناين  اجلي�ش  اإّن  وتابع: 

على  اإن  كبرية،  جناحات  ت�سجيل  من  �سنوات 

اأو على م�ستوى حت�سني  الإرهاب  م�ستوى مكافحة 

واإّننا  �سّده.  حتاك  التي  املوؤامرات  واإحباط  الوطن 

حملها  التي  ال�سعلة  حمل  يف  عليكم  ن��ع��ّول 

واإميان  عالية  مبناقبية  والتحّلي  �سبقكم،  من 

بالوطن، فاأنتم اأبناء هذا الوطن ومن �سيحميه.

التزام  التالمذة اىل  ال�سّراف  الوزير  ويف اخلتام، دعا 

اأّن وزارة الدفاع  واأّكد  املوؤ�س�سة الع�سكرية،  مبادىء 

ما  لتقدمي  الكبري  اجلهد  تبذلن  اجلي�ش  وقيادة 

يلزم يف �سبيل جتهيز الكّلية وتطويرها.





ا�ستقباالت 

القائد
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ال�سفري الأ�سرتايل

ال�سفري الأرميني ال�سفري ال�سوري

قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ي�صتقبل �صفراء

يف  مكتبه  يف  ع��ون،  ج��وزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

الريزة، ال�سفري الأ�سرايل ال�سّيد Glenn Miles ، وبحث معه يف 

الأو�ساع العامة والعالقات الثنائية بني جي�سي البلدين. كما 

ا�ستقبل ال�سفري ال�سوري ال�سّيد علي عبد الكرمي علي، وال�سفري 

الأرميني ال�سّيد �سموئيل مكرت�سيان، وجرى التداول يف اأو�ساع 

لبنان واملنطقة والعالقات الثنائّية.

... واملمّثل ال�صخ�صي لالأمني العام لالأمم املتحدة

لالأمم  العام  لالأمني  ال�سخ�سي  املمّثل  عون،  العماد  ا�ستقبل 

الأو�ساع  معها  وا�ستعر�ش   ،Cigrid Kaag ال�سّيدة  املتحدة 

العامة.

... ورئي�ش بعثة اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون رئي�ش بعثة اللجنة 

 Fabrizzio Carboni الدولية لل�سليب الأحمر يف لبنان ال�سيد

جورج  الأ�ستاذ  اللبناين  الأحمر  لل�سليب  العام  الأمني  بح�سور 

كتانة، وجرى التداول يف �سبل تعزيز التعاون بني اجلانبني.



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 14385

نائب مدير الوكالة الأمريكية للحّد من املخاطر الأمنّية

امل�ست�سار ال�سرتاتيجي لربنامج التعاون الأمني الربيطاين

قائد العمليات اخلا�سة امل�سرتكة الأمريكية

كبري م�ست�ساري وزارة الدفاع الربيطانية ل�سوؤون ال�سرق الأو�سط

... وقادة يف اجلي�ش الأمريكي

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

 Austin قائد العمليات اخلا�سة امل�سركة الأمريكية العماد

 ،Elizabeth Richard ال�سفرية  ح�سور  يف   ،Scott Miller
.Daniel Mouton وامللحق الدفاعي الأمريكي العقيد

ا يف ح�سور ال�سفرية Richard وملحق الدفاع  كما التقى اأي�سً

مدير  نائب   ،Ulises V. Calvo العقيد  ال�سابق  الأمريكي 

الأدم��ريال  الأمنّية  املخاطر  من  للحّد  الأمريكية  الوكالة 

Scott Jerabek على راأ�ش وفد مرافق.
التعاون بني جي�سي  اللقاءين عالقات  البحث خالل  وتناول 

اخلا�سة  ال��وح��دات  تدريب  جم��الت  يف  ا  خ�سو�سً البلدين، 

وجتهيزها ومكافحة الإرهاب.

... ووفوًدا بريطانية

الدفاع  وزارة  العماد قائد اجلي�ش، كبري م�ست�ساري  ا�ستقبل   

 ،Thomas Beckett الفريق  الأو�سط  ال�سرق  ل�سوؤون  الربيطانية 

املقدم  الع�سكري  وامللحق   ،Hugo Shorterال�سفري ح�سور  يف 

لبنان  يف  العامة  الأو�ساع  البحث  وتناول   ،Chris Gunning
للجي�ش  املقّدمة  الربيطانية  امل�ساعدات  وبرنامج  واملنطقة، 

ا يف جمال �سبط احلدود الرّبية. اللبناين، خ�سو�سً

لربنامج  ال�سراتيجي  امل�ست�سار  اجلي�ش،  قائد  التقى  كما 

التعاون الأمني الربيطاين املتعّلق مب�سروع �سبط احلدود الفريق 

املتقاعد Graeme Lamb، يف ح�سور ال�سفري Shorter، وجرى 

البلدين،  جي�سي  بني  الع�سكري  التعاون  عالقات  يف  التداول 

ا يف جمالت التدريب ومراقبة احلدود. خ�سو�سً
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امللحق الع�سكري الإ�سباين رئي�س اأركان الدفاع الإ�سباين

... ومدير الت�صّلح يف هيئة 

الأركان العامة للجيو�ش الفرن�صية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، مدير الت�سّلح يف هيئة الأركان العامة 

معه  وبحث   ،Bertrand Boyard العميد  الفرن�سية  للجيو�ش 

يف العالقات الثنائية بني جي�سي البلدين، ومو�سوع الهبة التي 

ت�سّلمها اجلي�ش اللبناين من ال�سلطات الفرن�سية.

... وقائد العمليات امل�صرتكة يف اجلي�ش الكندي

العمليات  قائد  الريزة،  يف  مكتبه  يف  عون،  العماد  ا�ستقبل 

امل�سركة يف اجلي�ش الكندي اجلرنال Stephen Bowes على 

راأ�ش وفد مرافق، وتناول البحث العالقات الثنائية بني جي�سي 

البلدين.

... وقائد قّوات الأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، قائد قّوات الأمم املّتحدة املوؤقتة 

يف لبنان اللواء مايكل بريي، وا�ستعر�سا الأو�ساع على احلدود 

اجلنوبية والتعاون القائم بني اجلانبني.

اأركان  رئي�ش  عون،  ج��وزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

 ،Fernando Alejandre Martinez الدفاع الإ�سباين اجلرنال

بني  الثنائية  العالقات  البحث  وتناول  مرافق.  وفد  راأ�ش  على 

جي�سي البلدين، ومهّمة الوحدة الإ�سبانية العاملة �سمن قّوات 

الأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان.

 Ricardo العقيد  الإ�سباين  الع�سكري  امللحق  التقى  كما 

خلفه  فيها  قّدم  وداعّية  زي��ارة  يف   ،Pardo Lopez Fando
.Jose Antonio Vega Mancera العقيد

... ورئي�ش اأركان الدفاع الإ�صباين



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 16385

النائب اإيلي عون

النائب �سيمون اأبي رمياالنائب هادي حبي�س

النائب خالد زهرمانالنائبان نبيل نقول وعبا�س ها�سم

... ونّواًبا

عون،  اإيلي  ال�سادة:  النّواب  اجلي�ش  قائد  العماد  ا�ستقبل 

هادي حبي�ش، �سيمون اأبي رميا، عبا�ش ها�سم، نبيل نقول، 

�سعد  اأنطوان  فتفت،  اأحمد  املقداد،  علي  زهرمان،  خالد 

وهرني احللو، وتناول البحث الأو�ساع العامة يف البالد.

النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة  رئي�ش  ا�ستقبل  كما 
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النائب علي املقداد

النائبان اأنطوان �سعد وهرني احللوالنائب اأحمد فتفت

النائب ابراهيم كنعان مع وفد من رابطة قدماء القوى امل�سّلحةالنائب حممد رعد واحلاج وفيق �سفا

حممد رعد واحلاج وفيق �سفا، اللذين اأ�سادا بدور اجلي�ش يف 

والنائب  وا�ستقراره،  اأمنه  الوطن و�سمان  الدفاع عن حدود 

ابراهيم كنعان مع وفد من رابطة قدماء القوى امل�سّلحة، 

ورئي�ش الأركان  اللواء عثمان عثمان  الرابطة  �سّم رئي�ش 

من  عدد  جانب  اإىل  امل�سري،  �سوقي  الركن  اللواء  ال�سابق 

ال�سباط املتقاعدين.



... وتراأ�ش اجتماًعا اأمنًيا

عقد قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون يف مكتبه 

يف الريزة، اجتماًعا مع قادة الأجهزة الأمنية، �سمَّ 

اللواء  الداخلي  الأم��ن  قوى  عام  مدير  من  كاًل 

طوين  اللواء  الدولة  اأمن  عام  مدير  عثمان،  عماد 

�سليبا، العميد ريا�ش طه ممّثاًل مدير عام الأمن 

العام اللواء عبا�ش اإبراهيم، مدير املخابرات العميد 

الركن اأنطوان من�سور وم�ست�سار رئي�ش اجلمهورية 

خالل  ُبحثت  وقد  والع�سكرية.  الأمنية  لل�سوؤون 

و�سبل تعزيز  البالد،  الأمنية يف  الأو�ساع  الجتماع 

�سوء  يف  اجلميع  بني  والتن�سيق  التعاون  اإج��راءات 

والفردية  املنّظمة  اجلرائم  ومكافحة  الإرهابّية،  واخلاليا  ال�سبكات  مالحقة  جمال  يف  ا  خ�سو�سً الّراهنة،  التطّورات 

و�سالمتهم خالل فرة عيد  املواطنني  اأمن  للحفاظ على  املنا�سبة  الأمنّية  التدابري  اتخاذ  اإىل  بالإ�سافة  اأنواعها،  على 

ال�سعيد. الفطر 

ا�ستقباالت 

القائد

العدد 18385

وزير ال�سناعة يرافقه رئي�س بلدية بعلبك

وزير الدولة ل�سوؤون الّنازحني  وزير الت�سالت

... ووزراء

ال�سناعة  وزير  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ش،  قائد  ا�ستقبل 

النائب ح�سني احلاج ح�سن يرافقه رئي�ش بلدية بعلبك العميد 

املتقاعد ح�سني اللقي�ش، ووزير الت�سالت النائب جمال اجلراح، 

ووزير الدولة ل�سوؤون الّنازحني النائب معني املرعبي.،وجرى البحث 

يف التطّورات الّراهنة يف البالد.





قائد اجلي�ش

العماد جوزاف عون

يتفّقد كّلية فوؤاد �شهاب

للقيادة والأركان

وعدًدا من القطع 

 

عملّيتي  تالزم  اأهمية  على  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  �شّدد 

اأف�شل  لتحقيق  اجلي�ش،  يف  التخ�ش�شي  والتدريب  النوعي  الت�شليح 

وباأقل خ�شائر  باأق�شى �شرعة  املرتقبة وح�شمها  املعارك  النتائج خالل 

ب�شكٍل  تنمو  واللوج�شتية  القتالية  اجلي�ش  قدرات  اأّن  اإىل  لفًتا  ممكنة، 

ال�شديقة،  الدول  توّفره  الذي  الّنوعي  الع�شكري  الدعم  بف�شل  م�شتمّر 

خمتلف  على  املوؤ�ش�شة  يف  القائمة  التدريب  ور�شة  اإىل  بالإ�شافة 

امل�شتويات.

كالم العماد عون جاء خالل تفّقده كّلية فوؤاد �شهاب للقيادة والأركان 

يف  الثامن  امل�شاة  ولواء  كفر�شيما،  يف  اللوج�شتي  واللواء  الريحانية،  يف 

منطقة ال�شعديات، وفوج املدفعّية الثاين يف الك�شفّية – البرتون، حيث 

جال يف الأق�شام واملن�شاآت مّطلًعا على �شري العمل، ثّم اجتمع بال�شباط 

الاّلزمة. التوجيهات  والع�شكريني وزّودهم 

 

يف كّلية فوؤاد �شهاب للقيادة والأركان

يف كّلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان، تابع قائد اجلي�ش يف 

قاعة التدريب التقني على �شا�شة اإلكرتونية، مناورة تدريبية 

حتاكي  والثالثني،  ال���اح��دة  الأرك���ان  دورة  �شباط  نّفذها 

يف  منت�شرة  اإرهابية  جمم�عات  �شّد  اجلي�ش  ل�حدات  هج�ًما 

جرود منطقة عر�شال والق�شاء عليها.

ال���دورة،  �شباط  ب���اأداء  ع���ن  العماد  ن��ّ�ه  امل��ن��اورة،  ختام  ويف 

على  الإطار  هذا  يف  مثنًيا  عالية،  بحرفية  املناورة  وتنفيذهم 

اجلي�ش،  يف  العايل  التعليم  مب�شت�ى  لالرتقاء  الكّلية  جه�د 

واملهارات  القيادية  بامل�ؤهالت  يتمّتع�ن  قادة  �شباط  واإع��داد 

عملّيتي  ت��الزم  اأهمية  على  م�شّدًدا  املطل�بة،  القتالية 

لتحقيق  اجلي�ش،  يف  التخ�ش�شي  والتدريب  الن�عي  الت�شليح 

اأف�شل النتائج خالل املعارك املرتقبة، وبالتايل التمّكن من 

ح�شمها باأق�شى �شرعة وباأقل خ�شائر ممكنة.

 

اللوج�شتي اللواء 

يف  ع���ن  العماد  �شّدد  كفر�شيما،  يف  الل�ج�شتي  ال��ل���اء  يف 

جوالت 

القائد

العدد 20385
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الذي  الطليعي  ال��دور  على  والع�شكريني  ال�شباط  مع  لقائه 

احتياجات  خمتلف  تاأمني  جلهة  الل�ج�شتي،  الل�اء  به  يق�م 

لإبقاء  وعنا�ش�ره  قيادته  بجه�د  منّ�ًه�ا  اجلي�ش،  وح��دات 

جانب  اإىل  دائمة،  جه�زية  حال  يف  والذخائر  وال�شالح  العتاد 

املثابرة على تط�ير قدراته الفّنية والتقنّية وتكثيف الدورات 

والتجهيزات  املعدات  للتعامل بكفاءة عالية مع  التدريبية، 

احلديثة.

ال�حدات  عمل  تكامل  اأهمّية  على  اجلي�ش  قائد  و�شّدد 

لإجناح  الأ�شلحة،  وخمتلف  والإداري��ة  والل�ج�شتية  امليدانية 

اجلي�ش  ق��درات  اأّن  اإىل  لفًتا  والأمنية،  الدفاعية  املهّمات 

الدعم  بف�شل  م�شتمّر  ب�شكٍل  تنم�  والل�ج�شتية  القتالية 

اإىل  بالإ�شافة  ال�شديقة،  الدول  ت�ّفره  الذي  الن�عي  الع�شكري 

ور�شة التدريب القائمة يف امل�ؤ�ش�شة على خمتلف امل�شت�يات.

 

لواء امل�شاة الثامن

منطقة  يف  الثامن  امل�شاة  ل���اء  ع�ن  العماد  تفّقد  كذلك، 

ال�شعديات، حيث اجتمع بقائده العميد الركن عبد ال�شالم 

احلاج واأركانه، وعدد من ال�شباط وزّودهم الت�جيهات. كما 

جال العماد قائد اجلي�ش يف مراكز وحدات الل�اء املنت�شرة يف 

املنطقة واّطلع على اأو�شاعها مثنًيا على جه�د الع�شكريني 

وعطاءاتهم.

 

فوج املدفعّية الثاين

العماد  البرتون، جال   – الك�شفّية  الثاين يف  املدفعّية  ف�ج  يف 

�شري  على  واّطلع  ومن�شاآته  الف�ج  اأق�شام  يف  اجلي�ش  قائد 

التدريبية ومهّماته امليدانية. ن�شاطاته 

وقد نّ�ه العماد ع�ن خالل لقائه ال�شباط والع�شكريني، باأداء 

الّناري  الدعم  ت�فري  يف  الفاعلة  م�شاركته  ا  خ�ش��شً الف�ج 

يف  بقّ�ة  اأ�شهم  ما  ال�شرقية،  احلدود  على  املنت�شرة  لل�حدات 

املبادرة  على  قدرتها  و�شّل  الإرهابية  التنظيمات  حما�شرة 

والتحّرك، لفًتا اإىل التاريخ العريق ل�شالح املدفعية يف اجلي�ش 

اإىل  ال�شعي  وم�ؤّكًدا  امل�اجهات،  الكبرية يف ح�شم  واإجنازاته 

تعزيز قدراته مبزيٍد من املدافع والأعتدة املتطّ�رة التي تتنا�شب 

مع �شروط املعركة احلديثة.

تامة،  جه�زية  على  البقاء  اإىل  الع�شكريني  داعًيا  وختم 

ا�شتعداًدا للقيام باملهّمات املرتقبة.



ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان

العدد 22385

النائبان اأنطوان �سعد وهرني حلو

ملحق الدفاع الأمريكي

مدير �سوؤون لبنان يف مكتب وزير الدفاع الأمريكي

النائب ريا�ض رحال يرافقه الوزير اأمين �سقري

رئي�ض مكتب التعاون الع�سكري الأمريكي

الأ�ستاذ دريد ياغي

رئي�ش الأركان ي�شتقبل �شخ�شيات ووفوًدا

يف  ماّلك،  حات�م  الركن  الل�اء  الأرك��ان  رئي��ش  ا�شتقب�ل 

حل�،  وهرني  �شعد  اأنط�ان  ال�شادة:  الّن�اب  الريزة،  يف  مكتبه 

يف  معهم  وبحث  �شقري،  اأمي��ن  ال�زير  يرافقه  رح��ال  وريا�ش 

الأو�شاع الّراهنة.

الدفاع  ملح�ق  من  كاًل  ماّلك،  الركن  الل��اء  وا�شتقبل 

الأمريكي العقيد Ulises.V.Calvo، ورئي�ش مكتب التعاون 

كما  وداعّيتني.  زيارتني  يف   Phil Messer املقدم  الع�شكري 

الأمريكي  الدفاع  وزير  مكتب  يف  لبنان  �ش�ؤون  مدير  التقى 

التعاون  Commander Fran Conole، وبحث معه يف �شبل 
بني اجلي�شني اللبناين والأمريكي.
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ال�سّيد عبد اللـه ب�ستاين

وفد من بلدية البرية

وفد من بلدية ينطا

ال�سّيد جميل بريم

وفد من موؤ�س�سة العرفان التوحيدية

وفد من بلدية عني اإبل

وفد من بلدية راأ�ض املنت

التقّدمي  احل��زب  رئي�ش  نائب  الأرك���ان،  رئي�ش  زّوار  وم��ن 

العرفان  م�ؤ�ش�شة  من  ووف��د  ياغي،  دري��د  الأ�شتاذ  ال�شرتاكي 

الأعمال  ورجال  ك�كا�ش،  حمزة  ال�شيخ  برئا�شة  الت�حيدية 

عبد الل�ه ب�شتاين وجميل بريم.

 – البرية  بلديات:  من  وف�د  مع  لقاءات  له  كانت  كذلك، 

عكار، عني اإبل، ينطا وراأ�ش املنت.



جوالت 

رئي�س االأركان

العدد 24385

رئي�ش الأركان يتفّقد كّلية فوؤاد �شهاب 

للقيادة والأركان ومركز البحوث والدرا�شات 

ال�شرتاتيجية وال�شرطة الع�شكرية ولواء الدعم

كّلية  ماّلك،  حامت  الركن  الل�اء  الأرك��ان  رئي�ش  تفّقد 

والدرا�شات  البح�ث  ومركز  والأرك��ان،  للقيادة  �شهاب  ف�ؤاد 

ال�شرتاتيجية، وال�شرطة الع�شكرية، ول�اء الدعم يف الريحانية، 

واأو�شاعها  فيها،  والتدريب  التعليم  �شري  على  اّطلع  حيث 

ونقل  والع�شكريني  بال�شباط  ثّم اجتمع  والإدارية،  الل�ج�شتية 

اإليهم ت�جيهات قائد اجلي�ش العماد ج�زاف ع�ن.

وقد اأثنى رئي�ش الأركان على دور التعليم الع�شكري العايل 

يف اجلي�ش، جلهة اإعداد قادة اأكّفاء جديرين بتحّمل امل�ش�ؤولية 

... وفوج املدفعّية الأول وثكنة الكرنتينا

كذلك، تفّقد رئي�ش الأركان قيادة ف�ج املدفعّية الأول يف الكرنتينا، حيث جال يف اأق�شامه ومن�شاآته واّطلع على ن�شاطاته 

الفاعلة  وم�شاهمته  اجلي�ش،  لق�ى  الّناري  الدعم  تقدمي  يف  الف�ج  بدور  منّ�ًها  وع�شكرييه،  ب�شباطه  اجتمع  ثّم  التدريبية، 

متابعة  م�ؤّكًدا  ال�شرقية،  احلدود  على  امل�شب�هة  ون�شاطاتهم  وحتّركاتهم  الإرهابيني  جتّمعات  �شّد  ال�شتباقية  العمليات  يف 

... وموقع حمانا ومديرية ال�شوؤون اجلغرافية

لبنان  قائد منطقة جبل  يرافقه  الركن ماّلك  الل�اء  تفّقد 

�شعيد  ثكنة  يف  حمانا  م�قع  �شعيد،  عدنان  الركن  العميد 

اخلطيب، حيث جال يف من�شاآته واّطلع على اأو�شاعه الإدارية 

والتدريبية، ثّم ا�شتمع يف مركز التدريب املتقّدم التابع لفرع 

مكافحة الإرهاب والتج�ش�ش يف مديرية املخابرات، اإىل اإيجاز 

عن الن�شاطات التي ينّفذها املركز واأ�شاليب التدريب احلديثة 

املعتمدة فيه. 

ال�شباط  لقائه  خ��الل  م���اّلك  ال��رك��ن  ال��ل���اء  اأّك���د  وق��د 

ب�شرعة  ت�شري  اجلي�ش  يف  التدريب  ور�شة  اأّن  والع�شكريني، 
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ال�شرطة  بدور  نّ�ه  كما  لل�حدات،  واملعن�ية  والإدارية  امليدانية 

الع�شكرية يف احلفاظ على الن�شباط داخل امل�ؤ�ش�شة، وامل�اظبة 

على اإجراء التحقيقات يف اإطار القان�ن والتجّرد والعدالة وحق�ق 

الإن�شان، ودور ل�اء الدعم يف تقدمي امل�شاندة القتالية لل�حدات 

العمالنية. 

احلدود  على  للجي�ش  احل��ايل  امليداين  ال��شع  خ�ّش  ما  ويف 

اجلن�بية وال�شرقية، اأّكد رئي�ش الأركان اأنه اأف�شل من اأّي وقت 

م�شى، واأّن ق�ى اجلي�ش قادرة على اقتالع اأّي خلّية اإرهابية يف 

الداخل وهي م�شّممة على ذلك. ولن يك�ن اأمام املجم�عات 

الت�شليم  اإّل  املطاف،  امل�ج�دة على احلدود يف نهاية  الإرهابية 

واخل�ش�ع للعدالة اأو الندحار.

وال�شتعداد  اليقظة  من  مزيد  اإىل  الع�شكريني  داعًيا  وختم 

لتح�شني ال�شتقرار ال�طني، وم�اكبة اأّي ا�شتحقاق مرتقب.

القيادة العمل على تعزيز اإمكانات �شالح املدفعّية عديًدا وعتاًدا وتدريًبا.

ا ف�ج م��شيقى اجلي�ش وق�شمي املطب�عات والدرا�شات التابعني ملديرية الت�جيه يف الكرنتينا،  كما تفّقد رئي�ش الأركان اأي�شً

عالقته  وتر�شيخ  للجي�ش،  والإعالمي  الثقايف  ال�جه  واإظهار  الع�شكريني،  معن�يات  رفع  يف  ال�حدات  هذه  دور  على  مثنًيا 

باملجتمع املدين.

عتاد  اأو  �شالح  كّل  مع  عالية  بكفاءة  التعامل  اإىل  لل��ش�ل 

حديث، ولتعزيز قدرة ال�حدات القتالية. 

ثم تفّقد رئي�ش الأركان مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية يف منطقة 

عاريا، حيث اّطلع على اأو�شاعها ومهّماتها، منّ�ًها بالتقّدم 

اخلرائط  اإعداد  جمال  يف  املديرية  اأحرزته  الذي  والفنّي  التقني 

واملن�ش�رات والقيام بالأعمال الطب�غرافية، م�ؤّكًدا الدور البارز 

ا جلهة  الذي ت�ؤّديه على ال�شعيدين ال�طني والع�شكري، خ�ش��شً

ت�ثيق احلدود والأرا�شي اللبنانية، وو�شع اإمكاناتها وخرباتها 

بال�ش�ؤون  املعنّية  تلك  �شّيما  ل  الر�شمية،  الإدارات  بت�شّرف 

العقارية.
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عملية عر�شال: اجلي�ش ي�شابق اخلطر

والعمليات النوعية �شتتكثف

اإنه  اأكرث من هدف له،  الربح  اأن  ي�شابق جي�شنا اخلطر منذ �شنوات. يعرف يف كل مّرة 

خياره الوحيد والأكيد، ليبقى الوطن.

ال�شباق م�شتمر، فالإرهابيون ما زالوا يحاولون الت�شلل لزرع املوت والدمار، لكّن قواعد 

اللعبة تغرّيت اإىل حّد بعيد. فال�شربة القا�شية حتّل بالإرهابيني قبل اأن يتحركوا. هذا ما 

ح�شل فجر اجلمعة 30 حزيران املن�شرم يف عر�شال، وقبله يف تواريخ واأماكن اأخرى. وهذا 

واأحقادهم  جرائمهم  زرع  والإن�شانية  لبنان  اأعداء  فيها  يحاول  مّرة  كّل  يف  �شيح�شل  ما 

وحرفيتهم  ع�شكريينا  خربة  اأّن  والأه��م،  و�شوارعنا...  وبلداتنا  مدننا  يف  وغدرهم 

املعقودتني على عزم و�شجاعة ل تنال منها ال�شعوبات مهما ق�شت، رفعت م�شتوى اأدائهم 

بو�شوح. فهم ينّفذون عملياتهم ويعودون منها من دون خ�شائر يف �شفوفهم، اأو بخ�شائر 

حمدودة، على الرغم من �شعوبة هذه العمليات وارتفاع ن�شبة خطورتها.

ماذا ح�شل فجر 30 حزيران؟

تتعلق  معل�مات  اجلي�ش  يف  املعنية  اجلهات  لدى  جتّمعت 

الداخل  يف  اإرهابية  عمليات  لتنفيذ  انتحاريني  بتجهيز 

اللبناين. ُحّدد الهدف واجتهت ق�ة من اجلي�ش اإىل خميم الن�ر 

العائد للنازحني ال�ش�ريني يف بلدة عر�شال. ويف اأثناء قيام الق�ة 

مبهمة التفتي�ش، اأقدم انتحاري على تفجري نف�شه اأمام اإحدى 

الدوريات املداهمة، ما اأّدى اإىل مقتله واإ�شابة ثالثة ع�شكريني 

بجروح غري خطرة.

تابعت الق�ة تنفيذ مهماتها، فاأقدم ثالثة انتحاريني اآخرين 

على تفجري اأنف�شهم، وكان اأحدهم و�شط اأفراد عائلة نازحة، 

ما اأدى اإىل وفاة طفلة للعائلة. كذلك فجر الإرهابي�ن عب�ة 

نا�شفة، لكنهم مل يفلح�ا يف اإحلاق الأذى باأي من الع�شكريني، 

نا�شفة معّدة للتفجري، عمل  اأربع عب�ات  الق�ة  فيما �شبطت 

اخلبري الع�شكري على تفجريها ف�ًرا يف اأمكنتها.

اأخرى  ق�ة  كانت  نف�شها،  املنطقة  يف 

للجي�ش تق�م بعملية تفتي�ش يف خميم 

ا كان ثمة اإرهابي�ن  القارية. هناك اأي�شً

اأحدهم  جرائمهم.  لرتكاب  جاهزون 

مات  نا�شف،  حزام  ب�ا�شطة  نف�شه  فّجر 

بحقده، وجنا الع�شكري�ن، لكن قنبلة 

اأربعة بجروح  اأ�شابت  اآخر  اإرهابي  رماها 

طفيفة.

 

قائد اجلي�ش يف امليدان

الذي  العماد ج�زاف ع�ن  قائد اجلي�ش 

ت�ّجه اإىل عر�شال عقب العملّية، التقى 

بت�شحياتهم،  نّ�ه  املهمة.  نّفذوا  الذين  والع�شكريني  ال�شباط 

على  واأث��ن��ى  اجل��رح��ى،  لرفاقهم  العاجل  ال�شفاء  متمنًيا 

�شجاعتهم يف م�اجهة الإرهابيني، وعلى اأدائهم املهمة بدقة 

واحرتاف عاليني، م�شيًدا بحر�شهم التام على جتنيب �شكان 

املخّيمني وق�ع خ�شائر يف �شف�فهم، واأّكد التزام القيادة الدائم 

حماية املدنيني يف جميع العمليات الع�شكرية.

واإذ اأ�شار اإىل اأن ما جرى، ي�ؤكد مّرة اأخرى قرار اجلي�ش احلا�شم 

يف الق�شاء على التنظيمات الإرهابية وخالياها واأفرادها، لفت 

العماد ع�ن اإىل اأن املرحلة املقبلة �شت�شهد تكثيف العمليات 

اإىل  الع�شكريني  داعًيا  اخلبيث،  ال�شّر  هذا  لقتالع  الن�عية 

مزيد من اليقظة واجله�زية وال�شتعداد للت�شحية، دفاًعا عن 

ال�طن وحفاًظا على اأمنه وا�شتقراره.

ويف منا�شبة مرور عام على التفجريات الإرهابية التي تعّر�شت 

حيث  فيها،  البلدية  مبنى  اجلي�ش  قائد  زار  القاع،  بلدة  لها 
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الأه��ايل،  من  وع��دًدا  واملخاتري  البلدي  املجل�ش  اأع�شاء  التقى 

الذين اأعرب�ا عن تقديرهم جله�د اجلي�ش وت�شحياته يف �شبيل 

طماأن  جهته،  من  احلدودية.  والبلدات  القرى  اأهايل  حماية 

ولن  جانبهم  اإىل  �شيبقى  اجلي�ش  اأّن  اإىل  الأهايل  ع�ن  العماد 

ي�شمح لالإرهاب بتهديد اأمنهم و�شالمتهم.

رزق  م�شت�شفيي  العماد ع�ن يف  اجلي�ش  قائد  تفّقد  كذلك، 

العملية،  خالل  اأ�شيب�ا  الذين  اجلرحى  الع�شكريني  وال��روم، 

و�شجاعتهم،  بت�شحياتهم  منّ�ًها  اأو�شاعهم،  على  واّطلع 

ا لهم ال�شفاء العاجل. ومتمنيًّ

وزير الدفاع الوطني: اجلي�ش جّنب لبنان خطًرا كبرًيا

اجلرحى  ال�شّراف  ريا�ش  يعق�ب  ال�طني  الدفاع  وزير  عاد 

يف  الأمنية  العملية  خ��الل  اأ�شيب�ا  الذين  الع�شكريني 

للعالج،  فيها  يخ�شع�ن  التي  امل�شت�شفيات  فزار  عر�شال، 

ال�شفاء  لهم  متمنًيا  اأو�شاعهم،  على  الأطباء  من  واّطلع 

العاجل.

وثّمن ال�زير ال�شّراف اجله�د التي بذلها ه�ؤلء الع�شكري�ن 

به  قام  ما  اأن  م�شّدًدا على  و�شعبه،  لبنان  �شبيل حماية  يف 

كبرًيا،  خطًرا  لبنان  جّنب  املا�شية،  الأي��ام  يف  اجلي�ش 

من  التي  وال�شتباقية  ال�قائية  العمليات  اأهمية  وكّر�ش 

الإرهابية  ال�شبكات  ك�شف  �شاأنها 

ومنعها من العبث باأمن ال�طن.

واأّكد ال�شّراف البقاء اإىل جانب اجلي�ش، 

الأمن  على  للحفاظ  م�شريته  يف  ودعمه 

�شًرا،  لبنان ب�جه كل من يرتّب�ش به  يف 

مرّكًزا على اأهمّية التن�شيق القائم بني 

والذي  الأمنية،  امل�ؤ�ش�شات  وباقي  اجلي�ش 

خالل  م��ن  الإيجابية  نتائجه  ظهرت 

ك�شف العديد من ال�شبكات الإرهابية.





اإعداد: روجينا خليل ال�شختورة
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تخريج دورة الأركان الواحدة والثالثني

اللواء الركن حامت ماّلك:

ال�شارات اإ�شعار بامل�شوؤولية

اإ�شعار  اأكتافكم من الآن و�شاعًدا، هي  اأّن ال�شارات احلمراء التي �شتزّين  »تذّكروا دائًما 

بامل�شوؤولية القيادية التي �شتوكل اإليكم، ورمز للكفاءة التي تبنى يف الأ�شا�ش على املوهبة، 

الأمل يف  الكثري من  اإّل باجلهد والتعب واملثابرة. جي�شكم يعقد عليكم  لكنها ل تكتمل 

ت�شمو  هكذا  الواجب.  اأدائكم  معر�ش  يف  وعطاًء  وعزًما  اإرادًة  تّدخروا  فال  الأيام،  مقبل 

اجليو�ش وهكذا ت�شان الأوطان«.

كالم اللواء الركن ماّلك هذا جاء خالل تروؤ�شه احتفال تخريج دورة الأركان الواحدة 

والثالثني يف كلية فوؤاد �شهاب للقيادة والأركان، ممثاًل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون.

الوقائع

للقيادة  �شهاب  ف���ؤاد  كلية  يف  اأقيم 

والأركان يف الريحانية، احتفال تخريج 

التي  والثالثني،  ال�احدة  الأرك��ان  دورة 

�شّمت ت�شعة و�شتني �شابًطا من اجلي�ش 

ومن الأجهزة الأمنية، ومن م�شر والأردن 

وال�ش�دان وفرن�شا.

الل�اء  الأركان  رئي�ش  الحتفال  تراأ�ش 

ال��رك��ن ح���امت م���اّلك مم��ث��اًل قائد 

وح�شره  ع���ن،  ج���زاف  العماد  اجلي�ش 

عدد من ال�شفراء وامللحقني الع�شكريني 

ومم��ث��ل��ي ق����ادة الأج����ه����زة الأم��ن��ي��ة 

الر�شمية،  والإدارات  ال�طنية  واجلامعات 

وال�ش�دان،  م�شر  من  ع�شكريان  ووفدان 

اإىل جانب عدد من كبار �شباط اجلي�ش 

وعائالت املتخرجني.

تال  اللبناين،  ال�طني  الن�شيد  بعد 

النتيجة  فقيه  ح�شن  الركن  العميد 

بالتخرج،  اخلا�شة  واملذكرات  النهائية 

الدروع  وتبادل  ال�شهادات  ت�شليم  وجرى 

ح�شني  البحري  املقدم  ال��دورة  طليع  بني 

الركن  العميد  الكلية  وق��ائ��د  ب��زي 

الطيار ب�شام يا�شني. وبعد كلمتي طليع 

والأجانب،  العرب  ال�شباط  الدورة وممثل 

األقى قائد الكلية كلمته، ثّم كانت 

الكلمة لل�اء الركن حامت ماّلك.

اللواء الركن ماّلك

كلمته  الأرك����ان  رئي�ش  ا�شتهّل 

فخًرا  الكلّية  ه��ذه  »يكفي  بالق�ل: 

للجي�ش  الأّول  القائد  ا�شم  حتمل  اأّنها 

للجمه�رية  الثالث  والرئي�ش  اللبناين 

الل�اء  اأعني  ال�شتقالل،  بعد  اللبنانية 

قاماتنا  اأحد  وه�  �شهاب،  ف�ؤاد  الراحل 

ونقّدر.  جنلُّ  التي  والع�شكرية  ال�طنية 

ويكفيها فخًرا كذلك، اأّنها ا�شتحّقت 

الثالثي: معرفة،  �شعارها  والفعل  بالق�ل 

هي  واملعرفة  ل،  كيف  جن��اح.  تطّ�ر، 

�شراج الفكر وب��شلة الطريق اإىل اإدراك 

احلّق واحلقيقة، والتطّ�ر ه� �شّنة احلياة 

ومهما  املعرفة  تبقى  دونه  ومن  ونب�شها، 

عال �شاأنها، قا�شرة عن م�اكبة الع�شر 
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وتلبية احتياجاته، واأخرًيا النجاح، وه� 

اإليه  �شعت  طاملا  ال��ذي  الأ�شمى  الهدف 

الكلّية، لتهديه عهًدا ووعًدا للم�ؤ�ش�شة 

وال�طن«.

املتخرجني،  القادة  ال�شباط  اإىل  وت�ّجه 

التكن�ل�جيا  ث����رة  زم��ن  »يف  ف��ق��ال: 

خمتلف  يف  الهائل  الع�شكري  والتقّدم 

احل��ق���ل والخ��ت�����ش��ا���ش��ات، ب���ات من 

الأرك���ان،  دورة  ت��ك���ن  اأن  البديهي 

ي�شعى  قائٍد  �شابٍط  كّل  طم�ح  حمّط 

مقبل  يف  ليك�ن  بنف�شه،  الرتقاء  اإىل 

وحدٍة كربى  قيادة  بت�شّلم  الأيام جديًرا 

وظيفة  من  فينتقل  اأركانها،  اأحد  اأو 

اإىل  وامل�شرف،  واملنّفذ  امل���ّج��ه  ال�شابط 

القرار.  و�شانع  املخّطط  ال�شابط  وظيفة 

اأّنكم قد مل�شتم ذلك كّله  ول �شّك يف 

خالل  من  �ش�اء  الدرا�شة،  مقاعد  على 

ع�شكرية  عل�م  م��ن  اكت�شبتم  م��ا 

اأو  و�شاملة،  مكثفة  ب�ش�رة  وثقافية 

احلديثة  والتقنيات  املهارات  خالل  من 

املناهج  وفق  اأدائ��ه��ا،  يف  متر�شتم  التي 

باتت  وال��ت��ي  للكلّية،  التعليمية 

تلك  واأ�شاليبها،  مب�شم�نها  حتاكي 

املعتمدة يف اأكرث جي��ش العامل تقّدًما.

غري اأّن ذلك وعلى اأهميته ل يجب اأن 

اإليكم،  بالن�شبة  املطاف  نهاية  يك�ن 

والأ�شاليب  ين�شب،  ل  بحٌر  فاملعرفة 

القتال،  وظ��روف  الع�شكرية  وال��ق��درات 

هنا  من  م�شتمرين.  تغيري  اأو  تطّ�ر  يف 

املرتقبة،  امل�ش�ؤوليات  عليكم  حتّتم 

واأن  بنيتم،  ما  على  املزيد  تراكم�ا  اأن 

كّل  مل�اكبة  جهدكم  ق�شارى  تبذل�ا 

جديٍد يف خمتلف هذه املجالت«.

وتابع: »تتخّرج�ن الي�م يف وقٍت ي�ا�شل 

بكّل  الإرهاب  مقارعة  جي�شكم  فيه 

من  حيًنا  خطره  م�شتبًقا  وق��ّ�ة،  ع��زٍم 

حتبط  وقائية،  ن�عية  عمليات  خالل 

اأ�ش�اكه  وتقتلع  مهدها  يف  خمّططاته 

الإج��رام��ي��ة، وح��ي��ًن��ا اآخ���ر م��ن خالل 

الت�شّدي املبا�شر له على احلدود ال�شرقية. 

وه������ذه امل��ه��ّم��ة 

ال��ن��ب��ي��ل��ة ال��ت��ي 

من  لبنان  ن  حت�شّ

الإرهابيني  عبث 

رياح احلروب  ومن 

انفكت  ما  التي 

باملنطقة،  تع�شف 

اجلي�ش  ت�شغل  ل 

ع��ل��ى الإط����الق، 

ع�����ن م��ه��ّم��ت��ه 

الدفاع  يف  امل�ازية 

ع������ن احل��������دود 

اجل��ن���ب��ي��ة ���ش��ّد 

الإ�شرائيلي،  العدّو 

مكافحة  يف  اأو 

ال�شتقرار  وح��ف��ظ  املنظمة  اجل��رائ��م 

ال�شتحقاقات  اإجراء  و�شمان  الداخلي، 

ال�طنية على اأن�اعها.

ول��ل��ت��ذك��ري ف��ق��ط، ف�����اإّن اجل��ي�����ش 

ا�شت�شعار  يف  ال�شّباق  ك��ان  اللبناين 

فمنذ  الإره��اب��ي��ة،  التنظيمات  خطر 

 ،2000 العام  مطلع  يف  ال�شنية  معركة 

�شّد  الأخ��رى  تل�  امل�اجهة  يخ��ش  وه� 

اأ�شكالها  مبختلف  التنظيمات  تلك 

عليها  النت�شار  حمّقًقا  وم�شّمياتها، 

اأّن  واعلم�ا  امل�اجهات.  هذه  جميع  يف 

معركتنا �شتبقى مفت�حة مع الإرهاب، 

حتى دحره وا�شتئ�شال براثنه نهائًيا من 

الدفاع  معركة  لأّنها  ال�طن،  ج�شم 

عن وحدة لبنان، وعن ر�شالته الإن�شانية 

لتالقي  ف���ّذ  ك��ن��م���ذٍج  ال��ت��اري��خ��ي��ة، 

جتربة  ولنجاح  واحل�شارات،  الثقافات 

التنّ�ع يف ال�حدة وال�حدة يف التنّ�ع«.

وبا�شم قائد اجلي�ش العماد ج�زاف ع�ن، 

ال�شباط  اإىل  الركن ماّلك  الل�اء  ت�ّجه 

املتخرجني بالتهنئة اخلال�شة والت�شجيع 

رفاًقا  بينكم  »اأخ�ّش  وق��ال:  امل�شتمّر، 

واململكة  العربية  م�شر  جمه�رية  من 

ال�ش�دان  وجمه�رية  الها�شمية  الأردنية 

ا�شتحق�ا  ال��ف��رن�����ش��ي��ة،  واجل��م��ه���ري��ة 

متثيل  �شرف  ومناقبيتهم  بجه�دهم 

اأن�شى  ول���ن  مت��ث��ي��ل.  خ��ري  جي��شهم 

مالك  اإىل  ال�شكر  ت�جيه  بالتاأكيد 

جامعيني،  واأ�شاتذة  �شباط  من  الكلية 

اأّن��ه��م  عالية  ب��ج��دارة  اأث��ب��ت���ا  اأن  بعد 

امللقاة  التعليمية  امل�ش�ؤولية  قدر  على 

اإىل  ال�شكر  كذلك  عاتقهم،  على 

ن�شيب  لها  ك��ان  ال��ت��ي  عائالتكم 

الجتماعية  والأع��ب��اء  ال�شرب  من  واف��ر 

اإىل  ان�شرافكم  ظ��ّل  يف  واحل��ي��ات��ي��ة، 

متابعة التدريب«.

وختم قائاًل: »تذّكروا دائًما اأّن ال�شارات 

من  اأكتافكم  �شتزّين  التي  احلمراء 

بامل�ش�ؤولية  اإ�شعار  هي  و���ش��اع��ًدا،  الآن 

ورمز  اإليكم،  �شت�كل  التي  القيادية 

على  الأ�شا�ش  يف  تبنى  التي  للكفاءة 

اإّل باجلهد  امل�هبة، لكنها ل تكتمل 

يعقد  جي�شكم  وامل��ث��اب��رة.  وال��ت��ع��ب 

مقبل  يف  الأم��ل  من  الكثري  عليكم 

الأيام، فال تّدخروا اإرادة وعزًما وعطاًء يف 

ت�شم�  ال�اجب. هكذا  اأدائكم  معر�ش 

اجلي��ش وهكذا ت�شان الأوطان«.

قائد الكلية

يف كلمته، قال قائد الكلية العميد 

»ي�شعدين  يا�شني:  ب�شام  الطيار  الركن 

اأعّزاء  �شي�ًفا  بكم  اأرّحب  اأن  وي�شّرفني 

للقيادة  �شهاب  ف���ؤاد  كلية  رح��اب  يف 

والأركان، اأهاًل و�شهاًل بكم جميًعا يف 
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هذا ال�شرح الأكادميي العريق، يف حفل 

تخريج دورة الأركان ال�احدة والثالثني.

ونيلهم  ال�شباط  بتخّرج  الفرح  ميتزج 

ال���ذي يغمر  ب��ال��ر���ش��ا  ال��رك��ن،  ���ش��ارة 

واإداري���ني،  مدربني،  �شباًطا،  الكلية، 

وهم  الرتب،  خمتلف  من  وع�شكريني 

يفخرون الي�م بنتائج عملهم وكّدهم، 

اإزاء  واأركانها  اجلي�ش  قيادة  وبارتياح 

لها،  املعطى  ال��دور  ووف��ق  الكلية  اأداء 

اجلي�ش،  يف  تعليمية  م�ؤ�ش�شة  كاأعلى 

ال�شباط  تدريب  الأ�شا�شية،  مهّم�تها 

قيادية  مراكز  ليت�ّل�ا  واإعدادهم  القادة 

خمتلف  يف  عليا  واإداري����ة  وعمالنية 

ال�حدات الع�شكرية«.

واأ�شاف: »ُتعترب دورة الأركان يف اجلي�ش 

م�شرية  يف  مف�شلية  حم��ّط��ًة  اللبناين 

قيادية  مراكز  لتبّ�ء  اللبناين  ال�شابط 

املناهج  �شم�لية  من  انطالًقا  ا�شة،  ح�شّ

التعليمية امل��ش�عة لهذه الدورة، بحيث 

التعليمية،  امل���اد  جانب  اإىل  تت�شمن 

وخارجية،  داخلية  وزي��ارات  حما�شرات 

اجلي��ش  م��ع��ارك  م��ن  العديد  ودرا���ش��ة 

ذلك  من  والأه���م  ونقدها.  وتقييمها 

متنّ�عة  قتالية  متارين  تنفيذ  كّله، 

ليتمّكن  جي�شنا،  مهّمات  حتاكي 

خمتلف  جمابهة  من  الركن  ال�شابط 

عمله  يف  الطارئة  وال��ظ��روف  الأو���ش��اع 

التخطيط  جلهة  ا  خ�ش��شً امل��ي��داين، 

على  التلقائي  والإ�شراف  للقتال  ال�شريع 

�شري املعارك«.

وتابع العميد الطيار يا�شني، قائاًل: »ما 

كانت الكلية لت�شل اإىل ما و�شلت اإليه 

متابعة  ل�ل  عاٍل،  تعليمي  م�شت�ًى  من 

على  و�شهرها  لأو�شاعها،  اجلي�ش  قيادة 

ت�فري الدعم لها، الدعم املعن�ي املتمثل 

بخرية  ورفدها  ودوره��ا،  م�قعها  بتعزيز 

والدعم  امل��درب��ني.  والأ���ش��ات��ذة  ال�شباط 

احتياجاتها  بتاأمني  املتمثل  امل���ادي 

اأن�اعها،  على  والل�ج�شتية  الإداري���ة 

احلديثة  والتقنيات  ال��شائل  وت���ف��ري 

املر�ش�مة  الأه��داف  حتقيق  تلّبي  التي 

التاأكيد  اأوّد  وهنا  التعليم.  ملناهج 

هي  املناهج  ه��ذه  تط�ير  عملية  ب��اأّن 

عملية م�شتمّرة بفعل تراكم التجارب 

التي  امل��ع��ارك  من  امل�شتقاة  واخل���ربات 

ا بفعل  واأي�شً تخ��شها اجلي��ش املعا�شرة، 

والتكن�ل�جيا  الع�شكري  العلم  تقّدم 

اأّن  يف  �شّك  ول  وامل��دن��ي��ة.  الع�شكرية 

اأ�شلحة  على  تباًعا  اجلي�ش  ح�ش�ل 

�شُي�اَكب  وحديثة  متطّ�رة  وم��ع��ّدات 

امل�اد  على  اإ�شافات  اأو  تعديالت  باإجراء 

املرتبطة  تلك  ا  خ�ش��شً التعليمية، 

ومتارين  والتكتيك  الدعم  باأ�شلحة 

القتال على امل�شّبه التكتي«.

»تغادرون  قال:  املتخرجني،  ولل�شباط 

الي�م هذه الكلية، ويع�د بع�شكم من 

بعدما  بلدانهم،  اإىل  الأ�شدقاء  الرفاق 

اإىل جنب،  اأم�شيتم عاًما كاماًل جنًبا 

لذا  والعطاء،  والتعب  اجلهد  تت�شارك�ن 

على  املحافظة  اإىل  جميًعا  اأدع���ك��م 

دورتكم،  طبعت  التي  املمّيزة  العالقة 

الدائم يف ما بينكم، وك�ن�ا  والت�ا�شل 

م�شّرعًة  �شتبقى  الكلية  باأّن  ثقة  على 

على  �شتبقى  ومكتبتها  اأمامكم، 

ا�شتعداد لتزويدكم كّل ما �شتحتاج�ن 

اإليه من م�ادٍّ تعليمية وكتب ودرا�شات 

وحما�شرات«.

التهنئة  بخال�ش  اإليهم  ت�ّجه  ختاًما، 

اأركاًنا،  �شباًطا  تخّرجهم  منا�شبة  يف 

كما وّجه التهنئة اإىل اأفراد عائالتهم، 

تقا�شم�ا  الل�اتي  عقيالتهم  ا  وخ�ش��شً

هذه  عناء  باآخر،  اأو  ب�شكل  واإّي��اه��ن، 

الدورة و�شج�نها.

ال�شباط  »اإىل  تقدير  حتّية  وّجه  كما 

ع�شارة  و�شع�ا  الذين  املدّربني  والأ�شاتذة 

�شباط  بت�شرف  وخربته�م  علمهم 

والثقة  امل�ش�ؤولية  على  فكان�ا  ال��دورة، 

»ال�شكر  عن  وع��رّب  م�ؤمتنني«.  خري 

التي  ال�شديقة  ال���دول  جلي��ش  اجل��زي��ل 

ملتابعة  الكلية  اإىل  �شباطها  اأوف��دت 

هذه الدورة، كتعبرٍي عن ثقتها بلبنان 



اأخرًيا«.  وبالكلية  ثانًيا،  وجي�شه  اأوًل، 

اللبنانية  الأمنية  امل�ؤ�ش�شات  و�شكر 

ملتابعة  �شباطها  خ��رية  »اأوف���دت  التي 

الدورة، على اأمل اأن يك�ن�ا رّواًدا يف هذه 

امل�ؤ�ش�شات«.

املتخرجون اللبنانيون

ال��دورة  يف  اللبنانيني  ال�شباط  كلمة   

ح�شني  البحري  املقدم  طليعها  األقاها 

اأمامكم  الي�م  اأق��ف  ق��ال:  ال��ذي  ب��زي 

الأركان  دورة  يف  زمالئي  با�شم  ًثا  متحدِّ

نف�شي  يف  فتمتزج  والثالثني،  ال���اح��دة 

مب�شاعر  والع���ت���زاز،  الفخر  م�شاعر 

وها  ل،  كيف  واملكان،  امل�قف  هيبة 

لقب  با�شتحقاق  الكبري  حلمنا  ه� 

ع�شرة  ح���اىل  بعد  الن�ر  يب�شر  رك��ن، 

وامل��ث��اب��رة،  والتعب  ال��در���ش  م��ن  اأ�شهر 

واأ�شبعت  الع�شكرية  �شخ�شيتنا  �شقلت 

طم�حاتنا العلمية.

واأ�شاف: اإنَّ ما مّت اكت�شابه من معارف 

وخربات متن�عة يف هذا ال�شرح التعليمي 

ل  اأ�شا�شية  حمّطة  مبثابة  ه�  العريق، 

نح�  واندفاع  بزخم  لالنطالق  منها  بّد 

ه�  الركن  لقب  اإّن  كما  امل�شتقبل... 

ت�شريًفا...  اأن يك�ن  قبل  لنا  تكليف 

واإجازة الركن هي مبنزلة تاأ�شرية دخ�ل 

اإىل عامل امل�ش�ؤولية الكربى...

قيادة  زمالئه،  وبا�شم  با�شمه  و�شكر 

ع�ن  ج���زاف  العماد  ب�شخ�ش  اجلي�ش 

كثب  عن  تابع  ال��ذي  اجلي�ش،  قائد 

التدريبية  و���ش���ؤون��ه��ا  ال����دورة  اأو����ش���اع 

قائد  �شكر  كما  املختلفة،  وحاجاتها 

والأ�شاتذة  وال�شباط  الدورة  ومدير  الكلية 

ال�شهر  واإّياهم  تقا�شم�ا  الذين  املدّربني، 

والتعب، لي�شل�ا جميًعا اإىل هذه اخلامتة 

ال�شعيدة...

املتخرجون العرب والأجانب

اأّما كلمة املتخرجني العرب والأجانب 

عمر  جمال  الركن  العقيد  فاألقاها 

حم�����م�����د ع���ل���ي 

)م������ن اجل��ي�����ش 

ال�����ش���داين(، ال��ذي 

ق��ال: »...اإن���ه ملن 

دواع�������ي ال��ف��خ��ر 

اأن  والع�����ت�����زاز 

نك�ن من �شمن 

هذه  يف  ال��دار���ش��ني 

العريقة  الكلية 

ال���ت���ي اأف���ادت���ن���ا 

خ��الل م��دة ال��دورة 

ع��ل��ًم��ا، وف��ك��ًرا، 

وك���ان ال��ت��الُق��ح 

ب������ني خم��ت��ل��ف 

والعقائد  ال��ع��ل���م 

تثقيف  ف��ى  ت�شهم  التى  الع�شكرية 

الع�شكري  بفكره  وت�شم�  ال�شابط 

التي  وامل�شاكل  ال�شع�بات  كل  ملعاجلة 

قد ت�اجهه اأثناء اخلدمة الع�شكرية.

ال�احدة  الأرك���ان  دورة  اإّن  واأ���ش��اف: 

متيزت  التي  الدورات  من  هي  والثالثني 

البناء،  والفكر  الع�شكري،  بالن�شباط 

والنقا�ش الهادف الذي �شتظهر ثمرته عند 

وحداتهم  اإىل  املتخرجني  ال�شباط  ع�دة 

وتقّلدهم ملنا�شبهم اجلديدة...«.

وقيادة  اللبناين،  اجلي�ش  قيادة  و�شكر 

والأرك��ان  للقيادة  �شهاب  ف���ؤاد  كلية 

الأج�اء  لتهيئة  جهٍد  من  به  قامت  ملا 

للدرا�شة  نتفرغ  حتى  ال�شعاب  وتذليل 

والتح�شيل الأكادميي.

الدورة  على  القّيمني  »جلميع  واأ�شاف: 

نق�ل:  جامعيني  واأ���ش��ات��ذة  �شباط  من 

خري  واأوف��اك��م  �شنيعكم  الله  �شكر 

ال��ذي  زرع��ك��م  ل��ك��م  هنيًئا  ج����زاء، 

ال��دورة  رف��اق  واإىل  ثماره،  الي�م  قطفتم 

وتعاوًنا،  ترابًطا،  الإخ�ة  اأق�ل: كّنا نعَم 

بالعافية  ال��ل��ه  اأدام��ك��م  واح���رتاًم���ا، 

اإع��الًء  بلِدكم،  خلدمة  وحفظكم 

اأر���ش��ه.  ت��راب  ل���ح��دة  وحفًظا  لرايته، 

واأخ�ّش رفاقي اللبنانيني بالق�ل: اأيام من 

ُخال�شة ال�فاء والأُخّ�ة ال�شادقة ق�شيناها 

ح��دود،  يحده  ل  ك��رم  معيتكم،  يف 

لن  النبيل،  واأ�شلكم  معدنكم  يبنّي 

نحن  وحفاوتكم،  �شنيعكم  نن�شى 

ج��دار  على  ونعلقه  اجلميل  نحمل 

التى  املدة  وتبقى  يزول،  ل  اأب��ًدا  ذاكرتنا 

اأم�شيناها بينكم فى القلب، لن نن�شى 

لبنان  اإن�شان  ُخلق  ودماثة  مع�شر  طيب 

الأبي...«.

الت�شنيفات

ّنف املقدم البحري ح�شني بزي طليع  �شُ

العقيد هارون �شي�ر  ّنف  الدورة، بينما �شُ

يف املرتبة الثانية والعقيد اأوليفر حاكمه 

يف املرتبة الثالثة.

حممد  ال��رك��ن  ال��رائ��د  ّنف  �شُ كما 

الأردين  اجلي�ش  م��ن  م�شلم  م��دال��ل��ه 

العرب  ال�شباط  ب��ني  الأوىل  املرتبة  يف 

جمال  الركن  العقيد  تبعه  والأجانب، 

ال�ش�داين  اجلي�ش  من  علي  حممد  عمر 

يف املرتبة الثانية، والرائد الركن حممد 

يف  الأردين  اجلي�ش  م��ن  حممد  رف��ي��ق 

املرتبة الثالثة.

اأّما لناحية ت�شنيف الأبحاث العلمية، 

ّنف بحث العقيد اأوليفر حاكمه  فقد �شُ

ّنف يف املرتبة نف�شها  يف املرتبة الأوىل، و�شُ

عن فئة ال�شباط العرب والأجانب بحث 

علي  معاوية  البحري  ال��رك��ن  امل��ق��دم 

اأحمد عي�شى من اجلي�ش ال�ش�داين.

تخريج

العدد 34385



اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي

اجلي�ش 

واملجتمع
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تخّرج  منا�سبة  يف 

الأرك��ان  دورة  �سباط 

)31(، مّت غر�س �سجرة 

اإ���س��م  ح��م��ل��ت  اأرز 

العماد  اجلي�س  قائد 

جوزاف عون وذلك يف 

ال�سوف-  اأرز  حممّية 

ال��ب��اروك،  اأرز  غ��اب��ة 

وتقدير  وف��اء  ع��رب��ون 

له.

ح�سر الحتفال الذي 

قائد  املنا�سبة  اأقيم يف 

�سهاب  ف���وؤاد  كّلية 

ل��ل��ق��ي��ادة والأرك����ان 

ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن 

يا�سني  ب�سام  الطّيار 

وخمتارا  و�سباطها، 

ال����ب����اروك ال�����س��ي��خ 

ي���و����س���ف ح������اوي، 

وال�سيد ناجي حممود، 

الأ�ستاذ  املحمية  مدير 

جانب  اإىل  هاين  نزار 

وموّظفيها. اأع�سائها 

العميد  �سكر  وق��د 

يا�سني  الطّيار  الركن 

ال����ق����ّي����م����ني 

املحمّية  على 

وامل���خ���ت���اري���ن، 

وقوف  لهم  واأّك��د 

جانب  اإىل  اجلي�س 

اأه���ل���ه وم��واط��ن��ي��ه، 

منهم  لكل  مقدًما 

درًعا.

ج�ه�ت�ه����م،  وم��ن 

ن��������ّوه امل����خ����ت����اران 

وال���ق���ّي���م���ون ع��ل��ى 

املوؤ�س�سة  بدور  املحمية 

وموقعها  الع�سكرية 

عن  واأعربوا  الوطني، 

ينعم  ب��اأن  تفاوؤلهم 

ل��ب��ن��ان ب��ال���س��ت��ق��رار 

الأمني.

�سجرة با�سم

قائد �جلي�ش 

يف حممّية 

�أرز �ل�سوف







العامة  الأم��ان��ة  من  بدعوة 

جلامعة الدول العربية، �سارك 

مم��ّث��ل��ون ل�����وزارات ال��دف��اع 

الندوة  يف  العربية،  ال��دول  يف 

للجنة  واخلم�سني  الثانية 

توحيد امل�سطلحات واملفاهيم 

يف  عقدت  التي  الع�سكرية، 

القاهرة.

مدير  اللبناين  الوفد  تراأ�س 

عوده  وجدي  العميد  التعليم 

 ،)51( ال�سابقة  الندوة  رئي�س 

والذي �سّلم رئا�ستها اإىل رئي�س 

ها�سم  العميد  الليبي  الوفد 

و�سّم  الكزة.  حممد  بورقعة 

العميد  م���ن:  ك���ًا  ال��وف��د 

الركن جهاد طربيه، العميد 

ال��رك��ن ح��م��دان احل��ج��ار، 

العميد الركن اإبراهيم عبود 

والرائد با�سم �سعبان.

�سّلم  ال��ن��دوة  ان��ط��اق  م��ع 

اإىل  رئا�ستها  ع��وده  العميد 

العميد  الليبي  الوفد  رئي�س 

ها�سم بورقعه حممد الكزة، 

فيها  ت��ن��اول  كلمة  واأل��ق��ى 

التقليدية  غري  التهديدات 

ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ع��امل وال���دول 

العربية ب�سكل خا�س، والتي 

عمل  اآلية  اإيجاد  ت�ستوجب 

اأجهزة  دقيقة لتن�سيق جهود 

اجلي�س.  ق��درات  مع  الأم��ن 

امل�����س��ارك��ني على  و���س��ك��ر 

لرئي�س  متمنًيا  ج��ه��وده��م 

اإدارة  يف  النجاح  الليبي  الوفد 

اأعمال الندوة.

الكزة  العميد  األقى  ب��دوره 

ما  اإىل  فيها  تطّرق  كلمة 

من  العربية  ال���دول  ت�سهده 

ب�سبب  واأح�����داث  ت���ط���ّورات 

الإره���اب، الأم��ر ال��ذي يحّتم 

التعاون للق�ساء عليه. و�سكر 

العميد عوده على اجلهود التي 

بذلها لإدارة الندوة ال�سابقة.

وق���د ن��اق�����س امل�����س��ارك��ون 

م��و���س��وع »ت��ع��اون الأج��ه��زة 

امل�سّلحة  القّوات  مع  الأمنية 

يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الأم���ن 

الوطني«، وت�سّلموا يف ختامها 

تبادل  مّت  كما  ���س��ه��ادات، 

دروع وهدايا تذكارية.

ال��دوري  الثاثي  الجتماع   )2017/6/20 )بتاريخ  ُعقد 

املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  قائد  برئا�سة  الناقورة  راأ�س  يف 

�سباط  من  وفد  وح�سور  بريي،  مايكل  اجل��رال  لبنان  يف 

لدى  ال�سابق  احلكومة  من�سق  برئا�سة  اللبناين  اجلي�س 

الركن حممد جانبيه، مّتت خاله  العميد  القوات  هذه 

واحلوادث   ،1701 القرار  بتطبيق  املتعلقة  املوا�سيع  مناق�سة 

احلا�سلة يف الفرتة الأخرية يف منطقة جنوب الليطاين.

والبحرية  الربية  اخلروقات  اللبناين  اجلانب  عر�س  وقد 

التي  العالقة  بالنقاط  وذّك��ر  الإ�سرائيلي،  للعدو  واجلوية 

اإىل حالة  تعّوق النتقال من حالة وقف الأعمال العدائية 

�سمال   - �سبعا  مزارع  وهي:  النار،  لإطاق  الدائم  الوقف 

امل�س��ادة  التج�س���س  اأب��راج   - التحف�ظ  مناطق   - الغجر 

عل��ى احلدود.

جي�شنا

اإعداد: نينا عقل خليل
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�لإجتماع �لثالثي �لدوري يف ر�أ�ش �لناقورة

الندوة 52 للجنة 

توحيد امل�صطلحات 

واملفاهيم الع�صكرية

لبنان ي�سارك وي�سّلم 

رئا�ستها �إىل ليبيا



ويف قيادة اللواء اللوج�ستي – كفر�سيما، 

التجهيزات  من  كمّية  اجلي�س  ت�سّلم 

الريا�سية والأمتعة الع�سكرية ال�سخ�سّية 

احتفال  يف  الكندية،  ال�سلطات  من 

اأُقيم يف ح�سور ال�سفرية الكندية ال�سّيدة 

Michelle Cameron، وقائد العمليات 
اجلرال الكندي  اجلي�س  يف  امل�سرتكة 

ونائب  مرافق،  ووفد   Stephen Bowes

رئي�س الأركان للتجهيز العميد الركن 

العماد  اجلي�س  قائد  ممّثًا  فرح  جان 

جوزاف عون و�سباط. 

وق����د ك����ان ل���ك���ّل م���ن ال�����س��ف��رية 

كلمة   Bowes واجل��رال   Cameron
اجلي�س  بجهود  فيها  نّوها  املنا�سبة،  يف 

مكافحة  يف  املمّيزة  واإجنازاته  اللبناين 

دولة كندا  التزام  واأعربا عن  الإره��اب، 

وتطوير  ل��ه،  ال��دع��م  ت��ق��دمي  موا�سلة 

عاقات التعاون بني جي�سي البلدين.

فرح  ال��رك��ن  العميد  ت��ا  ك��ذل��ك، 

كتاب �سكٍر با�سم العماد قائد اجلي�س، 

بالعاقات  الع��ت��زاز  ع��ن  فيه  اأع���رب 

التاريخية التي جتمع ال�سعبني واجلي�سني 

الجتماعية  ا  خ�سو�سً ال�����س��دي��ق��ني، 

و�سّلمه  منها،  والإن�سانية  والثقافية 

اجلي�س  درع  م��ع   BOWES للجرال 

التذكاري عربون تقدير وامتنان.

لبنان  يف  الإي��ط��ايل  ال�سفري  ح�سور  يف 

راأ�س  على   Massimo Marotti ال�سّيد 

الأرك���ان  رئي�س  ون��ائ��ب  م��راف��ق،  وف���ٍد 

فرح  ج��ان  ال��رك��ن  العميد  للتجهيز 

ممّثًا قائد اجلي�س العماد جوزاف عون، 

احتفال  الكرنتينا،  ثكنة  يف  اأُق��ي��م 

ت�سّلم خاله اجلي�س هبة من ال�سلطات 

الأعتدة  من  كمّية  قوامها  الإيطالية 

واأجهزة  ال�سغب،  مبكافحة  اخلا�سة 

والألب�سة  املتفجرات  على  الك�سف 

من  كمّية  اإىل  اإ�سافة  منها،  الواقية 

م�سرح اجلرمية  اخلا�سة مب�سح  املعّدات 

وتقدمي ال�سعافات الأولّية. 

وقد األقى ال�سفري الإيطايل كلمة اأعرب 

اجلي�س  جلهود  ب��اده  تقدير  عن  فيها 

لبنان  ا�ستقرار  احلفاظ على  اللبناين يف 

ويف مكافحة الإرهاب، موؤّكًدا عزمها 

اللوج�ستية  قدراته  تعزيز  موا�سلة  على 

والقتالية.

فرح  الركن  العميد  تا  جهته،  من 

كتاب �سكر با�سم العماد عون، و�سّلمه 

اإىل ال�سفري Marotti، كما قّدم له درع 

لدور  تقدير  عربون  التذكاري  اجلي�س 

ال�سلطات الإيطالية يف دعم اجلي�س.
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�جلي�ش ت�سّلم هبة �إيطالية

... وجتهيز�ت ريا�سية و�أمتعة ع�سكرية من �ل�سلطات �لكندية



جي�شنا
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وزير �لأمن �لربيطاين 

يزور مدر�سة 

�لقو�ت �خلا�سة

 ،Hugo Shorter يرافقه ال�سفري Ben Wallace زار وزير الأمن الربيطاين ال�سّيد

وامللحق الع�سكري املقدم Chris Gunning، ووفد من �سباط اجلي�س اللبناين، 

ون�ساطاتها  من�ساآتها  على  اّطلع  حيث  حامات،  يف  اخلا�سة  القّوات  مدر�سة 

التدريبية والتي ي�ساهم فيها فريق بريطاين. كما ا�ستمع الزائرون اإىل اإيجاز قّدمه 

ا يف  قائد املدر�سة العقيد الركن فادي خّمول عن املهّمات التي تقوم بها، خ�سو�سً

جمال تدريب الوحدات اخلا�سة.

وفد من �سركة Intersystems يف �ملركز �للبناين لالأعمال �ملتعّلقة بالألغام

لاأعمال  اللبناين  املركز  رئي�س  ا�ستقبل 

املتعّلقة بالألغام العميد الركن زياد ن�سر، يف 

ح�سور �سباط من املركز ومن فوج الهند�سة، 

ال�سّيد   Intersystems ���س��رك��ة  م��دي��ر 

يدان  ال�سّ يرافقه   ،Danny Kawerkian
 Konstantinو  Joe Dar Hovsepian
ا ملعدات  Darmanyian. وقد قّدم الوفد عر�سً
حديثة خا�سة بعمليات نزع الألغام، �سارًحا 

موا�سفاتها وفعالّيتها.

... و�جتماع تن�سيقي

مع قّو�ت �لأمم

�ملّتحدة �ملوؤقتة

يف لبنان

يف اإطار التعاون والتن�سيق بني اجلي�س اللبناين وقّوات الأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان، 

ُعقد يف قيادة هذه القّوات يف الناقورة )2017/6/15( اجتماٌع �سّم �سباًطا من املركز 

اللبناين لاأعمال املتعّلقة بالألغام ومن القّوات املذكورة. وقد نوق�ست خال اللقاء 

الرّبية  الألغام  خطر  حول  املعلومات  وتبادل  الطرفني،  بني  امل�ساركة  اعتماد  اإعادة 

وخمّلفات احلروب ومعلومات حول �سحايا الألغام، بالإ�سافة اإىل امل�ساركة يف تنفيذ 

م�ساريع التوعية من خماطر الألغام.
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يف ح�سور العميد الركن البحري ماجد حفل تكرميي لقائد جمموعة �لزو�رق �لأملانية �ملغادر لبنان

علوان قائد القّوات البحرية ممّثًا قائد 

اإىل جانب  العماد جوزاف عون،  اجلي�س 

الع�سكري  وامللحق  ال�سباط،  من  عدد 

الأملانية  ال��زوارق  جمموعة  وقائد  الأملاين 

العاملة �سمن قّوات الأمم املتحدة املوؤقتة 

الع�سكري  ال��ن��ادي  يف  اأقيم  لبنان،  يف 

املركزي - بريوت، حفل اإفطار تكرميي 

ق امل�ساعدات الع�سكرية يف ال�سفارة  ملن�سّ

يف  ال��ت��دري��ب  ق�سم  ورئ��ي�����س  الأمل��ان��ي��ة 

البحري املقدم  الأملانية  الزوارق  جمموعة 

منا�سبة  يف   CDR SG Maik Riegel
انتهاء مهّماته ومغادرته لبنان نهائًيا.

وتخّلل الحتفال تقليد ال�سابط املكّرم 

درًعا تقديرّية.

 UNDP وملدير برنامج �لأمم �ملّتحدة �لإمنائي ...

على  تكرميي  احتفال  بالألغام،  املتعّلقة  لاأعمال  اللبناين  املركز  يف  اأُقيم 

 ،Luca Randa يف لبنان ال�سّيد UNDPسرف مدير برنامج الأمم املّتحدة الإمنائي�

تقديًرا جلهوده املبذولة يف دعم الربنامج اللبناين لاأعمال املتعّلقة بالألغام.

تراأ�س الحتفال رئي�س املركز العميد الركن زياد ن�سر يف ح�سور عدد من �سباطه 

واملحتفى به ووفد من الربنامج املذكور.

الدعم  تاأمني  يف  ال�ستمرار  فيها  متّنى  كلمة  ن�سر  الركن  العميد  األقى  وقد 

الّازم لا�سراع يف اإمتام معاجلة م�سكلة الألغام يف لبنان، ثّم تا كتاب �سكر 

با�سم العماد قائد اجلي�س، و�سّلمه اإىل ال�سّيد Luca Randa، وقّدم له درع اجلي�س 

التذكاري تقديًرا جلهوده.

دعمه  موا�سلة  يوّفر جهًدا يف  لن  اأّنه  Luca يف كلمته  ال�سّيد  اأّكد  كذلك، 

ل�سباط  املمّيزة  باجلهود  منّوًها  بالألغام،  املتعّلقة  لاأعمال  اللبناين  للربنامج 

املركز وباأعمالهم واإجنازاتهم يف هذا املجال.

�سهادة ماج�ستري 

يف علوم �لإعالم و�لت�سال 

للرقيب جيهان جّبور

جي�ش العلم والثقافة

من  جّبور  جيهان  الرقيب  نالت 

املاج�ستري  �سهادة  التوجيه،  مديرية 

كلّية   - اللبنانية  اجلامعة  م��ن 

الرقيب  وناق�ست  والت�سال.  الإعام 

ج��ب��ور ر���س��ال��ت��ه��ا ال��ت��ي مت��ح��ورت 

 – لبنان  يف  الديني  »الإع���ام  ح��ول 

واملهنية«،  القت�سادية  التحديات 

ونالت بنتيجة املناق�سة تقدير جّيد.



معربون  بلدة  واأه��ايل  اجلي�س  قيادة  �سّيعت 

املواطنني  م��ن  ح�سد  ح�سور  يف  ال��ب��ق��اع،   -

ال�سهيد  خدماته  املمددة  املجّند  والع�سكريني، 

راأ���س  حمّلة  يف  ا�ست�سهد  ال��ذي  را���س��ي،  حممد 

العني – بعلبك، اإثر اإطاق الّنار عليه من قبل 

م�سّلحني.

مّت  لل�سهيد،  التكرمي  مرا�سم  اإج��راء  وبعد 

والتقدير  واجل��رح��ى  احل���رب  اأو���س��م��ة  تقليده 

اأُقيمت  ثّم  الربونزية،  الدرجة  من  الع�سكري 

يف  الطاهر  جثمانه  على  ال�ساة 

العقيد  األقى  وق��د  معربون.  بلدته 

وزي��ر  ممثًا  ال��زّم��ار  ربيع  ال��رك��ن 

الدفاع الوطني يعقوب ريا�س ال�سّراف 

عون،  جوزاف  العماد  اجلي�س  وقائد 

ال�سهيد  مبناقبية  فيها  نّوه  كلمة 

لن  اجلي�س  اأّن  واأّك��د  وت�سحياته. 

املعتدين  مع  الإطاق  على  يتهاون 

على حياة املواطنني واملخّلني بالأمن 

واأّنه مهما  القانون،  واخلارجني على 

يف  هوؤلء  يقع  اأن  بّد  ل  الزمن،  طال 

الذي  جزاءهم  وينالوا  العدالة  قب�سة 

ي�ستحقون، فعيون اجلي�س لن تغفل 

كما  متاًما  وال�ستقرار،  الأم��ن  م�سرية  حماية  عن  اأب��ًدا 

العدّو  خطر  من  الوطن  حدود  حماية  عن  تغفل  لن  اأّنها 

ال�سرائيلي والإرهاب.

ويف ما يلي نبذة عن حياة ال�سهيد:

- من مواليد 1995/10/8 يف معربون.

- ُم���ددت خ��دم��ات��ه اع��ت��ب��اًرا من 

 .2014/7/1

العماد  وتنويه  اأو�سمة  عّدة  حائز   -

قائد اجلي�س وتهنئته عّدة مرات.

- عازب.

- ُرّقي اإىل رتبة اأعلى بعد ال�ست�سهاد، 

من  الع�سكري  والتقدير  واجلرحى  احل��رب  اأو�سمة  وُمنح 

الدرجة الربونزية، وتنويه العماد قائد اجلي�س.

جي�شنا

العدد 42385

توزيع ح�س�ش غذ�ئّية 

من CIMIC يف طر�بل�ش

الع�سكري  التعاون  برنامج  اإط��ار  يف 

من  وح��دات  وّزع��ت   ،CIMIC املدين   –
ال�سباط  م��ن  ع��دد  ح�سور  يف  اجلي�س، 

والجتماعّية،  الر�سمّية  وال�سخ�سيات 

من  ع��دد  مل�سلحة  غذائّية  ة  ح�سّ  1800

)ب��اب  طرابل�س  مدينة  يف  ال��ع��ائ��ات 

جبل  القبة،  الربانية،  احل��ارة  التبانة، 

حم�سن، باب الرمل وامليناء(.

�جلي�ش لن يتهاون مع �ملعتدينت�صييع املجّند املمّددة خدماته ال�صهيد حممد را�صي





دهمت قوة من اجلي�س منزل املطلوب �سمري فوزي منذر، اأحد 

اأكرب جتار املخدرات واملطلوب توقيفه بجرائم اإطاق نار وقتل 

وتعٍد على املواطنني. 

اأ�سدرته يف  بيان  التوجيه يف  قيادة اجلي�س- مديرية  واأعلنت 

2017/6/16 اأّن الدورية التي دهمت منزل منذر يف حمّلة الرمل 

وم�سّلحني  املطلوب  قبل  من  ن��ار  لإط��اق  تعّر�ست  العايل، 

ال�ستباك  عن  ونتج  باملثل.  الّنار  م�سادر  على  فرّدت  اآخرين، 

مقتل منذر واإ�سابة املدعو حممود زريق. ومّت �سبط كمّية من 

الأ�سلحة والذخائر واملخدرات يف حوزة امل�سّلحني.

وقد اأوقفت قوى اجلي�س )2017/6/17(، خال عملية الدهم 

ومقاومة عنا�سر اجلي�س  الّنار  اإطاق  امل�ساركني يف  عدًدا من 

وهم: ه�سام فوزي منذر، علي فوزي منذر، يا�سر علي خدوج، علي 

حممد منذر، حممد اأ�سعد حنينو، عاء حيدر الدب�س، ال�سوري 

حممد عطالله اإزريق، كما �سبطت بحوزتهم 5 رمانات يدوية 

كامريات  و10  كا�سينكوف  وبندقية  حربية  م�سد�سات  و4 

بالإ�سافة  الع�سكرية،  والأعتدة  الذخائر  مراقبة، وكمّية من 

اإىل كمّية متنّوعة من املواد واحلبوب املخّدرة وكمّية كبرية 

من ح�سي�سة الكيف.

املخت�س  املرجع  اإىل  امل�سبوطات  مع  املوقوفني  ت�سليم  ومّت 

لإجراء الّازم.

عملّيات يف عّدة مناطق

املدعو في�سل ح�سني  املخابرات )2017/6/6(،  اأوقفت مديرية 

باأعمال  وقيامه  الل�ه عزام،  مملوك لرتباطه بكتائب عبد 

الأمن  قوى  مبنى  واقتحام  للجي�س  مراكز  وتطويق  اإرهابّية 

اإىل  اأّدى  ما  عنا�سره،  مع  وال�ستباك  عر�سال  يف  الداخلي 

اإىل  اإ�سافة  اآخرين،  واإ�سابة  الع�سكريني  من  عدد  ا�ست�سهاد 

بها  والجتار  احلربية  والذخائر  الأ�سلحة  تهريب  بجرم  قيامه 

مل�سلحة املجموعات الإرهابّية.

بعلبك،  مدينة  اأحياء  اأحد  يف  نار  اإطاق  ح�سول  اأثر  وعلى 

املنطقة،  يف  املنت�سرة  اجلي�س  ق��وى  تدخلت   ،)2017/6/11(

حيث  الفاعلني،  عن  بحًثا  ودهم  تفتي�س  عمليات  ونّفذت 

اجلي�س.  عنا�سر  ملقاومته  وهبي  ح�سن  اأحمد  املدعو  اأوقفت 

كما عرثت يف حملة الططري على �سيارة نوع جيب »غراند 

�سريوكي« من دون لوحة، واأوقفت املدعو حممد علي �سوكات 

وهبي املطلوب بجرم اإطاق نار. وقد �سبطت يف داخل ال�سيارة 

املذكورة 18 قذيفة »اآر بي جي«، وكمّية من احل�سوات العائدة 

كا�سينكوف  نوع  حربية  بنادق  و5  بندقية  رمانة  و14  لها، 

من  كمّيات  اإىل  بالإ�سافة  رمانات،  ق��اذف  اإحداها  حتمل 

الذخائر والأعتدة الع�سكرية املتنّوعة.

كذلك، اأوقفت دورية من مديرية املخابرات يف اإحدى الغرف  

حممد  وائ��ل  ال�سوري   )2017/6/20( البداوي  نفط  من�ساآت  يف 

 2017/3/1 بتاريخ  لإقدامه   )1997 )مواليد  احللبي  الكّا�س 

على اإطاق الّنار باجتاه املواطن فادي م�سطفى ال�سلبي )مواليد 

1971( ما اأدى اإىل مقتله. 

يوميات 

اإعداد: نينا عقل خليلاأمنية

العدد 44385

عمليات اأمنية و�صبط 

ممنوعات يف عدة مناطق

مقتل �أحد �أبرز جتار 

�ملخّدر�ت خالل دهم منزله 



مو�كبة نازحني

اأ�سدرته  بياٍن  يف  التوجيه  مديرية   - اجلي�س  قيادة  اأعلنت 

من  كبري  ع��دٍد  رغبة  على  »وب��ن��اًء  اأّن��ه   2017/6/10 بتاريخ 

بالعودة  عر�سال  خمّيمات  يف  النازحة  ال�سورية  العائات  اأفراد 

ومديرية  العمانية  اجلي�س  من  وح��دات  قامت  �سوريا،  اإىل 

�سيارة   30 منت  على  انتقالهم  خال  مبواكبتهم  املخابرات، 

اأنواع خمتلفة، وذلك من املخّيمات املذكورة اإىل  مدنية من 

اآخر مركز تابع للجي�س، على احلدود اللبنانية – ال�سورية يف 

جرود املنطقة، حيث تابعوا انتقالهم من هناك اإىل بلدتهم – 

ع�سال الورد يف الداخل ال�سوري«.

مكافحة جر�ئم

يف �سياق مكافحة جرائم ال�سرقة والتعديات، اأوقفت مديرية 

اأقدم على  الذي  الأزرعي  ريا�س  ال�سوري  املخابرات )2017/6/3( 

العجائبّية  ريتا  �سانت  كني�سة  من  النذورات  �سندوق  �سرقة 

املوقوف على  اأُحيل  ال�سندوق كما  اأُعيد  وقد  املنت،  يف جديدة 

ة. املراجع املخت�سّ

يف  �سادر  )بيان  التوجيه  مديرية   – اجلي�س  قيادة  واأف��ادت 

2017/6/17( باّنه مّت خال �سهر اأيار املن�سرم، توقيف نحو 4218 

ا من جن�سيات خمتلفة، لتوّرط بع�سهم يف جرائم اإرهابّية  �سخ�سً

واإطاق نار واعتداء على مواطنني، والجتار باملخدرات، والقيام 

اأ�سلحة وممنوعات، وارتكاب  باأعمال �سرقة وتهريب وحيازة 

بع�سهم الآخر خمالفات عديدة، ت�سمل التجوال داخل الأرا�سي 

ودّراجات  �سيارات  وقيادة  �سرعّية،  اإقامات  دون  من  اللبنانية 

نارّية من دون اأوراق قانونية.

ا و17 بندقية  و�سملت امل�سبوطات 8 بنادق حربية، 37 م�سد�سً

�سيد، وكمّيات من الذخائر اخلفيفة، بالإ�سافة اإىل 211 �سيارة 

و189 دّراج�ة نارية ومركبي �سيد و76 »بيك اأب«، وكمّية من 

وكامريات  الت�سالت  اأجهزة  من  وع�دًدا  املتنوعة،  املخدرات 

من�اطق  يف  وذل��ك  متنوع�ة،  اإلكت�رونية  واأج��ه��زة  مراقبة 

خمتلفة.

�إحالة موقوفني على �لق�ساء

اأحالت مديرية املخابرات على الق�ساء املخت�س، وفق �سل�سلة 

بيانات اأ�سدرتها قيادة اجلي�س - مديرية التوجيه، كًا من:

لتنظيم  تابعة  بخلّية  لرتباطه  احل�سني  نا�سر  املدعو عمر   •
»داع�س« الإرهابي، والتخطيط مع اأفرادها ل�ستهداف مراكز 

اجلي�س اللبناين.

زهرمان،  ح�سني  و�سادق  م�سطفى  ح�سني  وئام  املدعّوين   •
الإرهابي،  »داع�س«  لتنظيم  تابعة  خلّية  اإىل  لنتمائهما 

عائد  مركز  ل�ستهداف  اأف��راده��ا  بع�س  مع  وتخطيطهما 

اأحزمة نا�سفة يف حوزتهما، ولرتباط  اللبناين، ووجود  للجي�س 

الثاين بالتفجري الذي ح�سل يف فندق دي روي – الرو�سة العام 2014.

• املدعو ح�سن حممد الأحمد، لإقدامه على الجتار بالأ�سلحة 
التنظيمات  مل�سلحة  �سوريا  اإىل  واإر�سالها  احلربية  والذخائر 

و�سوريا،  لبنان  بني  اإرهابيني  تهريب  على  ولعمله  الإرهابّية، 

ولوجود عّدة مذكرات توقيف �سادرة بحّقه يف جرائم خمتلفة.

»داع�س«  بتنظيم  لرتباطه  احل�سن  املدعو ح�سني حممود   •
بال  القتيل  الإرهابي  مع  واإقدامه  عر�سال،  الإرهابي يف جرود 

بعلبك  راأ���س  بلدة  يف  نا�سفة  عبوات  عّدة  زرع  على  الربيدي 

وتفجريها.

اأحمد  حممد  وال�سوريني  الفليطي،  م�سطفى  خالد  املدعو   •
جا�سم  ون�سمي  �سالح،  ال�سيخ  حممد  و�سالح  �سالح  ال�سيخ 

الإرهابي  »داع�س«  تنظيم  يف  بقياديني  لرتباطهم  الهوي�س، 

لوج�ستًيا  ولعملهم  ال�سوري،  الداخل  ويف  عر�سال  بلدة  جرود  يف 

ل�سالح التنظيم املذكور.

م�سطفى  وحمزة  الربيدي  عبا�س  الل�ه�س  عبد  املدعّوين   •
لتنظيم  تابعة  خلّية  ت�سكيل  على  الأول  لإق��دام  الربيدي 

ا دينية  »داع�س« الإرهابي من �سمنها الثاين، وتلّقيهما درو�سً

وع�سكرية و�سرائهما الأ�سلحة، وتنفيذهما الرمايات و�سعيهما 

والتخطيط  املذكور،  بالتنظيم  لالتحاق  �سوريا  اإىل  لانتقال 

مل�ساندته فور دخوله لبنان.

• املدعوين اإ�سماعيل حممد اإ�سماعيل، من�سور ح�سني زعيرت، 
با�سل منر زنيط، علي فواز نا�سر الدين وجهانا ح�سني زعيرت، 

�سودرت  حيث  وتعاطيها،  املخدرات  ترويج  على  لإقدامهم 

كمّية كبرية منها بالإ�سافة اإىل مبالغ مالية.

جبهة  بتنظيم  لرتباطه  اأّم��ون  حممد  الل�ه  عبد  املدعو   •
الن�سرة الإرهابي، ونقله الأموال واملواد الغذائية مل�سلحة التنظيم 

املذكور اإىل جرود بلدة عر�سال.
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�ل�سمال

لّبت عائات الع�سكريني ال�سهداء يف منطقة ال�سمال دعوة 

موؤ�س�سة املقدم ال�سهيد �سبحي العاقوري اإىل الإفطار الذي اأقامته 

ح�سور  يف  وذل��ك  طرابل�س،   ،NOSTRA CASA مطعم  يف 

العميد وليد احلاج ممثًا قائد اجلي�س، وعدد من ال�سباط.

قاله:  ومما  املنا�سبة،  يف  كلمة  احلاج  للعميد  كانت  وقد 

والنقاء  الف�سيلة  رح��اب  اىل  املبارك  رم�سان  �سهر  ياأخذنا 

وال�سفاء، حيث الكلمة الأوىل لقيم الرحمة واملحبة والت�سامح، 

كما ل�سنع الأعمال اخلرية بني النا�س... ف�سم�س هذا ال�سهر 

الف�سيل ت�سرق على اجلميع من دون ا�ستثناء.

رافقت  التي  العالية  واملعنوية  الوطنية  ال��روح  اإن  واأ���س��اف: 

�سهداءنا يف امليدان واأدت بهم اىل ال�ستب�سال يف مواجهة الأعداء 

يوم يف عزائم جنودنا  ال�سهادة، هي نف�سها تتجدد كل  حتى 

الإ�سرائيلي  العدو  مواجهة  يف  الوطن  ح��دود  على  املرابطني 

على  للحفاظ  �ساحاته  امتداد  على  املنت�سرين  اأو  والإره��اب، 

ا يف الت�سامن الوطني  اأمن املواطن وا�ستقراره. كما تتجدد اأي�سً

يف  اليوم  لقاوؤنا  وما  �سهدائه.  وعائات  اجلي�س  مع  ال�سامل 

هذا اجلمع العزيز اإّل حمطة من حمطات هذا الت�سامن الذي 

اأداء  موا�سلة  على  وا�سراًرا  وعزًما  و�سابة  قوة  موؤ�س�ستنا  يزيد 

مهماتها وحماية لبنان...

عون  ج��وزاف  العماد  اجلي�س  قائد  با�سم  بالقول:  وختم 

عائات  اأفراد  اإىل  املخل�سة  وامل�ساعر  الطيبة  بالتحية  اأتوّجه 

ال�سهيد  املقدم  موؤ�س�سة  اإىل  وبال�سكر  ال�سهداء،  الع�سكريني 

البقار،  اأحمد  ال�سيد  البي�ساء  اليد  و�ساحب  العاقوري،  �سبحي 

را�سخون فينا،  اأج�ساًدا، فهم  املوت �سهداءنا  واإن غّيب  واأقول، 

ذكرى و�سوًرا وبطولت وماآثر ل تن�سى.

من  كل  اإىل  �سكر  كتاب  احلاج  العميد  قدم  اخلتام  ويف 

ال�سّيد  واإىل  العاقوري،  ليا  رئي�ستها  ب�سخ�س  العاقوري  موؤ�س�سة 

 .Nostra Casa اأحمد البقار �ساحب مطعم

�جلنوب

ا، رعى قائد اجلي�س العماد جوزاف عون  يف منطقة اجلنوب اأي�سً

ممثًا بالعميد جان جبور حفل اإفطار اأقامته موؤ�س�سة املقدم 

اإعداد: ثريا �سطح

وقفة وفاء
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�لعاقوري  �سبحي  �ل�سهيد  �ملغو�ر  �ملقدم  موؤ�س�سة  �حتفلت 

�إفطار�ت  ثالثة  �ملنا�سبة  يف  و�أقامت  �ملبارك،  رم�سان  ب�سهر 

ممثلون  ح�سرها  عون،  جوز�ف  �لعماد  �جلي�ش  قائد  برعاية 

�أفـر�د  مـن  مئـات  �إلـى  �إ�سافـة  و�سخ�سيـات،  و�سبـاط  عنـه 

�ل�سهد�ء. عـائالت 

يف رحاب ال�صهر الف�صيل

موؤ�س�سة �لعاقوري تكّرم عائالت �ل�سهد�ء



ال��ع��اق��وري  �سبحي  ال�سهيد 

ل��ع��دد م��ن اأف�����راد ع��ائ��ات 

برج  امللوك-  ليايل  مطعم  يف  وذلك  ال�سهداء،  الع�سكريني 

اليونيفيل  ال�سرقي يف  القطاع  قائد  الإفطار  �سارك يف  امللوك. 

الدوليني  ال�سباط  من  وعدد  دييغو،  دي  اأغوادو  بيناثيو  اجلرال 

واللبنانيني، وفعاليات بلدية واختيارية وحزبية واأهاٍل.

اليوم  نلتقي  األقاها:  التي  الكلمة  يف  جبور  العميد  وق��ال 

والنت�سار،  ال�سمود  جنوب  يف  املبارك،  رم�سان  �سهر  مبنا�سبة 

عائلة لبنانية واحدة يتقا�سم اأفرادها املاء والطعام على مائدته 

والت�سامن،  والتعاون  املحبة  م�ساعر  يتبادلون  كما  املقد�سة، 

ميامني،  �سهداء  ذك��رى  واع��ت��زاز،  فخر  بكل  وي�ستعيدون 

رخ�ست دماوؤهم يف �سبيل الذود عن لبنان واحلفاظ على وحدته 

و�سيادته وا�ستقاله.

يحييها  مماثلة  عديدة  لقاءات  مع  لقاوؤنا  يرتافق  واأ�ساف: 

اللبنانيون على امتداد م�ساحة الوطن يف هذا ال�سهر الف�سيل، 

اإىل  ال�سمحة  عاداتهم  وتدعوهم  الأمان  يظّللهم 

العمل على اإقامة املزيد من ج�سور التوا�سل، ومتتني 

املقابل  ويف  بينهم.  ما  يف  الجتماعية  اللحمة 

ي�سهر جنودنا رفاق �سهدائنا، عند احلدود اجلنوبية 

احلدود  وعند  الإ�سرائيلي،  العدو  اأطماع  رادع��ني 

ال�سرقية مواجهني خمططات الإرهاب...

�لبقاع

�سبحي  ال�سهيد  املقدم  موؤ�س�سة  اأقامت  كذلك، 

العاقوري اإفطاًرا رم�سانًيا على �سرف عائات �سهداء 

اجلي�س اللبناين يف منطقة البقاع، وذلك يف مطعم 

�سما �ستورا، ويف ح�سور العميد الركن اإيلي املارديني 

ممثًا قائد اجلي�س، وال�سيخ القا�سي طالب جمعة 

املوؤ�س�سة  ورئي�سة  املي�س،  خليل  ال�سيخ  املفتي  �سماحة  ممثًا 

اإىل  بالإ�سافة  الإعاميني  من  وع��دد  العاقوري،  ليا  ال�سيدة 

عائات ال�سهداء.

افتتح الإفطار بكلمة ممّثل قائد اجلي�س الذي قال: جنتمع 

وقفة وفاء
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مائدة  مائدته،  حول  املبارك  رم�سان  �سهر  يف  اليوم 

منا هذه  ت�ستدعي  ما  واأول  وال�سكر،  واملحبة  اخلري 

�سهدائنا  ا�ستذكار  العظيمة، هو  الروحية  املنا�سبة 

كما  اجل�����س��ام،  لت�سحياتهم  وتقديرنا  الأب����رار 

الكرمية  عائاتهم  اأفراد  مع  الت�سامن  ت�ستدعي 

وطنية  تن�سئة  اأبنائها  تن�سئة  على  داأب��ت  التي 

واإن�سانية خال�سة...

واأ�ساف: اإننا يف رحاب هذا ال�سهر املبارك، املفعم 

الثقة  بعني  نتطّلع  والتقوى،  الإمي���ان  مب�ساعر 

املعافى  املزدهر،  القوي  لبنان  اإىل  الغد،  اإىل  والأمل 

اأبناء  واإىل  اأنواعها.  على  وامل�ساكل  الأزم��ات  من 

َعلم  حول  ملتفني  موّحدين،  مت�سامنني  �سعبنا، 

جميًعا  م�سلحتنا  اأّن  فهو  ثقتنا  منبع  اأّما  الباد. 

الوطن  هذا  وجود  مبقّومات  كنا  مت�سّ يف  تكمن 

يف  ا  اأي�سً وتكمن  الرائد،  واحل�ساري  الإن�ساين  ودروه 

ا�ستعدادنا الدائم للت�سحية من اأجله وعدم النحناء 

اأمام الأخطار وامل�ساعب.

والمتنان  بال�سكر  متوجًها  الكلمة  وختم 

واإىل  العاقوري  �سبحي  ال�سهيد  املقدم  موؤ�س�سة  اإىل 

على  ك��رب��اج،  ول��وي�����س  املي�س  ط���ارق  ال�سيدين 

احلفل  ه��ذا  اإق��ام��ة  يف  ال��ك��رمي��ة  م�ساهمتهم 

العامر....
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�أمهات �ل�سهد�ء 

يف رحلة حج �إىل �ل�سعودية

العاقوري  �سبحي  ال�سهيد  املقدم  موؤ�س�سة  جمعت 

اللبناين يف رحلة  اأمهات �سهداء اجلي�س  عدًدا من 

كانت  حيث  ال�سعودية،  العربية  اململكة  اإىل 

ال�سياحة الدينية اأوىل اأهدافها.

اأقد�س  ثاين  املنورة  املدينة  كانت  املحطات  اأوىل 

زارت  حيث  مكة،  بعد  امل�سلمني  لدى  الأماكن 

امل�سجد  العامل:  يف  م�ساجد  ثاثة  اأق��دم  ال�سيدات 

النبوي، وم�سجد قباء، وم�سجد القبلتني.

على بعد 400 كيلومرت من املدينة املنورة، توجهت الزائرات 

والتاريخية  الدينية  املعامل  اأه��م  حيث  املكّرمة  مكة  اإىل 

الإ�سامية، ومن بينها امل�سجد احلرام الذي تتو�سطه الكعبة، 

وي�سم جمموعة من املعامل املقد�سة.

يف جبل عرفة، اأّدت الزائرات اأهم منا�سك احلج، وقفة عرفة، 

املطلب،  بن عبد  ال�سهداء حمزة  �سيد  اإىل مقربة  التوّجه  قبل 

ومعامل اأخرى. 

التي  الت�سوق  مراكز  يف  جولة  للزائرات  كانت  كذلك، 

ت�ساهي اأهم مراكز الت�سّوق العاملية.

ان بيتية ف�سل يف اإجناح الرحلة،  يذكر اأنه كان لل�سّيد غ�سّ

وقد ت�سّلم كتاب �سكر من قيادة اجلي�س، ودرًعا من موؤ�س�سة 

ال�سهيد العاقوري.





اإعداد: با�سكال معّو�ض بو مارون

حتقيق 

ع�سكري
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ة البي�ضاء« 
»النخب

يف الأزرق الوا�ضع

القوات البحرية: 

حماية الرثوة 

النفطية من اأبرز 

مهماتها املرتقبة

حياة  ع�سقت  التي  البي�ساء«،  »النخبة  هم 

الأزرق الوا�سع، وحملت يف قلبها حب الأخ�سر 

عربه  حمل  بحٍر  عباب  فمخرت  الدهري، 

اأ�سالفنا الأبجدية اإىل العامل، م�سطلعة مبهمة 

حماية حدودنا البحرية ومبهمات اأخرى.

يف مقر قيادة القوات البحرية )قاعدة بريوت 

الركن  العميد  قائدها  ي�ستقبلنا  البحرية( 

يف  القطع  بقادة  حماًطا  علوان  ماجد  البحري 

هذه القوات، وح�سيلة اللقاء اجلامع الوايف يف 

ما يلي...

�سالح اأن�سئ

يف منت�سف القرن املا�سي

�شهد  البحرية:  ال��ق��وات  ق��ائ��د  ي��ق��ول 

البحري  الدفاع  �شالح  والدة   1950 العام 

مرفاأ  م��ن  االأول  احل��و���ض  يف  اللبناين 

ال�شالح  ه��ذا  انتقل  ث��م  وم��ن  ب���روت. 

 .)1972( البحرية  جونية  ثكنة  اإىل 

البحرية  القوات  عادت   ،1991 العام  ويف 

اأي  واحلايل  االأول  موقعها  يف  ومتركزت 

قاعدة بروت البحرية، وي�شيف: تطورت 

القوات البحرية مع الوقت، فقد �شهدت 

العميد الركن البحري ماجد علوان 

تعديالت،  ع��دة  التنظيمية  بنيتها 

جتهيزات  وزّودت  مهماتها،  عت  وتو�شّ

املت�شّعبة.  املهمات  تنفيذ  لها  تتيح 

ما  التعاون  اإطار  و�شمن  املجال  هذا  ويف 

الدول  وحكومات  اللبناين  اجلي�ض  بني 

االأملانية  احلكومة  قّدمت  ال�شديقة، 

دورية  مراكب  ثالث  اللبناين  للجي�ض 

تركيزها  مت  ال����رادارات  من  و�شبكة 

وربطت  اللبناين،  ال�شاطىء  امتداد  على 

قيادة  يف  م��رك��زي��ة  عمليات  بغرفة 

م�شاغل  اإىل  اإ�شافة  البحرية،  القوات 

اإطفاء حريق وم�شّبه  اإلكرتونيك وعتاد 

احلكومة  قّدمت  كما  اإلخ...  مالحة 

وزوارق  طرابل�ض  القنا�ض  االأمركية 

تدّخل �شريعة. كذلك قدمت احلكومة 

االإيطالية املعّدات الالزمة لعمل م�شلحة 

الهيدروغرافيا التي تعنى بامل�شح البحري 

وتيومي اخلرائط البحرية.

اللبنانية:  البحرية  القوات  ت�شّم  حالًيا 



حتقيق 

ع�سكري
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البحريتني،  وجونية  ب���روت  قاعدتي 

القوات  مدر�شة  واالإنذار،  املراقبة  كتيبة 

البحرية، م�شلحة عتاد البحر، وم�شلحة 

الهيدروغرافيا.

مبهمات  البحرية  ال��ق��وات  ت�شطلع 

الدفاع عن املياه االإقليمية اللبنانية )12 

مياًل بحرًيا( وعن ال�شاحل �شد اأي اعتداء 

خطوط  وحماية  البحر،  من  ع�شكري 

املوا�شالت البحرية اإىل املرافئ اللبنانية، 

الدول���ة  �شلط��ة  وفر�ض  القانون  وتطبيق 

ف��ي البحر، وحماية م�شاحلها يف املنطقة 

حركة  و�شبط  اخلال�شة،  االإقت�شادية 

البحرية،  املمرات  يف  التجارية  ال�شفن 

اللبناين  ال��ت��ج��اري  االأ���ش��ط��ول  وم����وؤازرة 

وال�شيادين وحمايتهم.

البحرية  ل��ل��ق��وات  ك���ان  ك��ذل��ك، 

البحري  ال��دع��م  ت��اأم��ني  يف  ف��اع��ل  دور 

الرّبية  اجلي�ض  لوحدات  املبّكر  واالإن��ذار 

الع�شكرية  العمليات  يف  وامل�شاركة 

االأمنية  االأج��ه��زة  وم���وؤازرة  امل�شرتكة، 

)اجل��م��ارك، االأم���ن ال��داخ��ل��ي، االأم��ن 

وتاأمني  البحرية،  مهماتها  يف  العام...( 

الدعم واملوؤازرة يف البحر ملختلف الوزارات 

وال���وك���االت ال��ب��ح��ري��ة ع��ن��د احل��اج��ة 

وتنفيذ  والتلّوث،  احلرائق  )مكافحة 

ومكافح�ة  واالإنقاذ(،  البحث  عمليات 

ال�شرعية،  غ��ر  والهجرة  االإره�����������اب، 

وقر�شنة  امل��خ��درات،  وجت��ارة  والتهريب، 

غر  ال�شيد  واأ�شاليب  والب�شائع،  ال�شفن 

القانوين وحماية البيئة البحرية...

تنفيذ  يف  البحرية  ال��ق��وات  وتعتمد 

الر�شد   - املراقبة  مبداأ،  على  مهماتها 

املراقبة  مهمات  ت��ت��وىل  واالع���رتا����ض، 

والر�شد كتيبة املراقبة واالإنذار واملراكب 

اأما  البحر.  عر�ض  يف  دوري��ات  تنّفذ  التي 

املراكب  خ��الل  من  فيتّم  االإع��رتا���ض 

املتمركزة على طول ال�شاطئ اللبناين.

غرفة العمليات البحرية امل�سرتكة

من  ق���رار  ومب��وج��ب   ،1991 ال��ع��ام  يف 



اأن�شئت غرفة  الوزراء،  جمل�ض 

م�شرتكة  بحرية  عمليات 

يراأ�شها قائد القوات البحرية، 

عدة  من  مندوبني  ت�شّم  وهي 

وزارات واإدارات معنية بال�شاأن 

العامة  )امل��دي��ري��ة  ال��ب��ح��ري 

العامة  املديرية  للجمارك، 

العامة  املديرية  العام،  لالأمن 

لقوى االأمن الداخلي، املديرية 

القوات  الدولة،  الأمن  العامة 

الربي  للنقل  العامة  املديرية  اجل��وي��ة، 

والبحري، وزارة الزراعة، ووزارة البيئة(.

البحرية  العمليات  غ��رف��ة  ت��ت��اأّل��ف 

بروت  يف  رئي�شية  غرفة  من  امل�شرتكة 

البحرية  القوات  قائد  يقوم معاون  حيث 

باقي  مع  الغرفة  من�شق  بدور  للعمليات 

فرعيتني  وغرفتني  االأع�شاء،  االأجهزة 

اجلنوب،  يف  والثانية  ال�شمال  يف  واح��دة 

يعّينه  بحري  �شابط  منهما  كل  يراأ�ض 

دور  الغرفة  لهذه  البحرية؛  القوات  قائد 

مهم يف �شبط املياه اللبنانية ومراقبتها، 

حيث يتّم التوا�شل مبا�شرة مع اجلهات 

لتبادل  ال��غ��رف��ة  يف  امل��م��ّث��ل��ة  امل��ع��ن��ي��ة 

املعلومات واأخذ القرارات املنا�شبة ل�شبط 

االأن�شطة  وتن�شيق  البحر  يف  املخالفات 

البحرية بال�شرعة املطلوبة.

قائد  لفت  االإط��ار،  هذا  ويف 

القوات البحرية اإىل اأّن العديد 

التي  االأجنبية  ال��وف��ود  م��ن 

اأبدت  البحرية  القوات  زارت 

التي  الغرفة  بهذه  اإعجابها 

بني  املبا�شر  التن�شيق  تتيح 

ي��وؤدي  م��ا  املعنية،  ال����وزارات 

بال�شرعة  املهمات  تنفيذ  اإىل 

الالزمة.

التن�سيق مع القوة البحرية 

التابعة لالأمم املتحدة

 2006 مت����وز  ع������دوان  اإث�����ر 

 ،1701 ال��ق��رار  اإىل  وا���ش��ت��ن��اًدا 

القوة  املتحدة  االأمم  اأن�شاأت 

التي  امل�����ش��رتك��ة  ال��ب��ح��ري��ة 

القوات  مع  بالتن�شيق  مبهماتها  تقوم 

وفق  املهمات  ويتم تنفيذ هذه  البحرية، 

تعليمات تطبيقية خا�شة SOP موّقعة 

من قبل قيادتي الطرفني.

القوة  عمليات  بقعة  تق�شيم  مّت  وقد 

 4 اإىل  املّتحدة  ل��الأمم  التابعة  البحرية 

مناطق على ال�شكل االآتي:

- االأوىل، خارج املياه االإقليمية.

الليطاين  نهر  جنوبي  من  الثانية،   -

اجلنوبية،  البحرية  احل��دود  اإىل  و���ش��واًل 

�شمن املياه االإقليمية.

- الثالثة، من �شمال نهر الليطاين اإىل 

احلدود البحرية ال�شمالية ما بني 6 اأميال 

و12 مياًل بحرًيا.

- الرابعة، من �شمال نهر الليطاين اإىل 

احلدود البحرية ال�شمالية ما بني ال�شاطئ 

و6 اأميال بحرية.

القوات  مب�شاعدة  ال��ق��وة  ه��ذه  وت��ق��وم 

البحرية اللبنانية بتنفيذ دوريات بحرية 

الطرفان  وينّفذ  االأوىل،  الثالث  البقع  يف 

اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  م�شرتكة،  ت��دري��ب��ات 

الن�شاطات.  لتن�شيق  دورية  اجتماعات 

ق��درات  رف��ع  اإىل  التعاون  ه��ذا  اأّدى  وق��د 

التدريب  م�شتويي  على  البحرية  القوات 

والتجهيز.

حمطات ومهمات

ت�شّدت   ،2006 مت���وز  ع����دوان  خ���الل 

املروحيات  لق�شف  البحرية  ال��ق��ّوات 

االأ�شلحة  بوا�شطة  العدوة،  االإ�شرائيلية 
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ا�شتهدف  يومها  للمراكب.  الع�شوية 

العدو االإ�شرائيلي رادارات القوات البحرية 

�شهيدين  اعتداءاته  واأوقعت  اللبنانية 

للجي�ض باالإ�شافة اإىل عدٍد من اجلرحى.

يومها  البحرية  القوات  دور  يقت�شر  مل 

جراء  للعدو  الت�شّدي  يف  امل�شاهمة  على 

االألوية  بنقل  قامت  فقد  الق�شف،  هذا 

االإن��زال  مراكب  بوا�شطة  اجلنوب  اإىل 

�شور،  منطقة  اإىل  اجلّية  منطقة  من 

لبناء  الهند�شية  االأعمال  يف  و�شاهمت 

العدو،  دّمرها  التي  بداًل من تلك  ج�شور 

امل��راف��ئ  تنظيف  يف  رائ����ًدا  دوًرا  واأّدت 

ب�شبب  للتلوث  تعّر�شت  التي  اللبنانية 

وترميم  اإعمار  اأع��ادت  كما  ال��ع��دوان، 

املراكز التي ت�شّررت جراء االإعتداءات.

ويف العام 2007، �شاركت القوات البحرية 

املجموعات  �شد  احلربية  العمليات  يف 

االإرهابية يف خميم نهر البارد وحما�شرته 

االإره��اب  مكافحة  �شياق  ويف  ب��ح��ًرا. 

»لطف  التجارية  الباخرة  اأوقفت  ا،  اأي�شً

الله 2« ف�ي مرف�اأ �شلعات�ا ب�ش�بب وج�ود 

والذخي�رة  االأ�شلح�ة  م�ن  م�شتوعب�ات 

عل�ى متنه�ا.

كذلك، قامت القوات البحرية خالل 

ال�شنوات املا�شية بعّدة مهمات اإن�شانية، 

التجارية  الباخرة  طاقم  اأن��ق��ذت  فقد 

جزيرة  ق��رب  غرقت  التي   Dany FII
رامكني )2009(، وانت�شلت �شحايا طائرة 

مدنية هنغارية �شقطت يف املياه اللبنانية 

التي  االأثيوبية  الطائرة  و�شحايا   ،)1976(

 .)2010( الناعمة  �شاطئ  قبالة  حتّطمت 

املراكب  من  العديد  اإنقاذ  اإىل  اإ�شافة 

امل�شتغيثة بحًرا.

عدنا  اإذا  اأّم��ا  القريب،  املا�شي  يف  هذا 

�شجالت  يف  ف�شنجد  ال���وراء،  اإىل  اأك��ر 

املهمات  من  الكثر  البحرية  القوات 

قامت  فقد  واالإن�شانية.  الع�شكرية 

باإخالء اللواء الرابع من الدامور اإىل مرفاأ 

االإن��زال  مراكب  بوا�شطة  بحًرا  ب��روت 

جيوفانا  النفط  ناقلة  واأطفاأت   ،)1984(

 ،)1989( جونية  خليج  يف  �شيلد  و�شان 

وعملت على اإزالة الذخائر غر املنفجرة 

جزر  حميط  يف  ومعاجلتها  امل��اء  حت��ت 

واأحوا�ض  جونية  وخليج  النخل  حممية 

مرفاأ بروت، والتي كانت من خمّلفات 

هذه احلرب التي ع�شفت بلبنان.

اإىل  البحرية  القوات  قائد  اأ�شار  اأخ��ًرا، 

�شتلعبه  الذي  املهم  االإ�شرتاتيجي  ال��دور 

لبنان  م�شالح  حلماية  البحرية  القوات 

االقت�شادية اخلال�شة  املنطقة  احليوّية يف 

من خالل املحافظة على الروة النفطية 

التي  املن�شاآت  وحماية  �شالمة  وتاأمني 

لال�شتخراج  املنطقة  ه��ذه  يف  �شتن�شاأ 

والت�شدير.

 

قاعدة بريوت البحرية

كميد  اأنطوان  البحري  املقدم  يو�شح 

اأّن  البحرية  بروت  قاعدة  اأعمال  م�شّر 

ال�شاطئ  ط��ول  على  تنت�شر  مراكزها 

اللبناين �شمن القطاع البحري اجلنوبي 

حتى  �شمااًل،  الكلب  نهر  من  املمتّد 

لها:  ويتبع  اجلنوبية،  الدولية  احل��دود 

مركز �شيدا البحري )النطالق الدوريات 

عرب زورق تدّخل �شريع(، مركز ال�شرفند 

البحري )النطالق الدوريات عرب خافرة(، 

الدوريات  )النطالق  البحري  �شور  مركز 

عرب زورق دورية(، ومركز الناقورة البحري 

دعم  زورق  ع��رب  ال���دوري���ات  )الن��ط��الق 

قتال(.

يف  تتمركز  واأركانها،  قيادتها  اإىل 

ق��اع��دة ب���روت جم��م��وع��ات م��راك��ب 

خ��اف��رات(،  وخم�ض  )ق��ّن��ا���ض،  القتال 

وزوارق االعرتا�ض )خم�ض زوارق اعرتا�ض 

 ،)VBSS تفتي�ض  وف�شيلة  دورية  وزورقي 

اإنزال،  )مركب  القتال  دعم  ومراكب 

زوارق  وثمانية  قتال،  دعم  زوارق  وثالثة 

وح�شرة   ،)RHIB’s ���ش��ري��ع  ت��دّخ��ل 

غط�ض، وق�شم امل�شاغل الذي ي�شّم م�شغل 

جتهيزاته  ك��ام��ل  م��ع  اإل��ك��رتون��ي��ك 

احلديثة، وهذا امل�شغل من �شمن هبات 

اآخرها  وك��ان  البحرية،  للقوات  تقّدم 

الواليات  قّدمته  »طرابل�ض«  القّنا�ض 

املّتحدة االأمركية )2012(.

بع�ض  اإج��راء  املا�شية  االأع��وام  �شهدت 
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التح�شينات على املباين التابعة لقاعدة 

الع�شوية  بالو�شائل  البحرية  ب���روت 

ال  املثال  �شبيل  على  ومنها  املتوافرة، 

حديثة،  ريا�شة  قاعة  اإن�شاء  احل�شر: 

مطبخ  وحتديث  للمحا�شرات،  واأخ��رى 

القاعدة مع قاعة خا�شة لتناول الطعام، 

التغذية  اأّن هذا املطبخ يوؤمن  مع العلم 

حلواىل 1200 عن�شر خدمة يومًيا، وهنالك 

اإنزال للمراكب  م�شروع الإن�شاء مزحف 

ال�شيانة  الإجراء  البحرية  للقوات  التابعة 

لها.

قاعدة جونية البحرية

البحرية  جونية  قاعدة  قائد  يخربنا 

ال��درزي  ج��ورج  البحري  الركن  العقيد 

باأّنه مع انتقال قيادة القوات البحرية اإىل 

مرف�اأ  اإن�ش�اء  ت�ّم   )1972( جوني�ة  مدين�ة 

ع�ش�كري ومرف�اأ �شي�احي باالإ�ش�اف�ة اإىل 

�شّميت  املن�شاآت  هذه  لل�شي�ادين؛  مرفاأ 

قاع�دة جوني�ة البحري�ة، والتي تتاأّلف من 

قي��ادة القاع��دة و�شرايا القيادة واخلدمة، 

واحلماية، وامل�شاغل، وجمموعة املراكب 

القّنا�ض  القتال:  مراكب  ت�شّم  التي 

)�شرفند،  خافرات  وخم�ض  »طربجا« 

زورق  و15  بروت(  �شنني،  جبيل،  �شيدا، 

اعرتا�ض، ومراكب دعم قتال )مركب 

.)CSB اإنزال واأربعة زوارق

تتوىّل قاع�دة جوني�ة البحري�ة امله�مات 

نهر  من  املم�تد  القطاع  �شمن  االأمنية 

الدولي�ة  احل��دود  حتى  جنوبً�ا  الكلب 

على  الكاملة  ولل�شيطرة  ال�شمالي�ة، 

مراكز:  عدة  اإن�شاء  مّت  امل�شوؤولية  قطاع 

مبنى  حيث  البحري  طرابل�ض  مركز 

طرابل�ض،  يف  ال�شيادين  ومركز  ال�شرية، 

وكالهما  البحري،  احل��ق��ران  ومركز 

مراكب  دخول  حركة  �شبط  يتوّليان 

ال�شيد والنزهة املدنية وخروجها والتاأّكد 

احلرة  املنطقة  ومركز  قانونيتها،  من 

ومركز  الدوريات،  النطالق  طرابل�ض  يف 

النطالق  ��ا  اأي�����شً وه��و  ال��ب��ح��ري،  العبدة 

الدوريات.

مدر�سة القوات البحرية

قائد  عاّلم  زياد  البحري  املقّدم  ح  يو�شّ

مبنى  �شمن  اأن�شئت  حني  اأّنها  املدر�شة 

كانت   )1972( البحرية  جونية  قاعدة 

ت�شّم عدًدا حمدوًدا من قاعات التدري�ض، 

الفنية  املواد  على  التعليم  ترّكز  حيث 

اللبنانية.  الع�شكرية  املراكب  لطواقم 

واعتباًرا من العام 1995 متركزت داخل 

برامج  واع��ت��م��دت  بها،  خا�ض  مبنًى 

وت��الم��ذة  البحريني  ال�شباط  ل��ت��دري��ب 

ال�شباط وتالمذة الرتباء البحريني، واإقامة 

اللغات  ك��دورات  اأخ��رى،  خا�شة  دورات 

 2010 العام  واالإنقاذ وغرها. ويف  والغط�ض 

جديدة  تدريب  قاعات  ا�شتحداث  مّت 

ويف  اللغات.  لتدريب  حديثة  وخمتربات 

اأملانيا  جمهورية  قّدمت  نف�شه،  العام 

م�شّبه  قوامها  هبة  للمدر�شة  االإحتادية 

55 العدد 385

العقيد الركن البحري جورج الدرزي



ومركب  الكرتونيك،  وم�شغل  مالحة 

حربي ُو�شع على الرب للتدريب العملي.

ال�شباط  بتدريب  حالًيا  املدر�شة  وتقوم 

اخت�شا�ض  ملتابعة  املعّينني  االأع����وان 

بحري، واإمرة املراكب، والرتباء التالمذة 

يف  ال��رت��ب��اء  وت��الم��ذة  االخت�شا�شيني، 

ومكاتب  ال��ب��ح��ري��ة،  االخت�شا�شات 

يف  خم�شة،  اإىل  واح��د  رقم  من  الدرا�شة 

البحرية.  القوات  اخت�شا�شات  خمتلف 

املعلومات  تقوية  دورات  ذلك  اإىل  ي�شاف 

وتدريب  وتن�شئة  االأجنبية،  واللغات 

والثالثة  الثانية  ال�شنة  ال�شباط  تالمذة 

حلقات  واإق��ام��ة  بحر،  ق��وى  اخت�شا�ض 

الغط�ض،  ودورات  خمتلفة،  درا���ش��ي��ة 

ت�شمل:  والتي  اخلا�شة  التقنية  وال��دورات 

واإنقاذ،  بحث  ربع،  رئي�ض  بحري،  منقذ 

وتفتي�ض �شفن.

ج�شدًيا  التلميذ  تاأهيل  اإىل  واإ�شافة 

ملواجهة م�شّقات البحر من خالل تنفيذ 

االإقليمية  املياه  يف  التدريبية  االإبحارات 

اللبنانية واإىل الدول ال�شديقة املجاورة، يتّم 

الرتكيز على التن�شئة املعنوية والوطنية 

واملناقبية، وعلى الثقافة التقنية الالزمة 

للع�شكري املعا�شر من خمتلف الرتب، 

البحث  جمال  يف  التالمذة  اآفاق  وتو�شيع 

العلمي والثقافة الفنية.

اإىل التعاون  وي�شر املقدم البحري عاّلم 

مع قوات االأمم املّتحدة املوؤّقتة يف لبنان 

يف حقل التدريب، اإذ ت�شطلع هذه القوات 

التقنية  املعلومات  تاأمني  يف  مهم  بدور 

ال�شرورية يف جماالت عديدة. 

كتيبة املراقبة والإنذار

البحرية  القوات  ت��رى  التي  العني  هي 

وقطاع  امل��ائ��ي،  امل�شطح  خاللها  م��ن 

م�شوؤوليتها بح�شب قائدها املقدم البحري 

كتيبة  اأن�شئت  ابراهيم.  مطانيو�ض 

ومتركزت   ،2011 اآذار  يف  واالإنذار  املراقبة 

قيادتها يف قاعدة بروت البحرية؛ يتبع 

على  منت�شرة  واإنذار  مراقبة  �شرايا   3 لها 

العري�شة  من  اللبناين،  ال�شاحل  ط��ول 

اإىل  اإ�شافة  البيا�شة جنوًبا،  �شمااًل وحتى 

�شرية قيادة وخدمة.

املياه  مراقبة  الكتيبة  ه��ذه  ت��ت��وىّل 

اخلال�شة،  االقت�شادية  واملياه  االإقليمية 

واإف�����ادة ق��ي��ادة ال��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة عن 

ومراقبة  ومتابعتها،  امل�شبوهة  االأهداف 

اخلروقات وت�شجيلها، ف�شاًل عن تقدمي 

املوؤازرة اإىل باقي اأجهزة الدولة التي ُتعنى 

بال�شاأن البحري.

اإىل  املوكلة  املهمات  �شرية  تنّفذ كّل 

خالل  من  قطاعها،  �شمن  الكتيبة 

واملرتبطة  لها  التابعة  الرادارية  املراكز 

 Microwave �شبكة  ع��رب  ببع�شها 

ال�����ش��ورة االإج��م��ال��ي��ة ودات��ا  ت��وؤّم��ن نقل 

االإقليمية  امل��ي��اه  لكامل  املعلومات 

الرادارية  ال�شبكة  عمليات  غرفة  اإىل 

ال�شورة  هذه  الكتيبة.  لقيادة  التابعة 

ومنها  البحرية،  القوات  قيادة  اإىل  تنقل 

اإىل عمليات قيادة اجلي�ض.

ال��راداري��ة  ال�شبكة  عمليات  غرفة 

االأه����داف  ت��راق��ب  ال��ت��ي  الكتيبة  يف 

املوجودة على الرادارات وتالحقها، تقوم 

بالتن�شيق مع الغرف البحرية امل�شرتكة 

من  للتاأكد  وال��ف��رع��ي��ة(،  )الرئي�شة 

عن  ال��واردة  املعلومات  و�شحة  البيانات 

املياه  اإىل  و�شولها  قبل  وال�شفن  املراكب 

تنّفذ متارين  وهي  اللبنانية،  االإقليمية 

البحرية  القوة  مع  يومية  �شبه  تدريبية 

التابعة لالأمم املتحدة.

كتيبة  عاتق  على  يقع  وباخت�شار 

املراقبة واالنذار تاأمني احللقة االأوىل من 

على  وال�شيطرة  املخالفات  قمع  عملية 

واإفادة  الر�شد  خالل  من  املائي،  امل�شطح 
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املعنيني.

ويجري العمل حالًيا على تطوير برامج 

لتحديثها  الرادارية  ال�شبكة  وجتهيزات 

مب�شاعدة  جديدة  رادارية  مراكز  واإن�شاء 

من الدولة االأملانية.

م�سلحة عتاد البحر

اأُن�شئت م�شلحة عتاد البحر العام 1972 

مرتبطة  وهي  البحرية  جونية  ثكنة  يف 

ويراأ�شها  البحرية،  القوات  بقائد  ع�شوًيا 

اليا�ض  البحري  ال��رك��ن  امل��ق��ّدم  ال��ي��وم 

اأمانة  اإىل  اإ�شافة  امل�شلحة  ت�شّم  �شّياح. 

اللوج�شتي،  والق�شم  التاأليل  وفرع  ال�شر 

وق��ي��ادة  )ميكانيك  امل��خ��ازن  ف���روع 

واإلكرتونيك  وكهرباء  وغط�ض  �شفن 

والذخائر  والتقني،  والتموين،  وحيطة(، 

واملحروقات، والق�شم االإداري )ي�شم فرعي 

املوازنة والتنفية(.

البحري  العتاد  بتاأمني  امل�شلحة  تهتم 

ال��ق��وات  قطع  اإىل  وت�شليمه  وخ��زن��ه 

واالإف��ادة  تعّهده  من  والتحّقق  البحرية، 

ا�شتعمال،  ���ش��وء  اأو  تق�شر  ك��ل  ع��ن 

التعليمات  وفق  العتاد  وم�شك حما�شبة 

الفوري  بالتقييم  ت�شمح  النافذة بطريقة 

ل��الإم��ك��ان��ات امل���وج���ودة، وا���ش��ت��دراك 

ح���اج���ات وق��ط��ع ال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة 

وحتقيقها...

اليا�ض  البحري  الركن  املقّدم  ويقول 

قطع  اأو  العتاد  تاأمني  م�شادر  اإّن  �شّياح 

ال��ب��دل ه��ي، امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل���الإدارة 

للقوات  �شة  املخ�شّ ال�شنوية  )امليزانية 

بع�ض  )�شراء  ال�شراء  وجلنة  البحرية(، 

لذلك  املخ�ش�شة  ال�شلفة  عرب  االأعتدة 

و�شمن اإمكاناتها(، وبع�ض الهبات من 

دول اأجنبية �شديقة.

مّت يف االآونة االأخرة ربط اأق�شام امل�شلحة 

ببع�شها عرب �شبكة داخلية يديرها فرع 

التاأليل بوا�شطة اأجهزة احلا�شوب لتوثيق 

االأعمال واالأر�شفة، وملراقبة املخزون لُي�شار 

احلاجات  ا�شتدراك  اإىل  ذلك  �شوء  على 

بطريقة حديثة ومتطّورة.

م�سلحة الهيدروغرافيا

�شهد االأول من �شباط 2014 والدة قطعة 

م�شلحة  هي  البحرية  القوات  يف  جديدة 

قاعدة  يف  تتمركز  التي  الهيدروغرافيا 

الركن  العقيد  ويراأ�شها  البحرية  بروت 
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ال��ب��ح��ري اأ���ش��ع��د ع��ب��دال��ل��ه، 

هو  اإن�شائها  م��ن  وال��ه��دف 

البحرية،  امل����وارد  ا�شتثمار 

من  جم���ااًل  ميلك  فلبنان 

باأقل  يبلغ  البحرية  امل�شوؤولية 

تقدير �شعفي امل�شاحة الربية. 

مهمة م�شلحة الهيدروغرافيا 

عرب  البحرية  امل��وارد  ك�شف 

والت�شاري�ض  االأعماق  درا�شة 

اللبناين،  ال�شاطئ  طول  على 

الرت�شبات  حتديد  اإىل  اإ�شافة 

لتفادي  البحرية  واالإنزالقات 

املخاطر املالحية ال�شاحلية.

وت�������ش���ّم امل�����ش��ل��ح��ة ف��رع 

امل�����ش��ح ال��ب��ح��ري وم��ع��اجل��ة 

الطوبوغرافيا  فرع  البيانات، 

البحرية  اخلرائط  وفرع  والفوتوغرامرتيا، 

تهتّم  وه���ي  ال��ب��ح��ري��ة.  وامل��ن�����ش��ورات 

الهيدروغرافية  ال��ب��ي��ان��ات  بتجميع 

واإ�شدارها  ال�شاطئية  باملتغّرات  املتعّلقة 

وتيوميها،  وتنظيمها  ومعاجلتها 

واأعماقه،  البحر  قاع  ت�شاري�ض  ومب�شح 

وحتديثها،  البحرية  اخل��رائ��ط  واإن��ت��اج 

احلكومية  املوؤ�ش�شات  مع  والتن�شيق 

دعم  �شبيل  يف  البحري  بال�شاأن  املعنية 

امل�شورة  وتاأمني  البحرية  االأن�شطة  وتطوير 

املنّظمات  العالقات مع  �شون  لها، مع 

جمال  تطوير  يف  ت�شاهم  التي  الدولية 

الهيدروغرافيا يف لبنان ودعمه.

الدفاعي  التعاون  اتفاق  اإط��ار  �شمن 

زورًق���ا  اإيطاليا  ق��دم��ت  البلدين،  ب��ني 

امل��راف��ئ  مل�شح  جم��ّه��ًزا  ه��ي��دروغ��راف��ًي��ا 

 50 )حتى  العمق  القليلة  واالأم��اك��ن 

هيدروغرايف  عتاد  اإىل  باالإ�شافة  م��رًتا(، 

ملعاجلة  وب��رام��ج  متنّوع  وط��وب��وغ��رايف 

ال��ب��ي��ان��ات، ح��ي��ث اأ���ش��ب��ح ب��اإم��ك��ان 

ه��ي��دروغ��رايف  م�شح  اإج����راء  امل�شلحة 

ومعاجلة  وحميطها  الرئي�شية  للمرافئ 

ال��ب��ي��ان��ات، والح��ًق��ا اإن��ت��اج اخل��رائ��ط 

البحرية.

ويجري حالًيا التدريب بطريقة حمرتفة 

املتعّلقة  واالأجهزة  الربامج  جميع  على 

البيانات  ومعاجلة  امل�شوحات  بتنفيذ 

من  اال�شتفادة  و ميكن  عنها،  ال�شادرة 

هذه القدرات )مركب م�شح هيدروغرايف 

التي  البحري  امل�شح  اأعمال  يف  برامج(   +

العامة  واالإدارات  الوزارات  مل�شلحة  جتري 

يف الدولة.

البحري عبدالله  الركن  العقيد  وي�شر 

وطنية  جلنة  الإن�شاء  جاٍر  العمل  اأّن  اىل 

ان�شمام  طلب  ومتابعة  للهيدروغرافيا، 

لبنان اإىل منظمة الهيدروغرافيا العاملية 

كع�شٍو دائٍم فيها.

تدريب  متابعة  املقرر  من  اأّن��ه  كما 

عنا�شر م�شلحة الهيدروغرافيا )�شباط، 

رتباء واأفراد( يف الداخل واخلارج، ملواكبة 

جمال  يف  ال�شريع  التكنولوجي  التطّور 

امل�شح البحري...

حتقيق 

ع�سكري

العدد 58385







م�شتوى  على  اإليه  يحتاج  ما  جميع 

والتمري�ض. واللوج�شتية  التنظيم 

الغرف  املر�شى على  توزيع  يتم  كيف 

الفرع  ي�شتطيع  ال��ذي  ال��ع��دد  ه��و  وم��ا 

الطبيب  الرائد  يقول  يومًيا؟  ا�شتيعابه 

يف  مر�شى   10 ا�شتيعاب  ن�شتطيع  يون�ض: 

غرف العالج لعّدة اأيام In، اأّما يف غرف 

 One Day Therapy العالج ليوم واحد

ا  مري�شً  23 ا�شتقبال  فيمكننا   Out اأو 

امل�شت�شفى  يف  وُيعالج  عينه.  الوقت  يف 

ال��ع�����ش��ك��ري امل��رك��زي 

حواىل األف مري�ض �شنوًيا، 

الذين  ه��وؤالء  اإىل  ي�شاف 

م�شت�شفيات  يف  ُيعاجلون 

مدنية.

الطبي الطاقم 

بالعن�شر  يتعّلق  ما  يف 

ال��ب�����ش��ري م���ن اأط���ب���اء 

وع�شكريني،  وممّر�شني 

الطبيب  ال���رائ���د  ي��ق��ول 

الفرع  ل��دى  ب��ات  يون�ض: 

طاقم طّبي حمرتف جًدا ي�شّم �شّتة من 

الدم  اأم��را���ض  جم��ال  يف  االأط��ب��اء  اأكفاأ 

يتوىّل  الطاقم  وه��ذا  اخلبيث،  وال��ت��وّرم 

ما  ال�شرطانات،  اأن��واع  جميع  معاجلة 

عدا حاالت زرع نقي العظم التي حتتاج 

موجود  غر  ج��ًدا  �ض  متخ�شّ ق�شم  اإىل 

�شوى يف م�شت�شفَيي اجلامعة االأمركية 

واملقا�شد.

املمّر�شون جمازون وميلكون الكفاءة 

العالجات  ملتابعة  الكافية  واخل��ربة 

يخ�شعون  وهم  الربوتوكوالت،  وحت�شر 

اأّما  املجال.  هذا  يف  �شة  متخ�شّ ل��دورات 

يف  اخت�شا�شيون  فهم  الع�شكريون 

اأمانة ال�شّر وميلكون خربة يف ا�شتقبال 

املر�شى  اأو���ش��اع  وتنظيم  امل��واف��ق��ات 

الفريق  اأّن  واالأه��م  االإداري���ة.  واأم��وره��م 

ويحافظ  املهنة  باأخالقيات  يتمّتع 

على ال�شرية واخل�شو�شية التي تعترب من 

اأب�شط حقوق املري�ض.

اإعداد: ندين البلعة خريالله

خدمات 

وتقدميات
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املركزي-  الع�سكري  امل�ست�سفى  يف 

يتلّقى  امل�ستع�سية«،  الأمرا�ض  »فرع 

امل�سابون بال�سرطان اأف�سل العالجات، 

و�سط متابعة دقيقة ت�ستفيد من التطّور 

احلا�سل ملواجهة املر�ض اخلبيث.

اأحمد  الطبيب  الرائد  الفرع  رئي�ض 

�سملت  جولة  يف  يرافقنا  الذي  يون�ض 

ال�سرطان  اأّن  يوؤّكد  الأق�سام،  خمتلف 

باتت  والعالجات  م�ستع�سًيا،  يعد  مل 

تنجح يف التغّلب عليه بن�سٍب مرتفعة. 

واأن  باكًرا  ت�سخي�سه  يتّم  اأن  املهّم 

يتوافر العالج املنا�سب، وهذا ما ي�سعى 

اجلي�ض اإىل تاأمينه جلميع مر�ساه.

فرع الأمرا�س امل�ضتع�ضية 

يف امل�ضت�ضفى الع�ضكري املركزي

اأف�سل بروتوكولت العالج العاملية 

يف خدمة مر�سانا

الغرف والأ�سّرة

امل�شت�شفى  الثاين من مبنى  الطابق  يف 

حيث  الرئي�شي،  املركزي  الع�شكري 

يرافقنا  امل�شتع�شية،  االأم��را���ض  ف��رع 

ال��غ��رف،  على  ج��ول��ة  يف  يون�ض  ال��رائ��د 

مطمئًنا اإىل اأحوال املر�شى الذين يعرف 

وي�شرح:  وباالإ�شم،  بالوجه  منهم  كاًل 

مغلقة  غ��رف��ة  الطبيب،  ع��ي��ادة  هنا 

وحتفظ  للمري�ض،  اخل�شو�شية  ت��وؤّم��ن 

زال��وا  م��ا  ال��ذي��ن  املر�شى  ملفات  فيها 

ك� ت�شتخدم  كما  العالج،  يتابعون 

اخلزعات  الأخذ   Procedure Room
واإجراء الفحو�شات الب�شيطة.

بالقرب من هذه الغرفة �شالون انتظار 

للممّر�شني  وغرفة   ،Waiting Area
العالج  لتح�شر  واأخ��رى  حتديثها،  مّت 

يتعّلق  ما  وكل  واالأم�شال  الكيمائي 

غرفة  اإىل  فن�شل  قلياًل،  نتقّدم  بها. 

العالج Therapy Room التي تت�شّمن 

9 اأ�شّرة عالج ليوم واحد. يف هذه الغرفة 

يكون املر�شى قريبني الواحد من االآخر، 

خ�شوعهم  خالل  ويتحاورون  يتوا�شلون 

اأما  معاناتهم.  يخّفف  ما  للعالجات 

املحيطة  ال�شتائر  فتوؤمنها  اخل�شو�شية 

بال�شرير.

الأك��ر  يبقون  ال��ذي��ن  املر�شى  غ��رف 

 In- عالجهم  ملتابعة  واح��د  ي��وم  من 

للمري�ض  توّفر  حديثة،  غرف   Patients
 Full�ال غرفة  اأّم��ا  الراحة.  متطّلبات 

االأجهزة  فيها  فنجد   Monitoring
املري�ض،  ملراقبة حالة  �شة  املخ�شّ احلديثة 

وهي قد ت�شتخدم كغرفة عزل.

اجلي�ض  قيادة  تعمل   2012 العام  ومنذ 

ولتزويده  الفرع،  على خّطة لتطوير هذا 



فريقنا   :
ً

ق���ائ���ال وي�����ش��ي��ف 

املعاير  يطّبق  �ض  املتخ�شّ

ت�شتند  التي  العاملية  الطبية 

ال���درا����ش���ات  اأح������دث  اإىل 

املري�ض  ويحظى  العلمية، 

طبية،  عناية  باأف�شل  لدينا 

�شّباقة  الع�شكرية  �شة  فاملوؤ�شّ

يف جمال تاأمني اأف�شل االأدوية، 

علًما اأّنها باهظة الثمن وقد 

معظم  يف  متوافرة  تكون  ال 

هذه  االأخ���رى.  امل�شت�شفيات 

طبًعا  ب��ح��اج��ة  ال��ع��الج��ات 

حم��رتف  ط��ب��ي  ط��اق��م  اإىل 

ملعاجلة العوار�ض وامل�شاعفات 

اجل��ان��ب��ي��ة، ف��ال��ع��الج��ات 

اجل���دي���دة وامل��ن��اع��ي��ة وال��ك��ي��م��ائ��ي��ة 

التمّر�ض يف  Targeted Therapy حتّتم 
ويتمّتع  متمّر�ض  وطاقمنا  املجال،  هذا 

بكفاءة عالية.

نظام اأر�سفة حديث واأف�سل 

الربوتوكولت العالجية

الطبابة  ط��ّورت  الب�شري،  العن�شر  اإىل 

ال��ع�����ش��ك��ري��ة ال��ن��ظ��ام االإل���ك���رتوين 

الدم  اأمرا�ض  اأق�شام  كل  يف  امل�شتخدم 

وكل  املر�شى  ملفات  فاأر�شفة  واالأورام، 

وال�شور،  )اخلزعة،  مبر�شهم  يتعّلق  ما 

والفحو�شات...( �شرورية جًدا، الأّن مري�ض 

اإىل متابعة دورية متتّد  ال�شرطان يحتاج 

على �شنوات. وبف�شل هذا النظام، اأ�شبح 

على  االإطالع  احلاجة  عند  باالإمكان 

امللف الطبي الأّي مري�ض، ومعرفة جميع 

ة به. املعلومات الطبية اخلا�شّ

ي�شّم  برناجًما  ا  اأي�شً النظام  يت�شّمن 

العاملية  العالجية  الربوتوكوالت  اأف�شل 

بامل�شت�شفى  ح�����ش��رًي��ا  يعترب  )وال����ذي 

�شفحاته،  اإح���دى  على  الع�شكري(. 

غرفهم  واأرق���ام  املر�شى  اأ�شماء  تظهر 

ا�شم  اإىل  املعلومات، وحني ندخل  وبع�ض 

لة  اأحد املر�شى، نح�شل على �شفحة مف�شّ

تت�شّمن كل ما يتعّلق به وبحالته.

 Chemotherapy�ال �شفحة  وتت�شّمن 

ودرج��ة  ون��وع��ه  امل��ر���ض  ع��ن  معلوماٍت 

تقّدمه، واخلزعة ونتيجتها، وبروتوكول 

العالج الذي تابعه املري�ض منذ ت�شخي�ض 

�شفحة  وعلى  تاريخه...  وحتى  مر�شه 

��َل��ت  اأُلِّ  ،Chemotherapy Cycle�ال

املعتمدة  الربوتوكوالت  اأن��واع  اأح��دث 

بروتوكواًل   147 حواىل  )تت�شّمن  عاملًيا 

ُيدِخل  فحني  ال�شرطانات(؛  اأنواع  لكل 

هذه  ت��زّوده  املري�ض،  موا�شفات  الطبيب 

الربوتوكول  اأوتوماتيكًيا  ال�شفحة 

املنا�شب   dosage�وال االأدوي���ة  وجميع 

للخطاأ  جم��ال  اأي  يلغي  وه��ذا  ملر�شه، 

اإىل  مبا�شرًة  الربوتوكول  ل  ُيحوَّ الب�شري. 

مع  ومتابعته  لتطبيقه  التمري�ض  فريق 

االأدوي��ة  لطلب  ال�شيدلية  واإىل  املري�ض، 

وتاأمينها، يف الوقت املنا�شب.

هذا  ي��راف��ق  ال��ف��رع:  رئي�ض  وي�شيف 

التطوير اللوج�شتي درا�شات دقيقة وخطة 

لتاأمني االأدوية املنا�شبة للمري�ض، وبالتايل 

واأن��واع  املطلوبة  امليزانية  تاأمني  يتّم 

الربوتوكوالت الالزمة.

 تنظيم يعّزز الثقة

يف العام 2013 كان حواىل 60 باملئة من 

مر�شى اجلي�ض ُيعاجلون خارج امل�شت�شفى 

 2014 ال��ع��ام  ويف  امل��رك��زي،  الع�شكري 

واليوم  باملئة،   40 الن�شبة  هذه  اأ�شبحت 

ي�شهده  فما  ذل��ك.  من  اأق��ل  اأ�شبحت 

الفرع من تنظيم وتطوير عّزز الثقة به. 

ويو�شح الرائد الطبيب يون�ض قائاًل: نحن 

نحّقق وفًرا مهًما )نحو 35 باملئة( ف�شاًل 

نوّفرهما  اللذين  والعناية  االهتمام  عن 

ملر�شانا.

املر�شى  با�شتقبال  فقط  الفرع  ُيعنى  ال 

املوافقة  اإعطاء  يتوىّل  بل  ومعاجلتهم، 

بع�شه�م  يتابعها  التي  العالجات  على 

تدر�ض جلنة  اإذ  املدني�ة،  امل�شت�شفي�ات  يف 

ب�شرعة  بها  وتبّت  امللفات  �شة  متخ�شّ

فتتّم املوافقة اأو تو�شح التعديالت.

واالأورام  الدم  اأمرا�ض  عالجات  ت�شهد 

الدرا�شات  بف�شل  يومًيا  تقّدًما  اخلبيثة 

التي  العاملية  والربوتوكوالت  املتوا�شلة 

ما  وهذا  �شريع.  ب�شكٍل  وتتطّور  تتغّر 

اأك��ر  وع��الج��ات  اأدوي���ة  ت��اأم��ني  يتيح 

ا اأكرب لل�شفاء. هذا  فعالية وبالتايل فر�شً

هذه  متابعة  االأطباء  من  يقت�شي  االأم��ر 

خدمات 

وتقدميات
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العاملية.  امل��وؤمت��رات  وح�شور  التطورات 

 8 اإىل   6 يف  ي�شاركون  اجلي�ض  واأط��ب��اء 

االأق��ل،  على  ك��ربى  �شنوية  م��وؤمت��رات 

ُتعر�ض فيها اأحدث الدرا�شات والتغّرات 

ميكن  ال  ال���ت���ي  وال����ربوت����وك����والت 

ي�شاهون  يجعلهم  ما  وه��ذا  جتاهلها، 

اأف�شل االأطباء كفاءًة.

املبكر الت�سخي�ض 

�شائًعا  ال�����ش��رط��ان  م��ر���ض  ب���ات  ل��ق��د 

يقتلهم  ال��ذي��ن  ن�شبة  لكن  ج���ًدا، 

ال�شبعينيات  منذ  تتناق�ض  املر�ض  هذا 

والثمانينيات، بينما ترتفع ن�شبة الذين 

واالأم��ر  اأط��ول.  مل��ّدة  يعي�شون  اأو  ي�شفون 

وت�شخي�شه يف  املر�ض  مرهون باكت�شاف 

العالج  واعتماد  وقت مبكر 

املالئم.

لذلك يبذل اأطباء امل�شت�شفى 

جهودهم  اأق�شى  الع�شكري 

يق�شدهم  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف 

املري�ض ويكون لديه عوار�ض، 

الإجراء  فوًرا  اإدخاله  يتّم  فاإما 

منه  ُتطلب  اأو  الفحو�شات 

ف��ح��و���ش��ات حم����ّددة وخ��زع 

ليكتمل  ي��ج��ري��ه��ا  و���ش��ور 

ملّفه، ويقوم عندها الطبيب 

حالته  بت�شخي�ض  امل��ع��ال��ج 

ليبداأ العالج فوًرا.

ل��ك��ل ت�����ش��خ��ي�����ض ع��الج 

يكون  اأن  ممكن  حم��ّدد، 

جراحًيا، �شعاعًيا، كيمائًيا 

العالجات.  هذه  جمموع  اأو 

العالج  خّطة  الطبيب  ي�شع 

للمري�ض،  وي�شرحها  واآليته 

يرتافق  الذي  العالج  يبداأ  ثّم 

علمًيا  دقيقة،  متابعة  مع 

وطبًيا ونف�شًيا. وهنا ال بد من 

التطوير  اأّن خّطة  اإىل  االإ�شارة 

ت��ل��ح��ظ ال���دع���م ال��ن��ف�����ش��ي 

واملعنوي ملر�شى فرع االأمرا�ض 

فاملعنويات  امل�شتع�شية، 

و�شائل  اأه���م  م��ن  ال��ع��ال��ي��ة 

مواجهة املر�ض.

قبل اأن نغادر فرع االأمرا�ض 

لنا  ي��وؤك��د  امل�����ش��ت��ع�����ش��ي��ة، 

م�شتمّر  العمل  اأّن  رئي�شه، 

درج��ات  اأعلى  اإىل  للو�شول 

ال�شياق  هذا  ويف  االح��رتاف. 

برنامج  على  العمل  ي��ت��ّم 

يتيح   Tumor registry ت��األ��ي��ل 

مر�شى  ح���ول  اإح�����ش��اءات  ا���ش��ت��خ��راج 

االأمرا�ض،  اأنواع  املر�شى،  )عدد  اجلي�ض 

االأم��ر  وه��ذا  ونتائجها...(  العالجات 

�شة،  ن اخليارات امل�شتقبلية للموؤ�شّ يح�شّ

اقت�شادية  ا�شرتاتيجية  اإق��رار  اإىل  وي��وؤدي 

ة بها. طبية خا�شّ
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رياح عاتية ورمال متحّركة يف اخلليج

كثبان  وحتّركت  ال�صواري،  متايلت  اخلليج.  يف  النّو  من�صوب  ارتفع 

الرمال، مل تعد امل�صارب يف ماأمن، وع�صفت يف اجلّو تقّلبات عا�صفة... 

اآبار  حول  اجلنون  رق�صة  لرتق�ص  معاقلها،  من  اأفلتت  قد  الأقدار  وكاأّن 

النفط.

ما يجري يف اخلليج مقلق، فالأ�صوات ال�صافرة، تزيد من خماوف ن�صر 

الفو�صى يف املكان.

�صراع فوق رمال متحّركة

ي�شت�شري،  وقلق  يتنامى،  خوف  هناك 

واملتداول حالًيا يف بور�شة امل�شالح، قاعدته 

»اأن العوا�شف ت�شتولدها الروؤو�س احلامية، 

وتقّدم  فتخطط،  ال��ب��اردة  ال��روؤو���س  اأم��ا 

العرو�س، وتتحني الفر�س لتقرع الطبول، 

وت�شرج اخليول، وتوؤذن باالنطالق؟!«.

اأن  طاملا  اأي���ن؟  اإىل  االن��ط��الق  لكن 

يف  تغور  اأوت���اد  على  تتكىء  امل�����ش��ارب 

حميط هادر من الرمال املتحّركة، التي 

ال تعرف هدوًءا اأو �شكينة.

جابر  ال�شيخ  الكويت  دولة  اأمري  حاول 

القرن  ثمانينيات  يف  ال�شباح،  االأحمد 

املا�شي، اإيجاد االأر�شّية ال�شلبة امل�شرتكة 

التي ميكن البناء عليها. اقرتح فكرة 

االإمارات  دولة  زار  التعاون.  اإن�شاء جمل�س 

وكان  بالفكرة،  زاي��د  ال�شيخ  ليقنع 

اململكة  من  االأخ�شر  بال�شوء  حظي  قد 

اكتملت  وعندما  ال�شعودّية،  العربّية 

املرا�شم، ولد »جمل�س التعاون اخلليجي«، 

وكان ذلك يف اأبو ظبي يف 25 اأيار 1981.

اململكة  من  كّل  قادة  ل  تو�شّ يومها 

البحرين،  ومملكة  ال�شعودية،  العربّية 

و�شلطنة  املتحدة،  العربّية  واالإم����ارات 

اإىل  الكويت  ودول��ة  قطر،  ودول��ة  عمان، 

�شيغة تعاونّية ت�شم الدول ال�شت، وتهدف 

والتكامل،  التن�شيق،  »حتقيق  اإىل: 

امليادين،  جميع  يف  دولهم  بني  والرتابط 

عليه  ن�ّس  ما  وفق  وحدتها«،  اإىل  و�شواًل 

مادته  يف  للمجل�س،  االأ�شا�شي  النظام 

ا على تعميق-  الرابعة. والتي اأّكدت اأي�شً

بني  التعاون  واأوج��ه  وال�شالت،  ال��رواب��ط 

اإميانا  وتوثيقها  املجل�س  دول  مواطني 

وباأن  الهدف،  ووح��دة  امل�شرتك،  بامل�شري 

التعاون يف ما بينها اإمنا يخدم االأهداف 

ال�شامية لالأمة العربّية.

من  رزم��ة  على  يومها  القادة  وتفاهم 

االأهداف، منها:

1 – حتقيق التعاون والتكامل بني دول 

اإىل  و�شواًل  املجاالت  جميع  يف  املجل�س 

وحدتها.

2 – توثيق الروابط بني ال�شعوب.

اأنظمة متماثلة يف خمتلف  و�شع   –  3

والتجارّية،  واملالّية،  االقت�شادّية،  امليادين 

االأن�شطة  م��ن  وغ��ريه��ا  واجل���م���ارك، 

االقت�شادّية املختلفة.

4 – دفع عملّية التقدم العلمي والثقايف 

عن  املختلفة  االقت�شادّية  املجاالت  يف 

علمّية،  بحوث  مراكز  اإن�شاء  طريق 

كما هو حال الدول املتقدمة املتطّورة.

5 – اإقامة م�شاريع م�شرتكة، وت�شجيع 

التعاون مع القطاع اخلا�س.

املخاوف من الهيمنة.. والبتالع

وال��ل��ق��اءات،  القمم،  وت��رية  ت�شارعت 

بني  املتبادلة  وال��زي��ارات  واالجتماعات، 

اأمانة عاّمة يتواّلها  واأن�شئت  الدول،  قادة 

الزّياين،  را�شد  بن  اللطيف  عبد  حالّيا 

لتفعيل  القرارات  من  �شل�شلة  واتخذت 

ما  غ��رار  على  االقت�شادّية،  العالقات 

وتاأمني  االأوروب���ي،  االحت��اد  يف  معتمد  هو 

على  للحر�س  م�شرتكة  واف��رة  مظّلة 

جوهرّية  اأ�شباًبا  اأن  اإاّل  اخلليج،  اأم��ن 

عديدة كانت ال تزال تتفاعل، حتى يف 

وتعمل على  االقت�شادّية،  البحبوحة  ظّل 

تاأجيج ال�شكوك املتبادلة.

القائمة  العالقة  مبورثات  يت�شل  اأولها 

الإثبات  ن��زاع��ات،  �شابته  م��ا���سٍ  على 

مفهوم  وباأن  واملكانة.  وال��دور،  احل�شور، 

الدولة وفق املوا�شفات املتعارف عليها يف 

االأمم املتحدة، مل ي�شتند يف هذا املحيط 

اجلغرايف اإىل فكرة را�شخة...

كانت  اال�شتقاللّية  النزعة  اإّن  ثانّيا: 

جمل�س  دول  غالبية  عند  الطاغّية  هي 

على  متقدمة  كانت  بل  ال  التعاون، 

ا لدى االإمارات  النزعة الوحدوّية، خ�شو�شً

حري�شة  ت��زال  وال  كانت  التي  ال�شغرية 

على ا�شتقالل ناجز، و�شيادة مطلقة تبدد 

املخاوف من يقظة م�شتجدة بتوحيد �شبه 

اجلزيرة العربّية ال�شتعادة اأجماد تاريخّية 

طواها الزمن. والدليل اأن امللك عبدالله 

العام  يف  اقرتح  عندما  العزيز،  عبد  بن 

اخلليجّية  القّمة  انعقاد  وخ��الل   ،2011

احتاد  اإىل  التعاون  جمل�س  حتويل  ال���32، 

ا  خليجي، والتن�شيق يف ما بني دوله �شيا�شيًّ

�شلطنة  كانت  ا،  واقت�شاديًّ ا  وع�شكريًّ

ومل  قطر،  وتلتها  الراف�شني،  اأوىل  عمان 
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واإن  ال�شرب،  الكويت خارج هذا  تكن 

بدت متحّفظة.

جاثًما  دائًما  الهيمنة  �شبح  كان  لقد 

جمل�س  يف  االأع�شاء  ال��دول  �شدور  على 

ال�شقيق  �شطوة  م��ن  خ��وًف��ا  ال��ت��ع��اون، 

وهذا  واملعنوي،  امل��ادي  ون��ف��وذه  االأك���ر، 

البدائل  عن  التفتي�س  اإىل  بها  دفع  ما 

الكيان،  قواعد  خ  تر�شّ التي  وال�شمانات 

وت�شاعف مداميك ال�شيادة.

اأ�شبه  كانت  النفطية  الرثوة  اإن  ثالًثا: 

اأ�شهمت يف توفري  ب�شيف ذو حدّين. لقد 

ا،  اجتماعيًّ الرغيدة  احلياة  متطلبات 

اأنها  اإاّل  ا،  وعمرانيًّ ا،  معي�شيًّ ا،  واقت�شاديًّ

ح��ول  ال��ق��ل��ق  من�شوب  م��ن  �شاعفت 

هذه  توجهت  ولذلك  وامل�شري،  امل�شتقبل 

وحتديًدا  الكرى،  ال��دول  ناحية  ال��دول 

ولبناء  للحماية،  طلًبا  املتحدة،  الواليات 

اأرا�شيها،  على  الع�شكرّية  القواعد 

اأحدث  ل�شراء  اخليالية  ال�شفقات  والإبرام 

االأ�شلحة، واملعدات احلربّية، بهدف توفري 

احلّد االأدنى من احلماية الذاتّية...

الأ�صباب املعلنة.. وغري املعلنة

تاميز«  »فاينن�شال  �شحيفة  ت�شري 

�شبب  اأن  اإىل  لها،  تقرير  يف  الريطانّية، 

املليار  فدية  هو  احلالّية  االأزم��ة  تاأجيج 

اإطالق  مقابل  قطر  دفعتها  التي  دوالر 

يف  احلاكمة  اأ�شرتها  اأف��راد  بع�س  �شراح 

العراق، وم�شلحني �شيعة يف �شوريا.

اأما  احلقيقة،  بع�س  قد يكون يف هذا 

الدور  اأبرزها  فمتعددة،  االأخ��رى  الوجوه 

الريادي الذي راحت جتيده بع�س االإمارات 

امل�شتويني،  على  ال�شغرية  اخلليجّية 

الكثري  يف  وتوغلها  وال��دويل،  االإقليمي 

على  امل��ط��روح��ة  املعقدة  امللفات  م��ن 

ب�شاط البحث يف االأندية الدولّية الكرى، 

والت�شرف حيالها من موقع الطرف املوؤّثر، 

والت�شويات.  للحلول  ال�شامن  الفريق  اأو 

دورها  النقدّية   – املالية  الوفرة  لعبت  وقد 

القوي  االإع��الم  فكان  املجال،  ه��ذا  يف 

النافذ الهادف واملوجه اإىل ت�شخيم االأمور، 

ت�شتحق،  مما  اأكر  اأحجاًما  ومنحها 

املوقع  لها  خمتلفة  م�شارات  اعرتا�س  اأو 

النفوذ  لها  وك��ان  الدوليني.  واملكانة 

داخل  حتى  القوي،  االقت�شادي   – امل��ايل 

�شبي�ل  عل�ى  لن�دن  الق�رار،  دول  عوا�شم 

وحّت�ى  وا�شنط�ن،  اأو  ب�اري��س،  اأو  املث�ال، 

نيوي�ورك...

وهنا ح�شل اخللل الكبري يف »االتزان 

والتوازن الوطني« – والتو�شيف ل�»نيويورك 

تاميز« يف تقرير طويل ن�شرته حول اخلليج 

– مبعنى اأن دواًل خليجّية �شغرية تريد اأن 
تت�شدر املنابر، واملنتديات الدولّية، وتتدخل 

اأن  وحت��اول  و�شواردها،  االأم��ور  عظيم  يف 

واالأوىل  االأج��در  اأّنها  على  نف�شها  تقدم 

جديد  كل  ا�شتخدام  اأو  ا�شتهالك،  يف 

واملجاالت،  احلقول  خمتلف  يف  متطور 

ويف  مادّية،  وفرة  ما متلك من  اإىل  نظًرا 

اأن  وتريد  احلماية،  تريد  عينه  الوقت 

تنفق لتاأمينها... فكيف يكون توازن 

يت�شّرف وكاأنه  اأن  يريد  واتزان عند من 

من  اإىل  بحاجة  فعاًل  هو  فيما  اخلارق، 

ينوب عنه حلمايته؟

الزعامة العربّية

انعطافة  ال��ع��رب��ي«  »ال��رب��ي��ع  �شّكل 

احلريق،  اندالع  اأ�شهر من  وبعد  كرى، 

التعاون  ملجل�س  ال��ع��ام  االأم���ني  اأع��ل��ن 

 10( ال��زّي��اين  اللطيف  عبد  اخلليجي 

على  املجل�س  انعقاد  وخالل   ،)2011 اأيار 

القادة  الريا�س، موافقة  القّمة يف  م�شتوى 

االأردنّية  اململكة  م  �شّ اخلليجينّي على 

اململكة  ودعوة  املجل�س،  اإىل  الها�شمية 

املغربّية لالن�شمام، لكن املغرب اعتذر، 

واعتر اأن »احتاد املغرب العربي ي�شكل 

ا له«. موقًعا ا�شرتاتيجيًّ

اأن  يومها  »ليبريا�شيون«  واأع��ل��ن��ت 

ذلك  خوف،  عن  ناجم  الدائرة  »تو�شيع 

اأن ت�شيب  اأرادت  اأن دول جمل�س التعاون 

اأكرث من جوزة بحجر واحد.

ال�شيا�شّية،  الرتكيبة  على  احلفاظ   -

كون جميع االأع�شاء هي دول ملكّية. 

 – ملكي  حكمها  نظام  منها  ثالث 

د�شتوري هي قطر، والكويت، والبحرين. 

ودولتان نظام حكمهما ملكي مطلق، 

ودولة  عمان،  و�شلطنة  ال�شعودّية،  هما 

نظام حكمها ملكي احتادي، هي دولة 

اإمارات،  )�شبع  املتحدة  العربّية  االإمارات 

اخل��ا���س(.  حكمها  لها  اإم���ارة  وك��ل 

واإ�شافة دولتني ملكيتني قويتني ميكن 

اأن ت�شهم يف املزيد من االإطمئنان.

الداخلية  الذاتية  املناعة  حت�شني   -

يف  تغيريي  حتّرك  اأي  قيام  دون  للحوؤول 

العائلة  اأو  االأمري،  اأو  امللك،  دولة، �شّد  اأي 

»للربيع  ال يكون  بحيث  احلاكمة... 

العربي« اأي مكان يف اأي دولة خليجّية«.

ال�شفينة  يف  القيادة  قمرة  امتالك   -

يوًما  تعرف  كانت  والتي  املتهالكة، 

اأخذت  اأن  بعد  العربّية،  ال��دول  بجامعة 

اإىل غري املكان  اليا�شمني« تون�س  »ثورة 

انتفا�شة  واأخ��ذت  عليه.  كانت  ال��ذي 

الثورات  اإىل  م�شر  امل�شلمني«  »االأخ��وان 

و�شائر  التحرير،  واالحتجاجات يف ميدان 

»ربيع  حّل  اأن  وبعد  االأخ���رى.  امليادين 

�شوريا« الذي حولها من »�شاحبة اكتفاء 

ذاتي« اإىل دولة االأ�شالء. وبعد خروج العراق 

املرتا�شة،  القوّية  وحدته  من  خرج  الذي 

مذهبّية  فئوّية  وكانتونات  اأقاليم،  اإىل 

متنافرة...

التوقيت الأمريكي

زار الرئي�س ترامب الريا�س يف اأيار املا�شي، 

)وا�شنطن  اإمرطورّية  اأبهة  و�شط  دخلها 

بو�شت(. عقد ثالث قمم. الثانية كانت 

مع قادة دول جمل�س التعاون اخلليجي.

بلقاء  القمة  ا�شتبقوا  قد  ه��وؤالء  كان 

ه��ذا  وخ���الل  بينهم،  م��ا  يف  ت�����ش��اوري 

عبد  عر�س  الواقعة.  وقعت  االجتماع 

اللطيف الزّياين اخلطوط العري�شة للبيان 

اخلتامي الذي �شدر يف ما بعد عن القّمة 

 – العربّية   – اخلليجّية   – االأمريكّية 

االإ�شالمّية، وفيه مواجهة اإيران، ومتددها 

العربّية،  ال�شاحات  بع�س  ويف  اخلليج  يف 

اعرتا�شه،  القطري  اجلانب  اأب��دى  وهنا 
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كانت  التعاون  جمل�س  دول  اأن  وحجته 

مبادرة  نقل  الكويت  دول��ة  كّلفت  قد 

معها  جديدة  �شفحة  لفتح  طهران  اإىل 

وجتاوبت  والتوا�شل،  احل��وار  طريق  عن 

جمل�س  رئي�س  نائب  وتوجه  الكويت، 

�شباح  ال�شيخ  اخلارجّية  وزي��ر  ال���وزراء، 

كانون   25( طهران  اإىل  ال�شباح  اخلالد 

الثاين املا�شي(، وعر�س املبادرة اخلليجّية 

على كبار امل�شوؤولني يف القيادة االإيرانّية، 

للتعاون.  وا�شتعداد  ترحيب،  كل  ومل�س 

وعلى اأثر هذه الزيارة قام الرئي�س االإيراين 

ال�شيخ ح�شن روحاين ) 19 �شباط املا�شي( 

الكويت،  دولة  ر�شمّية لكل من  بزيارة 

النتائج  وك��ان��ت  ع��م��ان،  و�شلطنة 

دولة  اأمري  اأن  بدليل  وم�شّجعة،  اإيجابّية، 

ال�شباح  االأحمد  �شباح  ال�شيخ  الكويت 

فور  عمان  ل�شلطنة  ر�شمية  بزيارة  قام 

اأجل  وذلك من  اإىل بالده،  روحاين  عودة 

مو�شع  املبادرة  ت�شع  عمل  اآلية  اإط��الق 

اخلارجّية  وزي��ر  قام  كذلك،  التنفيذ. 

االإيراين حممد جواد ظريف بزيارة ر�شمّية 

املا�شي  اآذار  من  التا�شع  يف  الدوحة  اإىل 

اللتزام  طهران  ا�شتعداد  على  للتاأكيد 

احلوار  اإىل  والدعوة  اخلليجّية،  املبادرة 

فوًرا، فما الذي بدا مما عدا؟!.

انفرط العقد اخلليجي يومها حتت �شعار 

ترامب  اأم��ام  والظهور  الغيظ«،  »كبح 

مبظهر املوقف املوحد املن�شجم. وهذا ما 

ح�شل، لكن ما اأن غادر الريا�س، وو�شل 

االأبي�س  البيت  البي�شاوي يف  اإىل مكتبه 

وتفّرق  اخلليج،  يف  ال��دّف  »انثقب  حتى 

اق؟!«. الع�شّ

لن تنتهي... كما بداأت

اإن  قالت  تاميز«،  »نيويورك  �شحيفة 

اأجل  من  لقطر  عربّية  دول   5 مقاطعة 

عزلها، �شت�شّر باجلهود االأمريكّية لبناء 

و�شت�شعف  املنطقة،  يف  وا�شعة  حتالفات 

للجي�س  حيوّية  ق��اع��دة  ي��وّف��ر  حليًفا 

الدولة  االأمريكي يف حملته �شّد تنظيم 

االإ�شالمّية.

الباحثة يف  اإىل  لل�شحيفة  تقرير  ون�شب 

 - لدرا�شات  وا�شنطن  معهد 

اإ�شلم،  ران��دا  االأو�شط،  ال�شرق 

قولها: »اإن مقاطعة قطر تثري 

كانت  اإذا  ما  حول  ت�شاوؤالت 

اأطلقته  ما  تدري  ترامب  اإدارة 

عندما مّكنت ال�شعودّية من 

فعل ذلك؟!«.

»اأن  ال�شحيفة  واع��ت��رت 

تغيري  اإىل  ���ش��ت��وؤدي  االأزم����ة 

يف  والتحالفات  ال�شيا�شات 

اإ�شرار  ظّل  يف  االأو�شط،  ال�شرق 

النفوذ  دائ���رة  خ��ارج  البقاء  على  قطر 

الذي  احل�شار  اأم��ام  و�شمودها  ال�شعودي، 

فر�س عليها«.

وقالت ال�شحيفة يف تقريرها »اإن االأزمة 

وورطت  العربي،  اخلليج  منطقة  ه��ّزت 

باالمتداد  االآن  وتهدد  املتحدة،  الواليات 

نحو تركيا واإيران. ويجب العودة اإىل الوراء 

لفهم جذورها، واأ�شبابها«.

فال�شيخ حمد خليفة بن اآل ثاين )والد 

احلكم  توليه  اعترمنذ  متيم(،  االأمري 

يف �شنة 1995، اأن الدوحة لن حتقق االأمن 

عالقتها  تغرّيت  ح��ال  يف  اإاّل  القومي، 

بالريا�س.

البع�س اعتقد  ال�شحيفة: »اأن  واأكدت 

اأن اال�شرتاتيجّية القطرّية �شتنهار �شريًعا، 

جريانها  بع�س  عليها  فر�س  اأن  بعد 

اخلليجينّي ح�شاًرا مطبًقا. ولكن قطر 

ا،  اأي�شً هي  حلفاءها  لديها  اأن  اأثبتت 

�شيتوا�شل،  ال�شراع  ه��ذا  ف���اإّن  ول��ذل��ك 

له  و�شتكون  متغرّيات،  عنه  و�شينجم 

بع�س  ب��اأن  وذّك���رت  اأخ����رى؟!.  تبعات 

االأحداث ال�شابقة غّذت الرغبة القطرّية 

اأن  ال�شعودّية، حيث  باخلروج من عباءة 

عالقات  اأقامت   1988 �شنة  يف  الدوحة 

دبلوما�شّية مع االحتاد ال�شوفياتي، على 

عك�س خيارات اجلار ال�شعودي، وهو ما 

اال�شتقالل  نحو  قطر  خطوات  اأوىل  مّثل 

نزاع حدودي  اأدى   1992 �شنة  ويف  بقرارها. 

بني البلدين اإىل �شقوط اثنني من اجلنود 

القطرينّي. ثم بعد �شنتني اندلعت احلرب 

من  كّل  و�شاندت  اليمن،  يف  االأهلية 

الدوحة والريا�س طرفني خمتلفني«.

ول��ق��د ك��ان��ت قطر »واح���دة م��ن دول 

قليلة يف العامل حتّولت من دولة �شعيفة، 

ب�شع  خالل  اإقليمّية،  قّوة  اإىل  وتابعة، 

���ش��ن��وات، واأط��ل��ق��ت ق��ن��اة »اجل��زي��رة« 

الف�شائّية التي متّثل قّوة اإعالمية ناعمة 

واإزع��اج  حلفائها،  دعم  من  مّكنتها 

ال�شحيفة،  واأك��دت  جريانها«.  بع�س 

لل�شيا�شيني  م��الًذا  �شّكلت  قطر  »اأن 

االإ�شالمينّي املنفّيني...«.

جاء  »فقد  نف�شها،  ال�شحيفة  وبح�شب 

الربيع العربي يف �شنة 2011 ليخلط االأوراق 

عملّية  اأن  ويبدو  املنطقة،  يف  جديد  من 

خلط االأوراق �شتجتاح حكًما منظومة 

اأن  ذل��ك  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س 

ت�شعينيات  يف  التكنولوجّية  التطورات 

القرن املا�شي خلقت �شوًقا عاملية جديدة 

ميكن  ال��ذي  امل�شال  الطبيعي  للغاز 

�شحنه يف البواخر، ما اأتاح اال�شتغناء عن 

ال�شعودّية،  عر  مير  الذي  االأنابيب  خط 

ومّكن قطر من رفع حجم مداخيلها 

من 8.1 مليار دوالر يف العام 1995، اإىل رقم 

ال�2014.  يف  دوالر  مليار   210 يناهز  خيايل 

ال���2016، حيث  قفزة غري متوقعة يف  اإىل 

مليار...  ال���400  حدود  املداخيل  جتاوزت 

ترامب،  الرئي�س  تغري  االأرق����ام  وه���ذه 

واإدارته؟!«.

هذا  ينتهي  متى  ال�شوؤال:  ويبقى   ...

االإع�شار، وكيف �شتكون حال امل�شارب 

عندما ينتهي؟!... ال جواب حا�شًما عند 

اأحد...





جدران غري مرئية

يت�شاءل البع�س: هل هو »ع�شر جديد« حيث »جدار االأغنياء« 

يف »وول �شرتيت« )�شارع املال والبنوك والبور�شة يف العامل(، ينبئ 

وارتفاًعا  تزداد عدًدا  التي  الفا�شلة  املالية  بوالدة ع�شر اجلدران 

بني »االأغنياء والفقراء«، وتر�شم حدود هوية ب�شرية جديدة بني 

بوجوه متعددة  وتخا�س حروبها  و�شعوبها،  العامل  دول  خمتلف 

واحد:  حقيقي  مب�شمون  امل�شحونة  والعناوين  ال�شعارات  من 

»املال والرثوة« وال�شلطة...؟

اأبعاًدا  ويحمل  مرئي  وغري  افرتا�شًيا  اجل��دار  هذا  يكون  قد 

لكّنه  اليوم،  نرى  كما   )phobia )رهاب  رهابية  جمازية، 

ا يف اأبعاده اجلغرافية  ا ميكن اأن يكون، اأو ي�شبح ملمو�شً اأي�شً

املختلفة  العامل  اأرجاء  عر  متتد  واحلواجز  فاجلدران  واملادية. 

اأهم  من  يكون  قد  متباينة،  واأه��داًف��ا  اأب��ع��اًدا  لها  متخذة 

بحيث  ال�شرفة،  احلدودية  امل�شامني  عن  ابتعادها  �شماتها، 

اأ�شبحت توجد �شمن االأطر االإقليمية والرتابية للدول مبختلف 

نظمها ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية، وبغ�س النظر عن 

م�شتويات تقدمها ورقيها االقت�شادي وال�شيا�شي.

جدلية مفهوم اجلدار

»اجل�����دران  ك��ت��اب��ه��ا:  يف 

االأمن  مفارقات  واحلواجز.. 

االإن�شان«،  وحقوق  وال�شيادة 

ت��ق��ي��م ال��ب��اح��ث��ة امل��غ��رب��ي��ة 

ال��درا���ش��ات  يف  املتخ�ش�شة 

االإن�����ش��ان��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

�شعيدة  واجليو�شرتاتيجية 

اأح���م���د ب��ل��م��ري، م��ق��ارب��ة 

على  فيها  ت��رك��ز  علمية 

لهذه  التاريخية  ال�شياقات 

وم��دى جناحها يف  اجل���دران، 

كما  االأم��ن��ي��ة،  وظيفتها 

وف��ق  ت�شنيفها  اإىل  تعمد 

حتدد  جيو�شيا�شية  خلفية 

وتبنّي  اال�شرتاتيجي.  �شياقها 

اجل���دران  اأن  امل��ق��ارب��ة  ه��ذه 

تطوًرا  اأكرث  اأ�شكااًل  اأخذت 

ب�شبب  احل��ا���ش��ر،  ال��وق��ت  يف 

اجلديدة،  االأمنية  التحديات 

وبخا�شة مع التوظيف املتزايد 

احل��دي��ث��ة،  للتكنولوجيا 

دور  ح��ول  ���ش��وؤااًل  يفر�س  مما 

تعزيز  يف  املتطورة  التقنيات 

ودعمها،  اال�شرتاتيجية  هذه 

وجود  يطرحها  التي  العديدة  القانونية  االإ�شكاالت  وح��ول 

اجلدران االأمنية بحد ذاتها.

عوملة احلواجز

يرى عدد من الباحثني، اأنه مع انتهاء احلرب الباردة و�شقوط 

العامل  بدا   ،1989 العام  نوفمر   - الثاين  ت�شرين  برلني يف  جدار 

ما  وهو  الكونية«،  ب�»القرية  عرف  ما  نحو  يتحول  وكاأّنه 

نهاية  يف  معامله  جت�شدت  كبرًيا،  ا�شرتاتيجًيا  تغرًيا  �شكل 

مفهوم متركز الدولة الوطنية وتزعزع مفهوم احلدود الثابتة، 

التحول  هذا  متيز  وقد  العوملة.  نحو  مّطرد  ب�شكل  والتوجه 

الوا�شع باإزالة احلواجز التجارية الدولية تدريًجا يف ظل اتفاقية 

يف  وكذلك،  العاملية«.  التجارة  »منظمة  قيام  ثم  »الغات«، 

الب�شائع  لت�شهيل حركة  احلّر  للتبادل  وا�شعة  ف�شاءات  اإيجاد 

ذلك كله مع ظهور  وترافق  واالأ�شخا�س.  واخلدمات  واالأموال 

ذكية  هواتف  من  املعلومات،  لنقل  جديدة  تكنولوجيا 

وتبادل  التوا�شل  بعوملة  �شمحت  عنكبوتية،  و�شبكات 

االأفكار.

اإعداد: د. اأحمد علو / عميد متقاعد
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هويات قلقة منف�صلة يف عامل من دون حدود

�سيكولوجية اجلدران

اإطفاء  مياه  تكون  اأن  بال�صرورة  »لي�ص 

احلريق نظيفة«.

(مثل اأفريقي - قبيلة الهو�سا)

الغرب«، »يبدو  فيل�صوف يف  »اأخطر  باأّنه  املو�صوف  املعا�صر �صالفوي جيجيك  ال�صلوفيني  الفيل�صوف  يقول 

اأن ن�صاأل هنا، لي�ص فقط بني ماذا وماذا  اأّن الوجه الآخر للعوملة هو بناء جدران ل مرئّية جديدة. وعلينا  يل 

ا بني من ومن، من الأ�صخا�ص والهويات واحل�صارات  تقوم اجلدران؟ اأو بني من ومن، من ال�صعوب، ولكن اأي�صً

والأديان والأعراق، والألوان الب�صرية املختلفة...؟«.



لكن مقابل هذه التطورات 

التوا�شل  بنية  تر�شم  ال��ت��ي 

واجلمع على امل�شتوى الب�شري 

يف العامل حالًيا، برزت ظواهر 

عك�شية متثلت يف االنت�شار 

الفا�شلة«  »للجدران  الوا�شع 

ب���ني ال�����دول وامل��ج��ت��م��ع��ات، 

اأمنية  ا�شرتاتيجية  بو�شفها 

تاأمني  اإىل  باالأ�شا�س،  تهدف 

التهديد  �شد  الداخل  حماية 

الذي قد ي�شكله اخلارج على 

اختالف �شوره.

عن  احلديث  بات  وهكذا 

ال��واح��دة  الكونية  ال��ق��ري��ة 

التريرات  مل�شلحة  يرتاجع 

ب�»ت�شوير«  اخلا�شة  والتدابري 

جدران  اإقامة  عر  االأقاليم، 

وحواجز يف اأنحاء كثرية من 

من  حت�شًبا  و  خوًفا  العامل، 

االآخرين، �شركاء العوملة اأنف�شهم.

العالقات  يف  لالأمن  رمًزا  حالًيا  تعتر  اجلدران  كانت  واإذا 

ال�شروري  اأ�شبح من  فقد  املفكرين،  بع�س  يرى  الدولية، كما 

اأن تقوم الدول باملوازنة بني متطلبات االأمن من جهة، و�شال�شة 

مراقبة  حتقق  اأن  اأي  اأخرى.  جهة  من  احلدود  على  املبادالت 

اأف�شل، ولكن مع ال�شماح الدائم لالأ�شخا�س وال�شلع بالعبور، 

وهو ما ي�شطلح على ت�شميته ب�»احلدود الذكية«.

هويات قلقة

ي�شعفها  مل  الب�شرية،  بلغته  الذي  واملعريف  العلمي  التقدم  اإن 

لغة  على  قائمة  جديدة  و�شائل  اأو  علمية  اأ�شاليب  ابتكار  يف 

احلماية،  وتبادل  امل�شرتكة،  امل�شالح  واأن�شنة  والتعاون  احلوار 

واالعتمادية املتبادلة، بداًل من اللجوء اإىل لغة القطيعة، وبناء 

اجلدران العازلة واالأ�شالك ال�شائكة. ولعل هذا ما كان يجب 

اأن يدفع الدول املختلفة احل�شارات، اأو حتى تلك التي تنتمي 

اإىل ح�شارة واحدة اأو بيئة واحدة، اإىل بناء القدرة على ابتكار 

اأ�شاليب حلّل امل�شاكل الناجمة عن اختالل الظروف ال�شيا�شية 

يف بع�س النزاعات املوؤقتة.

ال  املفكرين،  من  الكثري  راأي  يف  اجل��دران،  بناء  ف�شيا�شة 

متّثل مظهر قوة، بقدر ما متثل انكفاء االن�شان اإىل الداخل، 

وتعّر عن عجز وا�شح يف التعامل والتوا�شل احل�شاري بني قادة 

املتجاورة.  ال�شعوب 

تعّر  اأن��ه��ا  كما 

االنكما�س  ع��ن 

�شمن  وال��ت��ق��وق��ع 

منف�شلة  هويات 

وقلقة.

بناء  وي��ع��ك�����س 

حجم  اجل������دران 

ال��ق��ل��ق ال��داخ��ل��ي 

الذي يتفاقم داخل 

ال�������دول، و���ش��ع��ور 

العميق  �شعوبها 

باخلطر والتهديد.

اجلدار... بني التحدي وال�صتجابة

ظاهرة  لي�شت  واحلواجز  اجلدران  اإقامة  اأن  من  الرغم  على 

تطرحها،  التي  املفارقات  يف  يكمن  اجلديد  ف��اإن  جديدة، 

احلواجز  عدد  تزايد  حيث  فيه،  توجد  الذي  احلايل  وال�شياق 

املو�شوم باحلركة وحرية  العوملة  املبادالت يف ع�شر  اأمام  املادية 

التنقل، وبزوال احلواجز، وبدت »نهاية االإقليم« وكاأنها واقع 

جديد.
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رًدا  تعد  ال��ي��وم،  اجل���دران  اإق��ام��ة  اأن  البع�س  ويعتقد 

العوملة.  اأفرزتها  حتديات  على  ا�شتجابة(،  فاعاًل)اأو 

من  متطورة  جديدة  اأ�شكال  نحو  تتجه  بداأت  فالدول 

يف  التحكم  خالل  من  تهديد  اأي  ردع  تتيح  اجلدران 

تقام  مبعظمها  اجلدران  وهذه  واملخرجات.  املدخالت 

كما يقال ويعلن ر�شمًيا، ملنع الهجرة ال�شرية والتهريب 

ومنع جتارة املخدرات وت�شلل االرهاب...

عابرة  تهديدات  وظهور  التكنولوجي،  التقدم  فمع 

اأجهزة  ت�شّم  واحلواجز  اجلدران  هذه  اأ�شبحت  للحدود، 

وقد تكون معززة  واملراقبة،  للر�شد  اإلكرتونية متعددة 

مبراقبة جوية اأو بحرية، وهي بالتايل قد ر�شخت �شيا�شة 

جديدة يف التحكم.

اجلدران والقانون الدويل

اجلدار  الأن  للجدران،  دقيًقا  تعريًفا  الدويل  القانون  يعطي  ال 

مقامة  من�شاأة  كونه  ماعدا  به،  خا�س  قانوين  نظام  له  لي�س 

فوق اأر�س اإقليم ما، اأي اأن اأهميته القانونية نابعة من عالقته 

باالإقليم حيث يوجد.

وانطالًقا من التعار�س بني احلدود اأو اخلطوط العادية من جهة، 

واجلدران من جهة اأخرى، فاإن هذه االأخرية تفر�س اإعادة قراءة 

»الكال�شيكية«  بال�شالحيات  يتعلق  ما  يف  اإن�شانية  اأكرث 

لل�شيادة االإقليمية للدول. والتاأثري الذي تعك�شه اجلدران على 

احلدود، يجب اأن يقود اإىل اإعادة النظر يف طبيعة هذه االأخرية، 

اخرتاقها،  ب�شهولة  تتميز  العادية  الرت�شيم  وخطوط  فاحلدود 

وهي تت�شف بدرجة معينة من حرية احلركة والتنقل خارج 

مراقبة الدول، والتي مل ت�شلط عليها النظرية الكال�شيكية 

للحدود ال�شوء ب�شكل كاٍف.

اأما يف ما يتعلق باالآثار القانونية للجدران االأمنية، فاإن هذه 

االإن�شان  بانتهاك حقوق  تتعلق  تداعيات  تنطوي على  االآثار 

التي  االأقاليم  يف  االإن�شاين  الدويل  القانون  روؤية  وهذه  عموًما، 

حمل  اجل��دران  حت��ّل  حيث  م�شلحة،  نزاعات  حالًيا  تعرف 

احلواجز، لت�شكل عائًقا غري من�شجم مع ع�شر حرية التنقل 

جديد  كهدف  »اجل�شور«  مفهوم  مع  وتتعار�س  واحلركة، 

ومنوذجي للحدود »احل�شنة«.

فّن �صياغة اخلوف

اأن  مفاده  جماعي  بانطباع  الباردة  احل��رب  نهاية  اأوح��ت 

مفهوم احلدود �شي�شبح وهًما مل�شلحة ظهور جمموعات جديدة 

عر وطنية، اأو فوق وطنية...

ال�شائكة  واالأ���ش��الك  ف��اجل��دران  يحدث،  مل  ذل��ك  لكن 

اأخلت  ال��ب��اردة،  احل��رب  ف��رتة  االأخ��رى يف  امللمو�شة  واحل��واج��ز 

املكان الأ�شكال اأخرى من اجلدران، حتى اأ�شبح اجلدار ميثل 

»قطع  وكاأنه  الدولية،  العالقات  يف  الثابتة  املعطيات  اأحد 

موؤقت لعالقة دائمة وثابتة«، اأو »تد�شيم ثابت لعالقة موؤقتة«.

مراجع وهوام�ص:

االإمارات  مركز  بلمري،  احمد  �شعيدة  واحلواجز،  اجلدران   -

للدرا�شات والبحوث اال�شرتاتيجية، 2016.

- http://www.alittihad.ae/wajhatdetails
- https://arabic.rt.com/news
- https://www.du.edu/korbel/ sie/media/

documents/quickfacts-and-policy-br-

- WALLS AS A NONVIOLENT STRATEGY. IN 

ARMED CONFLICT.-

- : http://www.ammonnews.net/

ويقع يف  اجلدار«،  »�شارع  احلريف:  ومعناه   )wall street(  **

مدينة نيويورك، حيث بنى امل�شتعمرون االأوائل ملنطقة نيويورك 

واحلجارة،  ال�شابع ع�شر جداًرا من اخل�شب  القرن  يف منت�شف 

ل�شّد غزوات القرا�شنة والهنود احلمر، ثم جاء االإنكليز فدّمروه 

مطلع القرن الثامن ع�شر.



الإدماج يف التدريب

مكونات  التدريب  ي�شمل  اأن  يجب 

قانون النزاعات امل�شّلحة والقانون الدويل 

واقعية. ويركز  االإن�شان بطريقة  حلقوق 

على  ال�����ش��الح  يحملون  م��ن  ت��دري��ب 

اإك�شاب االأفراد خرة عملية بكيفية 

للقانون.  االمتثال  مع  وظائفهم  اأداء 

ال�شف  و�شباط  ال�شباط  ميّكن  كما 

واجلنود من اكت�شاب املهارات واخلرات 

اكت�شاب  اإىل  يوؤدي  اأن  ويجب  الالزمة، 

القدرة على اإبداء ردود االأفعال ال�شحيحة. 

عن  يتحقق  اأن  االأم���ر  لهذا  وميكن 

القائد  ويكون  املمار�شة،  تكرار  طريق 

واالأك��رث  االأن�شب  ال�شخ�س  هو  املبا�شر 

فاعلية يف هذا املجال.

اإدماج  يتم  اأن  مبكان  االأهمية  ومن 

مبادئ القانون يف التدريب اليومي باأكرث 

االأ�شكال واقعية وبقدر االإمكان، وذلك 

االمتثال  ت��داب��ري  م��ع  جنب  اإىل  جنًبا 

املن�شو�س  النحو  وعلى  واآلياته،  وو�شائله 

وال��ت��ك��ت��ي��ك��ات  ال��ع��ق��ي��دة  ع��ن��ه يف 

ب�شع  اإ�شافة  وُتعد  املنّقحة.  واالإج��راءات 

ال��ن��زاع��ات  ق��ان��ون  ���ش��اع��ات فقط م��ن 

امل�شّلحة والقانون الدويل حلقوق االإن�شان 

دون  من  القائم  التدريب  برنامج  اإىل 

البعد  كل  بعيًدا  اأمًرا  م�شمونه،  تعديل 

عن الفاعلية.

االأكرث  التدري�س  طريقة  اأن  ثبت  وقد 

اإذ  العملية،  امل��م��ار���ش��ة  ه��ي  فاعلية 

من  امل�شاركني  النهج  ه��ذا  ن  ميكِّ

من   ٪90 بنحو  اأذهانهم  يف  االحتفاظ 

الدورة.  انتهاء  اأ�شابيع من  بعد  املحتوى، 

اجلزء  اإىل  النظري  اجل��زء  ن�شبة  وتتحدد 

العملي من التعليم يف كل م�شتوى من 

م�شتويات الت�شل�شل الهرمي، وفق الرتبة 

وامل�شوؤوليات.

باالإ�شافة اإىل ذلك، يجب اإجراء تقييم 

م�شتمر لفاعلية التدريب. ويظل ال�شلوك 

يف اأثناء العمليات هو االختبار النهائي، 

العمليات  بعد  ما  مراجعات  ُتعد  كما 

اأداة اأ�شا�شية يف عملية التقييم، غري اأن 

التدريب  طريق  عن  امل�شتفادة  الدرو�س 

مكوًنا  ا  اأي�شً ُتعد  والتمرينات،  اليومي 

اأظهر  ما  واإذا  العملية.  هذه  يف  اأ�شا�شًيا 

القائمة  واالآليات  الو�شائل  اأن  التدريب 

عن طريق عملية االإدماج غري كافية 

القانون،  اح��رتام  من  االأف��راد  لتمكني 

فاإنه �شيكون من ال�شروري اتخاذ تدابري 

العقيدة  م�شتويي  على  ت�شحيحية 

هذا  على  التدريب  وتعديل  والتعليم، 

االأ�شا�س.

قانون دويل 

اإعداد: اأحمد زكريا / املندوب الإقليمي للجنة الدولية لل�سليب الأحمر لدى القوات امل�سّلحة - لبناناإن�ساين

العدد 74385

تناولنا يف مقالت �صابقة مو�صوع اإدماج القانون الدويل فى اأنظمة القوات امل�صّلحة، اأي عملية 

النزاعات  قانون  يف  وجدت  القواعد  وهذه  عملية.  وتدابري  اآليات  اإىل  القانونية  القواعد  حتويل 

العنف  مواقف  فى  للقوة  الر�صيد  ال�صتخدام  بغر�ص  الإن�صان  حلقوق  الدويل  والقانون  امل�صّلحة 

املختلفة. وا�صتكماًل ملا �صبق وعاجلناه يف هذا ال�صياق، نتناول يف ما يلي اإدماج القانون يف اأنظمة 

القوات امل�صّلحة للتدريب واملعدات والعقوبات.

اإدماج القانون: التدريب واملعدات والعقوبات
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اأمثلة عن الإدماج يف التدريب

القتال

التداعيات النعكا�سات امليدانية احلكم القانوين

اأو  القتال  ميدان  يف  التمرينات  جميع  تت�شمن  اأن  يجب 

على اخلرائط اأو مب�شاعدة الكمبيوتر، التعامل مع اأ�شرى 

احلرب، بحيث يكت�شب املنّفذون من خمتلف امل�شتويات 

�شحيحة  ب�شورة  املهمة  هذه  الأداء  الالزمة  العملية  اخلرة 

حتت ال�شغط.

وبناًء عليه:

• يجب اأن تعرف القوات القتالية يف اأدنى م�شتوى ما يجب 
القيام به عند القب�س على اأ�شرى احلرب.

• يجب جتهيز نقاط التجميع باالأفراد وممار�شة الواجبات 
ذات ال�شلة.

• يجب اأن يكون اأفراد اخلدمات اللوج�شتية قادرين على 
التعامل بفعالية مع اأ�شرى احلرب.

عملية  من  ج��زًءا  باأكمله  االإج��راء  يكون  اأن  يجب   •
تدابري  اتخاذ  اإىل  ي��وؤدي  مبا  امل�شتفادة،  والدرو�س  التقييم 

ت�شحيحية اأو اإجراء حت�شينات، مبا يف ذلك ما يكون على 

م�شتوى العقيدة والتعليم.

• كيف تنّفذ القوات 
هذه املهمات؟

ت���������وؤدي  ه�������ل   •
الت�شكيالت التابعة 

على  مهماتها  لها 

تتوقعه منها  ما  نحو 

الرتب العليا؟

�شتن�شق  ك��ي��ف   •
مع  املقاتلة  العنا�شر 

اخلدمات اللوج�شتية 

وامل�شعفني؟

التدابري  تت�شم  هل   •
يف  عنها  املن�شو�س 

بالعملية  العقيدة 

والواقعية؟

»يتم اإجالء اأ�شرى احلرب باأ�شرع ما 

اإىل  وُينقلون  اأ�شرهم،  بعد  ميكن 

تبعد  منطقة  يف  تقع  مع�شكرات 

القتال  منطقة  عن  ك��اٍف  بقدر 

حتى يكونوا يف ماأمن من اخلطر.

منطقة  يف  ي�شتبقى  اأن  يجوز  ال   

اأ�شرى  اإاّل  موؤقتة،  وب�شورة  خطرة، 

ب�شبب  يتعر�شون  ال��ذي��ن  احل��رب 

ملخاطر  م��ر���ش��ه��م  اأو  ج��روح��ه��م 

لو ظلوا يف  نقلهم مما  اأكر عند 

مكانهم.

احل��رب  اأ���ش��رى  ُي��ع��ر���س  اأال  يجب   

انتظار  اأثناء  مرر  دون  من  للخطر 

اإجالئهم من منطقة قتال«.

)اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 19(

اإنفاذ القانون

التداعيات النعكا�سات امليدانية احلكم القانوين

يجب اأن ُيك�ِشب التدريب املكّلفني باإنفاذ القانون اخلرة 

ب�شكل �شحيح وحتت  املهمة  الأداء هذه  الالزمة  العملية 

ال�شغط.

وبناًء عليه:

• يجب اأن يكون املنّفذون قادرين على ا�شتخدام خمتلف 
لهذه احلاالت )مثل  لال�شتجابة  املتاحة  ال�شلمية  الو�شائل 

التفاو�س واالإقناع، وتخطيط طرق الهروب للح�شود(.

• يجب اأن يكون املنّفذون يف اأدنى امل�شتويات قادرين على 
ت�شرفهم،  يف  املو�شوعة  القوة  من  اأنواع خمتلفة  ا�شتخدام 

ب�شكل منا�شب ومبا يتنا�شب مع التهديد.

عملية  من  ج��زًءا  برّمتها  العملية  تكون  اأن  يجب   •
تدابري  اتخاذ  اإىل  ي��وؤدي  مبا  امل�شتفادة،  والدرو�س  التقييم 

على  هو  ما  ذلك  يف  مبا  حت�شينات،  اإجراء  اأو  ت�شحيحية 

م�شتوى ال�شيا�شات واالإجراءات والتعليم.

للموظفني  ميكن  كيف   •
املكلفني باإنفاذ القانون ف�ّس 

العنيفة وغري  التجمعات غري 

اإىل  اللجوء  دون  من  امل�شروعة 

القوة؟

فما  القوة،  ا�شتخدام  مت  اإذا   •
وامل�شتوى  االأدن���ى«  »احل��د  هو 

جم��م��وع��ة  يف  »ال�������ش���روري« 

خمتلفة من الظروف؟

واالآليات  الو�شائل  تتيح  هل   •
ال�شيا�شات  يف  عنها  املن�شو�س 

وتعليمات  واالإج���������راءات، 

فّعال،  ب�شكل  ا�شتخدامها 

ا�شتجابة م�شروعة؟

غري  جتمعات  ف�����سّ  »يف 

ق��ان��ون��ي��ة ل��ك��ن��ه��ا غري 

يتجنب  اأن  يجب  عنيفة، 

القانون  باإنفاذ  املكلفون 

اإذا  اأو،  ال��ق��وة،  ا�شتخدام 

عملي،  غري  ذل��ك  ك��ان 

االأدنى  باحلّد  ا�شتخدامها 

ال�شروري«.

)املبادئ االأ�شا�شية ب�شاأن 

ا�شتخدام القوة واالأ�شلحة 

النارية من جانب 

املوظفني املكلفني باإنفاذ 

القانون، املادة 13(

املعدات

ا�شتجابة  امل��ع��دات  تتيح  اأن  يجب 

لالأفراد  توفر  وهي  حالة.  لكل  قانونية 

وفق  باملهمات  للقيام  الالزمة  امل�شادر 

م�شتوى  اأعلى  يوفر  اأن  ويجب  القانون. 

من م�شتويات القيادة الو�شائل واالأ�شاليب 

على  ف��اإن  ثم  وم��ن  ل��الأف��راد،  القانونية 

كان  اإذا  ما  حتديد  التزام  امل�شتوى  هذا 

ا�شتخدام �شالح معني )اأي ال�شالح نف�شه 

وطريقة ا�شتخدامه(، يف بع�س الظروف اأو 

كلها، مقّيًدا اأو حمظوًرا مبوجب قانون 

ال��دويل  القانون  اأو  امل�شّلحة  النزاعات 



حلقوق االإن�شان اأو كليهما.

وللتحقق مما اإذا كانت املعدات تتيح 

االمتثال للقانون اأم ال، ينبغي اختبارها 

بقدر  هي  ح��االت  ويف  التدريب  اأثناء  يف 

االإمكان اأقرب ما يكون اإىل الواقع.

�شاأن  م��ن  االأ�شلحة،  اإىل  باالإ�شافة 

بالبحث  املنّفذون  خالله  يقوم  تدريب 

يف  واإجالئهم  وعالجهم  ال�شحايا  عن 

ما  يظهر  اأن  وبعدها،  العمليات  اأثناء 

املعنّية  الطبّية  الوحدة  موارد  كانت  اإذا 

�شبيل  على  ال.  اأم  ومنا�شبة  كافية 

�شيارات  مالءمة  عدم  يثبت  قد  املثال، 

عجالت  على  ت�شري  ال��ت��ي  االإ���ش��ع��اف 

اأ�شبحت وعرة ب�شبب �شري  لالأرا�شي التي 

املركبات املجنزرة الثقيلة )مثل دبابات 

القتال الرئي�شية( عليها، اأو ب�شبب وجود 

عقب  ال�شوارع  يف  واالأن��ق��ا���س  احلطام 

اأعمال ال�شغب.

قانون دويل 

اإن�ساين

العدد 76385

القتال

التداعيات النعكا�سات امليدانية احلكم القانوين

يجب و�شع اآلية للمراجعة تت�شم باخل�شائ�س االآتية:

النحو  على  للجنة  اأو  لفرد  النهائية  بامل�شوؤولية  ُيعهد  اأن   •
املن�شو�س عنه يف الت�شريعات، اأو اللوائح، اأو االأوامر االإدارية، اأو 

التوجيهات اأو املبادئ التوجيهية.

• يحدد هذا ال�شخ�س اأو اللجنة عملية املراجعة و�شنع القرار.
• امل�شاءلة اأمام وزارة الدفاع اأو كيان م�شرتك بني االإدارات 

املعنية.

اإجراء  واالإدارات  القطاعات  خمتلف  عن  ممثلني  تويل   •
عملية املراجعة.

• االحتفاظ ب�شجالت ب�شفة منتظمة.
• بعد مراجعة و�شائل احلرب، يكون ت�شل�شل القيادة م�شوؤواًل 
هذه  على  تعديالت  جتري  ال  القوات  اأن  من  التاأكد  عن 

جتعلها  اأن  �شاأنها  من  و�شيلة  باأي  ت�شتخدمها  اأو  الو�شائل، 

غري م�شروعة.

• ما هو الغر�س الع�شكري املق�شود اأو 
امليزة الع�شكرية املتوقعة؟

التي  االإ���ش��اب��ات  اأن���واع  م��ا ه��ي   •
�شتقع؟

 • على اأ�شا�س االإجابة عن ال�شوؤالني 

ال�شابقني، هل يجب اعتبار االإ�شابة 

مفرطة اأو االآالم ال مرر لها؟

الالزمة  املعينة  اخل��رة  هي  ما   •  

لتحديد هذا االأمر؟

الو�شائل  �شرعية  يقرر  ال��ذي  من   •  

واالأ�شاليب قبل تقدميها؟

• من الذي يتاأكد من عدم اإدخال 
واالأ�شاليب  الو�شائل  على  تعديل 

القانونية؟

ا�شتخدام  »يحّظر 

والقذائف  االأ�شلحة 

واملواد وو�شائل القتال 

�شاأنها  م��ن  ال��ت��ي 

اأو  اإ�شابات  اإح��داث 

اآالم ال مرر لها«.

 

)الروتوكول االأول 

االإ�شايف، املادة 
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اأمثلة عن الإدماج يف اختيار املعدات



العقوبات الفّعالة

رئي�شًيا،  وقائًيا  دوًرا  العقوبات  ت��وؤدي 

وف��ّع��ال��ة،  وا���ش��ح��ة  ت��ك��ون  اأن  وي��ج��ب 

التجربة  وتبني  بها.  التنبوؤ  وميكن 

وا�شحة،  العقوبات  كانت  كلما  اأن��ه 

اأ�شبحت  بتطبيقها،  التنبوؤ  واأمكن 

عقوبة  مبنزلة  ُتعد  اأنها  كما  رادع��ة. 

فعالة الأولئك الذين ال يلتزمون القانون. 

ومن ثم، فاإنها توّفر للقادة و�شيلة الإنفاذ 

اأن  واإظهار  االن�شباط،  وحتقيق  االأوام��ر 

باحلزم  يت�شم  باأكمله  القيادة  ت�شل�شل 

يف الدفاع عن قيمه االأ�شا�شية.

طريق  عن  العقوبات  اإن��ف��اذ  ميكن 

تدابري جنائية اأو تاأديبية. وبينما تكون 

اأدن��ى  بال  �شرورية  اجلنائية  العقوبات 

مدعومة  تكون  اأن  يجب  فاإنها  �شك، 

جميع  على  فّعالة  تاأديبية  بعقوبات 

هذه  وتوفر  القيادة.  ت�شل�شل  م�شتويات 

الواقع  يف  التي تكون  االإداري��ة،  التدابري 

ميزتني  املبا�شر،  الرئي�س  م�شوؤولية  حتت 

اإنفاذها  ميكن  اأن��ه  وهما  رئي�شيتني، 

للغاية ملن  وا�شحة  واأنها  ب�شورة عاجلة، 

ولذلك،  نف�شها.  اجلناية  يرتكبون  قد 

مما  فورًيا،  يكون  الردع  يف  اأثرها  فاإن 

اأن  م��ن  امل��ق��ب��ول  غ��ري  ال�شلوك  مينع 

يتحول اإىل �شلوك جائز اأو حتى مقبول.
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اإنفاذ القانون

التداعيات النعكا�سات امليدانية احلكم القانوين

على  احل�شول  من  القانون  اإنفاذ  �شباط  يتمكن  اأن  ينبغي 

املعدات االآتية:

• معدات وقاية منا�شبة ومعدات اأخرى الإرجاء ا�شتخدام القوة 
واالأ�شلحة النارية.

ال�شيطرة  حتقق  التي  العنيفة  غري  الو�شائل  من  جمموعة   •
على الو�شع، والتوا�شل مع ال�شباط واملجرمني.

ال�شباط من  التي متّكن  املختلفة  الو�شائل  جمموعة من   •
اال�شتجابة بطريقة متدّرجة ومتنا�شبة.

يجب اأن يعرف ال�شباط االآثار الناجمة عن الو�شائل املختلفة 

التي توجد يف ت�شرفهم.

املجموعة  يعملون مبفردهم  الذين  ال�شباط  لدى  لن يكون   

الكاملة من الو�شائل املتاحة. لذلك يجب اأن يتمكنوا من 

التوا�شل، ويتقنوا بع�س املهارات، مثل مهارات التفاو�س وحّل 

النزاعات.

اتقان كل  فرق،  �شمن  يعملون  الذين  ال�شباط  يجب على   

و�شيلة من الو�شائل املختلفة املتاحة.

• ما هي الو�شائل غري 
من  ال��ت��ي  العنيفة 

متكن  اأن  �شاأنها 

اإرج��اء  م��ن  ال�شباط 

ا����ش���ت���خ���دام ال���ق���وة 

واالأ�شلحة النارية؟ 

ال��ت��داب��ري  م��ا ه��ي   •
اأي  وم��ع  املتنا�شبة، 

خم���ال���ف���ة ت��ك��ون 

متنا�شبة؟ 

املعدات  مقدار  ما   •
التي ميكن لل�شباط 

ح��م��ل��ه��ا واإج�������ادة 

ب�شورة  التعامل معها 

مقبولة؟

 

»يجب على املوظفني املكلفني 

تنفيذ  يف  ال��ق��ان��ون،  ب��اإن��ف��اذ 

واج��ب��ه��م، وب��ق��در االإم��ك��ان، 

عنيفة  غ��ري  و�شائل  ا�شتخدام 

اأواًل، وال ُت�شتخدم القوة واالأ�شلحة 

الو�شائل  ظّلت  اإذا  اإال  النارية 

ر  تب�شّ ال  اأو  فّعالة  غري  املذكورة 

على االإطالق بتحقيق النتيجة 

املق�شودة«.

 

)املبادئ االأ�شا�شية ب�شاأن 

ا�شتخدام القوة واالأ�شلحة النارية 

من جانب املوظفني املكلفني 

باإنفاذ القانون، املادة 4(





الو�صع

كان النظام النازي قد و�شع يف احل�شبان 

احتمال ح�شول انقالب، اأو قيام ماليني 

العمال االأجانب الذين يعملون بال�شخرة 

جناح  اأو  بالع�شيان،  االأملانية  امل�شانع  يف 

�شربات احللفاء اجلوية بتعطيل منظومة 

القيادة واالت�شال، فتفقد بذلك احلكومة 

هذا  يف  البالد.  على  ال�شيطرة  االأملانية 

فالكريي الطوارئ  خطة  كانت  االإطار 

 Operation Valkyrie- Operation
جي�س  بتويل  ق�شت  والتي   ،Walküre
االحتياط االأملاين، الذي كان النازيون قد 

بوه، زمام االأمور يف البالد. اأعّدوه ودرَّ

اإىل   Valkyrie ال��ع��ب��ارة  اأ���ش��ل  وي��ع��ود 

االأ�شاطري التي كانت القبائل اجلرمانية 

هبوط  وفحواها،  بها،  توؤمن  ال�شمالية 

ملرافقة  ال�شماء،  م��ن  حة  جمنَّ ام����راأة 

املقاتلني االأبطال الذين ي�شقطون خالل 

من  ع��دد  ا�شتوحى  اجلنة.  اإىل  احل��رب 

خطة  اخلطة  هذه  من  االأمل��ان  ال�شباط 

لتخلي�س  هتلر،  باغتيال  ق�شت  جديدة 

اجلنود االأملان من ق�شم الوالء له، ومن ثم 

على  الّيد  وو�شع  النازية  القيادة  اعتقال 

مقدرات البالد.

يف الواقع، كان تاأثري الهزائم املتتالية 

بداأ  قد  االأمل���اين  اجلي�س  بها  ُمني  التي 

يتغلغل يف نفو�س كبار ال�شباط ويوؤثر يف 

على  باتوا  اأن  بعد  بخا�شة  معنوياتهم، 

قناعة باأن ال�شبب الرئي�س لهذه الهزائم 

بالقرارات  وتفّرده  الفوهرر  ا�شتئثار  هو 

بعدم  يقينهم  مع  واحلا�شمة،  امل�شريية 

اأهليته لذلك. خ�شي هوؤالء ال�شباط من 

اإىل بالدهم،  القادم حتًما  القامت  امل�شري 

واعتروا اأنه ال مفّر من الّتو�شل اإىل �شلح 

من  تبقى  ما  على  حفاًظا  احللفاء  مع 

لكن  ومقوماتها،  ب��الده��م  م��ق��درات 

اإقناع هتلر بذلك،  اإدراكهم ال�شتحالة 

دفعهم اإىل العمل على االإطاحة به.

التخطيط

االأمل��ان، على  ال�شباط  ط عدد من  خطَّ

اأولرخت  فريدرك  اأول  الفريق  راأ�شهم 

اإعداد: الرائد با�صم �صعبان
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الثانية  العاملية  احلرب  من  الأخرية  ال�صنة  خالل  ع�صيبة  باأوقات  النازية  اأملانيا  مّرت 

قرارات  خمالفة  على  القادرين  الرجال  وجود  النادر  من  كان  احلني  ذلك  يف   .)1944(

اأملانيا ت�صري بثبات نحو الهاوية  الفوهرر )اأدولف هتلر(، حتى باإبداء راأي �صفهي، وكانت 

واخلراب. يف ظل هذاامل�صار النحداري راأى البع�ص اأن احلّل هو بالتخّل�ص من هتلر. ولكن 

كيف؟ ومن �صيجروؤ على هكذا فعل؟

فالكريي

عملية كادت اأن تُغرّي 

م�صار احلرب العاملية الثانية



تر�شكو  ف��ون  هننغ  وال��ل��واء 

وال��ع��ق��ي��د ك���الو����س ف��ون 

من  لال�شتفادة  �شتاوفنرغ، 

�شبيل  يف  ف��ال��ك��ريي  خطة 

و���ش��ع ال���ّي���د ع��ل��ى ال��ب��الد. 

ه��دف��ه��م االأ���ش��ا���ش��ي ك��ان 

اغتيال هتلر، اعتقال القيادة 

النازية وال�شيطرة على الوحدة 

لل�شيطرة  متهيًدا  الوقائية، 

على جميع مفا�شل الدولة.

راأ�س احلربة يف تنفيذ املوؤامرة 

�شتاوفنرغ  العقيد  ك��ان 

يف  ���ش��ارك  اأن  ���ش��ب��ق  ال����ذي 

على  الع�شكرية  العمليات 

بينها  وم��ن  جبهات،  ع��دة 

يف  االإفريقي  للفيلق  عملية 

اأُ�شيب بانفجار  تون�س، حيث 

عينه  اأفقده  �شيارته  يف  لغم 

واإ�شبعني  اليمنى  ويده  الي�شرى 

اإىل  فاأُعيد  الي�شرى،  يده  من 

اأملانيا للعالج. وما اأن ا�شتعاد 

نظره جزئًيا، واأتقن الكتابة 

اأُعيد  حتى  اأ�شابع،  بثالثة 

الأرك��ان  كرئي�س  للخدمة 

اجلي�س الداخلي )االحتياط(. 

ال�شباط االأملان  يف هذا الوقت كان عدد 

�شفوف  يف  هتلر  �شيا�شة  على  الناقمني 

لت  فت�شكَّ يتكاثر،  االحتياط  جي�س 

ن��واة  لتكوين  �شاحلة  اأر���ش��ي��ة  بذلك 

ملجموعة االنقالبيني.

للعقيد  كافًيا  وقًتا  االإ�شابة  اأتاحت 

�شتاوفنرغ للتاأمل يف احلالة التي و�شلت 

بهدوء  التخطيط  ف��ب��داأ  ب���الده،  اإليها 

كان  ول��و  هتلر  م��ن  للتخّل�س  وعمق 

اإىل  �شتاوفنرغ  َخُل�َس  حياته.  الثمن 

خطة  ا�شتثمار  اإمكان  مفادها  نتيجة 

النازي،  النظام  من  للتخّل�س  فالكريي 

باأن  وال��رتوي��ج  هتلر  اغتيال  عر  وذل��ك 

القيادة النازية قد انقلبت عليه وقتلته، 

وفق  االحتياط  جي�س  عندها  فيتحرك 

خطة فالكريي العتقال اأركان القيادة 

�شتاوفنرغ  وي��ت��وىل  وحم��اك��م��ت��ه��م، 

هتلر  ُيعلنوا  اأن  بعد  احلكم  و�شركاوؤه 

�شهيًدا ر�شمًيا حلركتهم.

العملية  اخل��ط��وات  �شتاوفنرغ  ب��داأ 

تق�شي  اخلطة  وكانت  مبتغاه،  لتنفيذ 

اجلو  �شالح  قائد  االغتيال  ي�شمل  ب��اأن 

البولي�س  وقائد  غورنغ،  هريمان  اجلرنال 

هيملر،  هايرني�س  )غ�شتابو(  ال�شري 

ال�شياق  ه��ذا  يف  ت��وازن��ه.  النظام  الإفقاد 

و�شل  كيفية  على  �شتاوفنرغ  ب  ت��درَّ

الفتيل بوا�شطة كما�شة، لي�س بيد واحدة 

ا، وهذا كان  فقط، بل بثالثة اأ�شابع اأي�شً

الو�شول  اإليه حتدي  ي�شاف  حتدًيا كبرًيا 

اإىل مقربة من هتلر، وهو اأمر غري �شهل 

ق تبقى حرية احلركة  التحّقق، واإن حتقَّ

معدومة.

املحاولة الأوىل

اأوىل حماوالت تنفيذ فالكريي كانت 

اجلبلي  هتلر  مقر  يف   1944 مت��وز   11 يف 

يف   Berchtesgaden الن�شر«  »ع�س 

�شتاوفنرغ  ا�شُتدِعَي  فقد  بافاريا.  والية 

االحتياط،  اأركان جي�س  رئي�س  ب�شفته 

وتقدمي  الفوهرر  برئا�شة  اجتماع  حل�شور 

عر�س عن املهّمات املنوطة بقواته. و�شل 

�شتاوفنرغ برفقة م�شاعده، وكان كل 

منهما حاماًل قنبلة جاهزة يف حقيبته. 

اإىل  يدخل  اأن  �شتاوفنرغ  نية  يف  كان 

التي  القنبلة  وي�شع  االجتماعات  قاعة 
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له  ي�شمح  ع���ذًرا  يختلق  ث��م  ب��ح��وزت��ه، 

ال�شيارة مع م�شاعده  باملغادرة، فريكب 

لو�شع  برلني  اإىل  عائًدا  املطار  اإىل  ويتجه 

خطة فالكريي مو�شع التنفيذ.

علم  الن�شر«،  »ع�س  اإىل  و�شوله  حلظة 

عن  غ��ائ��ب  هيملر  اأن  ���ش��ت��اوف��ن��رغ 

�شروط  مع  يتوافق  ال  وه��ذا  االجتماع، 

هيملر  غياب  ب  �شبَّ اخل��ط��ة.  تنفيذ 

اإرباًكا ل�شتاوفنرغ الذي بادر اإىل االت�شال 

فريدرك  اأول  الفريق  �شركائه،  باأحد 

التطورات،  باآخر  واإع��الم��ه  اأول��رخ��ت، 

لياًل  التنفيذ.  بعدم  االأخ��ري  اإليه  فاأوعز 

وجود  �شرط  اإ�شقاط  املتاآمرون على  توافق 

هيملر وغورنغ للتنفيذ، وبات �شتاوفنرغ 

يتحنيَّ الفر�شة لتوجيه �شربته.

 املحاولة الثانية

جميع  �شتاوفنرغ  اأجن��ز  مت��وز   15 يف 

اال�شتعدادات لتنفيذ خطته خالل موؤمتر 

لكن  را�شتنبورغ،  مدينة  يف  للفوهرر 

هذه املرة عدم التنفيذ كان ب�شبب اإلغاء 

املوؤمتر.

املحاولة الثالثة

الع�شرين  يف  حتديًدا  اأي��ام،  خم�شة  بعد 

من متوز، الحت اأمام �شتاوفنرغ فر�شة 

ر  مقرَّ كبري  باجتماع  لت  متثَّ جديدة 

الذئب«  اأن يح�شره هتلر يف مقره »وكر 

)5 كلم �شرق را�شتنبورغ(. يف الواقع مل 

يكن اأمام املتاآمرين مت�شع من الوقت، 

ف  بالتك�شّ ب��داأت  موؤامرتهم  فخيوط 

يوليو�س  على  القب�س  اإلقاء  بعد  بخا�شة 

اأن  يعني  مما  ال�شالعني،  اأح��د  وهو  لبري 

اأمرهم �شيفت�شح ب�شرعة، لذا كان ال بد 

من املبادرة من دون تردد.

قادًما  را�شتنبورغ  اإىل  �شتاوفنرغ  و�شل 

فرنر  امل��الزم  م�شاعده  وبرفقته  بالطائرة 

قنبلة  منهما  كل  وبحوزة  هافنت،  فون 

�شتاوفنرغ  ك��ان  حقيبة.  يف  خم��ب��اأة 

قاعة  اإىل  القنبلتني  ب��اإدخ��ال  يرغب 

جميع  م��ق��ت��ل  ل�����ش��م��ان  االج��ت��م��اع 

اإىل مكان  الدخول  اأن  احلا�شرين، غري 

واحدة ال  بيد  تواجد هتلر مع حقيبتني 

واأن يثري  بد  اأ�شابع، ال  �شوى ثالث  حتوي 

واحدة  قنبلة  اإدخ��ال  ر  قرَّ لذا  ال�شبهات، 

بعدما تلقى تاأكيدات من �شركائه باأن 
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قنبلة واحدة يف مكان مغلق، كفيلة 

بالق�شاء على املجتمعني.

االأعلى  القائد  اأم��ام  �شتاوفنرغ  ع  ت��ذرَّ

للجي�س االأملاين، املار�شال فلهلم كايتل، 

ال��وح��دات  مو�شوع  ع��ر���س  يف  برغبته 

لي�شمح  االحتياط،  جي�س  يف  اجلديدة 

اإىل قاعة االجتماع. وقبيل  له بالدخول 

دخوله القاعة، اأبلغ عامل الهاتف باأنه 

ينتظر مكاملة مهمة من برلني، ثم تبع 

كايتل اإىل االجتماع الذي كان قد بداأ 

ال�شرقية  اجلبهة  على  للموقف  ب�شرح 

فا�شطر  هويزنغر،  غلوبز  اجلرنال  يقدمه 

الغر�س  لهتلر  ليو�شح  ملقاطعته  كايتل 

هتلر  به  ب  فرحَّ �شتاوفنرغ،  وجود  من 

وطلب من هويزنغر متابعة عر�شه.

احلا�شرين  ان�شغال  �شتاوفنرغ  ا�شتغل 

احلقيبة  وو�شع  لهويزنغر،  باال�شتماع 

جهة  من  الطاولة  قوائم  اإح��دى  بجانب 

اأدولف هتلر، وتراجع قلياًل عن الطاولة 

كايتل  الحظ  الغرفة.  من  ان�شحب  ثم 

منه  ليطلب  اأث����ره  يف  ف��خ��رج  غ��ي��اب��ه 

اال�شتعداد كون دوره بالكالم قد اقرتب، 

اإىل  العودة  ر  ق��رَّ عليه،  يعرث  مل  وعندما 

القاعة لكن االنفجار كان قد ح�شل. 

ما اأن وقع االنفجار حتى اجته �شتاوفنرغ 

وم�شاعده فون هافنت اإىل املطار عائدين 

اإىل برلني، و�شارع فور و�شوله اإىل زّف خر 

مقتل هتلر اإىل الفريق اأول اأولرخت.

الف�صل

اأولرخت للتاأكد من �شحة  مل ينتظر 

القائد  اإىل  بنقله  بدوره  �شارع  بل  اخلر، 

العام جلي�س االحتياط اجلرنال فريدريك 

غري  له،  د  املحدَّ الدور  تنفيذ  ليبا�شر  فروم 

اأن فروم طلب من اأولرخت تاأكيد خر 

مقتل هتلر قبل املبا�شرة بتنفيذ اخلطة. 

متوقًعا  الذئب«  ب�»وكر  اأولرخت  ات�شل 

اأن ال يّرد اأحد على الهاتف على اعتبار 

لكن  هاتفًيا،  املكان  عزل  مت  قد  اأنه 

املفاجاأة كانت ب�شماع �شوت كايتل، 

ف�شاأله فروم عن مدى �شحة �شائعات حول 

اغتيال هتلر. اأكد كايتل �شحة اخلر، 

ُي�شب  مل  الفوهرر  اأن  اإىل  طماأنه  لكنه 

اأن  له  اأكد  ذلك،  من  اأكرث  بل  ب��اأذى، 

ه اإىل حمطة را�شتنبورغ ملالقاة  هتلر توجَّ

�شديقه مو�شوليني.

راأ�س  على  كال�شاعقة  ال�شدمة  وقعت 

جناة  يتوقعه  كان  ما  فاآخر  اأولرخت، 

التح�شريات  ك��ل  ك��ان��ت  اإذ  هتلر، 

من  اأي  جن��اة  ع��دم  ل�شمان  اأجن��زت  قد 

و�شل  اأن  م��ا  ال��واق��ع،  يف  امل��وج��ودي��ن. 

حتى  االجتماع  قاعة  اإىل  �شتاوفنرغ 

ما  اأق���رب  كر�شيه  ت��ك��ون  اأن  طلب 

ميكن من الفوهرر بحجة �شعف �شمعه 

الناجت عن االإ�شابة، فاأُجِل�َس يف مكان ال 

يف�شله عن هتلر اإال �شخ�س واحد. بعد اأن 

غادر �شتاوفنرغ قاعة االجتماع تارًكا 

اآخر  �شابط  م  تقدَّ خة،  املفخَّ احلقيبة 

واأبعد احلقيبة وو�شعها  وجل�س مكانه، 

خلف عمود الباطون الذي ترتكز عليه 

الطاولة، وو�شع حقيبته مكانها.

من  احل���ّد  يف  ال��ب��اط��ون  ع��م��ود  �شاهم 

اأنقذ  ما  وهذا  والت�شظي،  الع�شف  مفعول 

ُيقتل  فلم  احلا�شرين،  من  وعدًدا  هتلر 

�شارع  فقد  برلني  يف  اأم��ا  اأرب��ع��ة.  �شوى 

وزارة  مبنى  على  لل�شيطرة  امل��ت��اآم��رون 

للجي�س،  العامة  القيادة  ومقر  احلربية 

لل�شيطرة  العملية  االإج���راءات  وبا�شروا 

فون  اإروين  اجلرنال  واأعلن  البالد،  على 

للقوات  اأع��ل��ى  ق��ائ��ًدا  نف�شه  فيتزلينب 

يتّم  اأن  قبل  حتى  االأمل��ان��ي��ة،  حة  امل�شلَّ

التاأكد من جناح حماولة االغتيال.

مل  امل�شتهدف،  امل��ك��ان  اإىل  بالعودة 

الغتيال  حماولة  اأن  يعتقد  اأحد  يكن 

ال�شكوك  بل كانت  ذت،  ُنفِّ قد  لهتلر 

تدور حول جناح طائرات احللفاء يف اإ�شابة 

مقر الفوهرر اأو قيام بع�س عمال ال�شخرة 

االأجانب بعمل تخريبي. غري اأن خطوط 

ف،  بالتك�شّ بداأت  اأن  تلبث  مل  املوؤامرة 

املتاآمرين  اإبالغ  اإىل  �شتاوفنرغ  ف�شارع 

اأمام  يكن  مل  ينجح.  مل  االنقالب  اأن 

املتاآمرين خيارات عديدة، ففرَّ بع�شهم، 

على  اأقدم  الفرار  من  يتمكن  مل  ومن 

البقية  اأم��ا  لالعتقال،  جتنًبا  االنتحار 

فوقعوا يف قب�شة ال�»غ�شتابو« قبل غياب 

�شم�س ذاك النهار.

الأحكام

مت  ح��ي��ث  ال���»غ�����ش��ت��اب��و«،  مبنى  يف 

التحقيقات  كانت  املعتقلني،  جتميع 

املحكمة  كانت  وك��ذل��ك  �شريعة، 

اأول  ملحاكمتهم.  ت�شكيلها  مت  التي 

االإع���دام لكل من:  االأح��ك��ام ك��ان 

اجلرنال اأولرخت، العقيد مريتز، العقيد 

رت  وق��رَّ ه��اف��نت.  وامل���الزم  �شتاوفنرغ، 

رغم  ف���وًرا  احلكم  تنفيذ  املحكمة 

اإىل  املحكومون  فاأُنِزَل  الظالم،  حلول 

َذ فيهم حكم االإعدام  �شاحة املبنى وُنفِّ

توالت  االآل��ي��ات.  م�شابيح  اأن���وار  حت��ت 

تلك  اأ�شدرتها  التي  االإع���دام  اأحكام 

حماولة  يف  املتورطني  بحق  املحكمة 

االغتيال الفا�شلة خالل االأيام واالأ�شابيع 

وحتى االأ�شهر التي تلت. وبذلك ان�شدلت 

و�شفها  ميكن  عملية  على  ال�شتارة 

بحق باأنها كادت اأن ُتغرّي م�شار احلرب 

العاملية الثانية.
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اللبناين وع�صر التكنولوجيا

�أج��رت��ه��ا  ح��دي��ث��ة  در�����س���ة  ك�سفت 

�سركة  يف  �مل�ستهلك  خمترب�ت  وح��دة 

�إريك�سون حول كيفية تاأثري �لإنرتنت 

على  �ملحمولة  �لأج��ه��زة  وتطبيقات 

�مل�ستهلكني  �أّن  �مل�ستهلكني،  �سلوك 

عامل  يف  �جتماعًيا  ن�سطون  �للبنانيني 

�لتو��سل �لرقمي، مبا يفوق �ملعدل �لعاملي 

بن�سبة 8 يف �ملئة.

ك�سفت  ذلك،  �إىل  �إ�سافة 

من  �ملئة  يف   54 �أن  �لدر��سة 

�للبنانيني  �مل�ستهلكني 

ي�����س��ت��خ��دم��ون ���س��ب��ك��ات 

 Broadband �ل��ربودب��ان��د 

نقل  تقنية  )ه���ي  �ل��ن��ّق��ال 

متعددة  خمتلفة  �إ����س���ار�ت 

كحزمة  تنتقل  �ل������رتّدد، 

حمورية  كابالت  بو��سطة 

�أ�سالك  �أو  ب�سرية  �ألياف  �أو 

�إىل  ل��ل��و���س��ول  م�������س���ّف���رة( 

�لن�سبة  ف��ي��م��ا  �لإن���رتن���ت، 

�مل��ئ��ة،  يف   25 ه��ي  �ل��ع��امل��ي��ة 

�لذين  �للبنانيني  ن�سب  �أم��ا 

ي�ستخدمون �لربودباند �لثابت 

�ملئة  يف   12 ف��ه��ي 

 18 بن�سبة  مقارنة 

�مل�ستخدم  �أن  يعني  مّما  عاملًيا،  �ملئة  يف 

�لتكنولوجيا  ع�سر  يف  �ندمج  �للبناين، 

ل�ستخد�م  قابل  وه��و  �سريع،  ب�سكل 

�لتطبيقات �لإلكرتونية على �ختالفها 

عرب هاتفه �لنّقال.

على  �للبنانيني  �إق��ب��ال  م����و�ز�ة  ويف 

�لذكية،  �لهو�تف  تطبيقات  ��ستخد�م 

كجزء  �لتطبيقات  هذه  �سناعة  تن�سط 

�ملعلومات  تكنولوجيا  ق��ط��اع  م��ن 

يوؤّكده  ما  وفق  لبنان،  يف  و�لت�سالت 

�إح��دى  �أع��م��ال  تطوير  مدير  ن��ادر  ر�ل��ف 

ملجلة  حديث  ويف  ة.  �ملخت�سّ �ل�سركات 

»�جلي�ش« يقول نادر �إن �سناعة �أو تطوير 

تطبيقات �لهو�تف �لذكية يف لبنان قد 

بد�أ منذ �لعام 2009، ولكن �لرتكيز على 

�ملحلي  لل�سوق  �لتطبيقات  هذه  �إنتاج 

�مل�ستخدم  �هتمام  تنامي  مع  تنامى 

يف  �لتطبيقات  بهذه  �للبناين   User
�إىل  ن��ظ��ًر�  �لأخ����رية،  �لع�سر  �ل�سنو�ت 

�جتماعًيا،  جتارًيا،  ��ستخد�مها  حاجة 

و�سائل  �ل�ستخد�م  هذ�  وي�سمل  �سيا�سًيا 

 ،Facebook مثل  �لجتماعي  �لتو��سل 

عرب  وغريها،   Whatsappو  ،Twitterو

�للوحات  �أو  �لذكية،  �لهو�تف  ات  من�سّ

�لإلكرتونية و�أجهزة �لكومبيوتر...

�لتطبيق  �أن:  ن���ادر  �ل�سيد  وي��و���س��ح 

�لق�سم  ق�سمني،  من  يتاألف  �لإلكرتوين 

�لذي   Front-End �لأم��ام��ي  هو  �لأول 

�مل�ستخدم،  معه  )يتفاعل(  �أو  يتعامل 

Backward- أي �خللفي� و�لق�سم �لثاين 

�ل�سركة  خالله  من  تتحّكم   End
وت��ط��ّوره  وت��دي��ره  للتطبيق  �مل�سّنعة 

.update
يحتاج تطوير هذ� �مُلنتج �إىل جهود عّدة 

ق�سم  من  تنطلق  فالفكرة  جهات... 

�لبتكار و�لإبد�ع، ومن ثم يتّم ر�سمها 

ت�سميمها  يو�سع  ثّم   ،WireFrames
و�أماكن  �ملحتوى  يت�سمن  �لذي  �لنهائي 

�لأزر�ر Features Bottoms، لن�سل بعد 

ت�ستغرق  �لتي  �لإنتاج  مرحلة  �إىل  ذلك 

�ملدة �لأكرب من مرحلة تطوير �لتطبيق 

�أو �ملوقع �لإلكرتوين...

من  �لتطبيق  ف��ك��رة  تنطلق  ه��ل 

من  �أو  در����س��ت��ه،  بعد  �ل�����س��وق  ح��اج��ة 

اإعداد: تريز من�صور

�إقت�صاد 

ومال

85 �لعدد 385

لقطاع  ال�صرعة  فائق  ا  من��وًّ لبنان  ي�صهد 

عدد  بات  فقد  الذكية،  الهواتف  تطبيقات 

وهي  �صركة،   80 نحو  فيه  العاملة  ال�صركات 

الدول  اإىل  اإنتاجها  من  كبرًيا  ق�صًما  ت�صّدر 

اخلليجية ودوٍل اأخرى.

تطبيقات الهواتف الذكية

قطاع ينمو ب�صرعة ولبنان ي�صّدر 

ابتكاراته اإىل اخلارج



�أّن  نادر  �ل�سيد  يو�سح  �لزبائن؟  طلبات 

�لزبون  حاجة  من  ينطلق  �لبتكار 

)م�سرف، وز�رة، �سوبر ماركت، موؤ�س��سة 

ا من حاجة �ل�سوق. جتارية...(، و�أي�سً

منو عاملي وحملي 

يوؤكد �ل�سيد نادر �أن قطاع �لتطبيقات 

من  عاملًيا   � من��وًّ ي�سهد  �لإلكرتونية 

 IOS مثل  �لكربى  �ل�سركات  خ��الل 

 Androidو  Apple ب���»�أب��ل«  �خلا�سة 

�خلا�سة ب�»غوغل« Google، �إ�سافة �إىل 

�ل�سركات �ل�سغرى. ويف لبنان، ينمو هذ� 

�لقطاع ب�سورة �سريعة، بحيث بلغ عدد 

�أما  �سركة،  �ل���80  نحو  فيه  �ل�سركات 

�أ�سو�ق منتجاتها فهي �إ�سافة �إىل لبنان، 

و�سمال  و�ل��ع��ر�ق  و�سوريا  �خلليج،  دول 

�ل�سركات  هذه  يف  و�لعاملون  �أفريقيا. 

جميعهم لبنانيون من فئة �ل�سباب ول 

ويحملون  عاًما،  �ل�25  �أعمارهم  تتجاوز 

)مهند�سون  عالية  جامعية  �سهاد�ت 

 computer معلوماتية  وم��ربجم��و 

 Data �ملعلومات  وحمّللو   Science
 skills مبهار�ت  ويتمّتعون   )Analysis

عالية جًد�.

»�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  �أن  ن�����ادر  وي���وؤك���د 

ول  مذهلة،  ب�سرعة  تنمو  �لإلكرتونية 

�لإلكرتونية،  �لتجارة  جمال  يف  �سّيما 

�لناجت  من  مهمة  بن�سبة  ت�سهم  وهي 

وي��وؤّم��ن  �ل��ل��ب��ن��اين،  �لإج��م��ايل  �ملحلي 

مدخوًل كبرًي� للدولة«.

يف ما يخ�ّش �لعو�مل �لتي ت�ساهم يف منّو 

 331 رقم  بالتعميم  نادر  يذّكر  �لقطاع، 

�لذي �أ�سدره م�سرف لبنان منذ نحو �أربع 

  Circular331 �ل�  و�أطلق عليه  �سنو�ت، 

يف  �لعاملة  �لنا�سئة  �ل�سركات  لدعم 

بهدف  �لتكنولوجي،  �لتطوير  جم��ال 

�لب�سرية  و�مل���ه���ارت  �مل�����و�رد  ت��وظ��ي��ف 

هنا  �مل�سكلة  ول��ك��ن  و��ستغاللها. 

جّمة،  �سعوبات  تو�جه  �ل�سركات  �أن 

�ملبا�سرة  �لكبرية،  �ل�سر�ئب  �أب��رزه��ا 

�لنرتنت  بطء  �إىل  �إ�سافة  �ملبا�سرة،  وغري 

�ملتكرر،   Not Connected و�نقطاعه 

�أن  �سّيما  ول  �لعمل،  يعيق  �ل��ذي  �لأم��ر 

ما  على  م��وج��ودة  �لتطبيقات  معظم 

�أن  يجب  وبالتايل   ،Cloud ب�  ي�سمى 

�ل�ساعة.  مد�ر  على   Connected تبقى 

وجند  �أجانب،  �لزبائن  معظم  و�أ�ساف: 

حت�سل،  �لتي  �لأخطاء  تربير  يف  �سعوبة 

ب�سبب و�قع �لإنرتنت لدينا.

غالء  من  �لرغم  وعلى  مثاًل،  دبي  يف 

�ل�سناعي  �لإن��ت��اج  ينمو  �لإي���ج���ار�ت، 

ب�سرعة  �لإل��ك��رتون��ي��ة  للتطبيقات 

�ل�سرورية،  �لعو�مل  تو�فر  بف�سل  مذهلة، 

�سرعتها  )ت��ف��وق  �لإن��رتن��ت  ك�سرعة 

�لتيار  وت��و�ف��ر  م����ّرة(،  ب������20  لبنان  يف 

و�لتاأمني،  د�ئ��م،  ب�سكل  �لكهربائي 

و�ملو��سالت.  

حتقيق  مّت  �أن��ه  ن��ادر  يعترب  �ملقابل  يف 

تكنولوجيا  �سعيد  على  مهّم  �أجن��از 

�إن�ساء ما  �ملعلومات يف لبنان من خالل 

يف   Beirut Digital District�ب ي�سمى 

منطقة �لبا�سورة، وهو عبارة عن جتّمع 

بكل  ُتعنى  تكنولوجية  ل�سركات 

�إع��الن��ات وبر�مج  م��ا ه��و رق��م��ي، م��ن 

وغريها...

بهذ�  تعنى  جمعية  �أو  نقابة  من  هل 

وجود  ل  بالقول:  ن��ادر  يجيب  �لقطاع؟ 

تطوير  ل�سركات  جمعية  �أو  لنقابة 

�لتطبيقات يف لبنان، لكن م�ساركتها 

يف �ملعار�ش د�خل لبنان وخارجه توّفر لها 

تعك�ش  �لتي  منتجاتها  عر�ش  فر�سة 

���س��ورة ل��ب��ن��ان �حل�����س��اري��ة و�لب��د�ع��ي��ة 

يف  ي�سارك  �لقطاع  فهذ�  �ل��ع��امل.  يف 

 Accelerate �ل�سنويني  و�ملعر�ش  �ملوؤمتر 

م�سرف  ينّظمهما  �ل��ل��ذي��ن   BDL
�إ�سافة  ب��ريوت«،  دو  »�ل�فوروم  يف  لبنان 

خارج  �أخ��رى  ومعار�ش   ArabNet �إىل 

�ملوؤ�س����سة  بدعم  يحظى  وه��و  لبنان، 

�لعامة لال�ستثمار�ت »�إيد�ل« من خالل 

ات ملنتجاته يف �ملعار�ش. تخ�سي�ش من�سّ

�لفكرية  �مل��ل��ك��ي��ة  ح��م��اي��ة  وع���ن 

�أن  يو�سح  �لإلكرتونية،  للُمنتجات 

�لفكرة تبقى ملًكا ملخرتعها وت�سّجل 

)وز�رة  �لفكرية  �حلماية  م�سلحة  يف 

عملها  ومتابعة  بيعها  قبل  �لقت�ساد(، 

لقاء  تها،  من�سّ ����س��ت��خ��د�م  وح��رك��ة 

�حلماية  ولكن  حمدّد.  �سهري  ��سرت�ك 

�سعبة  تبقى  �مللكية  لهذه  �لكاملة 

جًد� على �لرغم من وجود �لقو�نني �لتي 

�إقت�صاد 

ومال

�لعدد 86385

فر�ص 

ا�صتثمار

يف �لعام 2016 بلغ حجم �سوق قطاع تكنولوجيا �ملعلومات 

�لتي  �ملعطيات  وفق  دولر،  مليون   436 لبنان  يف  و�لإت�سالت 

لبنان  يف  �ل�ستثمار�ت  لت�سجيع  �لعامة  �ملوؤ�س���سة  ن�سرتها 

فيه.  �ل�ستثمار  فر�ش  عن  بحثها  معر�ش  يف  وذلك  »�إي��د�ل«، 

�إىل 9.7 يف �ملئة بحلول �لعام  �ملوؤ�س�سة ن�سبة منو ت�سل  وتوّقعت 

2019 ما يجعل حجم هذ� �ل�سوق يف لبنان 543.3 مليون دولر.



ترعاها، فثّمة �أحكام ت�سدر �سّد �ل�سرقة 

ولكنها ل تطّبق يف �أحيان كثرية.

اأنواع التطبيقات

ما هي �أنو�ع �لتطبيقات �لتي ُتنتجها 

�لأ�سو�ق  �إىل  وت�سّدر  �للبنانية  �ل�سركات 

�أن��و�ع  ثّمة  �أن��ه  ن��ادر  يو�سح  �خلارجية؟ 

قطاعات:  �أربعة  على  تتوّزع  خمتلفة 

حيث  و�خل��دم��ات،  �لإد�رة  قطاع  �أوًل، 

بعمل  خا�سة  تطبيقات  �ن��ت��اج  ي��ت��ّم 

»بلدتي«  مثل  و�ل��وز�ر�ت  �لدولة  �إد�ر�ت 

لبلديات لبنان. ثانًيا، �لقطاع �لتجاري، 

 ،E-Commerce �و�لتطبيقات �خلا�سة ب

بحيث يتّم �بتكار �لتطبيقات �ملتعّلقة 

وثالًثا، يف قطاع  �لإلكرتونية.  بالتجارة 

�لقطاع  �أم��ا   .Telecom �لت�����س��الت 

يتّم  �ل��ذي  �مل�سارف  قطاع  فهو  �لر�بع 

فيه �لعمل ب�سورة م�ستمّرة نظًر� لتطّوره. 

�لقطاع  بهذ�  �خلا�سة  و�لتطبيقات 

 Fintech �إ�سم  عليها  ويطلق  متنّوعة 

 Omni �ملثال  �سبيل  ومنها على   ،App
تطبيق  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و   ،Channel
ميكن  مت�سّعب 

������س����ت����خ����د�م����ه 

لتخلي�ش معامالت 

م�����س��رف��ي��ة )دف���ع، 

ق����ب���������ش...( ع��رب 

�مل��وج��ات  خمتلف 

 D i ff e r e n t
 ،C h a n n e l s
للزبون  فيمكن 

معامالته  �إجن����از 

ع�����رب �ل���ه���ات���ف 

جهاز  و  �ل��ذك��ي، 

�ل��ك��وم��ب��ي��وت��ر �ل���

وك��ذل��ك   ،Web
تي  »�أي  ة  من�سّ عرب 

وثّمة   .ATM �أم« 

�أخ��رى  تطبيقات 

بعملية  متعّلقة 

�ل��دف��ع م��ن خالل 

�ل��ه��ات��ف �ل��ذك��ي 

�حل��اج��ة  دون  م��ن 

�لدفع  بطاقة  �إىل 

 ،Tap To Pay
�إىل  ب���الإ����س���اف���ة 

 Virtual تطبيق 

�ل���ذي   Reality
للم�ستخدم  يتيح 

و�لتو��سل  �فرت��سَيا  �لفرع  �إىل  �لدخول 

جميع  و�إنهاء  �مل�سرف  عمل  فريق  مع 

�ملعامالت...

 reality �أن  �إىل  �ل�سارة هنا  بّد من  ول 

�لعام  ج���ًد�  مطلوًبا  ك��ان   virtual
�ملا�سي، وقد تطّورت �لتطبيقات �خلا�سة 

 Artificial ي�سمى  م��ا  وبف�سل  ب���ه، 

للم�ستخدم  ميكن   Intelligence AI

)روب��وت(  �آيل  �إن�سان  مع  �لتحّدث  من 

منتجات  ع��دة  ع��ن  منه  و�ل�ستعالم 

عن  �ل�ستعالم  �أو  �لعامل،  يف  متاجر  يف 

�أحو�ل �لطق�ش، �أو عن مكان معنّي...

�لتكنولوجي  �لتطّور  �أن  ن��ادر  و�عترب 

�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ��ا يف جم����ال  وخ�����س��و���سً

�لقت�ساد  منو  يف  �ساهم  �لإلكرتونية، 

حياة  و�سّهل  م��ن��ه،  �مل��ع��ريف  �سّيما  ول 

دول  بني  �مل�سافات  ر  وق�سّ �مل�ستخدمني 

تخفي�ش  يف  ���س��اه��م  ك��م��ا  �ل���ع���امل، 

�أّدى  عينه  �لوقت  يف  ولكن  �لكلفة، 

هذ� �لتطور �إىل �خت�سار فر�ش �لعمل.

هو  طموحنا  �إن  بالقول  �أخ��رًي�  وختم 

دعم �لدولة لهذ� �لقطاع وتاأمني �لوظائف 

لل�سباب �ملبدع يف ظروف �إنتاجية موؤ�تية 

يف  وبلدهم  قدر�تهم  تطور  لهم  تتيح 

�لوقت نف�سه.

تطبيقات اأمنية

على  �للبنانية  �ل�����س��ل��ط��ات  ت��ع��ّول 

و�أنظمة  �لذكية  �لهو�تف  تطبيقات 

�إىل  �لهادفة  �لتد�بري  لتعزيز  �أخرى  �إنذ�ر 

حفظ �لأمن و�إ�سر�ك �ملو�طنني يف حتّمل 

�مل�سوؤولية من خالل �لتبليغ �لفوري عن 

�أي �أمر يثري �ل�سبهات.

�جلي�ش  قيادة  �أطلقت  �لإط��ار  هذ�  ويف 

 LAF �سيلد«  »لف  تطبيق  �للبناين 

وهو  �لذكية،  �لهو�تف  على   Shield
�أو  فيديو  ت�سجيل  للمو�طنني  يتيح 

�لتقاط �سور ل�سيار�ت م�سبوهة �و �أج�سام 

�جلي�ش.  قيادة  �ىل  و�إر�سالها  غريبة، 

بالتعرف  للمو�طنني  �لتطبيق  وي�سمح 

�إىل »�ملو�قع �خلطرة« من خالل خريطة 

تفاعلية.

 LAF ه��ريو«  »لف  تطبيق  �أن  كما 

على  حتميله  ميكن  �ل���ذي   Hero
مل�ستخدميه  يتيح  �ملحمولة،  �لهو�تف 

�للبناين  �جلي�ش  مهمات  ��ستك�ساف 

�لتدريب  من  ب��دًء�  و�ل�ساقة،  �لطويلة 

�لدفاع  خط  على  �ملو�جهات  �إىل  و�سوًل 

�سل�سلة  �لتطبيق  ويت�سمن  �لأخ���ري، 

�ألعاب ترفيهية ومعلومات تفاعلية.
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اال�صتغالل والتحّر�ص اجلن�صي

�ملجانّية  �لإباحّية  �ملو�قع  �نت�سار  �إّن 

و�سول  يتيح  �لإن��رتن��ت،  �سبكة  على 

ما  ب�سهولٍة،  �ملر�هقني  �إىل  حمتو�ها 

بطريقٍة  �جلن�ش  يفهمون  يجعلهم 

نف�سه،  �لإط���ار  يف  ومنحرفة.  خاطئة 

��ا  � خ��ف��يًّ ي�����س��ّك��ل �لإن����رتن����ت مم�����رًّ

ي�ستغّلون  �لذين  جن�سًيا  للمتحر�سني 

لالإيقاع  �لإجتماعي  �لتو��سل  مو�قع 

ه��وؤلء  ي��ق��وم  م��ا  وغ��ال��ًب��ا  ب�سحاياهم. 

بخد�ع �لأطفال عرب �نتحالهم �سخ�سّية 

�أخرى، وقد يقنعونهم باإر�سال �سوٍر عارية 

ير�سل  �أن  ا  �أي�سً للمعتدي  لهم، وميكن 

يف  ت�ساهم  �إباحّية  فيديوهات  �أو  �سوًر� 

�نحر�ف �لأطفال �ّلذين يتلّقونها. بعدها 

�أو  للطفل  �بتز�ز  بعملّية  �لفاعل  يقوم 

ما  معنّي  حمتوى  بن�سر  وتهديده  �ملر�هق 

�ل�سحّية  يجّر  ما  لطلباته،  ي�ستجب  مل 

فري�سًة  ويجعلها  �لأخطاء  من  مزيٍد  �إىل 

يلجاأ  �سهلة لال�ستغالل �جلن�سي. كما 

لالإيقاع  خمتلفة  و�سائل  �إىل  �ملتحّر�سون 

ب�����س��ح��اي��اه��م. ف��ق��د ي��غ��رون �لأط��ف��ال 

م�سابقٍة  يف  بالت�سجيل  مثاًل  و�ملر�هقني 

من  معلومات  من���وذج  تعبئة  �أو  م��ا، 

حتميل  �أو  جو�ئز،  على  �حل�سول  �أج��ل 

معلومات  منهم  فينتزعون  ما،  لعبة 

�لكاملة  هوّيتهم  فيها  مبا  �سخ�سّية 

وي�ستغّلونها  و�ملدر�سة،  �ل�سكن  وعنو�ن 

لأغر��سهم �خلبيثة.

 

ال�صبكة املظلمة

باملو�قع  �لإلكرتونّية  �ل�سبكة  تزخر 

�خل���ط���رة، ك��ت��ل��ك �ل��ت��ي ت���ن���درج يف 

 The( »مل��ظ��ل��م��ة� �إط����ار »�ل�����س��ب��ك��ة 

�لأط��ف��ال  ت�سّجع  وه��ي   )dark web
�مل�سروعة،  �لأعمال غري  و�ملر�هقني على 

متاًحا  االفرتا�صي  العامل  يف  االإبحار  اأ�صبح  واجلامعات،  واملدار�ص  املنازل  االإنرتنت  اجتياح  مع 

جلميع االأعمار، ال �صّيما واأن عدًدا من املدار�ص بات يعتمد اللوحات االإلكرتونّية املّت�صلة باالنرتنت 

كاأ�صا�ٍص يف الربنامج التعليمي.

وامل�صادر  باملعلومات  االأطفال  يغني  تعليمّية،  كو�صيلة  االنرتنت  ا�صتخدام  اأن  فيه  �صك  ال  مما 

اإىل  باالأوالد  يودي  قد  رقيب  اأو  ح�صيٍب  دون  من  ترفيهّية  كو�صيلة  ا�صتخدامه  اأّن  اإاّل  التثقيفية، 

م���ت���اه���اٍت غ��ري��ب��ة، 

ملخاطٍر  وي��ع��ّر���ص��ه��م 

ج��ّدي��ة، م��ن اأب��رزه��ا 

والتنّمر  واالإرهاب  العنف 

والتحّر�ص اجلن�صي.

اإعداد: رميا �صليم �صوميط

ق�صايا 

معا�رصة
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التجنيد للإرهاب والتحّر�ش والبتزاز عرب الإنرتنت

اأوالدنا معّر�صون ملخاطر كبرية واإليكم �صبل احلماية

التجنيد لالإرهاب

�أّك�����دت در�����س���ة �أج���ر�ه���ا �مل��رك��ز 

�ل�سرت�تيجية  ل��ل��در����س��ات  �لإقليمي 

»د�ع�����ش«  تنظيم  �أّن  �ل��ق��اه��رة،  يف 

�لتطور�ت  من  كبري  ب�سكل  ��ستفاد 

وح�سد  لتجنيد  �لهائلة  �لتكنولوجية 

�لأكرث  باعتبارها  �ل�سبابية،  �لفئات 

وُيالَحظ  بالتكنولوجيا.  �حتكاًكا 

على  �لإن��رتن��ت  ع��رب  �لتجنيد  تركيز 

طريق  عن  و�ملر�هقني  �لقا�سرين  فئات 

�لفئات،  هذه  �نتباه  ت�سرتعي  مو�د  بّث 

�لأط��ف��ال  وق�س�ش  �لفيديو  ك��األ��ع��اب 

و�لأنا�سيد. ومبو�ز�ة ذلك، يتّم ن�سر ر�سائل 

وت��رّوج  �لعنف  على  حتّر�ش  و�إع��الن��ات 

لرتكاب �أعمال �إرهابية، لينتهي �لأمر 

ببع�ش �مل�ستهَدفني �إىل �لدخول يف �ت�سال 

مبا�سر مع �لعنا�سر �ملتطرفني و�لن�سمام 

ل�سفوفهم.

يف هذ� �لإطار، �أظهرت نتائج حتقيقاٍت 

ح��ك��اي��ات  �أّن  ف��رن�����س��ا  يف  ق�����س��ائ��ّي��ة 

�إىل  �ن�سّمو�  �ّلذين  �لفرن�سيني  �ملر�هقني 

مت�سابهة،  جميعها  »د�ع�ش«  تنظيم 

يق�سون  وم��ر�ه��ق��ات  م��ر�ه��ق��ون  فهم 

ي�ساهدون  غرفهم  يف  �أوقاتهم  معظم 

لتطّرفهم  ع��الق��ة  ول  �ل��ف��ي��دي��وه��ات، 

فغالبّية  �ل�سلفّية.  �ل�سالة  بقاعات 

�إل  جّندهم  مبن  يلتقو�  مل  �جلهاديني 

 - �لرتكّية  �حل��دود  على  حلظة  �آخر  يف 

�لأخرى مّتت عرب  �لأمور  �ل�سورّية، وكل 

�لف�ساء �لفرت��سي.



وتعاطي  �ل�سيطان،  وعبادة  و�لعن�سرّية، 

ي��ق��ّدم  بع�سها  �أّن  ح��ت��ى  �مل���خ���ّدر�ت، 

كيفّية  ح��ول  و�إر����س���اد�ت  معلومات 

وكيفّية  وتعاطيها،  �ملخّدر�ت  حت�سري 

�إعد�د �ملتفّجر�ت. تندرج يف د�ئرة �خلطر 

ا، �لتطبيقات و�لألعاب �لإلكرتونّية  �أي�سً

�لأط���ف���ال  ت��دم��ري  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 

 Blue whale لعبة  كمثل  و�ملر�هقني، 

�لنتحار  على  �ّلالعبني  ت�سّجع  �لتي 

تفر�ش  حتدّياٍت،  جمموعة  خالل  من 

عليهم �جتيازها عرب خم�سني مرحلة، 

حتّدي  �لأخ���رية  �ملرحلة  يف  يتّم  حيث 

�نتحار.  جرمية  يرتكب  باأن  �لالعب 

 130 �أّن  �لرو�سّية  �ل�سلطات  ذكرت  وقد 

ا لقو� حتفهم ب�سبب هذه  مر�هًقا رو�سيًّ

�ّللعبة.

التنّمر ال�صيرباين

على  �لطفل  يطال  �سنيع  هجوٌم  هو 

�سبكة �لإنرتنت ويدفعه �إىل �ل�سعور باأّنه 

وحيد ومنبوذ، ما ميكن �أن يودي به �إىل 

�لكتئاب، حتى �أّنه مت ت�سجيل حالت 

�نتحار يف عّدة دول ب�سبب �لوقوع �سحّية 

هذ� �لتنّمر.

�إر�سال  �ل�سيرب�ين،  �لتنّمر  مظاهر  من 

تهديد�ت �أو �سوٍر عد�ئّية �أو عزل �ل�سحّية 

و�لإهانة  �ل�سخرية  �أو  �ملجموعة،  عن 

وت�سويه �ل�سمعة عرب �ملو�قع �لجتماعّية 

�أو غرف �لدرد�سة.

 

الو�صع يف لبنان

يعتقد �لبع�ش �أن ما ن�سمعه ونقر�أه عن 

بعيًد� عن  �إمّنا يحدث  �لإنرتنت  �أخطار 

حيث  من  عّنا  تختلف  دوٍل  يف  لبنان، 

يظّنون  وهم  و�لتقاليد،  و�لعاد�ت  �لقيم 

مناأى عّما يح�سل يف  �أطفالنا هم يف  �أن 

دوٍل �أخرى، لكّن �لوقائع ولالأ�سف ت�سري 

�إىل عك�ش ذلك.

ففي در��سة حديثة قامت بها �جلامعة 

�لأط��ف��ال  ��ستخد�م  ح��ول  �لأن��ط��ون��ّي��ة 

تبنّي  لبنان،  يف  لالإنرتنت  و�مل��ر�ه��ق��ني 

�لذين  �ملد�ر�ش  تالمذة  من  باملئة   66 �أن 

�سخ�ش  مع  يتو��سلون  �لإح�ساء  �سملهم 

يف  �مل�ستفتني  من  باملئة   73 و�أن  غريب، 

�مل��ي��د�ن م��ن �لأط��ف��ال خ��ارج �مل��در����ش، 

ا  �أي�سً �لدر��سة  و�أ�سارت  بغريب.  مّت�سلون 

باملئة   19 �أن  �إىل 

من �مل�ستطلعني يف 

�ملد�ر�ش تلّقو� ر�سالة 

م�����ن جم��م��وع��ة 

متطرفة، و16 باملئة 

�مل�ستطلعني  م��ن 

تلّقو�  �مل��ي��د�ن  يف 

م�سابهة،  ر�سائل 

من  باملئة   16 و�أّن 

ط����الب �مل���د�ر����ش 

�مل�����س��ت��ط��ل��ع��ني 

تطبيقات  يعرفون 

ي�������س���ت���خ���دم���ه���ا 

�ملتطرفون، يف حني 

�لن�سبة  �رت��ف��ع��ت 

من  باملئة   50 �إىل 

خارج  �مل�ستطلعني 

�مل��د�ر���ش. و�أ���س��ارت 

 10 �أن  �إىل  �لدر��سة 

طالب  م��ن  باملئة 

مت�سلون  �مل��د�ر���ش 

ب���������س����ب����ك����ات 

من  باملئة   28 �أن  ح��ني  يف  متطرفة، 

�مل�ستطلعني من خارج �ملد�ر�ش مّت�سلون 

ب�سبكاٍت مماثلة.

�أّك����د مكتب  �أخ�����رى،  م��ن ج��ه��ة 

قوى  يف  �ملعلوماتية  جر�ئم  مكافحة 

�جلر�ئم  من  عدد  �سبط  �لد�خلي  �لأمن 

مّت  �لإن��رتن��ت،  ق��ا���س��ر�ت على  ط��ال��ت 

�أو  عليهن،  �لتنّمر  �أو  بهن،  �لتحّر�ش 

بهّن  خا�سة  �سور  لن�سر  ��ستمالتهن 

�ملذكور  �ملكتب  و�أ�سار  �لإنرتنت.  على 

يف  و�لتحقيق  �لر�سد  على  يعمل  �أّنه  �إىل 

تقدمي  لدى  �ملعلوماتية  جر�ئم  جميع 

يتلّقى  �أّنه  �أي �سكوى، مو�سًحا  �ل�سحّية 

�ل�ساخن  �خلط  على  �ملو�طنني  �سكاوى 

.01/293293

�لأعلى  �ملجل�ش  قام  مماثل،  �إط��اٍر  يف 

�لجتماعية  �ل�سوؤون  وز�رة  يف  للطفولة 

وبدعم  »حماية«  جمعّية  مع  بالتعاون 

بفتح  �لعاملية«  �ل��روؤي��ا  »موؤ�س�سة  م��ن 

موق����ع  عل�ى   e-helpline �سف���ح��ة 

�سكاوى  لتلّقي   www.himaya.org
�لتي  �لن��ت��ه��اك��ات  ح���ول  �لأط���ف���ال 

يتعّر�سون لها على �لإنرتنت ومتابعتها.

بدوره��ا، �أّمنت وز�رة �لت�س�الت خدمة 

 Parental control �لأبوي�ة  �ملر�قب�ة 

�لتي تتي��ح مر�قب��ة �ملو�ق��ع �لتي يزوره��ا 

غري  �ملحتويات  بحذف  وتقوم  �لأطفال، 

وجن�ش،  �ملنا�سبة من عنٍف، وخمّدر�ت، 

لقاء بدٍل �سهري قيمته 2000 لرية لبنانية 

ز�ئد �ل�سريبة على �لقيمة �مل�سافة. 

كيفية  حول  �ملعلومات  من  وللمزيد 

�ل���س��رت�ك يف ه��ذه �خل��دم��ة، ميكن 

م���زّودي  �أو   Ogero �سركة  م��ر�ج��ع��ة 

خدمات �لنرتنت يف لبنان.

�لعدد 90385

ق�صايا 

معا�رصة



 االآثار ال�صلبّية لالإنرتنت

�أن  و�ل���در�����س���ات  �لأب���ح���اث  ت���وؤّك���د 

�سلًبا  يوؤّثر  لالإنرتنت  �ملفرط  �ل�ستخد�م 

�لذهني  �مل�ستوى  على  �لأولد  منّو  على 

و�لجتماعي و�لنف�سي و�ل�سّحي. فجلو�ش 

�لطفل �أو �ملر�هق �أمام �سا�سة �لكمبيوتر 

�إن�سان  �إىل  ي��ح��ّول��ه  طويلة  ل�ساعات 

لدى  �سّيما  ل  �لطباع،  �سّيىء  عد�ئي، 

�نغما�سه يف �لألعاب �لتي ت�سّجع �لعنف، 

خالل  م��ن  �لأه���ل  يالحظه  م��ا  وه���ذ� 

ويودي  لأولده���م.  �لع�سبّية  �لفعل  ردود 

�لنطو�ئّية  �إىل  ا  �أي�سً بالأطفال  �لإنرتنت 

وعدم �لقدرة على �لندماج يف �ملجتمع، 

هذ�  �أط��ف��ال  معظم  �أن  نالحظ  لذلك 

�جليل ل يجيدون تكوين �سد�قات مع 

�بتكار  يح�سنون  ل  �أّنهم  كما  �لغري، 

�ألعاٍب يف �أوقات فر�غهم، لأن جلو�سهم 

يقتل  �ل�سا�سة  �أم��ام  �ملتلّقي  موقع  يف 

بالإ�سافة  لديهم.  و�لإبد�ع  �خللق  ح�ّش 

تر�جع  �إىل  �لن��رتن��ت  ي���وؤّدي  ذل��ك،  �إىل 

�لطفل،  لدى  و�ّللغوّية  �لذهنّية  �ملهار�ت 

و�لقر�ءة،  �ملطالعة  عن  يبعده  �أّنه  حيث 

ي�ساهم  كما  �ّللغوي،  خمزونه  وي�سعف 

للم�سطلحات  خ��اط��ىء  ��ستعمال  يف 

و�لتعابري نتيجة ��ستعمال �ّللغة �خلا�سة 

يغنيه  ا  �أي�سً وهو  �لإلكرتونّية،  بالر�سائل 

�لتي  �لذهنّية  �حل�سابات  ��ستخد�م  عن 

نف�سه،  �لإط��ار  يف  �لدماغ.  عمل  تطّور 

�إىل  لالنرتنت  �ملفرط  �ل�ستخد�م  ي��وؤدي 

و�لظهر  �ل��رق��ب��ة  يف  �سحّية  م�ساكل 

�مل�ستمر  �جللو�ش  ي��وؤّدي  كما  و�لنظر، 

�أمام �ل�سا�سة وعدم ممار�سة �لريا�سة، �إىل 

�خلمول و�ل�سمنة.

اإر�صادات وتو�صيات لالأهل

يحجبو�  �أن  �لأه���ل  ي�ستطيع  ل  ق��د 

�لإن��رتن��ت ع��ن �لأط��ف��ال و�مل��ر�ه��ق��ني، 

ل�����ك�����ّن�����ه�����م 

ي�������س���ت���ط���ي���ع���ون 

م��ر�ق��ب��ة �أولده����م 

م�ستمّرة،  ب�����س��ورٍة 

وت��وع��ي��ت��ه��م ح��ول 

�أخ����ط����ار �ل��ع��امل 

�لفرت��سي.

بع�ش  يلي  م��ا  يف 

�ل��ن�����س��ائ��ح �ل��ت��ي 

على  ت�ساعدكم 

�أطفالكم  حماية 

على �لإنرتنت.

وخمتلف  �لكمبيوتر،  جهاز  �سعو�   -

بالإنرتنت  �ملّت�سلة  �لإلكرتونية  �لألعاب 

يف مكاٍن عام حيث ميكن مر�قبة ما 

ي�ساهده �أولدكم وما يقومون به.

تثقون  �أّنكم  لأطفالكم  �أظهرو�   -

بهم وحترتمون خ�سو�سيتهم، وعلّموهم 

على  �حل��ف��اظ  ع��رب  �أنف�سهم  حماية 

معلوماتهم  �إف�ساء  وعدم  خ�سو�سّيتهم 

�مليالد،  تاريخ  �ل�سم،  مثل  �ل�سخ�سّية 

�لهاتف  و�أرق��ام  و�ملدر�سة،  �ملنزل  عنو�ن 

ب���ه���دف �حل��م��اي��ة م���ن �مل��ت��ح��ّر���س��ني 

و�ملتنّمرين.

�لنرتنت  ��ستخد�م  �أوق���ات  ح���ّددو�   •
متو�زنة  بطريقة  �لإلكرتونية  و�لألعاب 

على  �أطفالكم  مع  و�ّتفقو�  وع��ادل��ة، 

بزيارتها.  لهم  �مل�سموح  �ملو�قع  لئحة 

من �ملمكن مر�جعة هذه �لالئحة مًعا 

و�إ�سافة مو�قع �أخرى عند �لطلب.

• قومو� بزيارة �ملو�قع �لتي تعر�ش خماطر 
�للكرتونّية،  �ملو�قع  وبع�ش  �لإنرتنت 

�سالمة  تهّدد  �لتي  �لأخطار  �إىل  للتعّرف 

�أطفالكم، وحّذروهم منها.

د�ئًما بر�مج �حلماية من  • ��ستخدمو� 
�لفريو�سات وبر�مج �ملر�قبة �لأبوّية لتفادي 

�أخطار �لقر�سنة و�لعنف و�لإباحّية. 

�لأل��ع��اب  حم��ت��وي��ات  �أن  ت���اأك���دو�   •
�للكرتونية تتالءم مع عمر �أطفالكم، 

على  يحتوي  �لألعاب  من  �لكثري  لأن 

على  �سلًبا  توؤّثر  وعنيفة  دموية  م�ساهد 

�سخ�سية �لأطفال وت�سّرفاتهم.

على  جتربتهم  �أطفالكم  �ساركو�   •
�ملو�قع  بت�سّفح  و��ستمتعو�  �لإن��رتن��ت 

�لأدو�ت  ��ستخد�م  كيفية  تعّلمو�  مًعا. 

مدّونات،  �أطفالكم:  ي�ستخدمها  �لتي 

�دخلو�  �لفوري.  �لرت��سل  بريد �لكرتوين، 

و�حلو�ر  �لتو��سل  قنو�ت  و�فتحو�  عاملهم 

�هتماماتهم  عن  ��ساألوهم  �لعائلي، 

�مل��و�ق��ع  �إىل  ووّج��ه��وه��م  وخم��اوف��ه��م، 

حلماية  �لأف�سل  فالو�سيلة  �لتعليمية. 

�أطفالكم هي �لثقة �ملتبادلة و�مل�سارحة 

و�حلو�ر �لد�ئم و�ملنفتح بني �لطرفني.

 

املراجع:

http://www.e-aman.com/

arabic/parents-corner.html
�لجتماعّية-  �ل�سوؤون  ل��وز�رة  در��سة   -

�ملجل�ش �لأعلى للطفولة.

للبحوث  �ل��رتب��وي  للمركز  در����س��ة   -

.www.crdp.org و�لإمناء
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مت�صفحات وحمركات

بحث اآمن لالأطفال

• http://www.kidzui.
com

• http://www.

buddybrowser.com
• http://www.ajkids.

com
• http://www.

yahooligans.com
• http://www.kidsites.

com
• http://www.kidsclick.

org





االإن�صان واملو�صيقى

�لطبيعة.  يف  �أ�ساًل  موجودة  �ملو�سيقى 

كيفّية  �إىل  �لإن�سان  يتعّرف  �أن  وقبل 

بها  �سعر  و�لإيقاعات،  �لنغمات  �إخر�ج 

حفيف  يف  فهي  ب��ه،  و�أّث���رت  ها  و�أح�سّ

�أور�ق �لأ�سجار، ويف �سفري �لهو�ء يف ثقوب 

�لق�سب، ويف �سوت �لرعد، ويف خرير �ملياه 

وتغريد �لطيور...

هاّمًة  مكانًة  �ملو�سيقى  �حتّلت  وقد 

�لع�سور.  كل  ويف  �ل�سعوب  خمتلف  لدى 

يف �ليونان �عتربت �سرورية للحفاظ على 

يف  فعالية  وذ�ت  و�جل�سد،  �لعقل  �سحة 

وقد  و�لع�سوية.  �لوظيفية  �لأمر��ش  �سفاء 

�أو  �ملقامات  �أن��و�ع  بني  �ليونانّيون  مّيز 

فاعتربو�  �ملختلفة،  �ملو�سيقية  �ل�سالمل 

�إىل  ي��وؤول  �سلبًيا  �أث��ًر�  منها  للبع�ش  �أن 

)ما  �لرذيلة  �إىل  وي���وؤّدي  �خُل��ُل��ق  �إف�ساد 

ُعِرف باملقامات �لرخوة �لأنثوية(، بينما 

للبع�ش �لآخر �أثر �إيجابي يبعث يف �لنف�ش 

�لعّفة و�لقوة و�ل�سفات �حلميدة )�ملقامات 

�لقوية �حلما�سية(.

كان  �لنبي  د�وود  �أن  ُيذكر  �لتور�ة  ويف 

وغ�سبه  �مللك  �ساوول  �أمل  من  يخّفف 

بالعزف على �لقيثارة.

�رتبطت  �ملو�سيقى  �أّن  �مل��ع��روف  وم��ن 

�خل��ال��ق  لتمجيد  كو�سيلة  ب��ال��دي��ن 

كاليونانّية  �لقدمية  �حل�����س��ار�ت  يف 

�لع�سور  و�لبابلّية وغريها. يف  و�لفرعونّية 

�ملو�سيقّية  �مل��وؤل��ف��ات  ظهرت  �لو�سطى 

اإعداد: ندين البلعة خريالله

�آفاق 

جديدة
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رقيقة  اأغنية  لطفلها  االأم  ترندح 

اإىل  املتعب  ي�صت�صلم  وينام...  فيهداأ 

حالته  اأّن  في�صعر  املو�صيقى  �صماع 

يف  احلديث  ميكن  اأف�صل...  باتت 

تو�صح  كثرية،  اأمثلة  عن  ال�صياق  هذا 

االإن�صان  على  املو�صيقى  تاأثري  مدى 

املخلوقات  من  غ��ريه  على  )كما 

الفيل�صوف  دفع  التاأثري  هذا  احلّية(. 

القول:  اإىل  نيت�صه  فردريك  االأملاين 

�صرًبا  احلياة  لكانت  املو�صيقى  »لوال 

ا:  اأي�صً القول  وميكن  اخلطاأ«...  من 

املو�صيقى قد ت�صلح اأخطاء كثرية.

لولها لكانت احلياة �ضرًبا من اخلطاأ

املو�صيقى: متعة وعالج الأمرا�ص النف�ص واجل�صد

�أغاين فريوز »و�سفة طبية لرتميم �لذ�كرة«



�لغريغورّية  ك��ال��رت�ن��ي��م  �لكن�سّية 

�لكني�سة  ومو�سيقى   Gregorian
وب���دوره   .Music Of the Church
�ملو�سيقى  كينغ،  لوثر  مارتن  ��ستخدم 

كو�سيلة للتاأثري يف �جلماعات، وحل�سد 

�ملوؤّيدين حلركته.

فظهرت  �لإ�سالمية،  �حل�سارة  يف  �أّم��ا 

�أحلان موؤثرة مثل جتويد �لقر�آن و�لأنا�سيد 

وحما�سية،  حربية  و�أحل���ان  �لدينية، 

و�أخرى جنائزية...

املو�صيقى يف الطب

�هتّم كبار �لأطباء �لقدماء مثل �لر�زي 

و��ستخدموها  باملو�سيقى،  �سينا  و�ب��ن 

يف  جلي  ه��و  كما  عالجّية،  لغايات 

�لعديد من مر�جع تاريخ �لطب �لعربي. 

ولكن �لبد�ية �لفعلّية ملا ُي�سّمى »�لعالج 

�لع�سرين،  �لقرن  يف  كانت  باملو�سيقى« 

�لأوىل  �لعاملّيَتني  �حلرَبني  بعد 

�إذ  و�ل���ث���ان���ي���ة، 

�ع���ت���اد ع����دد من 

�مل�ست�سفيات  زي���ارة  �ملو�سيقّيني 

للرتفيه  �ملو�سيقية  �ملقطوعات  لعزف 

عن �ملر�سى من �سحايا �حلروب، و�لذين 

وقد  و�لنف�سّية،  �جل�سدية  �لآلم  يعانون 

وطلبو�  بالر�حة  �ملر�سى  ه��وؤلء  �أح�����شّ 

يف  مو�سيقيني  ت��ع��ي��ني  �لأط���ب���اء  م��ن 

�لأمر تطّلب بع�ش  �مل�ست�سفيات. لكن 

ثم  وم��ن  �ملو�سيقيني،  لهوؤلء  �لتدريب 

درجة  ملنح  �لعامل  يف  برنامج  �أول  ن�ساأ 

باملو�سيقى يف جامعة  �لعالج  علمية يف 

�أول  ُعقد  ثم   .)1940( ميت�سيغان  ولية 

موؤمتر للعالج باملو�سيقى )1950( نّظمته 

باملو�سيقى«  للعالج  �لوطنية  �سة  »�ملوؤ�سّ

 National Association Of Music
Therapy- NAMT. بعد ذلك، �سدرت 
 Journal Of باملو�سيقى  للعالج  جملة 

Music Therapy - JMT )1964(، ثم 
�لأمريكيني  �ملعاجلني  نقابة  �ست  تاأ�سّ

باملو�سيقى )1971(.

ب���ع���د،  م�����ا  يف 

در����س��ة  ك�سفت 

�أّن  �أمل�����ان�����ي�����ة 

�إىل  �ل���س��ت��م��اع 

يخّفف  �ملو�سيقى 

�لبدنية  �لآلم  من 

و�أج��رى  �لإن�سان.  بها  ي�سعر  �لتي 

 42 �سملت  �سريرية  جت��ارب  �لباحثون 

طفاًل تر�وح �أعمارهم ما بني 3 و11 عاًما، 

وكانو�  لالأطفال،  �ستولري  م�ست�سفى  يف 

يحتاجون �إىل عالج بالق�سطرة �لوريدية. 

�ملو�سيقى  �إىل  �لأطفال  من  جزء  ��ستمع 

يف �أثناء تلقي �لعالج، بينما مل ي�ستمع 

�لباحثون  قا�ش  ثم  �إليها.  �لآخ��ر  �جلزء 

درجة �لأمل �لذي �سعر به �لأطفال ومعّدل 

�أّن  �لنتيجة  وكانت  �لقلب.  �سربات 

باأمل  �سعرو�  �ملو�سيقى  �إىل  ��ستمعو�  �لذين 

�أقل خالل �لعملية... وخل�ست �لدر��سة 

�إىل �أن هذ� �لتدخل �لب�سيط �ل�سهل وغري 

فارًقا  يحدث  �أن  ميكنه  �ملكلف، 

�لتي  �لطبية  �لعمليات  خالل  كبرًي� 

تكون موؤملة لالأطفال ب�سكٍل خا�ش.

...ويف مواجهة ال�صغط النف�صي

و�لطبيب  �لفرن�سي  �ملو�سيقي  يعترب 

�أندريه  باملو�سيقى  �ملعاجلة  يف  �ملخت�ّش 

�أّن �ل�سغط �لنف�سي ي�سّبب معظم  فرينت 

�ل�سرطان.  �إىل  �لر�سح  من  �لأم��ر����ش، 

�لنفعال  حالة  يف  تفرز  غ��دد  فثّمة 

و�لتوّتر �ل�سديَدين مادة �سامة توؤّثر يف 

�لإن�سان، متاًما  جهاز �ملناعة لدى 

كما يفرز نوع �آخر من �لغدد يف 

حالة �لطمئنان و�لر�حة �لنف�سية 

�لنف�سي  �ل�سفاء  على  ت�ساعد  م���ادة 

�أحد  باملو�سيقى  �لعالج  وُيَعّد  و�جل�سدي. 

�مل�سّكنات، ملا له من تاأثري فاعل على 

�جلهاز �لع�سبي لدى �لإن�سان، �إذ �أنه يريح 

حالته  على  ذلك  وينعك�ش  �أع�سابه 

�جل�سدية.

�أّن  كور  لو  �إيديت  �ملو�سيقية  وتوؤّكد 

�ليوم،  �سرورًيا  �أ�سبح  باملو�سيقى  �لتد�وي 

يف ظّل ما ميّيز �لع�سر �حلايل من �سغط 

�أن  ميكن  و�ملو�سيقى  م�ستمّر.  يومي 

�آفاق 

جديدة
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يح�سنون  ل  �ل��ذي��ن  �لأ�سخا�ش  تعالج 

من  يعانون  �لذين  و�ملر�هقني  �لتعبري، 

و�جل�سدية،  �لنف�سية  �مل�ساكل  بع�ش 

كما �أنها تخفف م�ساكل �لنطق لدى 

�لأطفال.

كيف تعمل املو�صيقى؟

قيا�ش  �لطب  ب��اإم��ك��ان  �أ�سبح  لقد 

�لفيزيولوجية  و�ل��ت��غ��ري�ت  �ل��ت��اأث��ري�ت 

�سماعه  عند  �لإن�سان  على  تطر�أ  �لتي 

�ملو�سيقى، وذلك من خالل عّدة و�سائل، 

ومر�قبة  و�لدماغ  �لقلب  تخطيط  مثل، 

ن�سبة  وتقدير  �ل���دم،  و�سغط  �لتنّف�ش 

�ملقابل،  يف  �ل��دم...  يف  �ل�سكر  �ح��رت�ق 

ه��ن��اك �رت��ب��اط و����س��ح ب��ني �لأح����و�ل 

فقرحة  �جل�سدية،  و�لأم��ر����ش  �لنف�سية 

ونوبات  �ل���دم،  �سغط  و�رت��ف��اع  �مل��ع��دة، 

�لقلب، و�ل�سّكري، جميعها �أمر��ش لها 

كبرية.  بن�سبة  وع�سبية  نف�سية  جذور 

و�ملتعة  �لأمل  �أّن  يف  �سك  هناك  يعد  ومل 

هي  �لأم��ر����ش  من  و�لكثري  و�لنفعال 

�لأندروفينات  بعمل  مبا�سرة  �سلة  على 

�لعام  يف  )�كت�سفت   Endrophines
1972( �لتي تخّفف من �لأمل، و�لتي �ّت�سح 

زيادة  على  كثرًي�  ت�ساعد  �ملو�سيقى  �أن 

�جل�سم  ع��الج  على  وبالتايل  �إف��ر�زه��ا، 

و�سفائه من �لأمر��ش.

ويرى بع�ش �لخت�سا�سّيني، �أّن �ملو�سيقى 

حني ت�ستخدم للعالج، تعمل كموجات 

�ختالل  يعّدل  فّعال  ت��رّدد  ذ�ت  موّجهة 

�إىل  ويعيدها  �مل�سابة  �لأجز�ء  �ملوجات يف 

حالتها �ل�سوّية. وثّمة تف�سري �آخر، يرى �أن 

موجات �ل�سوت تتحول �إىل نب�سات ت�سري 

�لأذن،  �إىل  و�سولها  مبجّرد  �لأع�ساب  يف 

يتّم  حيث  �ل��دم��اغ  �إىل  ت�سل  ث��ّم  وم��ن 

بالتفاعل  �جل�سم  يبد�أ  وهنا  تف�سريها، 

تكفي  �رجت��اج��ات  ي�سّبب  ما  معها، 

لتن�سيط �خلاليا و�لدورة �لدموية.

�حل��ّد،  ه��ذ�  عند  �لتف�سري�ت  تقف  ل 

يف  �حلّية  �خللّية  �إّن  يقول  من  فهناك 

 70 ن�سبة  على  حتتوي  �لإن�سان  ج�سم 

تتاأثر  بالطبع  وهي  �مل��اء،  من   %80 �إىل 

فهذه  �ل�سوتية.  �لذبذبات  با�ستقبال 

موجات  �إىل  ب��دوره��ا  تتحّول  �لأخ���رية 

نظيفة  طاقة  توّلد  كهرومغناطي�سّية 

تفّجر �لطاقات �ملكبوتة...

على �أي حال، يجمع �لعلماء و�ملعاجلون 

در��سات  �إىل  يحتاج  �ملجال  �أّن هذ�  على 

و�أبحاث كثرية ومعّمقة.

احلاالت واالأمرا�ص التي تفيد 

املو�صيقى يف عالجها

�لعديد  يف  باملو�سيقى  �لعالج  ي�ستخدم 

من �حلالت، وهو ي�سمل خمتلف فئات 

�لأعمار.

بالن�سبة �إىل �لأطفال، ت�ساعد �ملو�سيقى 

يف عالج �لتوّحد، و�ل�سعوبات �لتعّلمية، 

ا  و�أي�سً و�جل�سدّية...  �لنف�سّية  و�لإعاقات 

فمر�سى  �مل��زم��ن��ة.  �لأم��ر����ش  ع��الج  يف 

��ستقر�ًر�  �ملو�سيقى  لهم  توّفر  �ل�سّكري 

�لدّم عند م�ستويات  �ل�سّكر يف  ن�سبة  يف 

�ل�سرطانّية  �لأمر��ش  حالة  ويف  معّينة. 

ملادة  �جل�سم  �إف��ر�ز  يف  �ملو�سيقى  ت�ساعد 

�لدوبامني �لتي تخّفف �لوجع. كذلك، 

حتّفز �ملو�سيقى �لأولد �مل�سلولني وحتّثهم 

على حماولة �حلركة و�لوقوف.

بالغ  �مل��ر�ه��ق��ني  على  �ملو�سيقى  �أث���ر 

ا، فهي متنح �ملر�هق �سالًما  �لأهمية �أي�سً

ب�سكٍل  ر�أيه  عن  يعرّب  وجتعله  د�خلًيا 

�أقل عد�ئّية، يف هذه �ملرحلة من حياته 

نف�سه،  باكت�ساف  خاللها  يبد�أ  �لتي 

�ل��ذ�ت،  تقّبل  م�سكلة  من  يعاين  وقد 

و�لعد�ئّية، ورف�ش �لآخرين.

�أّما لدى �لبالغني، فت�ساعد �ملو�سيقى يف 

 Stress management �لغ�سب  �إد�رة 

فهي  �ليومّية.  �ل�سغوطات  من  وتخّفف 

ور�حة وتفكري وهدوء،  �أمل  توّفر ف�سحة 

كما  �لإح��ب��اط.  ن�سبة  م��ن  وتخّفف 

يكون  قد  �سدمة  من  �لفرد  تخرج  �أنها 

مري�ش  وحت��ّف��ز  �مل��ا���س��ي.  يف  �خ��ت��ربه��ا 

و�لتفاعل،  �حلركة  على  �لباركن�سون 

على  �لألزهامير  مري�ش  ت�ساعد  كما 

خالل  م��ن  ين�ساها،  ب��د�أ  �أم���ور  ت��ذّك��ر 

حتفيز �خلاليا.

�ليوم  �ملو�سيقى  ت�ستخدم  ك��ذل��ك، 

ب�سكٍل و��سع لتاأمني �ل�سرتخاء �لع�سلي 

خ�سوعهم  ق��ب��ل  ل�سيما  للمر�سى، 



�آفاق 

جديدة

�لعدد 96385

وللم�سابني  ج��ر�ح��ي��ة،  ل��ع��م��ل��ي��ات 

من  يخّفف  ما  �مل�ستع�سية،  بالأمر��ش 

�آلمهم.

فريوز وترميم الذاكرة

ي�����س��رح �ل���دك���ت���ور ن��ب��ي��ل ج��ح��ا، 

)يف  �ل�سيخوخة  طب  يف  �لخت�سا�سي 
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�لإن�سان  ُي�ساب  �أنه عندما  �سباط 2017(، 

بالألزهامير، تعود �لذ�كرة �إىل بد�ياتها، 

بني  لديه  فو��سل  ل  طفاًل  �ملري�ش  فيعود 

حياته  وتنقلب  و�ل��ب��ك��اء،  �ل�سحك 

�سلة  ك��ل  فيفقد  عقب،  على  ��ا  ر�أ���سً

�إّل  يتذّكر  ول  حوله،  ومب��ن  بحا�سره 

تو�ريخ �سابقة ي�سرتجعها كاأنها حتدث 

تكون  قد  �ملا�سي  �إىل  �لعودة  هذه  للتّو. 

عالج  نحو  �لنطالق  نقطة  هي  �ليوم 

�ملر�ش،  ه��ذ�  �آث���ار  م��ن  يخّفف  ج��دي��د، 

�أي  لي�ش  لكن  باملو�سيقى.  �لعالج  وهو 

ج��زًء�  �سارت  �لتي  تلك  بل  مو�سيقى، 

و�لتي  �جَلماعّية  وذ�كرتنا  ثقافتنا  من 

�لفّني  �لنَف�ش  وت�سبع  بالنت�سار  حتظى 

لدى �ملري�ش، و�لأهم من ذلك كّله �أنها 

�إىل  �لو�سول  يكن  مل  جيله.  ر�فقت 

�ملو�سيقى �لتي ت�ستويف هذه �ل�سروط �سعًبا، 

يكفي  فكان  جحا،  �لدكتور  يقول 

حّيًز�  حتتّل  �لتي  فريوز،  �إ�سم  نذكر  �أن 

وتبعث  �جلماعّية  ذ�كرتنا  من  كبرًي� 

�أن  قادرة  و�أغنياتها  �آن،  يف  �حلنني  على 

تكون ومو�سيقى �لرحابنة عالًجا.

�لأوىل  خطوته  لبنان  يخطو  �ل��ي��وم 

باملو�سيقى على غر�ر  �لعالج  �لفعلّية يف 

و�ليونان  �ملجال(  هذ�  يف  )�لر�ئدة  فرن�سا 

ياأتي من  �لعالج  و�إ�سبانيا. هذ�  و�إيطاليا 

جمعية  ت�سعه  �أك��رب  م�سروع  �سمن 

ويق�سي  �أهد�فها،  �سمن  من  موناكو 

خالل  من  باملو�سيقى  �لعالج  باعتماد 

دولة.  لكل  �سة  متخ�سّ مو�سيقى  جتهيز 

عربًيا، ت�سّم �جلمعّية لبنان وتون�ش وم�سر 

كل  تختار  �أن  �ملفرت�ش  ومن  و�ملغرب، 

�ملو�سيقى  دول��ة 

�مل��ع��روف��ة و�مل��ل��ّح��ن �مل��ع��روف، 

وتعمل على نوع من خليط ي�ستعمل يف 

عالج مر�ش �لألزهامير.

يف  �لأوىل  مر�حلها  يف  �لتجربة  تز�ل  ل 

ملّحن  مع  �لتفاق  مّت  حيث  لبنان، 

بالعالج  �ش  متخ�سّ م��ع��روف  فرن�سي 

مو�سيقى  على  و�ل�ستقر�ر  باملو�سيقى، 

�إىل  حتتاج  ق��د  �لتي  وف���ريوز  �لرحابنة 

�لنوع  لهذ�  لت�سبح فاعلة  توزيع،  �إعادة 

يف  جحا  �لدكتور  ويقول  �لعالج.  من 

نعمل على �جلانب  زلنا  ما  �لإطار:  هذ� 

�حلقوق  �سر�ء  �أي  للمو�سوع...  �لقانوين 

بع�ش  توزيع  و�إع��ادة  �لتوزيع  وكيفّية 

�لأغاين وغريها من �لأمور.

العالج باملو�صيقى يف ال�صجون:

التجربة اللبنانية

�أنو�ع  من  كنوع  �ملو�سيقى  ت�ستخدم 

يف  ح�سل  م��ا  وه��ذ�  �مل�ساجني،  تاأهيل 

مّما  لبنان  رومية-  يف  �ملركزي  �ل�سجن 

فقد  �لعربي.  �لعامل  يف  �سابقة  �سّكل 

�قرتح قائد مو�سيقى قوى �لأمن �لد�خلي 

�إيليا  �ملتقاعد  �لركن  )�لعميد  �ل�سابق 

يف  مو�سيقي  ق�سم  �إن�����س��اء  فرن�سي�ش( 

ومّت  �ملتاأمّل.  لالإن�سان  خدمًة  �ل�سجن، 

مع  بالتن�سيق  ذل���ك 

يف  لل�سجون  �لعامة  �ملر�سدية 

لبنان، ومبو�فقة وز�رَتي �لعدل و�لد�خلية.

�حرت�زي  م��اأًوى  �ل�سجن  حرم  يف  �أن�سئ 

�أ�سحاب �جلنح و�جلنايات  للمحتجزين 

��سطر�بات  من  ي�سكون  كانو�  �لذين 

�لثالثني  ُيقارب  )م��ا  وعقلية  نف�سّية 

�نف�سام  مبعظمهم  يعانون  �سجيًنا، 

عمل  فريق  ت�سكيل  ومّت  �ل�سخ�سية(، 

نف�سيني  ومعاجلني  مو�سيقيني  )���س��ّم 

يقوم  جتريبًيا  برناجًما  و�سع  وطبيًبا(، 

مو�سيقّية  ملختار�ت  �ل�ستماع  على 

وخفيفة  كال�سيكّية  ج��ًد�،  هادئة 

و�إىل تقا�سيم  �لقوي،  �لإيقاع  خالية من 

ملقامات عربية. وبالفعل جنح �لربنامج 

يف تهدئة �مل�ساجني �ملر�سى.

�لنمط  �إدخال  مّت  �لأحد�ث،  �سجن  ويف 

كل  من  �لطلب  خالل  من  �لعالجي 

حدث وهو ي�ستمع للمو�سيقى، �أن ير�سم 

�أ�سكاًل  ي�سنع  �أن  �أو  �لنوم  يحاول  �أن  �أو 

�أو �أن يقر�أ )كلٌّ بح�سب  ورقّية خمتلفة 

نتائج  �لأم��ر  ه��ذ�  �أعطى  وق��د  حالته(. 

�لأح��د�ث  ه��وؤلء  �إقبال  ولوحظ  جّيدة. 

�لتي  �ملو�سيقى  �إىل  �ل���س��ت��م��اع  على 

���س��ّك��ل��ت 



ي�ساعدهم  ما  لهم،  ا  متنّف�سً

كدرو�ش  �أخرى  �أمور  �إجناز  يف 

حم���و �لأم����ي����ة و�مل�����س��اغ��ل 

�ملهنية...

�أّن �ملو�سيقى كما  �إىل  ي�سار 

ه���ي ع����الج ل��ل��م�����س��اج��ني، 

�أنو�ع  من  نوًعا  تكون  فقد 

�ل�سجون،  بع�ش  يف  تعذيبهم 

على  �ل�����س��ج��ني  ُي���رَغ���م  �إذ 

�ساعة   16 مل���ّدة  �ل���س��ت��م��اع 

�ل�ساخبة  �ملو�سيقى  �إىل  يومًيا 

لثقافة  م�سيئة  تكون  )ق��د 

تكون  �أو  �ل�سجني،  دي��ن  �أو 

ومزعجة  بال�سر�خ  م�سحوبة 

تت�سّمن  �أن  وميكن  ح��ّد،  �أق�سى  �إىل 

متتالية  �أي��ام  و�أربعة  �لأط��ف��ال(.  �أغ��اين 

بتدمريه  كفيلة  �ل�سكل  ه��ذ�  على 

كائن  �إىل  وحتويله  وع�سبًيا،  نف�سًيا 

يعني  ما  �لتفكري،  على  يقوى  ل  هزيل 

جناح عملية �ل�ستجو�ب و�حل�سول على 

�ملعلومات �مُلر�د معرفتها منه.

مهارات خا�صة

�أن  مو�سيقي  �أو  طبيب  �أي  ي�ستطيع  ل 

يجب  بل  باملو�سيقى،  �لعالج  ميار�ش 

مهار�ت  باملو�سيقى  �ملعالج  ميتلك  �أن 

جّيدة  معرفة  �أو  مو�سيقية 

�ملختلفة  �ملو�سيقى  ب��اأن��و�ع 

وحديثة  كال�سيكية  من 

ومو�سيقى جاز وبوب وغريها، 

�إ�سافة �إىل �متالكه مهار�ت 

ل��ذل��ك،  �لنف�سي.  �مل��ع��ال��ج 

باملو�سيقى  �ملعاجلون  يتابع 

خا�سة،  عمل  وور���ش  دور�ت 

�لرب�مج  باأحد  يلتحقون  �أو 

�لتي  و�جلامعات  �ملعاهد  يف 

متنح درجة �لبكالوريو�ش يف 

�لعالج باملو�سيقى.

 املو�صيقى تبني االإن�صان

كخال�سة لكل ما �سبق، 

جزًء�  �ش  يخ�سّ �أن  �ملرء  على 

ملا  �لر�قية،  �ملو�سيقى  ل�سماع  �أوقاته  من 

لها من مز�يا وفو�ئد متعّددة. فهي �إ�سافة 

�إىل دورها �مل�ساعد يف �لعالجات �لنف�سية 

ن طريقة �لعي�ش وت�سّجع  و�جل�سدية، حت�سّ

على حب �لتجّدد و�لذوق �ل�سليم، كما 

�أنها تخّفف من �ل�سغط �ليومي و�لهموم 

�ل��ذك��اء  م�ستوى  ن  وحت�سّ و�لأح�����ز�ن، 

حتفيز  خالل  من  �لفرد  لدى  �لتفاعلي 

�سرعة �لبديهة لديه. فاملو�سيقى هي �أقدر 

وحت�سني  �لإن�سان  خدمة  على  �لفنون 

�أنها  كما  وبالآخرين،  بنف�سه  عالقته 

�لإن�سانّية  �لق�سايا  خدمة  على  ق��ادرة 

و�لدميقر�طية  كال�سالم 

�أن  �ملهّم  وغ��ريه��ا،  و�لتقّدم 

نح�سن �لختيار...
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جريدة  �ل�سيخوخة/  ط��ب 

�سباط   22 �لأربعاء  �لأخبار- 

.2017
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يف الوطن العربي

يف  باملو�سيقى  ع��الج  مركز  �أول  �فتتاح  مّت 

�أن�سئت �جلمعية  �لعربي يف م�سر، حيث  �لوطن 

�ش  تاأ�سّ ثم   ،)1950( باملو�سيقى  للعالج  �لوطنية 

�ملعهد �لوطني حلماية �لطفولة يف تون�ش ومركز 

�ل�سرق �لأو�سط للعالج باملو�سيقى يف �لأردن.

�لنوع  هذ�  ��ستخد�م  يبد�أ  فلم  لبنان،  يف  �أّم��ا 

من �لعالج �إّل يف �لعام 2006 ومببادر�ت �سخ�سية 

علم  يف  �سني  �ملتخ�سّ من  عدد  على  �قت�سرت 

�لعالج  جمال  يف  دور�ت  تابعو�  و�لذين  �لنف�ش، 

باملو�سيقى يف �خلارج. وقد �أطِلَقت حديًثا در��سة 

للبدء قريًبا بعالج مر�سى �لألزهامير باملو�سيقى.





�مل�ؤهل �أول ربيع �أحمد �ضاهر

�أول  �مل�ؤهل  �جلي�ش  قيادة  نعت 

ت���فيّ  �ل���ذي  �ضاهر  �أح��م��د  رب��ي��ع 

بتاريخ 2017/5/14.

ف   1976/12/6 م��ليد  م��ن   -

حمافظة   – �ضيد�  ق�ضاء  �ضيد�، 

�جلن�ب.

بتاريخ  �جلي�ش  ف  ع  ت��ط���يّ  -

.1995/12/1

�جلي�ش  �أرك���ان  ع��د�د  م��ن   -

للتجهيز – مديرية �لعتاد.

- حائز:

• و�ضام �لتقدير �لع�ضكري.
�لر�بعة  �ل��درج��ة  من  �للبناين  �ال�ضتحقاق  و�ضام   •

�لربونزي.

• و�ضام �ال�ضتحقاق �للبناين من 
�لدرجة �لثالثة �لف�ضي.

• و�ضام مكافحة �الإرهاب.
�ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ت��ه��ن��ئ��ة   •

و�لبلديات.

�جلي�ش  قائد  �لعماد  تن�يه   •
�ت. �ضت مريّ

• تهنئة �لعماد قائد �جلي�ش 15 
ة. مريّ

• تهنئة قائد �لل��ء.
• تهنئة مدير �لتعليم.

�ت. • تهنئة مدير �لعتاد �أربع مريّ
- متاأهل وله ثالثة �أوالد.

يف �سجل 

اخللود
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�ملعاون ربيع فايز �لعلي

ن��ع��ت ق��ي��ادة �جل��ي�����ش �مل��ع��اون 

ربيع فايز �لعلي �لذي ت�فيّ بتاريخ 

2017/5/17

ف   1983/3/17 م��ليد  من   -

عني �لزيت، حمافظة عكار.

بتاريخ  �جلي�ش  ف  ع  ت��ط���يّ  -

.2003/1/4

عرمان  مع�ضكر  ع��د�د  من   -

للتدريب.

- حائز:

• و�ضام �لتقدير �لع�ضكري.

• و�ضام مكافحة �الإرهاب.
�ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ت��ه��ن��ئ��ة   •

و�لبلديات.

�جلي�ش  قائد  �لعماد  تن�يه   •
�ت. خم�ش مريّ

�جلي�ش  قائد  �لعماد  تهنئة   •
�ت. خم�ش مريّ

• تهنئة قائد �لل��ء.
�الأركان  رئي�ش  نائب  تهنئة   •

للعمليات.

- متاأهل وله ثالثة �أوالد.



يف �سجل 

اخللود

�لعدد 100385

�لعريف �أول غّياث يحيى

اث  �أول غييّ �لعريف  �جلي�ش  قيادة  نعت 

يحيى �لذي ت�فيّ بتاريخ 2017/5/20.

معرب�ن  ف   1985/1/1 م��ليد  من   -

 – بعلبك  حمافظة  بعلبك،  ق�ضاء   –
�لهرمل.

�ع���ت���ب���اًر� من  ُم�����ددت خ��دم��ات��ه   -

.2005/7/12

بتاريخ  �لفعلية  �خلدمة  �إىل  ُنقل   -

.2006/6/12

- من عد�د ف�ج �لتدخل �لر�بع.

- حائز:

• و�ضام مكافحة �الإرهاب.
• و�ضام �لتقدير �لع�ضكري.

• تهنئة وزير �لد�خلية و�لبلديات.
�ت. • تن�يه �لعماد قائد �جلي�ش �ضبع مريّ
خم�ش  �جلي�ش  قائد  �لعماد  تهنئة   •

�ت. مريّ

�ت. • تهنئة قائد �لف�ج ثالث مريّ
- متاأهل وله ولد و�حد.

�لعريف �أحمد عبد �حلفيظ حلل�ح

�أحمد  �لعريف  �جلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

بتاريخ  ت���فيّ  �ل��ذي  حلل�ح  �حلفيظ  عبد 

.2017/5/21

�ملنية،  ف   1980/12/10 م��ليد  من   -

ق�ضاء �ملنية – �ل�ضنية، حمافظة �ل�ضمال.

�ع���ت���ب���اًر� من  دت خ��دم��ات��ه  ُم�����ديّ  -

.2006/9/24

بتاريخ  �لفعلية  �خل��دم��ة  �إىل  ُنقل   -

.2008/2/26

- من عد�د طبابة منطقة �ل�ضمال.

- حائز:

• و�ضام مكافحة �الإرهاب.
• و�ضام �لتقدير �لع�ضكري.

• تهنئة وزير �لد�خلية و�لبلديات.
�ت. • تن�يه �لعماد قائد �جلي�ش �أربع مريّ
ثالث  �جلي�ش  قائد  �لعماد  تهنئة   •

�ت. مريّ

تني. • تهنئة قائد �لف�ج مريّ
- متاأهل وله ولد�ن.

�لعريف نزيه خالد �لد�يل

خالد  نزيه  �لعريف  �جلي�ش  قيادة  نعت 

�لد�يل �لذي ت�فيّ بتاريخ 2017/5/22.

ب��ز�ل،  ف   1986/6/19 م��ليد  م��ن   -

حمافظة عكار.

�ع���ت���ب���اًر� من  دت خ��دم��ات��ه  ُم�����ديّ  -

.2006/8/31

بتاريخ  �لفعلية  �خلدمة  �إىل  ُنقل   -

.2009/12/26

 – �ل�ضاد�ش  �مل�ضاة  ل����ء  ع��د�د  م��ن   -

�لكتيبة 66.

- حائز:

• و�ضام مكافحة �الإرهاب.
• تهنئة وزير �لد�خلية و�لبلديات.

تني. • تن�يه �لعماد قائد �جلي�ش مريّ
تني. • تهنئة �لعماد قائد �جلي�ش مريّ

- عازب.
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�جلندي 

مرو�ن منري بريوتي

�جلندي  �جلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

�ل��ذي ت���فيّ  م���رو�ن منر ب��روت��ي 

بتاريخ 2017/6/4.

ف   1992/6/1 م����ل��ي��د  م��ن   -

بروت، حمافظة بروت.

بتاريخ  �جلي�ش  ف  ع  ت��ط���يّ  -

.2010/3/8

ية �حلربية. - من عد�د �لكليّ

- حائز:

�ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ت��ه��ن��ئ��ة   •
و�لبلديات.

�جلي�ش  قائد  �لعماد  تن�يه   •
تني. مريّ

�جلي�ش  قائد  �لعماد  تهنئة   •
تني. مريّ

- عازب.

�جلندي 

ح�ضان �أحمد حيدر

�جلندي  �جلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

ت�فيّ  �ل��ذي  حيدر  �أحمد  ح�ضان 

بتاريخ 2017/6/4.

 1992/10/14 م����ل��ي��د  م��ن   -

حمافظة  �لعتيقة،  ع��ك��ار  ف 

عكار.

بتاريخ  �جلي�ش  ف  ع  ت��ط���يّ  -

.2015/12/9

ف�ج   – �لدعم  ل��ء  عد�د  من   -

�لهند�ضة.

- عازب.

�ملجّند �ملمّددة خدماته

ملحم علي تر�ضي�ضي

د  �ملجنيّ �جل��ي�����ش  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

علي  ملحم  خدماته  دة  �مل��م��ديّ

بتاريخ  ت����فيّ  �ل���ذي  تر�ضي�ضي 

.2017/6/7

ف   1996/4/1 م����ل��ي��د  م��ن   -

�لنا�ضرية – زحلة.

ب��ت��اري��خ  دت خ��دم��ات��ه  - م����ديّ

.2014/10/7

ية  �لربيّ �حلدود  ف�ج  عد�د  من   -

�لثالث.

- حائز:

�ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ت��ه��ن��ئ��ة   •
و�لبلديات.

• تهنئة �لعماد قائد �جلي�ش.
- عازب.



�لكندي  بالن�ضيدين  �ملهرجان  �فتتح 

ف  �لهجرة  وزي��رة  ح�ض�ر:  ف  و�للبناين، 

دياب،  متلج  لينا  �ل�ضيدة  هاليفك�ش 

قن�ضل  عرب،  باتري�ضيا  و�ل�زيرة  �لنائب 

�ملهند�ش  هاليفك�ش  ف  �لفخري  لبنان 

ة  و�ضخ�ضيات ر�ضمية كندييّ وديع فار�ش، 

�جلالية  �أبناء  من  ح�ضد  �إىل  ولبنانية، 

�للبنانية.

�لفخرية  �ل��رئ��ي�����ض��ة  ��ت  ق�����ضيّ ب��ع��دم��ا 

للمهرجان للعام 2017، �لنائب باتري�ضيا 

قزي  بيار  �الأب  �لرعية  وكاهن  عرب 

�ضريط  البا  ماري�  �ملهرجان  جلنة  ورئي�ش 

مت  قديّ �ملهرجان،  ببدء  �إيذ�ًنا  �الحتفال 

ل�حة  �للبنانية«  للدبكة  �الأرز  »فرقة 

فروز،  �ل�ضيدة  �ض�ت  وقع  على  تر�ثية 

ول���ح��ة �أخ���رى ه��ي م��زي��ج م��ن �ل��ر�ث 

تعك�ش  و�الإيرلندي،  و�الإفريقي  �للبناين 

تناغم �لثقافات ف كند� وتالقيها.

كلمات  �الف��ت��ت��اح  برنامج  ن  ت�ضميّ

ف  �ل��رع���ي  �ملجل�ش  رئي�ش  م��ن  لكل 

كني�ضة �ضيدة لبنان �ضايد عرب، �لرئي�ضة 

عرب،  باتري�ضيا  للمهرجان  ة  �لفخرييّ

�ضك��ضيا  ممثلة  مايلز  �أجن��ال  �الآن�ضة 

�لر�ضمي  �لر�عي   )scotia bank( بنك 

للمهرجان، ورئي�ش جلنة �ملهرجان لهذ� 

�لعام ماري� البا. �أجمعت هذه �لكلمات 

�ضمل  مليّ  ف  �مل��ه��رج��ان  �أه��م��ي��ة  على 

�للبنانية  �جلالية 

�الأرزة  �ضقف  حتت 

هت  ون�يّ �للبنانية، 

�لثقافات  بتعدد 

�ل��ت��ي ت�����ض��ه��م ف 

ب���ن���اء �مل��ج��ت��م��ع 

ودعت  �لكندي، 

�ملطبخ  ق  ت��ذويّ �إىل 

ز،  �ملمييّ �للبناين 

ك��م��ا ���ض��ك��رت 

�ل������د�ع������م������ني 

ع����ني  و�مل����ت����ط�����يّ

ف  �ضاهم��  �لذين 

�ملهرجان  �إجن���اح 

متهم. وكريّ

�مل��ه��رج��ان  درج 

ع����ام  ك�����ل  ف 

ق�ضية  دع��م  على 

وف  �إن�������ض���ان���ي���ة، 

م  قديّ �ل�ضياق  ه��ذ� 

مببلغ  ���ض��ي��ًك��ا 

كندي  دوالر   2500

مل�ضت�ضفى د�رمت�ث 

�لطبية  خلدماته  تقديًر�   Dartmouth
لالأ�ضخا�ش ذوي حاجات خا�ضة.

م �الأب بيار قزي درع �الأرزة  ف �خلتام، قديّ

�للبنانية للنائب باتري�ضيا عرب عرب�ن 

�حلل�ى  م��ن  قالب  قطع  ومتيّ  �ضكر، 

و�خلم�ضني  �مل��اي��ة  ب��ال��ذك��رى  �ح��ت��ف��ااًل 

باللبنانيي  و�حتفاًء  كند�،  لتاأ�ضي�ش 

و�لنائب  دياب  لينا متلج  �ل�زيرة  �الأ�ضل، 

مهرجانات

اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي

من كندا

�لعدد 102385

مهرجان الأرز اللبناين يف هاليفك�س

فريوز و�لدبكة و�لرت�ث و�حلنني

يف  لبنان  �ضيدة  رعية  نّظمت  �لت��يل،  على  ع�ضرة  �حلادية  لل�ضنة 

�أبناء  �ضاحتها  يف  يجمع  �لذي  �للبناين  �لأرز  مهرجان  كند�  هاليفك�س- 

�جلالية �للبنانية يف ج� من �لإلفة و�حلنني �إىل �ل�طن �لأم لبنان.

�إظهار  �إىل  �أيام،  �أربعة  مدى  على  �متد  �لذي  �ملهرجان،  هذ�  يهدف 

وجه لبنان �لثقايف و�حل�ضاري و�لرت�ثي من خالل �حلفاظ على �لعاد�ت 

و�لتقاليد �لتي حملها �للبناني�ن معهم عندما هاجرو� من وطنهم.



باتري�ضيا عرب.

بعد ذلك، جال �حل�ض�ر ف �أرجاء �ملكان 

�ل�ضاج،  ر�ئحة �خلبز على  حيث فاحت 

فرحة  و�ضط  بزعر  �ملناقي�ش  ور�ئ��ح��ة 

�لل��تي  د�ت  �ل�ضييّ

�أنف�ضهنَّ  دَن  ُيجنيّ

�ملهرجان  خلدمة 

وجن�����اح�����ه. ث��م 

�ملاأك�الت  ق��  تذويّ

على  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

)�لتب�لة،  �أن��عها 

�مل�ضاوي،  �حلم�ش، 

�ل������ف������الف������ل، 

�ل�������ض���اورم���ا...( 

��������� م��ن  وحت�������ليّ

�الأرز  ح���ل����ي���ات 

و�أثلج��  ونكهتها،  بطعمتها  �ل�ضهرة 

���ض��دوره��م ب��ك���ك��ت��ي��ل �ل��ف��اك��ه��ة 

عليه،  �لطلب  يكرث  �ل��ذي  �للبنانية 

وثم  ة،  وتثقيفييّ فنية  ا  عرو�ضً وح�ضرو� 

تذكارية  هد�يا  معهم  حاملني  غادرو� 

من خ�ضب �أرز لبنان.

�لدبكة  فه�  �ملهرجان  ف  �مللفت  �أما 

مهرجان،  ك��ل  ف  �حلا�ضرة  �لر�ثية 

وقد بات �جليل �جلديد )�ضغاًر� وكباًر�( 

زة  ا ممييّ م عرو�ضً �إذ قديّ يتقنها باحر�ف، 

م�ن  خالل فرة �ملهرجان. ومل ين�ش �ملنظيّ

باالأطفال  ا  خا�ضً ق�ضًما  �ض��  يخ�ضيّ �أن 

ن بر�مج ترفيهية و�ألعاب خمتلفة. ت�ضميّ

مت �للجنة  على هام�ش �ملهرجان، نظيّ

ليت�رجًيا  ا  معر�ضً �لكني�ضة  ف  �لرع�ية 

�لبطاركة  ��َر  ���ضِ �ضمَّ  وفنًيا  وثقافًيا 

لفنانني  ول�حات  لبنان،  وقدي�ضي  �مل��رنة 

لبنانيني كبار، والأدباء و�ضعر�ء رفع�� ��ضم 

�لقرى  �إىل جانب �ض�ر عن  لبنان عالًيا، 

�للبنانية و�الأماكن �ل�ضياحية.
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هو وهي

اإعداد: رميا �ضليم �ض�ميط

�لعدد 104385

فارق ال�سن الكبري بني الزوجني

�لقب�ل بالت�ض�يات �ضروري

�لزوجني  بني  �ل�ضن  فارق  �إىل  �ملجتمع  نظرة  تختلف 

من بيئٍة �إىل �أخرى، فالبع�س يرى �أن �لرجل يجب �أن يك�ن �لأكرب �ضنًّا، يف حني ل 

ميانع �لبع�س �لآخر من �أن تك�ن �ملر�أة �أكرب من �لرجل بفارٍق ب�ضيط، �إّل �أن �جلميع تقريًبا ل يحّبذ 

�لزيجات �لقائمة على فارٍق كبرٍي يف �ل�ضّن، ويعتربها خمالفة ل�ضريعة �لطبيعة �لب�ضرّية، ما يجعل نتائجها غري 

م�ضم�نة. فما مدى �ضّحة هذه �لأفكار؟

�لف�ضل لي�س حتميًّا وكذلك �لنجاح

ار  ل عميّ �أويّ د �الخت�ضا�ضي ف علم �لنف�ش �لعيادي �مل�ؤهل  ي�ؤكيّ

ي بال�ضرورة �إىل  د �أن وج�د فج�ة ف �لعمر بني �لزوجني ال ي�ؤديّ حمميّ

ف�ضل �لزو�ج. فالدر��ضات �حلديثة ت�ضر �إىل �لكثر من �لع��مل 

�إىل �لطالق،  ي  وت�ؤديّ �ل�ضريكني  �لتي حتدث �ضرًخا بني  �الأخرى 

متها. فكثٌر من �لزيجات �لتي مل  وال يعترب فرق �ل�ضن ف مقديّ

ت�ضهد فارًقا ملح�ًظا ف �لعمر بني �ل�ضريكني �نتهت بالف�ضل، 

�أجياٍل  من  �أ�ضحابها  كان  لزيجاٍت  �لنجاح  ُكتب  حني  ف 

د ف�ضل �لزو�ج �أو  ة ع��مل حتديّ خمتلفة. وه� ي��ضح �أن هناك عديّ

ها �حلب و�لتفاهم و�حر�م �الآخر، باالإ�ضافة  جناحه، ومن �أهميّ

قة بالقيم و�ملبادىء  �إىل �لتقارب ف �الأفكار ال �ضيما تلك �ملتعليّ

عات  و�لت�قيّ عات  �لتطليّ ف  و�لت�ضابه  ة،  و�الجتماعييّ ة  �الأخالقييّ

ه ال يج�ز  د ف �ل�قت نف�ضه، �أنيّ ه ي�ؤكيّ ة. لكنيّ و�الأهد�ف �مل�ضتقبلييّ

ية فارق �لعمر، وين�ضح ف هذ� �الإطار �الأ�ضخا�ش  �لتقليل من �أهميّ

من  ب��ال��زو�ج  �ن  يهميّ �لذين 

�ضريٍك يف�ضلهم عنه فارٍق ف 

ع�ضر  �خلم�ضة  يتجاوز  �لعمر 

ف  ا  مليًّ رو�  يفكيّ �أن  عاًما، 

اتها  و�ضلبييّ �مل�ضاألة  �إيجابيات 

�خلط�ة  على  �إقد�مهم  قبل 

�لكبرة.

 

ملاذ� يختار �ملرء �ضريًكا من 

جيٍل خمتلف؟

د  حمميّ �أول  ��ل  �مل���ؤهيّ ي��ضح 

برجٍل  ج  تتزويّ �لتي  �مل��ر�أة  �أنيّ 

تبحث  قد  و�لدها،  جيل  من 

و�ال�ضتقر�ر،  �الأم��ان  عن  فيه 

�لعي�ش  �إىل  ت�ضعى  ��ا  رمبيّ �أو 

وبحب�حة،  ي�����ض��ٍر  ف 

جتد  �ض�ف  �حلالتني  ف  وه��ي 

�ل��ذي  �ل�ضخ�ش  ف  تها  �ضاليّ

�خ��ت��ارت��ه. ول��ك��نيّ م��ا �ل��ذي 

ة �إىل و�ضعها �مل�ضتقر، وتبد�أ  يح�ضل بعد �أن تطمئن �ملر�أة �ل�ضابيّ

ة  ة و�لعملييّ ب��ضع �أهد�ٍف �أخرى على �ضعيد �حلياة �الجتماعييّ

ة  عقلييّ مع  تن�ضجم  ال  قد  فيما  ة،  �ل�ضابيّ روحها  مع  تن�ضجم 

ج  يتزويّ ذي  �ليّ �لرجل  �أن  ح  ُيرجيّ �ضيناري� مماثل،  ؟ ف  رجٍل م�ضنٍّ

ا يبحث عن �مر�أة ت�ضبه و�لدته من  بامر�أة ف �ضنيّ و�لدته، فاإنيّ

تها،  �ضخ�ضييّ ة  وق�يّ �حلياتية  �لفكري وخربتها  ن�ض�جها  حيث 

ا:  �الأمر �لذي تفتقده �ضغر�ت �ل�ضن. و�ل�ض�ؤ�ل �ملطروح هنا �أي�ضً

مرحلة  ف  �لزوجة  تدخل  حني  �ضن��ت  بعد  �ضيح�ضل  �لذي  ما 

ه  وحبيّ �ضبابه  ذروة  ف  �ل�ضاب  زوجها  يز�ل  ال  فيما  �لياأ�ش،  �ضن 

للحياة؟

ي�ضتفيد  �لزو�ج  ا ف  �ضنًّ �الأ�ضغر  �ل�ضريك  �أن  فيه  �ضك  ال  ا  مميّ

و�الأم��ان.  �لثقة  منه  وي�ضتمديّ  ا  �ضنًّ �الأك��رب  �لطرف  خربة  من 

ا من جمار�ة �ضريكه  وف �ملقابل، ي�ضتفيد �لطرف �الأكرب �ضنًّ

بنظامه  ويهتم  ة  �لريا�ضييّ �لتمارين  ميار�ش  ف��ر�ه  �ل�ضاب، 



�خلارجي،  ومظهره  ته  �ضحيّ على  �إيجاًبا  ينعك�ش  ما  �لغذ�ئي 

لكنيّ هذ� �الأمر ال ميكن �أن يدوم لفرٍة ط�يلة. ففي مرحلٍة 

ا م�ضاألًة �ضعبة. فاإذ�  نة، ت�ضبح جمار�ة �ل�ضريك �الأ�ضغر �ضنًّ معييّ

زوجها  ينجذب  �أن  من  تخ�ضى  قد  �الأكرب،  هي  �ملر�أة  كانت 

ا، و�لعك�ش �ضحيح بالن�ضبة �إىل �لرجل �لذي  ات �أ�ضغر �ضنًّ ل�ضابيّ

. ة ف عمٍر معنييّ ي�ضعر بالتهديد عند تر�جع قدرته �جلن�ضييّ

 

مر�حل ومتطّلبات

ف هذ� �الإطار، ي�ضر �مل�ؤهل �أول حممد �إىل �أن �الإن�ضان مير ف 

حياته مبر�حل خمتلفة لكليّ منها خ�ضائ�ضها �لتي متيزها 

�الأخرى. فخالل  �ملر�حل  عن 

�ملرء  ى  يتحليّ �ل�ضباب،  مرحلة 

وي�ضعى  ة،  و�حلي�ييّ بالطاقة 

�لعمل،  ف  ذ�ت��ه  حتقيق  �إىل 

ط��م���ح  ذل����ك  �إىل  ي��دف��ع��ه 

ف  م.  �لتقديّ ف  ورغبة  كبر 

ي�ضعى  ��ا،  �أي�����ضً �ملرحلة  ه��ذه 

للمغامرة  ح���ضه  بكل  �ملرء 

فر�ه  باحلياة،  و�ال�ضتمتاع 

�ل�ضاخبة  �حلياة  �إىل  مييل 

و�ضفر  �ضهر  م��ن  فيها  مب��ا 

��ة  ون�������ض���اط���ات �ج��ت��م��اع��ييّ

كذلك  خمتلفة.  ة  وريا�ضييّ

�ل�ضباب  �ضن  ف  �مل��رء  ز  يتمييّ

وق��درة  ة  ق�ييّ ة  جن�ضييّ برغبٍة 

�لت���ضل  حتقيق  على  عالية 

�الأم���ر  ويختلف  �جل��ن�����ض��ي. 

�ل�ضن،  كبار  �إىل  بالن�ضبة 

�لط�يلة  �لرحالت  �أو  �ل�ضاخبة  �حلفالت  جتذبهم  ال  فه�ؤالء 

ه��دوًء�  �أك��رث  حياٍة  �إىل  ي�ضع�ن  بل  فة،  �ملكثيّ و�لن�ضاطات 

ل�ن �ال�ضتقر�ر و�ل�ضكينة.  بعيًد� عن �ل�ضخب و�ل�ضجيج ويف�ضيّ

لكبار  ة  �لعاطفييّ �الحتياجات  تختلف  ذلك،  �إىل  باالإ�ضافة 

�ملقابل  وتزد�د ف  لديهم،  �لرغبة �جلن�ضية  �نخفا�ش  �ل�ضنيّ مع 

ا  ما �إن كان�� ممن يعان�ن �أمر��ضً حاجتهم �إىل �لرعاية ال �ضييّ

فارق  �أن  �لدر��ضات  معظم  د  ت�ؤكيّ هنا  من  مزمنة.  �أوجاًعا  �أو 

ة  �ت �لفكرييّ �لعمر بني �لزوجني يجب �أن ير�عي جميع �لتغريّ

�ملرء ف مر�حل حياته  لها  يخ�ضع  �لتي  و�لبي�ل�جية  ة  و�لنف�ضييّ

ة �لزو�ج ودمي�مته. فالزوجان  �ملختلفة، وذلك ل�ضمان ��ضتمر�رييّ

م�ضكلة  �ضي��جهان  خمتلفة  �أجياٍل  �إىل  ينتميان  �للذ�ن 

ة مر�ضية للطرفني، ال  ة م�ضركة حلياة �جتماعييّ �إيجاد �أر�ضييّ

ب �ضيًقا �أو �إحر�ًجا الأييّ منهما، كما �ضي��جهان م�ضاكل  ت�ضبيّ

ة ب�ضبب �ختالف نظرة كلٍّ منهما �إىل �حلب و�جلن�ش  عاطفييّ

�ضي��جه  كذلك،  بها.  ميريّ  �لتي  ة  �لعمرييّ �ملرحلة  بح�ضب 

ل بنظرة �ملجتمع �إىل �لزو�ج غر  ي �لكبر �ملتمثيّ �لثنائي �لتحديّ

هم بزو�ج �مل�ضلحة،  ا �ض�ف يتيّ �ملتكافىء. فال�ضريك �الأ�ضغر �ضنًّ

�ال�ضتغالل.  تهمة  ا  �ضنًّ �الأك��رب  �ل�ضريك  على  �ضتلقى  فيما 

يبدو ف  تعليقات مزعجة كمثل:  �لزوجان  ي�ضمع  ما  وغالًبا 

ا  ه! هناك �أي�ضً ا زوجته؟ تبدو كاأميّ �ضنيّ و�لدها! �أو هل هذه حقًّ

�الأهل،  قبل  من  �لطرفان  به  ي��جه  �أن  ميكن  �لذي  �لرف�ش 

ف�ن  ر �ضلًبا على عالقتهما. فاالأهل يتخ�يّ و�لذي ميكن �أن ي�ؤثيّ

ل  ا العتقادهم �أن ذلك يقليّ من زو�ج �بنهم بامر�أٍة تكربه �ضنًّ

�أهل �لفتاة  �إىل  من فر�ش �الإجناب، وال يختلف �الأمر بالن�ضبة 

يعتقدون  هم  الأنيّ �ل�ضن  ف  كثًر�  يكربها  برجٍل  ترتبط  �لتي 

باأن  �الأمر  بها  ينتهي  و�ض�ف  مًعا  بحياتهما  ت�ضتمع  لن  ها  �أنيّ

�ضة له. تك�ن ممريّ

ي��جها  لن  �ل�ضن  ف  �ملتقاربني  �لزوجني  ف��اإن  �ملقابل،  ف 

مًعا  حياتهما  �ضيبا�ضر�ن  ��ا  و�إنيّ �ضابًقا،  �ملذك�رة  �مل�ضاكل 

من�ضجمة  وباأفكاٍر  و�خل��ربة،  �لتجربة  من  متقارب  مبقد�ٍر 

على  لذلك،  �مل�ضركة.  حياتهما  جتاه  مت�ضابهة  عاٍت  وت�قيّ

اًل من �ضدق  �ويّ د  �لتاأكيّ �ل�ضن،  �لكبر ف  �لتفاوت  �ختار�  َمن 

نف�ضه،  باملنظار  �الأم�ر  روؤية  على  قدرتهما  ومن  م�ضاعرهما، 

يك�نا  �أن  و�الأه��م  متقاربة،  نظر  وجهة  من  �الأق��ل  على  �أو 

ا ف مر�حل  م�ضتعدين للقب�ل بالت�ض�يات �لتي �ضتغدو �أمًر� �ضروريًّ

نة ف حياتهما مًعا. معييّ
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معطيات مدرو�ضة

�إب�ضتاين،  روبرت  �الأمركي  �لنف�ضاين  �لباحث  ر�أي  ح�ضب 

ة على �أدمغة �ملر�هقني، فاإنيّ دماغ  و�لذي �أجرى در��ضات خمربييّ

لناحية قدرته  ا  �لبالغ، وخ�ض��ضً �ملر�هق ال يختلف عن دماغ 

على ��ضتخد�م وظائفه. وهنا ي�ضر �إب�ضتاين �إىل �أن جينات �الأفر�د 

ة، ال تعمل منفردة على �ضياغة �ملي�ل و�لت�جهات وطرق  �ل�ر�ثييّ

مها �لبيئة  �لتفكر، بل تتفاعل مع �مل�ؤثر�ت �خلارجية وف مقديّ

وظائف  تتربمج  �الأ�ضا�ش،  هذ�  وعلى  ة،  و�لعائلييّ ة  �الجتماعييّ

�أدمغة �ملر�هقني، �الأمر �لذي يفرز مي�اًل و�ضل�كيات تطبع كاًل 

وهذ�  خا�ش.  بطابع  منهم 

حًد�  ي�ضع  �إب�ضتاين،  بح�ضب 

�نفعاالت  �أنيّ  عن  ي�ضاع  ملا 

ف  هي  ة،  �ل�ض�ييّ غر  �ملر�هق 

�كتمال  عدم  نتيجة  �ل��قع 

وظائف دماغه.

 

�ملر�هق ميّثل �لإن�ضان 

�لبد�ئي!

ر  بالته�يّ �ملر�هق  هام  �تيّ �إنيّ 

بالفطرة،  ة  �مل�ض�ؤولييّ و�نعد�م 

مع  ا،  مرف��ضً �ل��ي���م  �أ�ضبح 

�ضابقة  نظريات  �أن  �لعلم 

ك��ان��ت ق��د �أخ���ذت ب��ه، وف 

��ة �ل��ع��امل  م��ه��ا ن��ظ��رييّ م��ق��ديّ

�ضتانلي  �الأمركي  �لنف�ضاين 

 ،1904 �ل���ع���ام  ف��ف��ي  ه��ي��ل. 

»�ضن  ك��ت��اب��ه  ه��ي��ل  ن�����ض��ر 

لنظرية  ج  رويّ �لذي  �ملر�هقة«، 

بني  �لت�ضابه  باالعتبار  تاأخذ 

ر  و�لتط�يّ �لفرد  �لكائن  ر  تط�يّ

وح�ضب  لالإن�ضان.  �لن�ض�ئي 

�ملر�هقة  مرحلة  ف��اإنيّ  ر�أي��ه، 

حل�قب���ة  متثي��اًل  ��ن  تت�ضميّ

�الإن�ضان �لبد�ئي. وعلى �لرغم 

ف  ة  �لنظرييّ هذه  �إ�ضقاط  من 

ما  �لبع�ش  �أن  �إاليّ   ،1930 �لعام 

�ضن  ��ضطر�ب  باأن  ي�ؤمن  ز�ل 

زة لهذه  �ملر�هقة ه� �ضفة ممييّ

ة من �لعمر. �ملرحلة �النتقالييّ

 

�ل��قع �لأليم

�أنيّ  ه���  �مل��ض�ع  ف  �الأه���م 

�ملجتمعات  ف  ا  وخ�ض��ضً ��ضطر�ًبا،  ي��زد�دون  �لي�م  مر�هقي 

�حلديثة. ففي هذه �ملجتمعات، تكرث جر�ئم �لعنف �ملرتكبة 

من قبل �أفر�د ال تتجاوز �أعمارهم �لثامنة ع�ضرة. هذ� باالإ�ضافة 

ف  ط  و�لت�ريّ �ملر�هقني،  بني  ة  �لنف�ضييّ �الأمر��ش  ن�ضبة  تز�يد  �إىل 

ر�ت، وحماوالت �النتحار �لتي تكرث ف دول �لغرب،  تعاطي �ملخديّ

من  عرف  قد  وكان  ة.  �الأمركييّ حدة  �ملتيّ �ل�اليات  ا،  وخ�ض��ضً

بع�ش  ف  �الأمركية  و�جلامعات  �ملد�ر�ش  �أن  م�ض�ؤولة  مر�جع 

جر�ئم  من  ف  �لتخ�يّ ب�ضبب  كال�ضج�ن  �أ�ضبحت  �ل�اليات، 

�لعنف د�خل حرمها. فمد�خلها و�أ�ض��رها مزروعة بكامر�ت 

�ملر�قبة و�أجهزة �الإنذ�ر، �إ�ضافة 

�ل�ضرطة  برجال  �إحاطتها  �إىل 

حميطها  ي��ج���ب���ن  �ل��ذي��ن 

�ض�ن �لد�خلني  با�ضتمر�ر، ويفتيّ

�إليها.

ماأ�ض�ي  و�ق��ع  بالفعل  ���ه  �إنيّ

ي��ط��رح �أك����رث م���ن ���ض���ؤ�ل 

�لغريبة  �لظاهرة  ه��ذه  ح���ل 

�الأ�ضئلة  �أم���ا  ��ي��ة.  و�مل��ت��ف�����ضيّ

�إذ�  �إحل��اًح��ا ف��ه��ي:  �الأك���رث 

�ل�ضل�كي  �ال�ضطر�ب  كان 

مرحلة  م��ن  ج����زًء�  ي��ع��ت��رب 

فلماذ�  ة،  رييّ �لتط�يّ �ملر�هقة 

ف  �ال�ضطر�ب  ه��ذ�  يتعاظم 

�أو  ويت�ضاءل  ة  �لغربييّ �ل���دول 

يك�ن معدوًما ف دول �أخرى؟

رحلة

اإعداد: غري�س فرحيف الإن�سان

 دماغ �ملر�هق 

بني �لفطرة و�حلد�ثة

�هتمام  ��ضتقطبت  طاملا  مرحلة  �ملر�هقة 

�للذ�ن  و�ل�ضياع  فال�ضطر�ب  �لباحثني، 

يطرحان  �ملر�هقني،  معظم  على  ي�ضيطر�ن 

وج�دهما.  �أ�ضباب  ح�ل  فر�ضّية  من  �أكرث 

غري  �لطرّية  �لأدمغة  يف  �ل��د�ء  يكمن  فهل 

�لتي  �حلد�ثة  معايري  يف  �أم  �لنم�،  �ملكتملة 

باإمكانها �لتالعب ب�ظائف هذه �لأدمغة؟
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�لعتبار�ت �حل�ضارّية ودور �حلد�ثة

من  جمم�عة  قامت   1991 �لعام  ف 

جامعة  ف  و�الجتماع  �لنف�ش  علماء 

�أبحاث  مبر�جعة  ة،  �الأمركييّ �أريزونا 

�ضناعي.  غر  جمتمًعا   186 تناولت 

وبالنتيجة، تبنييّ �أن كلمة مر�هق مل 

باملئة  �ل�ضتني  نح�  ق��مي�ش  ف  تدخل 

�أما �ضبب ذلك،  �ملجتمعات.  من هذه 

فه� �أن �ملر�هقني فيها مي�ض�ن معظم 

رون  وي�ضطيّ �لبالغني،  برفقة  �أوقاتهم 

مبكرة.  �ضٍن  ف  �مل�ض�ؤولية  ل  حتميّ �إىل 

�إليها  �مل�ضار  �الأبحاث  نتائج  تلحظ  مل 

�ال�ضطر�بات  ع����ر���ش  من  �أي  ظه�ر 

وج��دي��ر  �ضف�فهم.  ف  ة  �ل�ضل�كييّ

�لدر��ضات  �أنيّ  �ل�ضياق،  هذ�  ف  بالذكر 

ف  �لثمانينيات  خ��الل  �أجريت  �لتي 

ما  وه�   – �الأمركية  هارفرد  جامعة 

�الأمركية  �لعل�م  جملة  �إليه  �أ�ضارت 

�ملر�هقني  م�ضاكل  �أن  �إىل  لفتت   –
ة  �لغربييّ �ملجتمعات  ف  بالظه�ر  بد�أت 

ة مع بد�ية �لع�ضرنة، و�ل�ضبب  �ل�ضناعييّ

ر�فقت  �لتي  �القت�ضادية  �لبحب�حة  �أن 

�أمام  �ملجال  ف  �أف�ضحت  �حلقبة  تلك 

�ضن��ت  باأوىل  �لي�م  يعرف  ما  لت�ضمل  �لطف�لة،  مرحلة  �متد�د 

�ملر�هقة.

 

ماذ� ح�ضل لأدمغة �ملر�هقني؟

در��ضته  ف  عنه  ع��ربيّ  و�ل��ذي  �إب�ضتاين،  �لباحث  ر�أي  ح�ضب 

معظم  ات  �ضخ�ضييّ �لي�م  ز  ميييّ �لذي  �ال�ضطر�ب  فاإن  �الأخ��رة، 

�ل��قعة  و�ملجتمعات  �ل�ضناعية  �لدول  ف  ا  وخ�ض��ضً �ملر�هقني، 

ى باالمتد�د غر  �ل��قع نتيجة ما ي�ضميّ حتت تاأثر�تها، ه� ف 

�لطبيعي ملرحلة �لطف�لة.

تدليل  ف  يبالغان  �ل��لد�ن  �أ�ضبح  �ملا�ضي،  �لقرن  بد�ية  فمنذ 

ى �إىل �عتبار �ملر�هق �ملتاأهب ملرحلة �لبل�غ،  �الأطفال، وه� ما �أديّ

يبد�أون  �الأهل  �أنيّ  ذلك  �إىل  ي�ضاف  �حلماية.  �إىل  يحتاج  طفاًل 

�ملر�هقني،  وبني  بينهم  فا�ضٍل  حٍد  ب��ضع  �ملر�هقة  مرحلة  ف 

وي��ح��ي��ط���ن��ه��م ب��ال��ق��ي���د 

�الجتماعية  و�ل�ضغ�طات 

نت  �لتي ال ح�ضر لها. وقد بييّ

وج�د  �إليها،  �مل�ضار  �لدر��ضة 

ن�ضبة  ب��ني  و��ضحة  ع��الق��ة 

�لتعامل مع �ملر�هق كطفل، 

لال�ضطر�بات  �ضه  تعريّ ن�ضبة  وب��ني 

حال  ف  ا  وخ�ض��ضً ة،  �ملر�ضييّ �لنف�ضية 

ومن  لذلك.  �ل�ر�ثي  �ال�ضتعد�د  وج���د 

هنا ي�ضبح باالإمكان �لق�ل: �إنيّ دماغ 

نتيجة  ه�  �مل�ضطرب  �ملعا�ضر  �ملر�هق 

ف  �حل�ضاري  �ر  �لتطيّ ل�ضرعة  ة  حتمييّ

�ملجتمعات �حلديثة.

نتائج �لختبار�ت �لعلمّية

�إب�ضتاين  ي�ضر  ثانية،  ناحية  م��ن 

�ملعا�ضرة  �ل��در����ض��ات  معظم  �أنيّ  �إىل 

على  ثابتة  ة  علمييّ دالئل  وج�د  تنفي 

�لبي�ل�جية  �ل�ضفات  ب��ني  �ل��ع��الق��ة 

ة للمر�هقني �مل�ضطربني، وبني  �لدماغييّ

وعلى  فيها،  ط�ن  يت�ريّ �لتي  �مل�ضاكل 

�لرغم من �أنيّ �أن�ضطة �أدمغتهم – �لتي 

�لرنيني  �لت�ض�ير  عرب  مر�قبتها  يتم 

مع  عم�ًما  ت��ر�ف��ق   – �ملغناطي�ضي 

�ضل�كياتهم وم�ضاعرهم �ل�ضلبية.

�إاليّ �أن ذلك ال يعني �أنيّ هذه �الأن�ضطة 

فعلهم  �ت  ل���رديّ �لرئي�ش  �ل�ضبب  هي 

�ملر�فقة لها، وح�ضب ما ورد ف كتاب 

�م على �لدماغ« الخت�ضا�ضي  »و�ضع �لليّ

نرتكب  نا  فاإنيّ فاالن�ضتاين،  �إل��ي���ت  �الأم��رك��ي  �الأع�ضاب 

جميع  ة  م�ض�ؤولييّ �لب�ضري  �لدماغ  لنا  حميّ ما  �إذ�  فادًحا  خطاأ 

ة �ملرئية  ة. وه� يرى �أن �الأن�ضطة �لدماغييّ �ل�ضل�كيات غر �ل�ض�ييّ

ا مبا�ضًر� لالنفعاالت  ة، قد تك�ن �نعكا�ضً عرب �ل�ض�ر �ل�ضعاعييّ

نة. �أو مبعنى �آخر، قد تك�ن  �لناجمة عن ظروف حياتية معييّ

�لدماغية،  مل��قف م�ؤثرة ف عمل �لكيميائيات  �نعكا�ضات 

ة. ة �لفردييّ ة، ون�ض�ء �ل�ضخ�ضييّ وبالتايل، ف ت���ضل �خلاليا �لع�ضبييّ

ة  �ضخ�ضييّ �إنيّ  �لق�ل:  باالإمكان  �أ�ضبح  �ملنطلق،  هذ�  من 

�ملر�هق �لتي يتبارى �لقائم�ن على �لدر��ضات ف حتليلها، هي 

ة. و�إذ�  ة �ملتفاعلة مع �جلينات �ل�ر�ثييّ وليدة �لبيئة �الجتماعييّ

ة هذ� �ملبد�أ، نك�ن قد �عرفنا ب�ضدق  ما �أخذنا باالعتبار �ضحيّ

�ت  للمتغريّ ة  حتمييّ نتيجة  هي  مر�هقينا،  ��ضطر�بات  �أن 

�لي�م  منذ  نبد�أ  ال  �إذن  ملاذ�  �حلا�ضلة.  و�لرب�ية  ة  �الجتماعييّ

�ل�ضاعدة  �أجيالنا  بحماية 

م���ن م�����ؤث����ر�ت �حل���د�ث���ة، 

�لطف�لة،  ج��ذور  و�م��ت��د�د�ت 

ده����م م���ا ي��ح��ت��اج���ن  ون����زويّ

بثقة  �حلياة  مل��جهة  �إليه 

وم�ض�ؤولية؟
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مر�حل �لنم� �لعقلي

)�أحد  بياجيه  جان  يق�ضم 

هذ�  ف  �لنف�ش  علماء  �أه��م 

عند  �لعقلي  �لنم�  �مل�ضمار( 

مر�حل:  ث��الث  �إىل  �لطفل 

– �حلركية  �ملرحلة �حل�ضية 

�لتي متتد حتى عمر �ل�ضنتني، 

ز �لطفل عنا�ضر  وخاللها ميييّ

�لبيئة �ملحيطة به ويكت�ضف 

ثميّ  �الأ�ضياء،  خ�ضائ�ش  بع�ش 

�ملرحلة �لذ�تية �لتي يتمركز 

فيها  �لعقلي  �لطفل  ن�ضاط 

�إىل مرحلة  و�ض�اًل  ذ�ته،  ح�ل 

عمر  )ف  �ملنطقي  �لتفكر 

�ل�ضاد�ضة تقريًبا(.

للتن�ضئة  �أن  بياجيه  وي��رى 

ف  مهًما  دوًر�  �الجتماعية 

تط�ر �لن�ضاط �لعقلي للطفل، 

لعمليات  ت�ضجيعها  خالل  من  وذلك 

ل و�لتفكر. ر و�لتخييّ �الدر�ك و�لتذكيّ

ما ه� �لذكاء؟

كثًر� ما تردد على م�ضامعنا كلمة 

�لذكاء �أو �لذكي و�لتي ت�ضتخدم ل��ضف 

�ضل�ك �ضخ�ش ف م�قف معني، �أو لتف�ق 

ف  لبق  لت�ضرف  �أو  �مل��در���ض��ة،  ف  طفل 

م�قف حرج... فما ه� �لذكاء، وكيف 

ن�ضتطيع تعريفه علمًيا؟

�أنيّ  �إاليّ  �ل��ذك��اء،  تعريفات  ت��ع��ددت 

ق��درة  �ع��ت��ب��اره  على  ��ز  ي��ركيّ معظمها 

عقلية على �لتعلم. وهناك من �عترب 

�أو  �مل�ضاكل،  م��جهة  على  �لقدرة  ��ه  �أنيّ

�لتكيف مع �مل��قف �جلديدة، �أو �لقيام 

بال�ضع�بة،  تتميز  متن�عة  بن�ضاطات 

و�لتعقيد، و�البتكار.

عن  ع��ب��ارة  ع��ام،  ب�ضكل  و�ل��ذك��اء 

ز بني فرد  �أ�ضل�ب متكامل لل�ضل�ك ميييّ

ف مع �لبيئة �ملتغرة. و�آخر ف �لتكييّ

�ختبار�ت  �أنيّ  ه�  ت��ضيحه  يهمنا  وما 

تاأثر ع��مل  �أثبتت  و�لدر��ضات،  �لذكاء 

�لعقلي  �لنم�  على  ��ال  �ل��ف��عيّ �لبيئة 

�لع��مل  ج��ان��ب  �إىل  �الأط���ف���ال،  عند 

و�ال�ضتعد�د�ت  �لبي�ل�جية، 

�جل�ضدية. فاالأ�ضرة مبا تقدمه 

وم�ؤثر�ت  الزمة،  خرب�ت  من 

جيدة، وكذلك دور �حل�ضانة، 

تتيح  �مل��در���ض��ة،  بعد  م��ا  وف 

ة ت�ضاهم  للطفل خرب�ت غنييّ

ف �لنم� �لعقلي �ل�ضليم.

�الجتماعي  �ل��ضع  وي���ؤدي 

و�القت�ضادي لالأ�ضرة دوًر� مهًما 

وذلك  �لعقلي،  �لنم�  ف  ا  �أي�ضً

�ملتن�عة  �مل����ؤث���ر�ت  ب�ضبب 

�لغنية  �الأ���ض��رة  ت�فرها  �لتي 

الأطفالها.

�لنم� �جل�ضدي و�لنم� �لعقلي

�جل�ضدي  �لنم�  عملية  ع��ادة  تت��زى، 

مع عملية �لتط�ر �لعقلي عند �لطفل، 

وت�ضر هاتان �لعمليتان جنًبا �إىل جنب، 

ورمبا تتاأثر عملية �لتط�ر �لعقلي بتاأخر 

عملية �لنم� �جل�ضدي، وغالًبا ما يك�ن 

حيث  )من  نً��  �أقل  عقلًيا  �ملتخلف�ن 

�أو  �لعاديني،  �الأطفال  من  و�لط�ل(  �ل�زن 

تربية 

اإعداد: ماري �لأ�ضقروطفولة

اخت�سا�سية يف علم النف�س

�لعدد 108385

الن�ساط العقلي للطفل

تدّرج من �لب�ضاطة �إىل �لتعقيد و�لع��مل �مل�ؤثرة عديدة

يتدرج �لن�ضاط �لعقلي عند �لطفل من �لب�ضاطة �إىل �لتعقيد، وذلك 

وفق تدرجه يف �لعمر ويف مر�حل �لنم�. ويتاأثر هذ� �لن�ضاط بامل��قف 

و�خلرب�ت �لتي يكت�ضبها كل طفل، وبالقدر�ت �لتي ميتلكها.



�الأذكياء.

�جل�ضدية  �الإع���اق���ات  �أو  ف��ال��ع��اه��ات 

�إذ  �ل��ذك��اء،  على  �ضلبي  ب�ضكل  ت�ؤثر 

�جل�ضم  �أع�ضاء  من  ع�ض�  »غياب«  �أنيّ 

��ضتقبال  على  �ضلًبا  ي���ؤث��ر  ق�ض�ره،  �أو 

�مل�ؤثر�ت �خلارجية، و�كت�ضاب �خلرب�ت 

فاإنيّ  لذ�  �لعقلي.  �لنم�  ف  ت�ضاعد  �لتي 

للم�ل�د،  �ل�ضليم  �جل�ضدي  �لنم�  مر�عاة 

للعالج  و�إخ�ضاعه  ب�ضحته  و�الهتمام 

تعري�ضه  وع��دم  �حل��اج��ة،  عند  �ل���الزم 

�أ�ضا�ضية  �أم�ر  بالعاهات،  �الإ�ضابة  خلطر 

ينبغي عدم �لتهاون فيها.

�لنم� �للغ�ي

ف  �لطفل  عند  �للغ�ي  �لنم�  يتط�ر 

�الأوىل  �الأ�ضهر  خالل  و�ل�ضياح  �لبكاء 

من  ن�ًعا  �ل�ضيحات  وتاأخذ  عمره،  من 

معربة  ت�ضبح  �أو  �ل��دالل��ة،  ذي  �لتمايز 

تدرك  و�الأم  داللته.  له  معني  �ضيء  عن 

كان  �إذ�  وتعرف  د،  جييّ ب�ضكل  ذل��ك 

بحاجة  �أو  م�ج�ًعا،  �أو  جائًعا  طفلها 

��ة  ن���ع��ييّ خ���الل  م��ن  »ت��ن��ظ��ي��ف«  �إىل 

�لفرح  �ضيحات  ا  �أي�ضً وت��درك  �ضياحه، 

�لثالث  �ل�ضهر  ف  و�ل���ر�ح���ة.  و�ل�����ض��رور 

يبد�أ  ثم  باملناغاة،  �لطفل  يبد�أ  و�لر�بع 

ب��اإد�رة  ح�له  من  الأ�ض��ت  باال�ضتجابة 

قادًر�  ي�ضبح  �ل�ضاد�ش  �ل�ضهر  وف  ر�أ�ضه. 

ا ف  على متييز �الأ�ض��ت �ملختلفة. �أميّ

بع�ش  فهم  في�ضتطيع  �لعا�ضر  �ل�ضهر 

�الأو�مر. ويرى �لعلماء �أنيّ �لطفل يبد�أ 

�ل�ضهر  بني  �لكلمات  با�ضتعمال 

وال  ع�ضر،  و�ل��ر�ب��ع  ع�ضر  �ل��ث��اين 

هذه  ف  �للغ�ي  حت�ضيله  يتعدى 

ف  �أم��ا  كلمات.  �لثالث  �ل�ضن 

ح��ىل  ل  فيح�ضيّ �ل�ضنتني  عمر 

كلمة   900 وح��ىل  كلمة،   300

ف �ضن �لثالث �ضن��ت. وف �ضن 

حت�ضيله  ي�ضل  �ضن��ت  �ل�ضت 

�إىل ح��ىل 2500 كلمة.

�للغ�ي  �ل��ن��م���  يقت�ضر  ال 

ع��ن��د �ل��ط��ف��ل ع��ل��ى ع��دد 

�لكلمات، بل ي�ضمل �ضحة 

�إخ���ر�ج �حل��روف، 

�لعملية  وه����ذه 

تقدم  م��ع  تتقدم 

ع���م���ره، وت��ت��اأث��ر 

ك���غ���ره���ا م��ن 

�لنم�  عمليات 

خمتلفة.  بع��مل 

ف�������اأي ع���ج���ز ف 

�لكالم  �أج��ه��زة 

و�ل�����ض��م��ع ي���ؤخ��ر 

�ل��ن��م��� �ل��ل��غ���ي، 

�ل��زو�ئ��د  �أن  كما 

�إىل  ت���ؤدي  قد  �زتني  �لليّ و�أمر��ش  �الأنفية 

عي�ب ف �لنطق. كذلك، تتاأثر عملية 

ف��االأط��ف��ال  ب��ال��ذك��اء،  �ل��ل��غ���ي  �لنم� 

�لعاديني  �أقر�نهم  ي�ضبق�ن  �الأذك��ي��اء 

بينما  �أ�ضهر،  �أربعة  بح��ىل  �لكالم  ف 

ي�ضحب �لتخلف �لعقلي عادة �لتاأخر ف 

�لكالم.

�لنم� �لنفعايل

�إىل  للطفل  �النفعالية  �حل��ي��اة  ت���ؤث��ر 

وت���ؤدي  �ضل�كه،  ت�جيه  ف  كبر  حد 

ف  ويعريّ �لنف�ضية.  �ضالمته  ف  مهًما  دوًر� 

تعبر  ��ه  ب��اأنيّ �النفعال  �لنف�ش  علماء 

ي�ضتجيب  �ضارة،  غر  �أو  �ضارة  حالة  عن 

كيانه،  بكامل  �حل��ييّ  �لكائن  لها 

كم��قف �ل�ضر�ع و�لت�تر، �أو 

ويتميز  و�ل��رغ��ب��ات.  �حل��اج��ات  �إ�ضباع 

�لنم� �النفعايل عند �الأطفال ف �الأ�ضهر 

ناجتة  تاأثر  بحاالت  �لعمر  من  �الأوىل 

�جل�ضدية،  �حلاجات  �إ�ضباع  عدم  عن 

هذه  �أ�ضبعت  ف��اإذ�  و�ل��ن���م.  كالطعام 

�حلاجات تبد�أ عملية حت�ل �النفعاالت 

�إىل  تتح�ل  بينما  و�ضعادة،  �بتهاج  �إىل 

�ضيق وت�تر ف حال عدم �إ�ضباعها.

مرحلة  ف  �النفعاالت  تتميز  و�إجمااًل 

و�ل��ت���ت��ر،  ��دة،  ب��احليّ �مل��ب��ك��رة  �لطف�لة 

بت��ضيع  تتاأثر  وه��ي  �ل�ضريع،  و�لتغريّ 

كاإحلاقه  للطفل،  �الجتماعي  �ملحيط 

منا�ضبة  �ضحبة  �إيجاد  �أو  �حل�ضانة،  بدور 

نهاية  وف  ع��م��ره.  ف  �أط��ف��ال  ب��ني  ل��ه 

�أكرث  �لطفل  يك�ن  �خلام�ضة  �ل�ضنة 

مع  �النفعالية،  حياته  ف  ����ض��ت��ق��ر�ًر� 

و�أ�ضل�ب  �الجتماعية،  �لبيئة  �أنيّ  �لعلم 

مهًما  دوًر�  ي�ؤديان  �لربية 

�النفعاالت  نط  حتديد  ف 

ا  �أميّ �ضكاًل مميًز�.  ومنحها 

�ملتاأخرة  �لطف�لة  مرحلة  ف 

فتتميز  �ضنة(،   13 �إىل   5 )من 

�إذ  بالهدوء،  �لطفل  �نفعاالت 

نه ن�ه �لعقلي من فهم  ميكيّ

ا يتيح  �مل��قف �الجتماعية، مميّ

له �لتحكم بتعابره �الإنفعالية، 

مب���ا ي��ت��ن��ا���ض��ب وم��ت��ط��ل��ب��ات 

�مل��ج��ت��م��ع، وذل���ك وف���ق �أن���اط 

قد  يك�ن  �لتي  و�لتعليم  �لثقافة 

ح�ضل عليها من �أ�ضرته.
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� عليه عندما ق�ضد  و��ضتديّ � به  �ل�ض�ق و�لقلق قد ��ضتبديّ  كان 

قريتها و�نتظرها حتى خرجْت ورفيقات لها من �مل�ضنع �ل�ضغر 

ة كان  �لذي يعملن فيه على مقربة من تخ�م �لقرية. هذه �ملريّ

ف فيه كالم جديد يق�له لها، لكنه مل يكن عارًفا من �أين 

يبد�أ.

م مب�ضيئة   حاول »عماد« جاهًد� �أن يكبح هيام قلبه، وي�ضليّ

مت�ضي  �لتي  �لطريق  ر�أى  �أن��ه  ُبه  فح�ضْ �أدر�ج���ه؛  ويع�د  �لقَدر، 

عذوبة  ��ضتعارت  �لتي  �لبالبل  �ضدو  و�ضمع  عليها،  ة«  »�ضفييّ

د. �ض�تها. لكنيّ قلبه رف�ش ومتريّ

ويرثثرن  ي�ضحكن  �لرفيقات  تخرج  �أن  قبل  م�ضتا  �ضاعتان   

ة �لتي كانت متالأ �لف�ضاء �ضحكاتها وت�ضر  ة. �ضفييّ �إال �ضفييّ

�ضائرة  �الآن  هي  خط��تها،  كالظبية  لًة  منقيّ ر�ق�ضة  َج��ْذىل 

بينهن �ضاكتة، مطاأطئة ر�أ�ضها من حزن وياأ�ش. لكنيّ �لياأ�ش 

نا من  و�حلزن �للذين ��ضتعمر� قلبها طيلة �ضنتني، مل يتمكيّ

ن�ضارة وجنتيها، و�ضفاء عينيها، و��ضتد�رة �الأقح��نة ف �ضفتيها. 

�إنها بحقيّ زينة �ضبايا �لقرية و�جل��ر. هكذ� كانت. وهكذ� 

اكة �للحظات. و�إذ� كان �خلالق قد  بقيت. �آ�ضرة �جلمال، فتيّ

ا، قلًبا  ها بكليّ هذه �لِنعم، فاإنه مل ين�َش �أن يهبها، �أي�ضً خ�ضيّ

ًد�. ًة، وذكاًء مت�قيّ ًبا، وروًحا نقييّ طييّ

تني حزيًنا  ة، ونظر ف عينيها �لل�زييّ  وقف عماد ف طريق �ضفييّ

ى  ومتنيّ �ل�ضمر،  قدميها  �أ�ضابع  �إىل  ب�ضره  خف�ش  ثم  و�ضامًتا. 

�ل�ضبايا  �أما  عينيه.  باأهد�ب  �لغبار  عنها  ومي�ضح  ينحني  �أن 

ة وم�ضني على مهل من دونها. �إنهن  �الأخريات فركن �ضفييّ

ة �حلبيّ �جلارف �لذي جمع بينها وبني عماد.  يعرفن كل ق�ضيّ

لي�ش هن فقط. �أ�ضجار �ل�ضف�ضاف �لتي تخفر �لطريق، �لن�ضائم 

هم يعرف�ن �حلكاية. و�الأطيار و�لنا�ش، كليّ

من  �لدمعة  ت�ضقط  ال  كي  وجالد  بال�ضمت،  عماد  �عت�ضم   

عينه. لكنيّ قلبه كان يبكي.

ة مذب�ًحا   - »عماد«. �إ�ضم لفظته �ضفييّ

باملنديل  �ضعرها  ت  وغطيّ �ضفتيها،  ف�ق 

ًد�، و�أحكمت رباطه حتت ذقنها. جييّ

وه�  لفظها عماد  - حبيبتي. كلمة   

�أن  قبل  يه  كفيّ بني  حبيبته  يد  يحتجز 

ة يدها. ت�ضحب �ضفييّ

هذ�  �ل��ي���م.  بعد  نلتقي  �أال  علينا   -  

�لربيّ  وال  ترحم،  ال  �لنا�ش  �أل�ضنة  خطاأ. 

ير�ضى بذلك.

�إليِك  ��ضتقُت  ة.  �ضفييّ يا  ��ك  �أح��بيّ  -  

من  �أحيا  �أن  �أ�ضتطيع  وال  حبيبتي،  يا 

دونك.

 - �أنا �الآن �مر�أة متزويّجة، قالت و�غرورقت 

بالدمع عيناها.

 - �أعرف يا حبيبتي. لكن كيف �ضيعرف قلبي!! �إن كنِت 

ال ت�ضتطيعني �أن ترحميني، فاأرج�ِك �أن ترحميه.

ني،   - �إرحمني �أنت يا عماد و�بتعد عن دربي �إن كنت حتبيّ

ك  قالت ب�ض�ٍت يحاكي �لبكاء. �أتق�ل �إنني كففُت عن حبيّ

ق وقلبي ال يحرق من َبعدك؟  و�ضل�ُتك؟ �أتظنيّ �أن روحي ال تتمزيّ

ر يل ولك. لكنيّ هذ� قَدري وقدرك. وعلينا �أن نر�ضى مبا ُقدِّ

»ال  ة:  وم���ديّ بحنان  �ضدره  �إىل  ة  �ضفييّ ر�حَتي  عماد  �أم�ضك   

�لتي  �ل�ضعادة  مذ�ق  ن�ضيان  �أ�ضتطيع  ال  �أخ�ضرِك.  �أن  �أ�ضتطيع 

مًعا،  لنهرب  ري  حت��ريّ �لطالق.  منه  �طلبي  معك...  عرفتها 

ونعي�ش ف مكان لي�ش فيه �ض��نا.

�ضفتيها  على  �رت�ضمت  وقد  قالت  �لطالق!!  منه  �أطلب   -  

من  �ضقطتا  دمعتان  �إحياءها  ت�ضتطع  مل  ميتة  �بت�ضامة 

عينيها.

ني؛ فلَم تفنني عمرك مع   - �أجل يا حبيبتي. ه� �أنا َمن حتبيّ

ينه! رُجل ال حتبيّ

ى   - وماذ� �أفعل بطفلتي �لتي ما ز�لت حتتاج �إىل رعايتي! �أ�أتخليّ

تي! ال يا عماد. مل �أكن من قبل  عنها و�أهجرها �إر�ضاًء الأنانييّ

�أنانية، ولن �أك�ن. ه�ذ� ن�ضيبي. �حلياة لي�ضت يل. �أنا ميتة منذ 

�ضنتني، لكنهم مل يدفن�ين بعد. �أما �أنت فامل�ضتقبل �أمامك. 

ني. �إنيّ ف ذلك خًر� لك ويل. هكذ�  �إذهب وِع�ْش حياتك و�ن�ضَ

ت �أ�ضابعها  ي حبيبها، ود�ضيّ قالت، و�ضحبت يديها من بني كفَّ

لت ر�أ�ضه قبلة �ل�د�ع �الأخر، ثم ��ضتد�رت  بني خ�ضل �ضعره، وقبيّ

وم�ضت مت�ضي �له�ينا وتروي تر�ب �لطريق بدم�عها. �أما عماد 

فاأر�ضل ور�ءها عينيه وقلبه. وملا ت��رت، رفع ب�ضره نح� �ل�ضماء: 

»ملاذ� تفعل بي كليّ هذ� يا �إلهي، ملاذ�؟«، ثم بكى مبر�رة.

ها هناك،  ة �إىل �لبيت جتريّ قدميها. وكانت �أميّ  و�ضلت �ضفييّ

مثل كليّ ي�م، تعتني بطفلتها، وتنتظر جميئها من �لعمل. 

بقلم: �لعميد �لركن �ملتقاعد �إميل منذر
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ام �لربيع هذه  �أما »�ضلمان« زوجها فكان ف كليّ ي�م من �أييّ

وب�ضتان  و�لتني  �لعنب  كروم  ف  ال  عميّ وب�ضعة  �أبيه  �إىل  ين�ضميّ 

�لليم�ن يحرث�نها، وُيقيم�ن ما تد�عى من حيطانها ف ف�ضل 

�ل�ضتاء، �أو ير�فق �أ�ضدقاءه ف رحالت �ل�ضيد.

�إىل  تها  ف�ضميّ بكاء؛  من  �ملقلتني  حمر�ء  �بنَتها  �الأمُّ  ر�أِت   

ف  �أحد  �إليك  �ش  تعريّ هل  �ضغرتي؟  يا  تبكني  »ملاذ�  �ضدرها: 

�لتا�ضع  ميالدك  عيد  �لي�م  تعايل.  تعايل،  ب�ض�ء؟...  �لعمل 

رت لك قالب حل�ى كبًر�«. ع�ضر، وقد ح�ضيّ

 - تق�ضدين ذكرى م�تي �لتا�ضعة ع�ضرة.

 - ملاذ� تق�لني مثل هذ� �لكالم يا �بنتي!!

ة. و�مليت ُيحي�ن   - الأنها �حلقيقة، �ضرخت. الأنني ميتة ال حييّ

ذكر�ه ال يحتفل�ن بعيده.

ة، هم�ضت �الأميّ و��ضعًة يدها على �ضفتيها �ملرتع�ضتني.  - �ضفييّ

ال  رُجل  من  �ل��زو�ج  على  �أكرهتم�ين  ي�م  قتلتم�ين  لقد   -  

ه. من رجل جمرم ي�ضتحقيّ حبل �مل�ضنقة، �ضرخت ب�ض�ت  �أحبيّ

ها تبكي: »�أنِت �لتي طعنِتني  �أعلى. ثم �رمتت على �ضدر �أميّ

�لباب  و�أو�ضدت  ثم دخلت غرفتها،  �أنِت«.  ي،  �أميّ يا  ل طعنة  �أويّ

ب  تقليّ ور�حت  ها.  حظيّ تندب  �ضريرها  على  و�رمتت  خلفها، 

حكايتها  من  �ضفحة  ل  �أويّ �إىل  عادت  حتى  ذ�كرتها  �أور�ق 

�جلميلة... �مل�ؤملة.

* * *

 ف ذلك �لي�م قبل �ضنتني وبع�ش �ل�ضنة، �أُقيم ف قرية �ضلمان 

ة �حتفال �ضعبييّ كانت �لقرية قد د�أبت على �إقامته ف  و�ضفييّ

تاريخ ثابت كليّ �ضيف ف ملعب �ملدر�ضة. وكان هذ� �الحتفال 

ي�ؤليّب جماهر �لنا�ش من كليّ �جل��ر.

 ح�ضر عماد من قريته �ملجاورة بعد �إحلاح من �ضحبه. �حلفالت 

ه  �ل�ضاخبة مل تكن تروقه. �إنه يحبيّ �لهدوء، و�لطبيعة، و�لتنزيّ

�الأ�ضفر  يك�ن  حيث  �أيل�ل  �ضهر  �أو�خ��ر  ف  ة  بخا�ضيّ �لغابة  ف 

و�ل�ضف�ضاف،  و�ملي�ش  �لبطم  �أ�ضجار  خ�ضرة  خالطا  قد  و�الأحمر 

ويه�ى �مل��ضيقى و�ملطالعة.

ا بالنا�ش،   عندما بلغ�� مكان �الحتفال، كان �مللعب غا�ضًّ

و�أيادي  ة،  �ملن�ضيّ على  ي  �ملغنيّ �ض�ت  من  �أعلى  ت�ضدح  و�مل��ضيقى 

�إيقاع  على  »�لدبكة«  رق�ضة  ف  م�ضب�كة  و�لفتيات  �لِفتية 

�لطبل و�لزمر.

ج. و�ضرعان ما لفت نظره بني �لر�ق�ضات فتاة   وقف عماد يتفريّ

ج�ضمها  مي�ر  �لب�ضرة،  �ضمر�ء   ، �لقديّ مم�ض�قة  �ل�جه،  �ضبيحة 

ة وعافية حتى َليخالها �لناظر �إليها ف �خلام�ضة و�لع�ضرين  �ضحيّ

من عمرها. ترق�ش بر�ضاقة، ومعها ترق�ش �أذيال ف�ضتانها �لط�يل 

مللمة  ي�ضتطيع  عماد  يُعد  فلم  �لل�ن؛  ة  �لبنييّ �ضعرها  وخ�ضل 

عينيه عنها. و�إذ �لتفتت ور�أته ينظر �إليها مبت�ضًما، �بت�ضمت، 

رت ف �اللتفات نح�ه، �إال  ة فكيّ و�أ�ضاحت بنظرها. و�أكرث من مريّ

ة. �أنها كانت حُتجم ف كليّ مريّ

ة.   �إح�ضا�ش غريب جميل وجديد �قتحم قلبها على حني غريّ

�لبنية،  و�ضيم ق�ييّ  �ضابيّ  وَمن وقعت عليه عيناها،  كيف ال 

وقد بد� لها ف �لثانية و�لع�ضرين من �لعمر.

فتنته،  ة  �ل�ضبييّ هذه  ا.  �أي�ضً عماًد�  �أ�ضاب  ة  �ضفييّ �أ�ضاب  وما   

نظرة  من  ي�لد  �لذي  �حلبيّ  �أعظم  فما  ه.  لبيّ وخلبت  �ضحرته، 

و�حدة!

 دع������ا ع����م����اًد� 

�إىل  ����ض���ح���ُب���ه 

م�ضاركتهم رق�ش 

د.  ف��رديّ �لدبكة؛ 

ل���ك���نيّ ع��ي��َن��ي 

��ة �أم���رت���اه؛  ���ض��ف��ييّ

و�ق��رب،  فان�ضاع 

ة  �ضفييّ بني  وف�ضل 

ا  فلميّ وج���اره���ا. 

�ل���ت���ق���ط ي���ده���ا، 

باأن قلبها قد ُع�ضر  و�ضعرت  �إليه.  �أن تنظر  �بت�ضمت من غر 

ت حلقة �لدبكة؛ فعاد كلٌّ  بني �أ�ضابعه. وبعد قليل وقت �رف�ضيّ

ة فانتحت ناحية ال ي�ضاطرها فيها �أحد؛  �إىل مقعده. �أما �ضفييّ

فاقرب عماد منها، ومديّ يده �إليها م�ضافًحا.

 - �أنا عماد من قرية...

ة من هذه �لقرية.  - �أنا �ضفييّ

�؟  - �أت�ضمحني يل �أن �أق�ل لِك �إنِك... جميلة جدًّ

ة �أن تق�ل له: »و�أنت ف غاية �ل��ضامة«. لكنيّ   كادت �ضفييّ

ب �ضفتيها؛ فابت�ضمت، و�أناخت ر�أ�ضها. ثم رفعته،  �خلجل قطيّ

�أثناء  �لقدم  نقلة  �أخطاأَت  ما  كثًر�  �أنك  »الحظُت  وقالت: 

�لرق�ش«، و�ضحكت.

ميني.  - �أت�ضحكني مني؟ عليِك �إًذ� �أن تعليّ

ًد�. ة �لقادمة ر�قْب حركة قدَمييّ جييّ  - ف �ملريّ

 - لن �أ�ضتطيع.

 - ملاذ�!!

 - الأنيّ عينييّ �ضتك�نان م�ضغ�لتني بالنظر �إىل جمال وجهك 

و�إ�ضر�قة �بت�ضامتك.

ة ومل تعرف مبا جتيب؛ فاعت�ضمت بال�ضمت   �رتبكت �ضفييّ

ة �الأوىل �لتي تاأتي فيها قريتنا ليلة  للحظة، ثم �ضاألت: �أهي �ملريّ

�الحتفال بالعيد؟

�أنه  �أرى  ولكن  �لقادم.  �لعيد  ت  �أف���يّ لن  �أنني  ويبدو  �أج��ل.   -  

ل بال�ضرب  �أجتميّ �أعرف كيف  ة، وال  �ملريّ �ضيبطئ ف جميئه هذه 

�جل��ب  �أنيّ  ا  ظانًّ �ضفية  عيَني  ف  ينظر  وه�  قال  يجيء.  حتى 

ا. ة �أي�ضً �ضُيعييها هذه �ملريّ

 - لي�ش �أجمل من حل�ل �مل�عد �إال �نتظاره ب�ض�ق.

 - �آه!! �الآن �أ�ضتطيع �أن �أ�ضيف �إىل �ضفاتك �جلميلة �لفطنة 



و�ضرعة �لبديهة.

 وما لفظ عماد جملته حتى 

ة. وكيف ال  كان �ض�ت �أحد �أ�ضحابه يناديه ويدع�ه �إىل �ملن�ضيّ

يدع�نه ف مثل هذه �ملنا�ضبة و�لكليّ يعرف �أنه ذو �ض�ت رخيم!

ة  �لبقاء مع �ضفييّ ر�غ��ًب��ا ف  الأن��ه ك��ان  ب��دء  ذي  ب��ادئ  د  ت��رديّ  

ة  �ملن�ضيّ اه  باجتيّ وخطا  �لدع�ة،  ى  لبيّ لكنه  بعد.  وحمادثتها 

خط��ت و�ثقة، و�عتالها كالفار�ش يعل� �ضه�ة �لفر�ش، وطلب 

من �لعازفني �أن ير�فق�ه باأنغام منخف�ضة، ثم �أن�ضد:

�أْم َفْرِط       بكْت عيني. �ضاألُت �لعنَي هل ِمن    َقذًى تبكنَي 

��ضتياِق؟

�أجابْت: هذهِ لي�ضت دم�ًعا 

ولكْن َذْوَب قلٍب ف �حر�ِق

مي�ُت �أ�ضَر �أ�ضالٍع ُق�ضاٍة 

وقا�ٍش مثُلها ي�ُم �لفر�ِق

ْذمُتْ حبيب�ي      وي�ضرخ باكًيا: خيّ

�� وِثاقي وُه �أو فكيّ �أال ُرديّ

فتحُت �ل�ضدَر �أبحُث ع�ن ف�ؤ�دي   

ُلُه باأ�ضباِب �لتالقي �أَُعلِّ

وجدُت �لقلَب قد �أ�ضحى رماًد�   

فغُر رماِدهِ ال �ضيَء باِق.

من  �ل�ضاحة  خلت  �الأب��ي��ات،  هذه  ي  يغنيّ عماد  ب��د�أ  عندما   

روؤو�ضهم  ح�ن  ويرنيّ ُين�ضت�ن  ا،  �أي�ضً هم،  ر�ح��  �لذين  �لر�ق�ضني 

ر  و�قفة وحدها، فكيّ ز�لت  ما  ة  �ضفييّ �أن  �ضلمان  ر�أى  و�إذ  طرًبا. 

باالأحرى  �أو  �الأوىل،  �ضاعت  بعدما  �لثانية  �لفر�ضة  �غتنام  ف 

ف�ضل فيها؛ ذلك �أنه عندما �ن�ضميّ �إىل حلقة �لدبكة و�أم�ضك 

باأنها  حلظات  بعد  عت  تذريّ ثم  �الأخ��رة،  وجمت  ة،  �ضفييّ بيد 

و�رتاحت قلياًل، ثم عادت،  ا لَ�ت كاحلها؛ فان�ضحبت،  رمبيّ

ولكن �إىل مكان �آخر من �حللقة قبل �أن ين�ضميّ عماد �إليها؛ 

فرمقهما �ضلمان بنظرة غ�ضب و��ضتياء.

بلطف،  اها  وحييّ منها  �قرب  جديد.  من  يحاول  عاد  �الآن   

ما ر�أيتك فرحة و�ضعيدة. وقال: �أفرح كليّ

 - �ضكًر�.

 - ر�أيتِكقد �أطلِت �حلديث مع ذ�ك �لغريب.

 - وما ف ذلك!!

ا. وكان �لفرح ملء عينيك.  - ورق�ضِت معه ط�ياًل �أي�ضً

مني بهذ� �لكالم!  - �أَو�ِضييّ علييّ �أنت يا �ضلمان حتى تكليّ

 - ال تغ�ضبي. �أردُت فقط �أن...

ر مز�جي من   - �إ�ضمْع. �ملنا�ضبة منا�ضبة فرح ومرح؛ فال تعكيّ

ف�ضلك. هكذ� قالت، و�بتعدت.

ًثا نف�ضه، ثم ر�ح  �أخرى. قال حمديّ ا ف منا�ضبة  �أجل... رمبيّ  - 

وتاأخذ  �خلالية،  �ل�ضاحة  تدخل  وهي  بنظر�ته  ة  �ضفييّ ير�فق 

قلبها  ملء  �ل�ضعادة  وكانت  �مل��ضيقى،  �أنغام  على  بالتمايل 

وعينيها ل�ضع�رها باأنيّ عماًد� 

عماد  �أما  وحدها.  لها  ي  يغنيّ

و�أ�ضجى  �أجمل  �ض�ته  فاأ�ضبح 

ترق�ش  ة  �ضفييّ باأنيّ  الإح�ضا�ضه 

له وحده.

ه��ذ�  �ضلمان  ل  يتحميّ مل   

�أما  حانًقا.  فغادر  �مل�ضهد؛ 

من  �نتهى  فبعدما  ع��م��اد، 

و�ضط  ة  �ملن�ضيّ عن  نزل  �لغناء، 

جيء  ثم  �جلمه�ر،  ت�ضفيق 

�لطبل،  و�ضارب  �ملزمار  بنافخ 

ت �ل�ضاحة بالر�ق�ضني. وغ�ضيّ

ة لعماد: �ل�ض�ت   قالت �ضفييّ

�جلميل نغمة �لقلب �جلميل؛ فما �أجمل قلبك!

ة.  - �إين خائف يا �ضفييّ

!  - ممَّ

�أال  خائٌف  ر�أيتك.  بعدما  ووحدتي  عزلتي  �إىل  �لع�دة  من   -  

قليل  ا  �ضاأتركه عميّ �لذي  قلبي  دون  ا من  �لبقاء حيًّ �أ�ضتطيع 

معك و�أرحل.

 - �أبهذه �ل�ضرعة �أحببتني!

�أنكرِت،  �إن  �ل�ضرعة؟  هذه  مبثل  ا  �أي�ضً �أنِت  يني  حتبيّ �أمل   -  

فعيناِك ال تنكر�ن.

طلب  ومليّا  بال�ضمت.  والذت  ر�أ�ضها،  ة  �ضفييّ طاأطاأت  ذ�ك  �إذ   

ثم  د.  ت��رديّ غر  من  ��اه  �إييّ �أعطته  �ل،  �جل���يّ هاتفها  رقم  عماد 

عته وغادرت �إىل بيتها. كذلك غادر عماد برفقة �أ�ضدقائه  وديّ

مها، و�أخربها  حمم�اًل على �أجنحة �ل�ضعادة. وعند �مل�ضاء كليّ

�أنه لن يك�ن بعد �لي�م وحيًد� الأنها �ضتك�ن رفيقته و�ضديقته 

وحبيبته حتى �آخر ي�م من عمره. فقالت له �إنها خائفة على 

ل  �أويّ َبَرد  ح باكًر� قد ال تنج� من  ها الأنيّ �لرب�عم �لتي تتفتيّ حبيّ

�لربيع.

كانت  ة  �ضفييّ جفن.  ل�ضلمان  يغم�ش  مل  �لليلة  تلك  ف   

يق�ل  كان  لكنه  زمن.  منذ  فيها  ر  ويفكيّ وتروقه،  تعجبه 

ف نف�ضه �إنها ما ز�لت �ضغرة. لتكرب قلياًل بعد. و�إذ� بها قد 

�الأمر  هذ�  غريب.  فار�ش  »حماه«  يغزو  وفجاأة  فجاأة.  كربت 

ة  ره �أكرث و�أغ�ضبه ه� �أن �ضفييّ �أقلقه و�أق�شيّ م�ضجعه. وما كديّ

مها فيها بِجديّ  ته، ورف�ضته. لذلك ر�ح يرتقب �ضانحة يكليّ �ضديّ

�لثمار،  ر�آها ي�ًما ف حديقة بيتها تقطف بع�ش  ا  ومليّ و�ضر�حة. 

�إنك  ة.  �ضفييّ يا  ��ضمعي  لها:  قال  �ل�ضالم  وبعد  عليها،  ج  عريّ

ينني. �أال �أعجبك؟ تروقينني كثًر�. لكنك ت�ضديّ

 - �أرج�ك يا �ضلمان، ال �أريد �خل��ش ف هذ� �حلديث.

 - �أنا �أريدِك يل. �أ�ضمعِت؟ يل.

 - ما معنى �أنك تريدين؟
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 - �أن تك�ين زوجتي. زوجتي �أنا.

 - زوجتك!! �أال ترى �أنني مل �أمُتيّ �ل�ضابعة ع�ضرة من عمري بعد!

 - �أ�ضتطيع �أن �أنتظرِك حتى تكربي.

�أبناء  كليّ  �أح��بيّ  مثلما  ك  �أحبيّ �أنا  �ضلمان.  يا  تنتظر  ال   -  

�ضيعتنا. فلننِه هذ� �حل��ر، �أرج�ك.

ني ذ�ك �لغريب، �ألي�ش كذلك؟  - �إنِك حتبيّ

 - ال �ضاأن لك بي وبه.

 - �أهذ� �آخر كالم؟

 - �أجل.

ر ف  ة �لغيظ. و�أخذ يفكيّ  م�ضى �ضلمان ال يب�ضر �أمامه من �ضديّ

ما عليه �أن يفعل.

عن  و�أخربها  �لهاتف،  عرب  ة  �ضفييّ عماد  م  كليّ �مل�ضاء  عند   

مها،  يكليّ كان  م�ضاء  كليّ  �لط�يل.  عمله  نهار  ف  تعبه 

�ضاله د�ئًما على �أحريّ من �جلمر. �إىل �أن كان  وكانت تنتظر �تيّ

ة. لكنني  ِك يا �ضفييّ م�ضاء قال لها فيه: �أنِت تعرفني كم �أحبيّ

لن �أك�ن حجر عرثة ف طريق م�ضتقبلك عندما ياأتيِك َمن 

يطلب يدك.

 - ملاذ� تق�ل مثل هذ� �لكالم يا عماد!

ا ف  ِك �ضفًّ ا قريب �ضيقف خاطب� وديّ �. وعميّ  - الأنِك جميلة جدًّ

بابك. �أما �أنا... �أما �أنا ف�ضابيّ فقر ال ميلك من حطام �لدنيا 

لة بعرق جبينه. �ضيًئا، وياأكل لقمته مبليّ

ر ف �لزو�ج �الآن. لكن ِثْق ف �أنني ال �أريد �ض��ك،   - ل�ضُت �أفكيّ

�إذ� كنت  و�أ�ضافت ب�ض�ت منخف�ش: هذ�  �إال لك.  �أك�ن  ولن 

ني وتريدين. حتبيّ

�إليِك،  �أع�د  ثم  �ملال،  بع�ش  و�أجمع  الأعمل  �ضاأ�ضافر  قريًبا   -  

و�أ�ضع �أجمل خامت ف �إ�ضبعك يا حبيبتي.

ني ما د�م قلبك معي يا حبيبي.  - كليّ ذهب �الأر�ش ال يهميّ

 - �حلبيّ وحده ال يبني بيًتا، وُيطعم خبًز�. ال بديّ من بع�ش �ملال 

�لعمل ف هذه  الأنيّ فر�ش  �ضاأ�ضافر  لذلك  لنحيا حياة كرمية. 

�لبالد هي كما تعلمني.

زلت  ما  �ضتجدين  تع�د  وعندما  �ل�ضالمة.  لر�فقك  �إًذ�   -  

ك. �أنتظرك و�أحبيّ

وبعد  بال�ضعادة.  وقلبه  بالتعب  �ضاعديه  و�ع��ًد�  عماد  و�ضافر   

ن من جمع بع�ش �ملال؛  �نق�ضاء عام من �لعمل �لدوؤوب، متكيّ

ة له. و�ضرعان ما �ضاع �خلرب ف  ه يطلبان يد �ضفييّ فاأوفد �أباه و�أميّ

ر �أال ي�ضكت عن هذه »�الإهانة«. �لقرية وبلغ �ضلماَن؛ فقريّ

بها  لرغبة  �ضباح  ذ�ت  �لبيت  ة من  �أن خرجت �ضفييّ  وكان 

منتهى  عند  �لكرم  ف  و�أخيها  و�أبيها  ها  �أميّ �إىل  �الن�ضمام  ف 

ق  تخ�م �لقرية. فاأخذت جتتاز بخطى وئيدة ذ�ك �لطريق �ل�ضييّ

عرب غابة �ل�ضن�بر، عندما �ضمعت وقع �أقد�م خلفها؛ ف�جلت، 

لكنها مل تلتفت. فما كان من �لقادم �إال �أن ناد�ها. ثم حثيّ 

خطاه، ووقف ف دربها. �آه!! �إنه �ضلمان، وقد بد� �ل�ضريّ ف عينيه؛ 

�ضت خيفة. فت�جيّ

 - �إىل �أين �أنِت ذ�هبة �أيتها �جلميلة؟

فًة �ل�ضجاعة  ي. قالت متكليّ  - �إىل �لكرم حيث �أبي و�أخي و�أميّ

�ش و�مل�ضييّ ف �ضبيلها. وهي تخط� حماولًة �لتمليّ

 - مهاًل، مهاًل. مَل �لعَجلة؟ قال �ضلمان وه� يلتقط مع�ضمها 

وي�ضديّ بها نح�ه.

 - ماذ� تفعل يا �ضلمان! �أفلْت يدي.

 - �أال تخافني �أن حترق �ل�ضم�ش هذه �لب�ضرة �لبي�ضاء! قال وه� 

�ش كتفها �لعارية، وعنقها، و�أعلى �ضدرها. يتح�ضيّ

 - قلت دْعني، قالت وهي حتاول �نتز�ع مع�ضمها من قب�ضته. 

ة. وملا  لكنها عبًثا حاولت. ففكيّ �ضلمان زريّ ث�بها �لعل�ييّ بخفيّ

تر�جعت، قطع �لزريّ �لثاين ود�شيّ يده عميًقا: »هذ� �جل�ضد �لطرييّ 

لن يلم�ضه �أحد غري، �أفهمِت؟«.

بيدها  �ضلمان  ت�ضرب  وهي  �ملعت�ه، �ضرخت  �أيها  �تركني   -  

ة. ة، وت�ضديّ �ضعره بكليّ ما �أوتيت من ق�يّ �حلريّ

ني �أنيّ �أحًد� �ضي�ضمعِك ف   - ��ضرخي قدر ما ت�ضتطيعني. �أتظنيّ

ق ث�بها، ويلفيّ ذر�عه ح�ل خا�ضرتها،  هذ� �لقفر! قال وه� ميزيّ

وتفح�ش  تركله،  فر�حت  ف�قها؛  وي�ضقط  ا،  �أر�ضً ويطرحها 

�الأر�ش بقدميها، وتغرز �أظافرها ف وجهه وعينيه وت�ضرخ باأعلى 

�ض�تها. وملا خارت ق��ها وعرفت �أن ال خال�ش لها وال منا�ش، 

��ضت�ضلمت ور�حت تبكي. �أما �ضلمان فلم يركها �إال بعدما 

ق�ضى منها وطره؛ فنه�ش يلهث: »�الآن ت�ضتطيعني �أن تتزويّجي 

ة،  �ضفييّ فنه�ضت  هارًبا؛  وفريّ  ذلك،  قال  �الأج��رب«.  بكلبك 

�لطريق  وتروي  وجر�حها  عارها  حاملًة  قدميها  جتريّ  وم�ضت 

ا  دم��. وملا �ضاأل�ها عميّ بدم�عها. و�إذ ر�آها ذووها بهذه �حلال، �ضُ

د. �أ�ضابها، �أخربتهم بعد ط�يل ترديّ

 - �ضاأ�ضرب �لليلة دمه، �ضرخ �ل��لد وه� يقفز عن �ل�ضجرة.

وه�  ة  �ضفييّ �ضقيق  �ضرخ  و�أقتله،  به  �ضاأحلق  �لكلب  هذ�   -  

ف  وقفت  �أن  �إال  �ل��لدة  من  كان  فما  �ل�ضيد.  بندقية  يتناول 

لي�ش  رقبته.  بحبلها  ق  ُتعليّ وم�ضنقة  ق�ضاء  هناك  »ال.  دربه: 

ث �أيدينا بدمه«. علينا نحن �أن نل�يّ

 قبل �أن تغيب �ضم�ش ذلك �لي�م، كان رجال �لدرك قد �ألق�� 

ل حمامًيا للدفاع  و�أودع�ه �ل�ضجن؛ ف�كيّ �لقب�ش على �ضلمان 

ام �لتاأمت  ه. وبعد ب�ضعة �أييّ ة دع�ى بحقيّ عنه بعدما رفع و�لد �ضفييّ

دي  هيئة �ملحكمة للنظر ف �لق�ضية. فقال حمامي �لدفاع: �ضييّ

خطئه.  الإ�ضالح  �ال�ضتعد�د  �أمتيّ  على  لي  م�كِّ �إن  �لقا�ضي. 

م  تتكليّ �أنت  �أييّ خطاأ  �إ�ضالح خطئه! على  �ل��لدة:  ف�ضاحت 

�إنها  خطاأ!  يها  ت�ضميّ �ل�ضنعاء  �لفعلة  �أهذه  �ملحامي!  ح�ضرة  يا 

جرمية جز�وؤها حبل �مل�ضنقة.

�أمرُت باإخر�جِك من �لقاعة،  �إلزمي �ل�ضمت يا �مر�أة، و�إال   - 

قال �لقا�ضي.

 - باأمرك ح�ضرة �لقا�ضي. �ضاأقفل فمي، و�أ�ضكت.
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�لدفاع  حمامي  عاد   

ق��ال:  �مل��ر�ف��ع��ة،  �إىل 

فيه  د  يتعهيّ ت�ضريح  لت�قيع  م�ضتعديّ  لي  م�كيّ �لقا�ضي.  دي  �ضييّ

ة  بالزو�ج من �لفتاة. وعليه، فاأنا �أطلب له �لعف� تطبيًقا للماديّ

�رتفعت  �إذ ذ�ك  تاريخ 5/ 2/ 1948،  �لعق�بات  قان�ن  522 من 

ة  �ملن�ضيّ �لقا�ضي  ف�ضرب  و�ل��ض��ضات؛  �لهمهمات  �لقاعة  ف 

د  حديّ بعدما  �جلل�ضة  رفع  ثم  �لهدوء،  بالتز�م  و�أم��ر  باملطرقة، 

م�عًد� الحًقا ال�ضتئناف �ملحاكمة.

�أجاب:  ة،  �مل��اديّ ة حمامَيه عن هذه  �ضفييّ و�لد  �ضاأل  �خلارج   ف 

وبني  �الغت�ضاب  زو�ج �ضحيح بني مرتكب  �ضاأن عقد  �إنيّ من 

تنفيذ  ق  يعليّ �إنه  وحتى  �ملالحقة،  ي�قف  �أن  عليها،  �ملعَتدى 

�نتهى  �إذ�  �أما  �لعقد.  قبل  �ضدر  قد  �حلكم  كان  �إذ�  �لعقاب 

�لزو�ج بطالق من غر �ضبب م�ضروع قبل �نق�ضاء خم�ش �ضن��ت 

على �جلرم �ملرتَكب، فاإن �ملالحقة ت�ضتاَنف من جديد.

�أييّ  ف  �ل��لدة.  قالت  �ضالم!!  يا   -  

جاهلية نحن نعي�ش!

�أييّ �ضعل�ك ي�ضتطيع  �أنيّ   - يعني 

خم�ش  وبعد  فتاة  �أييّ  يغت�ضب  �أن 

من  كالكلبة  يرميها  �ضن��ت 

دون مالحقة، �لي�ش كذلك؟ �ضاأل 

�ل��لد.

�الأ�ضف،  مع  �لقان�ن،  ه�  هذ�   -  

�إال  و�أ�ضاف:  ع��اء،  �الديّ حمامي  قال 

�لنيابية،  و�لعدل  �الإد�رة  جلنة  �أنيّ 

ة. ة على �إعادة �لنظر ف هذه �ملاديّ تعكف منذ مديّ

ة.  - و�إذ� رف�ضت �ملعتدى عليها �لزو�ج؟ �ضاأل �ضقيق �ضفييّ

 - عندئٍذ ُيخلي �لقا�ضي �ضبيل �جلاين.

 - �أهكذ� بكليّ ب�ضاطة!! �أال رحمك �لله يا حم�ر�بي؛ فما 

كان �أعدل قان�نك!

 قبل م�عد �نعقاد �جلل�ضة �لثانية دخلت �ل��لدة على �بنتها 

ف غرفتها �لتي جعلتها مالذها و�ضجنها، وقالت لها: �لغ�ضب 

ل. ف بحكمة وتعقيّ يطفئ ن�ر �لعقل د�ئًما. علينا �أن نت�ضريّ

ك جئِت تقنعينني بالزو�ج من هذ�  ي؟ لعليّ  - ما تعنني يا �أميّ

�ملجرم.

 - �لقا�ضي �ضيطلق حريته �إن �أبدى ��ضتعد�ده للزو�ج بِك �ض��ء 

�أقبلِت �أم مل تقبلي.

ل �مل�ت على �لعي�ش معه حتت �ضقف و�حد.  - �أف�ضيّ

 - ما به �ضلمان يا �بنتي! �ضحيح �أنه لي�ش و�ضيًما ويكربك 

، وميلك ما ال ميلكه �أحد ف  بخم�ضة ع�ضر عاًما، لكنه ثرييّ

�لقرية من كروم وب�ضاتني.

ة، ووقفت. هذ� �لرجل ال �أريده، وال �أطيق  ي!! �ضرخت �ضفييّ  - �أميّ

�لعي�ش معه، �أت�ضمعني؟

: �إما �أن  لي يا �بنتي، و�إال فاأنِت �أمام �أمرين كالهما مريّ  - تعقيّ

تلب�ضي وُتلب�ضينا عارِك كليّ عمرِك الأْن ال �أحد �ضيطلب يدِك، 

لني �أباِك و�أخاِك جرمية قتل، قالت �الأميّ ب�ض�ت عاٍل. و�إما حتميّ

و�ل�ضرف �ضفة  و�لرب�ءة  �لعار �ضفة �ملجنييّ عليه،  �أ�ضبح   - هل 

�جلاين ف هذه �لبالد!!

ًد�،  جييّ ري  فكيّ تغيره!  نحن  �أن�ضتطيع  �لقان�ن.  ه�  هذ�   -  

ة ر�أ�ضها بني يديها  و�خليار لك. قالت وخرجت؛ فطمرت �ضفييّ

يائ�ضة: »�خليار يل!! ت�ضاءلت �ضاخرًة من نف�ِضها. �أي خيار ترك 

�إال  يغ�ضل عاري  ما  فلي�ش  �ل�حيد.  �مل�ت ه� خياري  �لقدر يل! 

روحي.  لرتاح  ج�ضدي  قتل  �إىل  �أهرب  لن  ال.  ولكن  م�تي... 

ف  �أخليّ فال  روح،  غر  من  بج�ضد  و�حلياة  روحي  م�ت  �ضاأختار 

لهم دًما ب�ضببي«. �حل�ضرة ف قل�ب �أهلي، �أو �أحميّ

ة على �لزو�ج ب�ضلمان. و�نتقلت �إىل بيته تدفن   و�فقت �ضفييّ

ى �ض�ء �ملعاملة و»�الغت�ضاب  نف�ضها فيه. وبعد حني �أخذت تتلقيّ

كذلك  و�لقان�ن«،  �ل�ضرع  ة  بق�يّ

�أن  ذل��ك  باخليانة.  ��ه��ام��ات  �التيّ

�ضلمان كان يق�ل لها د�ئًما: �أنِت 

لكن  ينني،  حتبيّ ال  الأن��ك  خائنة 

فاخليانة  �ل�ضعل�ك.  ذلك  ني  حتبيّ

�إنها  فقط.  و�لق�ل  بالفعل  لي�ضت 

ها �أكرث،  ا. ولكي يذليّ بالفكر �أي�ضً

�أجربها على �لعمل ف �مل�ضنع.

بها.  �ضل عماد  �تيّ ة  مريّ �أكرث من   

ة كانت تنظر �إىل �لرقم  وف كليّ مريّ

لديه  �أن عماًد�  ومليّا عرف �ضلمان  �أن جتيب.  وتبكي من غر 

رقمها، �ضربها وك�ضر هاتفها.

 قلق عماد كثًر�، وبات ال يعرف طعم �لن�م و�لر�حة؛ فطلب 

اها و�أخرب عماًد� بها  ي �حلقيقة؛ فتق�ضيّ من �أحد �أ�ضحابه تق�ضيّ

من �ألِفها �إىل يائها. وبعد زمن غر ط�يل كان عماد ف لبنان؛ 

�مل�ضنع،  �للقاُءعند  هذ�  وكان  ة،  �ضفييّ قرية  �إىل  ه  لت�يّ فذهب 

�الأخَر بينهما.

ًما على �ل�ضفر من  ا، وم�ضميّ  رجع عماد �إىل قريته مهزوًما يائ�ضً

غر ع�دة. �أما �ضفية فعادت مكل�مة �لف�ؤ�د م�ضح�قة �لنف�ش. 

نف�ضها  وجدت  ما  كليّ وكانت  �ضجنها.  ف  عمرها  وعا�ضت 

وحيدة، وقفت �إز�ء �لنافذة، ونظرت ناحية �جلبل �لذي تق�م قرية 

عيني...  بكت  جريح:  ع�ضف�ر  ب�ض�ت  ت  وغنيّ خلفه،  عماد 

حتى �إذ� ما و�ضلت �إىل هذين �لبيتني:

      فتحُت �ل�ضدَر �أبحُث عن ف�ؤ�دي

ُلُه باأ�ضباِب �لتالقي �أعليّ

      وجدُت �لقلَب قد �أ�ضحى رماًد�

فغُر رماِدهِ ال �ضيَء باِق

.� ت وجهها، وبكت بكاًء مرًّ �رمتت على �ل�ضرير، وغطيّ

ق�سة 

ق�سرية
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ملاذا؟

ت��دخ��ل �إ���ض��اف��ات ع��دي��دة 

بينها  من  �لأطعمة،  على 

�حلافظة  و�مل��و�د  �ملنّكهات 

وتعّد  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة.  و�مل��ل��ّون��ات 

�لأخ����رة �أك���ر ه���ذه �مل���و�د 

خطورة، ملا لها من �آثار �ضلبّية تر�كمية 

�لإ�ضافات  �لبعيد.  �مل��دى  على  تظهر 

�لأطعمة  �إىل  ت�ضاف  م��و�د  هي  �مللونة 

لعدة  �لتجميل  وم�ضتح�ضر�ت  و�لأدوي���ة 

�أ�ضباب، تذكر �خت�ضا�ضية �لتغذية هز�ر 

زر�ره �أبرزها على �لنحو �لآتي:

�لأطعمة  من  �للون  فقد�ن  تعوي�ض   -

�لهو�ء،  �لعالية،  ب�ضبب تعّر�ضها للحر�رة 

و�ضوء  �لرطوبة  �ملبا�ضرة،  �ل�ضم�ض  �أ�ضعة 

ظروف �لتخزين.

يف  �لطبيعّية  �لختالفات  ت�ضحيح   -

�للون.

- �إخفاء �لعيوب.

ي�ضّد  �ل���ذي  �جل����ّذ�ب  �ل��ل��ون  ت��وف��ر   -

ا �لأطفال. �مل�ضتهلك، خ�ضو�ضً

امللّونات الطبيعية

�مل�ضّنعة  �ل�ضغرة  �ل�ضركات  كانت 

�مل��ل��ّون��ات  �ضابًقا  ت�ضتخدم  ل��الأغ��ذي��ة 

�لطبيعية لإ�ضافة �لألو�ن �إىل منتجاتها. 

و�مل��ل��ون��ات �لأك����ر ���ض��ي��وًع��ا ك��ان��ت: 

 ،Carotenoids �ل��ك��اروت��ي��ن��ات 

 ،Chlorophyll �ل���ك���ل���وروف���ي���ل 

و�لأنتو�ضيانني   Tumeric �لكركم 

.Anthocyanin
�ل��ك��اروت��ي��ن��ات  ت��وّف��ر   -

�لربتقايل  �لأح��م��ر،  �أل���و�ن: 

�أنو�عها  و�أك��ر  و�لأ���ض��ف��ر. 

�لبيتاكاروتني،  ��ضتخد�ًما 

وه���و ق��اب��ل ل��ل��ذوب��ان يف 

�لدهون، وي�ضتعمل لتلوين 

كاجلبنة  �لألبان  منتجات 

و�ل�ضمنة.

يوجد  �ل��ك��ل��وروف��ي��ل:   -

يف  �لطبيعي  �مل��ل��ّون  ه���ذ� 

ويتم  �خل�����ض��ر�ء،  �لنباتات 

�لأط��ع��م��ة  ّ����ض��ت��خ��د�م��ه يف 

�أو  �ل��ن��ع��ن��اع  نكهة  ذ�ت 

�حلبق، كالعلكة و�ضل�ضة 

�لبي�ضتو.

من  �ل��ن��وع  ه��ذ�  ينمو  �لكركم:   -

�إىل  ع���ادة  وي�ضاف  �لهند،  يف  �لنبات 

�لأ�ضفر  �للون  على  للح�ضول  �لأطعمة 

على  �خلردل  �إىل  ي�ضاف  لذلك  طبيعًيا، 

�ضبيل �ملثال.

طبيعًيا  م�ضدًر�  يعترب  �لأنتو�ضيانني:   -

لّلونني �لأرجو�ين و�لأزرق �لغامق، يختلف 

عن �لبيتاكاروتني لكونه يذوب يف �ملاء، 

�ملنتجات  لتلوين  ��ضتخد�مه  وميكن 

�ملحتوية على �ملاء، كامل�ضروبات �لغازية، 

و�لع�ضر و�ل�ضكاكر. 

قواعد 

اإعداد: ليال �صقر الفحلالتغذية

األوان مغرية لطعام �صهي

لكن... ما الذي تفعله يف اأج�صامنا؟

الكات�صاب  اأكلنا  لو  ماذا 

الكوال  و�صربنا  االأخ�صر، 

ال�صفاف،  اللون  ذات 

املثّلجات  وت��ن��اول��ن��ا 

والفريز  كالتوت  بالفواكه 

باللون  كّلها  وال�صّمام 

ال��واق��ع  يف  االأب��ي�����ض؟ 

قادرة  الغذائية  امللّونات 

من  مزيد  اإ�صفاء  على 

من  الكثري  على  اجلاذبية 

نتناولها،  التي  املنتجات 

لكن ما الذي يرتّتب على 

ذلك؟
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امللّونات اال�صطناعية

�لأغذي��ة  م�ضان��ع  �أّن  زر�ره  تعتب��ر 

لأّنها  �ل�ضطناعية  �مللونات  تعتمد 

عن  ف�ض�اًل  �لطبيعّية،  من  كلفة  �أقل 

�حلفاظ على لون �ملنتجات و�ضالحيتها 

ملدة  �ملنتج  ل��ون  على  ويحافظ  بعيدة، 

�أطول.

و�لدو�ء  �لغذ�ء  �إد�رة  وهي   FDA�ل� تقوم 

�مل�ضموح  �لأل��و�ن  بت�ضنيف  �لأمركّية 

�لعاملّية،  �ل�ضالمة  معاير  بح�ضب  بها 

وقد  �لأطعمة.  يف  ��ضتخد�ماتها  وتر�قب 

�مللّونات  من  �أن��و�ع  �ضبعة  على  و�فقت 

يف  �أ�ضماوؤها  ترد  �لتي  هي  �ل�ضطناعية، 

�جلدول �لآتي:

حتذيرات

��ضتهالك  ك���رة  م��ن  زر�ره  حت���ّذر 

�لأط��ع��م��ة �مل��ح��ت��وي��ة ع��ل��ى �لأل�����و�ن 

ا  علميًّ ثبت  مو�د  لأنها  �ل�ضطناعية، 

يف  �أجريت  عديدة  در����ض��ات  خ��الل  من 

جهاز  مع  تتفاعل  �أّن��ه��ا  �ل�ضدد،  ه��ذ� 

كما  �إ���ض��ع��اف��ه،  �إىل  وت����وؤدي  �مل��ن��اع��ة 

يف  وتعّجل  �لأم��ع��اء  خاليا  ت��دّم��ر  �أن��ه��ا 

�خل�ضو�ض  هذ�  يف  و�خلطر  �ضيخوختها. 

تر�كمّية  �ل�ضلبية  �لتاأثر�ت  هذه  �أّن 

�ل�ضديد،  �لتعب  �إىل:  توؤدي  �أن  وميكن 

�ملفرطة،  �حل�ضا�ضية  �له�ضم،  ع�ضر 

�ل�ضد�ع �لن�ضفي، تكر�ر �لإ�ضابة بنزلت 

ت�ضببها  �إىل  و�ضوًل  �ملفا�ضل  �آلم  �ل��ربد، 

ت�ضاهم يف  لأنها  �ملختلفة،  بال�ضرطانات 

�ملبا�ضر  �ل�ضرر  و�إحل��اق  �جلينات  ت�ضميم 

�لأط��ف��ال،  عند  �أم��ا  �ل��ن��ووي.  باحلم�ض 

تت�ضبب  �أن  �مللونات  لهذه  فيمكن 

بالعد�ئية وفرط �لن�ضاط و�ضعف �لرتكيز 

و�ضعوبات �لتعّلم.

على  �لإ���ض��اف��ات  �أّن  �إىل  زر�ره  وتنّبه 

�إذ  �مل��ل��ّون��ات،  على  تقت�ضر  ل  �لأغ��ذي��ة 

�حلافظة  �ملو�د  �لكربى  �مل�ضانع  ت�ضيف 

و�مللح و�ملغلظات )�ملو�د �لتي تزيد كثافة 

منتجاتها.  �إىل  و�مل�ضروبات(  �لأطعمة 

وتزيد هذه �لإ�ضافات �ل�ضموم يف �جل�ضم، 

فت�ضعف بالتايل قدرة جهاز �ملناعة على 

�ضّمية،  �لإ�ضافات  هذه  �أكر  �ملقاومة. 

�ملنّكهات �لتي ت�ضاف �إليها بع�ض �ملو�د 

�ل�ضخ�ض  وت�ضعر  �ل�ضهّية  من  تزيد  �لتي 

بعدم �ل�ضبع، وغالًبا ما تكون هذه �ملو�د 

موجودة يف �لربغر �ملثّلج و�ملقانق و�ل�ضجق 

و�لناغت�ض، �أي �لوجبات �جلاهزة عموًما. 

وهي تزيد م�ضاكل �جلهاز �له�ضمي �لذي 

بعدم  في�ضعر  �مل�ضافة  �ملنّكهات  يدمن 

�لر�حة �إن مل يتناولها ب�ضورة د�ئمة.

على  �لتغذية  خبرة  ت�ضّدد  �أخ���ًر�، 

�ضرورة �ضر�ء �ملو�د �لع�ضوية �أو �لطبيعّية �أو 

�مللونات  فيها  ت�ضتخدم  �لتي  �ملنتجات 

�لطبيعّية، و�لتي ل حتتوي على �لإ�ضافات 

�لتي �ضبق ذكرها. ويف ما يتعّلق مبنع 

على  �ملحتوية  �ملو�د  تناول  من  �لأطفال 

و�ملو�د  �ل�ضطناعية  و�لألو�ن  �ملنّكهات 

على  يرتكز  �لأمر  �أّن  توؤّكد  �حلافظة، 

�لنظام �لغذ�ئي �ملعتمد يف �لعائلة وعلى 

�لعاد�ت و�لرتبية. فاإذ� كان با�ضتطاعتنا 

�ل�ضيطرة على �أطفالنا ميكن �أن نتفادى 

كل �لأخطار. فلي�ض من �ل�ضهل فر�ض 

عاد�ت غذ�ئية على طفل يعي�ض يف بيئة 

�لأ�ضر�ر،  تقليل  علينا  لذ�  �ضحّية.  غر 

لأهلهم  �لأطفال  م�ضاركة  خالل  من 

وت�ضجيعهم  �لآمنة،  �لت�ضّوق  عملية  يف 

قر�ءة  على  �ل�ضغر  منذ  تدريجي  ب�ضكل 

�ملل�ضقات �لغذ�ئّية.

Molecular Formula Color Name FD&C Designation

C37 H34 N2 Na2O9S3 Blue Brilliant Blue FCF Blue no. 1
C16H8N2Na2O8S2 Indigo Indigotine Blue no. 2

C37H34N2Na2O10S3 Turquoise Fast green FCF Green no. 3
C20H6I4Na2O5 Pink Erythrosine Red no. 3

C18H14N2Na2O8S2 Red Allura red AC Red no. 40
C16H9N4Na3O9S2 Yellow Tartrazine Yellow no. 5

C16H10N2Na2O7S2 Orange Sunset Yellow FCF Yellow no. 6
Table: Food colorings approved by the U.S. Food and Drug Administration )FDA(
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�صلطة ال�صمندر

• املكّونات:
خ�ض �آي�ضربغ: عدد 1.

فجل: عدد 3.

بندورة كرزية: مقد�ر كوب.

�ضمندر م�ضلوق: عدد 3.

نعناع: للزينة.

ذرة معّلبة: كوب و�حد.

خردل: ملعقة كبرة.

زيت زيتون: ربع كوب.

ع�ضر حام�ض: ربع كوب.

فلفل �أ�ضود: ح�ضب �لرغبة.

ملح: ح�ضب �لرغبة.

• طريقة التح�صري:
حتى  جانًبا  ويرتك  �ل�ضمندر  ي�ضلق   -

يربد، ثم يق�ضر ويقطع �إىل حلقات.

�لذرة  وت�ضّفى  �لآي�ضربغ،  يقّطع خ�ّض   -

�ملعّلبة.

- تقّطع �لبندورة �لكرزية �إىل ن�ضفني، 

كذلك يقّطع �لفجل.

�أّوًل،  �خل�ّض  يو�ضع  �لتقدمي،  وعاء  يف   -

ثّم دو�ئر �ل�ضمندر �مل�ضلوق و�لفجل. وتو�ضع 

�لذرة على �أطر�ف �لوعاء ب�ضكل د�ئري، 

و�إىل جانبها �لبندورة �لكرزية.

- يفرم �لنعناع فرًما خ�ضًنا، وينر على 

وجه �لوعاء.

و�حلام�ض،  �لزيت  مع  �خلردل  ميزج   -

حتّرك  و�مللح،  �لبهار�ت  مزيج  وي�ضاف 

�ملكونات  ف��وق  وتنر  ج��ّي��ًد�،  �ل�ضل�ضة 

�ل�ضابقة وتقّدم.

�ل�ضل�ضة  من  قليل  �إ�ضافة  ميكن   -

�حلارة �أو �ل� Tabasco �إىل �ل�ضلطة ح�ضب 

�لرغبة.

فتة داوود با�صا بالدجاج

• املكّونات:
�ضدر دجاج: ن�ضف كيلو.

ب�ضل: عدد 2.

ثوم: 3 ف�ضو�ض.

بندورة مطحونة: كوب و�حد.

رب �لبندورة: ملعقة كبرة.

حّم�ض مطحون: كوب و�حد.

حّم�ض حّب م�ضلوق: ن�ضف كوب.

دب�ض �لرمان: ملعقة كبرة.

طحينة: ربع كوب.

هال، كركم، كّمون، جوزة �لطيب، 

ة. فلفل �أ�ضود: ر�ضّ

ملح: ح�ضب �لرغبة.

قلوبات مقلّية: ح�ضب �لرغبة.

 • طريقة التح�صري:

بالزيت،  ويقلى  و�لثوم  �لب�ضل  يقّطع   -

�لبندورة  �إليهما  ت�ضاف  يذبال،  �أن  وبعد 

�ملطحونة ورب �لبندورة. ترتك �ملكونات 

على نار هادئة حتى تن�ضج، ثّم ترفع عن 

�لنار وي�ضاف �إليها �مللح و�لبهار�ت، ومن 

�ملكونات  وتخلط  �ملطحون  �حلّم�ض  ثّم 

جيًد�.

- ي�ضلق �لدجاج مع �ملطّيبات، ثم يرفع 

عن �لنار، ي�ضّفى، ويقّطع �إىل �ضرحات.

�ضرحات  تو�ضع  �لتقدمي،  �ضحن  يف   -

�إىل  بالإ�ضافة  �ل�ضل�ضة،  وفوقها  �لدجاج 

بع�ض حبات �حلم�ض �مل�ضلوق، و�لقلوبات 

�ملقلية مع قليل من �لزبدة، كما ي�ضاف 

وجهها  على  و�لطحينة  �لرمان  دب�ض 

ح�ضب �لرغبة.

�لأرز  م��ع  ب��ا���ض��ا  د�وود  ف��ت��ة  ت��ق��ّدم   -

بال�ضعرية.

اأطايب 

اإعداد: ليال �صقر الفحلال�شيف

• �ل�ضيف ري�ضار خمت�ض
يف �لأطباق �لفرن�ضية و�لعاملية

�لأطايب من 

خمتلف مطابخ 

�لعامل على �ضفحات 

»�جلي�ض«

هواة املائدة 

االأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�صناف 

مميزة مع ال�صيف

ري�صار اخلوري
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�ضريع  ع�ضبي  نبات  ه��و 

�إىل  �رتفاعه  ي�ضل  �لنمّو 

تقريًبا، كثر  �ملرت  حو�ىل 

�لتفّرع، ميكن �أن جنده باأنو�ٍع ثالثة:

- �خلردل �لأبي�ض: وهو معروف علمًيا باإ�ضم Brasica Alba، بذوره 

كبرة، �أكرب من بذور �أنو�ع �خلردل �لأخرى.

با�ضم  علمًيا  معروٌف  هو  �ضود�ء،  ب��ذوره  �لأ���ض��ود:  �خل��ردل   -

.Brasica Nigra
ي�ضبه   ،Brasica Juncae ب�  مايعرف  �أو  �لعينّي:  �خل��ردل   -

�خلردل �لأ�ضود نوًعا ما، �إل �أّن �أزهاره �ضفر�ء وبذوره بنّية.

�إىل بذوره خالل حت�ضره ف�ضاًل  تعتمد نكهة �خلردل على �ملكّونات �مل�ضافة 

عن طريقة �لتح�ضر.

يقي �خلردل من ت�ضّلب �ضر�يني �لدماغ، وهو مفيٌد ل�ضّحة �لقلب بف�ضل �حتو�ئه 

.HDL على �لكولي�ضترول �جليد

وحتتوي بذور �خلردل على كمية كبرة من فيتامني ب �ملرّكب مثل حم�ض 

�لفوليك و�لنيا�ضني و�لريبوفالفني، وكّلها عنا�ضر ت�ضّرع عملية �لأي�ض ما يوؤدي 

�إىل خ�ضارة �لوزن وكبح �ل�ضهّية.

كذلك، يحمي �خلردل من �ضرطان �جلهاز �له�ضمي، وقد بّينت در��ضات حديثة 

�جلهاز،  هذ�  يف  �ملوجودة  �ل�ضرطانّية  �خلاليا  منو  من  حتّد  خ�ضائ�ض  لبذوره  �أّن 

ومتنع تكّون خاليا جديدة.

ن�ضب  على  �خل���ردل  ب���ذور  حت��ت��وي 

�ملفتاح  وه��ي  �لأل��ي��اف  م��ن  عالية 

للتخّل�ض من �لإم�ضاك.

Pain Perdu  اخلبزة ال�صائعة

املكّونات:

بي�ض: عدد 2.

حليب: ن�ضف ليرت.

ق�ضطة طازجة: كوب و�حد.

ة. �ضكر بودرة: ر�ضّ

ة. فانيال: ر�ضّ

ف�ضتق حلبي مطحون: للزينة.

ة. بر�ض حام�ض: ر�ضّ

ة. بر�ض برتقال: ر�ضّ

زهر �لليمون: للزينة.

قطر �أو ع�ضل: ح�ضب �لرغبة.

التح�صري: • طريقة 
وبر�ض  �حلليب  مع  �لبي�ض  ميزج   -

�لبودرة  و�ل�ضكر  و�لربتقال  �حلام�ض 

و�لفانيال.

 ،pain de mie �ل�  �أط��ر�ف  تقّطع   -

وتغّم�ض يف �ملزيج �ل�ضابق من �جلهتني 

حتى تت�ضّرب �خلليط ثّم ترفع.

لاللت�ضاق، حتّمى  - يف مقالة مانعة 

�لزيت،  من  قليل  �إليها  وي�ضاف  �لزبدة 

ترفع  ثّم  �جلانبني  من  �لقطع  حتّمر 

�لتقدمي،  �ضحن  يف  وتو�ضع  �لنار  عن 

�لطازجة  �لق�ضطة  فوقها  ت�ضكب 

بتلك  ����ض��ت��ب��د�ل��ه��ا  )�ل��ت��ي مي��ك��ن 

�ملعّلبة �جلاهزة(، وتزّين بزهر �لليمون 

وميكن  �ملطحون،  �حللبي  و�لف�ضتق 

ح�ضب  �لقطر  �أو  بالع�ضل  حتليتها 

�لرغبة.
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�صوربة العد�ض مع اجلزر والبطاطا

• املكّونات:
كّر�ت: عدد 1.

كر�ف�ض: عدد 1.

جزر: عدد 2.

بطاطا: عدد 2.

عد�ض جمرو�ض: ن�ضف كيلو.

زبدة: ملعقة كبرة.

زيت نباتي: ملعقة كبرة.

مرقة �لدجاج: ح�ضب �حلاجة.

ماء: ح�ضب �حلاجة.

حام�ض: عدد 1.

Croutons حمّم�ض: ح�ضب �لرغبة.
ة. كمون وبهار �أبي�ض: ر�ضّ

ملح: ح�ضب �لرغبة.

 • طريقة التح�صري:

�لكّر�ت  يقّلى  تقطيعهما،  بعد   -

�لنباتي،  بالزيت  قلياًل  و�لكر�ف�ض 

�جل��زر  حلقات  �مل��زي��ج  �إىل  ي�ضاف  ث��ّم 

�ملجرو�ض،  و�لعد�ض  �لبطاطا  ومكّعبات 

ل  حتى  با�ضتمر�ر  �مل��ك��ّون��ات  تقّلب 

تلت�ضق بالكعب، ثّم ي�ضاف �ملاء ومرقة 

حتى  طة  متو�ضّ ناٍر  على  وترتك  �لدجاج 

تن�ضج �ملكّونات.

�ملاكينة  بو��ضطة  �مل��زي��ج  يطحن   -

�مللح  �إل��ي��ه  ي�ضاف  ث��ّم  �لكهربائية 

م��ع  وتق��ّدم  �لزب��دة  وقطع��ة  و�لبهار�ت 

�ل�Croutons �ملحّم�ض.

�حلام�ض  ع�ضر  �إ���ض��اف��ة  ميكن   -

ح�ضب �لرغبة.

اخلردلمعلومة





اإعداد:

روجينا خليل ال�صختورة

ريا�شة
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بطولة البحر 

املتو�سط املفتوحة 

لأ�ساليب الكيك 

بوك�سينغ

لبنان يف ال�صدارة 

وجي�صه يتمّيز

�ملفتوحة  �ملتو�ضط  �لبحر  بطولة  لبنان  ��ضت�ضاف 

فريًقا   22 فيها  و�ضارك  بوك�ضينغ،  �لكيك  لأ�ضاليب 

من بينها �جلي�ض، �إىل جانب 9 دول �أخرى هي: �لعر�ق، 

حّل  وقد  و�لأردن.  �ل�ضود�ن  �ليونان،  �أملانيا،  م�ضر،  فل�ضطني،  �ضوريا،  كرد�ضتان، 

لبنان يف �ملركز �لأول للبطولة، بينما حّل �جلي�ض يف �ملركز �لتا�ضع على �ضعيد 

�لأندية �للبنانية �مل�ضاركة، �أّما لعبو �جلي�ض فجاءت نتائجهم على �لنحو �لآتي:

كونتاكت  )�ضيمي  �ملخابر�ت  مديرية  من  �لتيماين  ب�ضام  �ملهند�ض  �ملقدم   -

وليت كونتاكت، فوق 80 كلغ(، و�لرقيب �أول بالل بو ن�ضر �لدين من جهاز 

�ملركز  يف  كلغ(،   90 حتت  كونتاكت،  )فل  �ملركزي  �لأرك��ان  عمل  تاأليل 

�لأول.

- �لنقيب رئبال متر�ز من �للو�ء �لعا�ضر )�ضيمي كونتاكت، فوق 90 كلغ(، 

و�لرقيب �أول بالل بو ن�ضر �لدين )�ضيمي كونتاكت، حتت 90 كلغ( يف �ملركز 

�لثاين.

- �لنقيب رئبال متر�ز يف �ملركز �لثالث يف �لاليت كونتاكت، فوق 90 كلغ.

 �ضارك فريق �جلي�ض يف بطولة لبنان اجلي�ض يف املركز الثاينبطولة لبنان لرفع الأثقال

�لحتاد  نّظمها  �لتي  �لأثقال  لرفع 

�ملركز  �لإفر�دي، حّل يف  �ل�ضعيد  �ل�ضعيد �لإجمايل بر�ضيد 65 نقطة. وعلى  �لثاين على  �ملركز  للعبة، وحّل يف  �للبناين 

�لأول عن فئة �لرجال كّل من: �لعريف كاظم �ل�ضو�حلي )85 كلغ( من �للو�ء �للوج�ضتي، �لرقيب �أول حممود نز�ل )94 

�أول غ�ضان زيتون )105 كلغ( من لو�ء �لدعم، و�لعريف م�ضطفى دلول )فوق 105  كلغ( من �للو�ء �لثاين ع�ضر، �لرقيب 

كلغ( من فوج �ملدفعية �لثاين، وحّل �لرقيب �أول حممد �ل�ضو�حلي )77 كلغ( من لو�ء �لدعم يف �ملركز �لثاين. وعن فئة 

�ملا�ضرتز، حّل �لرقيب هيثم �ضيور )94 كلغ( من �ملركز �لعايل للريا�ضة �لع�ضكرية يف �ملركز �لأول.

مهرجان الربيع للمالكمة

�لذي  للمالكمة  �لربيع  مهرجان  يف  �جلي�ض  فريق  �ضارك 

حممد  �لعريف  وفاز  �ضيد�.  يف  �لريا�ضي  �لفتيان  نادي  نّظمه 

حنقر،  ط��ارق  �لالعب  على  �ل�ضاد�ض  �للو�ء  من  غملو�ض 

و�ملجّند �ملمّددة خدماته قا�ضم �ملقد�د من فوج �لتدخل �ل�ضاد�ض 

�ضلوم من مديرية  و�ملعاون جند  ربيع �خلطيب،  �لالعب  على 

�لعريف  خ�ضر  بينما  يعقوب،  جوين  �لالعب  على  �ملخابر�ت 

ح�ضن طحان من فوج �ملغاوير �أمام �لالعب ح�ضن �لزينو.



اجلي�ض  قائد  كاأ�ض  �صباق   •
ال�صنوي الرابع يف الرتياتلون:

ب���رع���اي���ة �ل���ع���م���اد ق��ائ��د 

�لإيليت  نادي  نّظم  �جلي�ض، 

قائد  كاأ�ض  �ضباق  للرك�ض 

يف  �ل��ر�ب��ع  �ل�ضنوي  �جلي�ض 

و�لذي   ،2017 للعام  �لرتياتلون 

على  ورك�ض  هو�ئية،  در�ج��ات  �ضباحة،  ت�ضّمن 

يف  �جلي�ض  �ضارك  و�لحتادية.  �لأوملبية  �مل�ضافتني 

من  �لزعبي  علي  �أول  �جلندي  وح��ّل  �ل�ضباق  هذ� 

�لعام  �لت�ضنيف  يف  �لأول  �ملركز  يف  �ل�ضابع  �للو�ء 

�لحتادية. للم�ضافة 

الثامن: الدويل  طرابل�ض  ماراثون  ن�صف  • �صباقا 
�لأ�ضتاذ  و�لريا�ضة  �ل�ضباب  وزي��ر  معايل  برعاية 

لألعاب  �للبناين  �لحتاد  وباإ�ضر�ف  فني�ض،  حممد 

�لقوى، نّظمت جمعية »مًعا لبنان« �ضباقي ن�ضف 

2017، حتت  للعام  �لثامن  �لدويل  مار�ثون طر�بل�ض 

 7 م�ضافتني:  ت�ضّمن  وقد  خ�ضر�«،  »خليها  �ضعار 

�ل�ضباقني  يف  �جلي�ض  �ضارك  كلم.  و21.097  كلم 

�لرقيب  م��ن  ك��ّل  كلم   7 م�ضافة  ع��ن  وح���ّل 

�لأول،  �للو�ء  من  �ضنة(   39-20( قي�ض  ح�ضني  �أول 

من  فوق(  وما  �ضنة   40( �ضبلي  مهدي  �أول  و�لرقيب 

�ملمّددة  و�ملجند  �لأول،  �ملركز  �لبحر يف  فوج مغاوير 

خدماته دروي�ض حديد )20-39 �ضنة( من لو�ء �حلر�ض 

ح�ضن  �أول  و�لرقيب  �لثاين،  �ملركز  يف  �جلمهوري 

�لثاين  �ملدفعية  فوج  من  �ضنة(   39-20( كركلي 

كلم،   21.097 �ل  �ضباق  يف  �أّما  �لثالث.  �ملركز  يف 

فقد حّل كّل من �ملعاون �أول ح�ضني عو��ضة )40-

�أول  و�لرقيب  لو�ء �حلر�ض �جلمهوري،  �ضنة( من   44

�أحمد علي ميد�ين )35-39 �ضنة( من �للو�ء �حلادي 

�أول نقول مرتا )40- و�ملوؤهل  �لأول،  �ملركز  ع�ضر يف 

زين  و�لرقيب  �ملخابر�ت،  مديرية  من  �ضنة(   44

�ملغاوير  فوج  �ضنة( من   39-35( �لب�ضتاين  �لعابدين 

يف �ملركز �لثالث.

كلم:  10 مل�صافة  الدويل  �صور  • �صباق 
برعاية دولة رئي�ض جمل�ض �لنو�ب �لأ�ضتاذ نبيه بري وبالتعاون 

�للبناين  �لحتاد  وباإ�ضر�ف  بلدياتها،  و�حتاد  �ضور  بلدية  مع 

�لدويل  �ضور  �ضباق  �لريا�ضي  فينيقيا  نادي  نّظم  �لقوى،  لألعاب 

�ل�ضباق  هذ�  يف  �جلي�ض  �ضارك   .2017 للعام  كلم   10 مل�ضافة 

�لعاّم  �لت�ضنيف  يف  حّل  فقد  جّيدة،  نتائج  ع�ضكريوه  وحّقق 

�لعريف �أول بالل عو��ضة من لو�ء �حلر�ض �جلمهوري يف �ملركز 

�لثاين، و�جلندي ز�هر زين �لدين من �للو�ء �خلام�ض يف �ملركز 

�لثالث.

ريا�شة

�لعدد 122385

�صباقات

�صباقات

�صباقات

�صباقات

�صباقات

�صباقات

�صباقات



123 �لعدد 385

فيها  �أح��رز  �أخ��رى  �ضباقات  ع��ّدة  يف  �جلي�ض  �ضارك  كما 

ع�ضكريوه �ملر�كز �لأوىل، منها: �ضباق رك�ض مل�ضافة 10 كلم 

»�ل�ضويفات  جتّمع  يف  �ل�ضويفات  مار�ثون  جلنة  تنظيم  من 

مدينتنا«، �ضباق »�ضنبلة �خلر« �ل�ضنوي �ل�ضاد�ض من تنظيم 

م�ضاحة  و�ملنت  »برمانا  عنو�ن  حتت  للمعّوقني  �لأمل  موؤ�ض�ضة 

�لد�خلي  �لأمن  و�ملو�ضيقى و�خلر«، �ضباق قوى  للريا�ضة  رحبة 

»مغو�ر  �ضباق  �ملخدر�ت«،  �ضّد  »�ضباق  عنو�ن  حتت  �لعا�ضر 

مار�ثون  )�لكورة(،  فيع   – �ل�ضباب  نادي  نّظمه  �لذي  �لو�دي« 

�ملارونية  �للبنانية  �لرهبانية  �لثاين من تنظيم  �ل�ضنوي  �ضكا 

– �ملدر�ضة �لوطنية )�ضكا(، �ضباق ميني مار�ثون �لربيع �لذي 

مع  بالتعاون  و�ل�ضحار  �لأعلى  �لغرب  بلديات  �حتاد  نّظمه 

�ضعار »من  �ضباق رك�ض مل�ضافة 5 كلم حتت  بلدية عاليه، 

حقي �إرك�ض« نّظمته جلنة �ضباق �خلم�ضة كيلوميرت�ت يف 

�لناعمة، �ضباق �لربيع �ل�ضنوي للعام 2017 مل�ضافة 5 كلم من 

عاليه،  يف   MUBS و�لعلوم  لالإد�رة  �حلديثة  �جلامعة  تنظيم 

نادي  تنظيم  من  كلم   7 مل�ضافة  �ل�ضاد�ض  برجا  ربيع  و�ضباق 

�للو�ء �لريا�ضي حتت عنو�ن »�إيد باإيد لنو�ضل لبعيد«.



�ملعاون  �إبن  جورج  �ضارك   •
بطولة  يف  �حللبة  ج��ان  �أول 

لبنان لل�ضغار و�لنا�ضئني )فئة 

تاي  �مل���و�ي  يف  �ضنو�ت(   9-8

و�أحرز �مليد�لية �لذهبية.

• �أحرزت كارن �إبنة �ملقدم 

بطولة  يف  �لثاين  �ملركز  �ل�ضابع  �مل�ضاة  لو�ء  من  �مل�ضري  يو�ضف 

لبنان للمد�ر�ض يف لعبة �جلودو �لتي �أقيمت يف نادي بود� – �أدما.

• نّظم �لحتاد �للبناين للجودو بطولة لبنان لل�ضباب يف مقر 
�ضباط  �أبناء  فيها  �ضارك  و�لتي  �أدم��ا،   – بود�  نادي  يف  �لحت��اد 

�لع�ضكري  �لنادي  يف  تدريباتهم  يتلقون  ومهند�ضون  و�أ�ضاتذة 

زهر  �أول  �لرقيب  �ل��دويل  و�حلكم  �مل��درب  باإ�ضر�ف  �ملركزي 

فيا�ض، وجاءت نتائجهم على �لنحو �لآتي:

جعفر،  حممد  �لعميد  ول��د�  ويو�ضف  عماد  االأول:  املركز  يف   -

يا�ضر  �ملقدم  �إبن  حممد  عاكوم،  طالل  �لعميد  �إبن  يو�ضف 

نبيل  �لأ�ضتاذ  �إبن  ريد�ن، طه  وجيه  �ملقدم  �إبن  �أمر  �لعر�ين، 

فخر�ن، و�ضيز�ر �إبن �لأ�ضتاذ عمر بو علو�ن.

- يف املركز الثاين: عامر �إبن �لعميد �لركن �ضعيد �لرز، ح�ضن 

�أول علي مو�ضى،  �إبن �ملالزم  �أ�ضامه فار�ض، مهدي  �لعميد  �إبن 

وفادي �إبن �ملهند�ض �ضادي 

�لأحمدية.

عبا�ض  الثالث:  املركز  يف   -

�لله  �ضعد  �لعميد  �إب���ن 

�إب��ن  �أنطونيو�ض  �مل���وىل، 

�ضربل  �ل��رك��ن  �لعقيد 

�ملقدم  �إبن  كارل  �ف��ر�م، 

�إبن  ف��اروز  �أرن��اوؤوط،  خالد 

�مل��ق��دم ي��ا���ض��ر �ل��ع��ر�ين، 

وجيه  �ملقدم  �إبن  مالك  �ضقر�،  �أبو  هادي  �ملقدم  �إبن  �بر�هيم 

�لإد�ري  �لر�ئد  �إبن  ر�ئد  وزين،  �ضهيل  �ملقدم  �إبن  علي  ري��د�ن، 

يو�ضف  �ملوىل،  ح�ضني  �لر�ئد  �إبن  ز�ر�  �ضليمان،  �حلاج  معت�ضم 

�إبن �لر�ئد �أحمد �ضقالوي، و�ضامي �إبن �ملهند�ض �ضادي �لأحمدية.
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�سباق الطرق

بطولة اجلي�ض للواء احلر�ض اجلمهوري

و�لتي  كلم   10 �ل��ط��رق  �ضباق  يف  �جلي�ض  بطولة  �أقيمت   

)�لطريق  عم�ضيت   – �لند�ف  ميالد  ثكنة  من  �نطلقت 

نقطة  حيث  فالبرتون  �لرببارة،  �ملن�ضف،  باجتاه  �لبحرية(، 

�لو�ضول. وقد �ضارك فيها 24 فريًقا من خمتلف قطع �جلي�ض 

لو�ء �حلر�ض �جلمهوري  �لإجمايل  �لت�ضنيف  وحّل يف  ووحد�ته، 

وفوج  �لثاين،  �ملركز  يف  �لثالث  �لتدخل  فوج  �لأول،  �ملركز  يف 

�لإف��ر�دي،  �لت�ضنيف  يف  �أّما  �لثالث.  �ملركز  يف  �لبحر  مغاوير 

و�ملعاون  �لأول،  �ملركز  يف  عو��ضة  بالل  �أول  �لعريف  حّل  فقد 

�أول ح�ضني عو��ضة يف �ملركز �لثاين )كالهما من لو�ء �حلر�ض 

�جلمهوري(، و�جلندي ز�هر زين �لدين من لو�ء �مل�ضاة �خلام�ض 

يف �ملركز �لثالث.

ريا�صة �صد املخدرات �خل��ري��ة  �للبنانية  �جل��م��ع��ي��ة  ن��ّظ��م��ت 

طر�بل�ض  مدينة  يف  و�ل��ت��اأه��ي��ل  ل��الإ���ض��الح 

ن�ضاطات ريا�ضية يف منا�ضبة �ليوم �لعاملي ملكافحة �ملخدر�ت. 

قتالية،  عرو�ض  قّدمت  �ملخدر�ت«،  �ضد  »ريا�ضة  �ضعار  وحتت 

مع  �جلي�ض  فريق  تبارى  وقد  �ألعاب  عّدة  يف  مباريات  وجرت 

�لأخر  ملعب  على  طر�بل�ض  �ملتحد  ن��ادي 

لكرة �ل�ضلة و�نتهت �ملبار�ة مل�ضلحة �جلي�ض 

طر�ب�ل��ض  ن�ادي  مع  �جلي�ض  تبارى  كم��ا   ،54-56 بنتيجة 

ا  �أي�ضً وفاز  �لقدم،  لكرة  �ضمر�ء  �أبي  �ملنار  ملعب جامعة  على 

بنتيجة 2-6.

مربوك
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�جلائزة

400.000 لرية لبنانية

تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�صابقة 

»اجلي�ض« لقرائها وتخ�ص�ض للفائزين فيها 

جوائز مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�صطة القرعة على اربعة 

فائزين.

• ت�صتبعد كل م�صابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�صح داخل املربعات 

وتر�صل ال�صفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة اجلي�ض  العنوان  • تر�صل احللول اىل 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�ض« - 

»م�صابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�صتطاعة امل�صرتك ت�صليم امل�صابقة 
ثكنات اجلي�ض يف جميع املناطق.

اآخر متوز 2017. • اآخر موعد لقبول احللول 
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
ق

اب
�ص

مل
 ا

ط
و

ر
��

�ص

ء
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�ضياج  و�أرك��ان،  قيادة   �1

�لوطن، ُحّب.

ومازَح،  د�عَب  ر�حلة،  2� ممثلة م�ضرية 

غّنجوهم.

3� م�ضى م�ضية �ملقّيد، رفيقي يف �لعمل، 

عا�ضمة �أوروبية.

�لثاين  �ل�ضم  �ر�ضدها،  �فريقية،  دولة   �4

لأديب �أمركي زجني ر�حل.

ُعمر،   ، َ تكربرَّ �لن�ضان،  ياأكله  ما   �5

�لذئب.

كاتَبت،  ف��الن،  و�ل��د  �خلبز،  ييب�ض   �6

ندَم.

7� مدينة بلجيكية ب�ضاحية �لعا�ضمة، 

زمان طويل، �ضبّي.

�خلليج،  ج��زر  م��ن  ك���رمي،  حجر   �8

ح�ضَل.

9� يو�جهونها، نقي�ض �ضغر، عائ�ض.

يقوى  �إنتمو�،  نوتة مو�ضيقية، عندي،   �10

وي�ضتّد.

�لورع،  �لزوج  مبعنى  �ل�ضدع،  �أ�ضلح   �11

فرَح.

12� نطيل �لنظر �ىل، عاد، �ضلَك �لطريق، 

خبز ياب�ض.

لر�ضام  �لثاين  �ل�ضم  �أمركية،  ولية   �13

فرن�ضي ر�حل، دولة �أوروبية.

14� �ل�ضم �لثاين ملمثلة �أمركية ر�حلة، 

مقبل، منقار �لطائر �جلارح، هدَم.

حرف  �ضعيف،  رجل  �لو�لدين،  �أحد   �15

عطف.

ه���نّي، مم��ث��ل وخم��رج  ل��ل��م��ن��ادى،   �16

فرن�ضي.

17� يرّب بالوعد، فزَع من، ي�ضتعمل للنوم.

يف  �جليو�ض  وتطلقها  ت�ضتخدمها   �18

�ضمر  ر�حلة،  لبنانية  �ضاعرة  �لقتال، 

مت�ضل.

19� يتقابالن، ت�ضدر عن ��ضحاب �ل�ضاأن، 

ثوب و��ضع.

موؤلف  ر�حل  بريطاين  و�ضحفي  �أديب   �20

غّطى،  بوند،  جيم�ض  رو�ي��ات  �ضل�ضلة 

غز�ل.

21� �ل�ضجن، رجَعت، عا�ضمة �آ�ضيوية.

اأفقًيا:

عمودًيا:

ال�ف�ائ�زونال�ف�ائ�زون

• املوؤهل عبدالل�ه �صفا
لو�ء �مل�ضاة �لتا�ضع.

الزعبي  اأول علي  • اجلندي 
لو�ء �مل�ضاة �ل�ضابع.

اليا�ض نعمه • اجلندي 
�ملجمع �لع�ضكري - جونيه.

• بول�ض �صوما 
زوق مكايل.

لل سس اا بب لل اا لل وو اا لل اا تت اا عع رر دد مم لل اا

وو مم وو سس رر جج يي نن اا غغ لل وو فف رر اا وو لل

غغ يي اا وو دد يي مم تت حح دد فف اا نن اا رر يي تت

اا هه وو تت لل بب وو نن تت قق زز اا رر بب كك سس
نن يي يي وو نن وو نن سس يي لل يي تت وو دد
وو رر دد نن اا تت اا يي نن وو تت سس اا نن يي
فف كك مم يي رر وو سس دد نن وو عع يي فف

تت لل رر اا جج يي
يي رر مم عع لل اا يي نن اا هه بب تت عع اا نن اا

بب نن اا جج لل طط هه نن اا دد يي سس

صص بب يي طط خخ لل اا نن بب اا نن يي دد لل اا نن اا سس لل

رر اا وو نن يي رر لل اا يي لل دد وو بب نن اا
مم تت وو سس جج مم رر بب مم ء لل نن تت رر كك

اا لل وو غغ نن اا وو رر دد يي دد اا تت يي يي
لل حح اا ء اا رر حح رر نن اا فف وو

بب يي قق نن رر كك اا لل وو قق

رر اا بب اا لل اا نن بب اا يي بب اا بب رر سس اا يي لل اا

اا تت اا قق بب سس لل اا بب رر سس سس اا يي يي

زز يي لل بب وو بب مم وو لل وو كك يي عع اا بب رر تت

يي تت سس يي لل لل جج اا يي بب دد نن وو يي لل هه

لل وو هه لل اا وو بب اا مم هه اا نن جج لل اا عع سس مم

بها  ُت��ط��ل��ى  م�����ادة   �1

فيزيائي  نهو�ض،  �ل�ضفن، 

مدينة  �لبنزين،  �إكت�ضَف  �إنكليزي 

لبنانية.

�ل�ضهر �خلام�ض، مرفاأ يف  2� يتعّلقون ب�، 

قرب�ض.

ر�حلة،  لبنانية  م�ضرحية  ممثلة   �3

ر. �ضمر منف�ضل، هّياأ وقدرَّ

رتبة  �لقطن،  �ل��ذب��اب،  وط��نرَّ  �ضّوت   �4

ع�ضكرية.

5� مت�ضابهان، منا�ض، مو�ضعه، يقنط.

يف  وز�رة  رئي�ض  �أول  �ملغرب،  يف  مدينة   �6

باك�ضتان.

7� �أربط و�أ�ضّد، �نتبَه و��ضتيقَظ 

من �لنوم، �أفاَد.

ر�حل  م�ضري  �أديب  ع�ضكرية،  رتبة   �8

�ل�����م��ر�أة،  حت��ري��ر  �ىل  ب��ال��دع��وة  �إ�ضتهر 

للنه��ي.

9� فاّرون، �أكّبل.

لبناين،  �ورك�ضرت�  وقائد  مو�ضيقي   �10

م�ضّور، �ضّوت �ظفارها بعد �لق�ّض.

�أق�ّض،  مثل،  �إق��رتَب،  مت�ضل،  �ضمر   �11

مدينة �ضينية.

�ملتوجب عليه،  �لنحل، دفَع  12� يعطيه 

�ل�ضم �لثاين ل�ضاعر برتغايل، �أريد.

�أ�ض��ّد  �ل��ى،  و�ضل��و�  ت�ضّرعه��ا،   �13

�لعق��دة.

ر�حل،  �إ�ضكتلندي  و�ضاعر  كاتب   �14

فيل�ضوف �ضيني.

15� و�لد و�لدك، جاهلي �ضرَب به �ملثل يف 

�لعي و�لبالهة، �إكتمل.

نحاول  يفّك،  �ل�ضعر،  ن  ويح�ضّ يرّقق   �16

فعل.

فقرة،  مو�ضيقية،  نوتة  �إح�ضا�ضه،   �17

�ضامن.

�إنكليزي،  وكيميائي  فيزيائي   �18

نحا�ض، �أهلَك �ل�ضيء، ورك، تنّبَه ل�.

�لتحّفظ  حقيقي،  وغر  خيايّل  �أمر   �19

و�لتوّقي من، مدينة هولندية.

20� يجري يف �لعروق، تتغّرين 

كوميدي  ممثل  وتتحّولني، 

�إنكليزي ر�حل.
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مالرو: • اأندره 
رو�ئي ودبلوما�ضّي فرن�ضي 

)1901 � 1976(. ناقد �أدبي 

موؤلفاته:  م��ن  وف��ّن��ي. 

م�ضر  �ل��غ��رب،  �إغ����ر�ء 

�لب�ضر.

كاراليل: • توما�ض 
�إنكليزي  وناقد  م��وؤرخ 

حارب   .)1881  �  1795(

�مل���ادي���ة و�ل��ع��ق��الن��ي��ة، 

ونادى بفل�ضفة �لعمل.

 • اأوليفر غولد �صميث:

�أدي����ب و���ض��اع��ر ورو�ئ���ي 

وم�������ض���رح���ي ���ض��ع��ب��ي 

 �  1728( �إن��ك��ل��ي��زي 

�إيرلند�.  يف  ولد   .)1774

�لرّحالة،  �أعماله:  من 

�ل���ق���ري���ة �مل���ه���ج���ورة، 

حتّب  �ّن��ه��ا  وم�ضرحية 

�ل�ضيطرة.

�ألرزة

�إيطاليا

�لكامرون

برنامج

بو�ضطن

باري�ض

بر�ءة

تربيز

متا�ضك

تنز�نيا

ثمر

جز

جونية

حطب

حالت

خط

ديوجين�ض

دفة

در�جة

د�نوب

دبور

دير �لزور

ذهب

روبيكون

ربيع

رجب

رونز�

ر�نغون

ريال

ر�مبو

�ضانتو�ض

�ضائق

�ضكوكو

�ضافيتا

�ضيدنايا

�ضباح

عطاء

فنزويال

فل�ضطني

قادي�ضا

كولومبيا

كمبوديا

كناريا

لرة

منازل

مطر

مو�ضكو

نابويل

قامو�ض �ضغر

احلل بني يديك

�ضعبة �حلل�ضهلة �حلل

اا مم  نن  اا  زز  لل  جج  مم  اا  نن  رر  بب  ذذ  هه  بب   
يي مم  دد  عع  جج  صص  اا  كك  وو  لل  وو  مم  بب  يي  اا   
دد دد  فف  يي  وو  اا  لل  يي  رر  ةة  تت  صص  بب  طط  حح   
وو يي  ةة  بب  نن  فف  دد  كك  نن  دد  اا  بب  رر  جج  بب   
بب وو  اا  رر  يي  يي  رر  نن  وو  اا  لل  اا  نن  اا  فف   
مم جج  وو  زز  ةة  تت  اا  اا  غغ  نن  اا  حح  لل  دد  لل   
كك يي  بب  تت  نن  اا  جج  رر  نن  وو  حح  يي  قق  يي  سس   
شش نن  مم  بب  شش  وو  ةة  يي  اا  بب  وو  سس  اا  رر  طط   
اا سس  اا  رر  كك  بب  رر  اا  رر  زز  خخ  اا  دد  اا  يي   
اا يي  رر  يي  وو  رر  مم  سس  نن  وو  طط  ء  يي  لل  نن   
يي اا  طط  زز  كك  اا  طط  فف  جج  زز  كك  قق  شش  زز  تت   
اا لل  بب  اا  وو  ء  رر  لل  اا  يي  رر  سس  اا  وو  نن   
نن يي  اا  رر  لل  ةة  سس  اا  نن  تت  وو  سس  وو  رر  طط   
دد رر  رر  وو  ثث  يي  تت  نن  زز  اا  نن  يي  اا  مم  سس   
يي زز  يي  بب  مم  رر  اا  نن  وو  كك  يي  بب  وو  رر  وو   
صص ةة  سس  دد  رر  اا  لل  كك  اا  مم  يي  رر  وو  نن  بب   
كك سس  اا  مم  تت  نن  اا  بب  وو  لل  يي  ء  اا  طط  عع   
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هل تريد �أن 

تكت�ضف ما 

هو خمّباأ يف 

د�خل �ل�ضورة؟

ما عليك 

�إّل �أن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�ضطها، على 

�أن تكون  

�مل�ضافة قريبة 

جًد�، ثم حاول 

بعد ثو�ن �أن 

تبعد �ل�ضورة 

تدريًجا، 

حماوًل �أن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�ضل �ىل 

روؤية �لأ�ضكال 

�لثالثية 

�لأبعاد �لتي 

�ضتظهر 

�أمامك. 
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مل يت�ضّرف �جلي�ض يوًما بد�عي �لثاأر و�لنتقام، بل د�ئًما حتت خيمة �لقانون ووفق 

ما تقت�ضيه م�ضلحة �لوطن و�ملو�طن، و�لو�جب �لع�ضكري �لذي �أق�ضم على �لقيام 

به كاماًل من دون �أّي نق�ضان، فهو مل يلغ يِف �أّي ظرف من �لظروف، من قامو�ض 

مفرد�ته �لعبارة �ملاألوفة �لقائلة: »�إحالة �لق�ضية على �لق�ضاء �ملخت�ض«.

هو ل يف�ضل يف �أّي �ضاأن خارج عن حدود �ضالحياته. �إّنه ي�ضبط من خرجو� على 

و�أخو�تهم،  �إخو�نهم  ف�ّض م�ضكالتهم مع  �ل�ضالح يف  ��ضتخدمو�  ومن  �لقانون، 

�آل بهم �لأمر �إىل �لعتد�ء على حقوق �لآخرين، ومن �ضّولت لهم نفو�ضهم  ومن 

�أّن  �ملتاجرة باملمنوعات وترويج �لآفات و�حرت�ف �لأعمال �ملخّلة بالآد�ب. وكما 

�لنائب يف �أّي حمافظة �أو ق�ضاء �أو د�ئرة، هو نائب �لأّمة باأكملها، فاإّن �جلندي من 

ا. �أّي منطقة �أتى، هو جندي هذه �لأّمة �أي�ضً

�لأّول  �لّرمز  تبقى  �أّنها  �إجناز�تها  �أرفع  ومن  للجميع،  هي  �لع�ضكرية  �ملوؤ�ض�ضة 

ودين،  ومذهب  وقرية،  وبلدة  مدينة  كّل  من  قادمون  �أبناوؤها  �لوطنّية.  للوحدة 

وثقافة ومعرفة، يعلنون �لولء للوطن ويق�ضمون و�أيديهم على �لعلم. وكما هم 

يتدربون على ��ضتخد�م �ل�ضالح و�ملحافظة على �ملر�كز و�ملو�قع، فاإّنهم يتدّربون 

على معرفة تفا�ضيل �لقو�نني و�حرت�م �لأ�ضول �لجتماعية و�لإن�ضانية. من مّنا ل 

يتذّكر جنودنا وهم يخلون عائالت من قاتلوهم و�أحرقو� �آلياتهم يف �أكر من 

موقعة ومعركة يف �لد�خل وعند �حلدود؟

�جلندي ملك للوطن، و�ضدره يقي �ملو�طن كيد �لأعد�ء، وبالتايل فاإّن �أّي ر�ضا�ضة 

وهنا  مو�طنيه،  بجميع  �لوطن  �إىل  ثّم  �جلي�ض  �إىل  توّجه  �إمّنا  �إليه،  توجه  غدر 

�خلطيئة �لكربى.

العميد علي قان�صو

مدير التوجيه

حتت خيمة القانون

عبارة
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