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للقيادة  �صهاب  فوؤاد  كّلية  اجلمهورية  رئي�ش  فخامة  زار 

ا�صتقباله قائد اجلي�ش يف ح�صور رئي�ش  والأركان، وكان يف 

القيادة. والزيارة هي الأوىل  الأركان وعدد من كبار �صباط 

اّطلع على  الكّلية، حيث  اإىل  لرئي�ش جمهورية  من نوعها 

ل عن اأو�صاعها. �صري التعليم العايل، وا�صتمع اإىل �صرٍح مف�صّ

يرافقه وفد من كبار  العماد جوزاف عون  قائد اجلي�ش  قام 

الأمريكية.  املتحدة  الوليات  اإىل  ر�صمية  بزيارة  ال�صباط 

بني  �صنوًيا  يعقد  الذي  الدوري  اللقاء  اإطار  يف  اأتت  الزيارة 

م�صوؤولني اأمريكيني وم�صوؤولني عن اجليو�ش التي يقّدمون لها 

م�صاعدات ع�صكرية.

ت�صّلم اجلي�ش من الوليات املتحدة الأمريكية الدفعة الثانية 

يف  اأُقيم  احتفال  يف  وذلك  توكانو«،  الـ»�صوبر  طائرات  من 

وال�صفرية  اجلي�ش،  قائد  ح�صره  اجلوية،  حامات  قاعدة 

الأمريكية على راأ�ش وفٍد من ال�صفارة، اإىل جانب عدد من 

كبار ال�صباط.
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زار فخامة رئي�ش اجلمهورية العماد مي�سال عون كّلية فوؤاد 

�سهاب للقيادة والأركان يف الريحانية، وكان يف ا�ستقباله قائد 

اللواء  الأرك��ان  رئي�ش  ح�سور  يف  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ش 

والزيارة  القيادة.  الركن حامت ماّلك وعدد من كبار �سباط 

حيث  الكّلية،  اإىل  جمهورية  لرئي�ش  نوعها  من  الأوىل  هي 

ل عن  اّطلع على �سري التعليم العايل، وا�ستمع اإىل �سرٍح مف�سّ

اأو�ساع الكّلية و�سوؤونها.

والتقى الرئي�ش عون �سباط دورة الأركان الذين تخّرجوا نهاية 

تابعوا  الذين  الأجانب  بال�سباط  املن�سرم، مرّحًبا  �سهر حزيران 

الدورة، واأّكد اأّن املعلومات الع�سكرية القّيمة وتبادل اخلربات 

بني اجليو�ش ي�سهمان يف رفع امل�ستوى الحرايف، ويعّززان القدرة 

على اإدارة املعركة والتن�سيق بني خمتلف الأ�سلحة، وقد جتّلى 

ذلك خالل التجربة الفريدة للجي�ش اللبناين يف معركة »فجر 

مالحقة  �سعيد  على  الأمنية  الإجن��ازات  جانب  اإىل  اجلرود«، 

اخلاليا الإرهابية يف الداخل.

داعًيا  الدورة،  �سباط  اإىل  بالتهنئة  الرئي�ش  فخامة  توّجه  ثّم 

اكت�سبوها،  التي  واملهارات  املعلومات  ا�ستثمار  اإىل  اإّياهم 

ومتمّنًيا لهم النجاح يف حياتهم الع�سكرية.

ام يا�سني درًعا  وقّدم قائد الكّلية العميد الركن الطّيار ب�سّ

تذكارية اإىل رئي�ش اجلمهورية �ساكًرا اإّياه على الزيارة.

بعد ذلك، حتّدث قائد اجلي�ش اإىل ال�سّباط املتخّرجني، و�سّدد 

على »اأهمّية الدور الذي يوؤديه ال�سباط الأركان يف وحداتهم اإذ 

اأّن  ال�سحيح، معترًبا  القرار  اتخاذ  ي�سهمون ب�سكٍل حا�سم يف 

معركة »فجر اجلرود« كانت خري دليل على ذلك«.

ال�سباط  اإىل  بالتهنئة  اجلي�ش  قائد  ت��وّج��ه  اخل��ت��ام،  ويف 

املتخّرجني، متمّنًيا لهم التوفيق يف وظائفهم امل�ستقبلية.

زيارات
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الوطني  ال��دف��اع  وزي���ر  زار 

ي��ع��ق��وب ري���ا����ش ال�����س��ّراف 

»الأ�سبوع  �سارك يف معر�ش  باري�ش، حيث  الفرن�سية  العا�سمة 

.»Eurosatory 2018 العاملي للدفاع والأمن

 Florence ال�سّيدة  الفرن�سية  نظريته  ال�سّراف  الوزير  والتقى 

التي تعّهدت  والقرو�ش  الهبة  Parly، وبحث معها يف مو�سوع 
اللبناين،  اجلي�ش  مل�ساعدة   2 روم��ا  موؤمتر  خالل  فرن�سا  بها 

باآلية تنفيذها وفق ما يتنا�سب مع حاجات اجلي�ش  واملبا�سرة 

اللبناين من اأ�سلحة ومعدات ع�سكرية وبرامج تدريب.

��ا،  وت���ن���اول ال��ب��ح��ث اأي�����سً

ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 

تعزيزها،  و���س��ب��ل  ال��ب��ل��دي��ن 

الأو����س���اع  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

وال��ت��ط��ّورات ال��ت��ي مي��ّر بها 

�سّيما  ل  وامل��ن��ط��ق��ة،  لبنان 

اأزمة النزوح ال�سوري. وقد �سرح 

النعكا�سات  ال�سّراف  الوزير 

على  ال��ن��زوح  لهذا  ال�سلبية 

اللبنانية،  التحتية  البنى 

م�سدًدا على حق النازحني يف 

العودة الآمنة اإىل �سوريا، داعًيا 

م�ساعدة  اإىل  الدويل  املجتمع 

لبنان يف حتقيق هذه العودة.

القرارات  لبنان  التزام  اللقاء،  خالل  ال�سراف  الوزير  واأّك��د 

الدولية ل �سّيما القرار 1701 منّوًها بالتعاون القائم بني اجلي�ش 

التي  هي  ا�سرائيل  اأّن  اإىل  ولفًتا  ال�»يونيفيل«،  وقّوات  اللبناين 

ت�ستمّر بانتهاك ال�سيادة اللبنانية.

من جهتها، اأّكدت الوزيرة Parly حر�ش بالدها على الوقوف 

اإىل جانب لبنان ودعم موؤ�س�ساته، منّوهة بدور اجلي�ش اللبناين 

يف احلفاظ على ال�ستقرار.

كذلك، عقد الوزير ال�سراف والوفد املرافق �سل�سلة لقاءات مع 

والأمن«  للدفاع  العاملي  »الأ�سبوع  يف  العار�سة  ال�سركات  اأبرز 

زيارات
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وزير الدفاع الوطني يزور فرن�صا

وي�صارك يف معر�ش »الأ�صبوع العاملي للدفاع والأمن«

Hemus ويف املعر�ش البلغاري ...

����س���ارك ال���وزي���ر 

ال�������������س������ّراف يف 

معر�ش  اف��ت��ت��اح 

للعام   Hemus
اأقيم يف  الذي   2018

 Plovdiv مدينة 

ب���ل���غ���اري���ا،  يف 

اأب��رز  واّط��ل��ع على 

ال�سناعات الع�سكرية املعرو�سة واأحدثها.

كان يف ا�ستقبال الوزير ال�سّراف ال�سفري اللبناين يف بلغاريا ال�سّيد توفيق جابر، يف 

املعر�ش،  افتتاح  خالل  ال�سّراف  الوزير  التقى  وقد  اللبنانية.  اجلالية  من  وفد  ح�سور 

رئي�ش جمهورية بلغاريا ال�سّيد Rumen Radev الذي اأ�ساد بالعالقات الثنائية املمّيزة 

بني البلدين، وبالدور الإيجابي الذي تقوم به اجلالية اللبنانية يف بلغاريا.



م�����ن ج��ه��ت��ه، 

����س���ك���ر ال����وزي����ر 

الرئي�ش  ال�����س��ّراف 

مثّمًنا  البلغاري 

بني  ال���ع���الق���ات 

اللبناين  ال�سعبني 

وعقد  والبلغاري. 

مع  اج���ت���م���اًع���ا 

ن���ظ���ريه ال�����س��ّي��د 

 Karakachanov
وب�����ح�����ث م��ع��ه 

ع�����الق�����ات  يف 

الدفاعي  التعاون 

املعلومات  تبادل  جمال  يف  �سّيما  ل  البلدين،  بني  والع�سكري 

ودعم القوات البحرية يف اجلي�ش اللبناين، بالإ�سافة اإىل حتديث 

�سالح املدّرعات وتاأمني حاجات اجلي�ش من الذخرية.

لة من اخلرباء عن اأهم تقنيات التكنولوجيا العالية الدقة واأحدثها، والربامج والأنظمة الإلكرونية  وا�ستمع اإىل �سروحات مف�سّ

منها مع حاجات  يتنا�سب  اأن  وما ميكن  الع�سكرية،  والطوافات  والطائرات  والآليات  واملعّدات  والتجهيزات  املراقبة  واأجهزة 

اجلي�ش اللبناين.

القوات  بقائد  املعر�ش،  هام�ش  على  ال�سّراف  الوزير  واجتمع 

ح�سور  يف   ،Jean Pierre Pousset اجلرنال  الفرن�سية  الرّبية 

الفرن�سي.  اجلي�ش  يف  ال�سباط  كبار  من  وعدد  املرافق  الوفد 

بالإ�سافة  التعاون بني اجلانبني،  �سبل تفعيل  تناول الجتماع 

التجهيز  �سعيَدي  على  اللبناين  اجلي�ش  حاجات  تلبية  اإىل 

والتدريب.

كما كانت للوزير ال�سّراف زيارة اإىل املديرية العامة للت�سّلح 

جناح  واإىل  الفرن�سية،  البحرية  والقيادة  اخلارجية  والعالقات 

ال�سركة اللبنانية JBI املتخ�س�سة يف تطوير اآلت الر�سد احلراري.
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قام قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون يرافقه وفد من كبار ال�صباط 

اأيام  عدة  ا�صتمرت  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإىل  ر�صمية  بزيارة 

)اأواخر حزيران املا�صي(، التقى خاللها كبار امل�صوؤولني الع�صكريني 

املتحدة  الوليات  اإىل  عون  للعماد  الثالثة  هي  الزيارة  الأمريكيني. 

الأمريكية منذ ت�صّلمه مهماته قائًدا للجي�ش، وهي اأتت يف اإطار اللقاء 

عن  وم�صوؤولني  اأمريكيني  م�صوؤولني  بني  �صنوًيا  يعقد  الذي  الدوري 

اجليو�ش التي يقّدمون لها م�صاعدات ع�صكرية.

اجتماعات ولقاءات مثمرة يف زيارة 

قائد اجلي�ش الوليات املتحدة الأمريكية

م�صوؤولون اأمريكيون: 

من بني اجليو�ش التي دّربناها 

وحده اجلي�ش اللبناين يتمّتع 

ب�صفات ت�صاهي �صفات جي�صنا

اأبرز ما ي�سّجل من نتائج لهذه الزيارة، هو الإيجابية التي مّيزت 

ا الجتماع الذي عقد يف البنتاغون  جميع لقاءاتها، وخ�سو�سً

العايل  تقديرهم  عن  الأمريكيون  امل�سوؤولون  خالله  وع��رّب 

حلرفية اجلي�ش اللبناين. ويف ما يتخطى الإ�سادة والتنويه باأداء 

ا�ستخدام  يف  وكفاءاتهم  وقدراتهم  اللبنانيني  الع�سكريني 

اأمريكيون كبار  �سباط  �سّرح  احلديثة،  والتقنيات  الأ�سلحة 

ا، ولكّن اجلي�ش اللبناين هو الوحيد الذي  باأنهم دّربوا 30 جي�سً

يتمتع ب�سفات ت�ساهي �سفات اجلي�ش الأمريكي على �سعيد 

الندفاع واملبادرة ف�ساًل عن الوطنية والإخال�ش، معربني عن 

هذه  البلدين.  جي�سي  بني  القائمة  بال�سراكة  افتخارهم 

دعم  عن  البنتاغون  يف  م�سوؤولني  اإع��راب  عّززها  الإيجابية 

مطلق ل�ستمرار تقدمي امل�ساعدات اإىل اجلي�ش اللبناين.

قائد  التقى  الأمريكيني،  بامل�سوؤولني  الجتماع  م��وازاة  يف 

اجلي�ش والوفد املرافق له ح�سًدا من اأبناء اجلالية اللبنانية يف 

اليوم الأول من الزيارة وحتّدث اإليهم، كما عاد والتقى عدًدا 

على  اأقامه  ع�ساء  يف  والأمريكية  اللبنانية  ال�سخ�سيات  من 

�سرفه ال�سفري اللبناين يف الوليات املتحدة الأمريكية غربيال 

اإليزابيت  لبنان  يف  الأمريكية  ال�سفرية  كانت  وقد  عي�سى، 

الذي  بالدور  اإمياًنا منها  اللقاءات،  ريت�سارد حا�سرة يف جميع 

ي�سطلع به اجلي�ش اللبناين، وب�سرورة موا�سلة دعمه. 

الوليات املتحدة هي الداعم الأ�صا�صي للجي�ش اللبناين

الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  اللبناين  ال�سفري  نّظم 

جوزاف  العماد  اجلي�ش  لقائد  ا�ستقبال  حفل  عي�سى،  غربيال 

اللبنانية،  ال�سفارة  مبنى  يف  احلفل  اأقيم  املرافق.  والوفد  عون 

الفاعليات  وبع�ش  اللبنانية  اجلالية  اأبناء  من  ح�سد  وح�سره 

الأمريكية ويف مقّدمهم ال�سفرية الأمريكية يف لبنان ال�سيدة 

اإليزابيت ريت�سارد.

العماد عون �سكر ال�سفري اللبناين على تنظيم هذا اللقاء، 

بدور اجلالية  نّوه  للجي�ش، كما  الداعمة  مثنًيا على مواقفه 

بوطنها  وبارتباطها  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اللبنانية يف 

له  للبنان  ال�سديق  البلد  هذا  يف  وجودكم  »اإّن  وق��ال:  الأم، 

اأهمية كربى، فاأنتم �سفراء لوطنكم هنا، حتملون همومه 

رغم بعد امل�سافة اجلغرافية، لكنني واثق باأن ارتباطكم به 

عميق وقوي. لبنان بحاجة اإليكم حتى ولو كنتم تعي�سون 

يف الغربة، وكل مواطن لبناين ي�ستطيع م�ساعدة وطنه اأينما 

نعلم  للم�ساعدة.  جهًدا  توّفرون  ل  باأنكم  واثق  واأنا  ُوجد، 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  احلياة  يف  انخراطكم  مدى  جميًعا 

هذا  يف  وتنجزونه  حتّققونه  مب��ا  نفتخر  واإذ  الأم��ريك��ي��ة، 

املجال، فاإن لبنان ينتظر منكم دوًرا اأكرب يف امل�ساعدة عرب 

عالقاتكم وتوا�سلكم مع امل�سوؤولني الأمريكيني«.

الأمريكية  املتحدة  »الوليات  اأّن  اإىل  عون  العماد  ولفت 

الداعم  فهي  لذا  يهّمها،  وا�ستقراره  للبنان،  �سديقة  دولة  هي 

الأ�سا�ش للجي�ش اللبناين اإمياًنا منها باأّنه الوحيد القادر على 

امل�ساعدات  من   %90« اأن  اإىل  م�سرًيا  ال�ستقرار«،  هذا  �سمان 

التي يتلقاها اجلي�ش م�سدرها الوليات املتحدة الأمريكية«.

ا  كما تطّرق العماد عون اإىل الو�سع العام يف املنطقة وخ�سو�سً

واجتماعية  واقت�سادية  اأمنية  تداعيات  من  له  وما  �سوريا،  يف 

�سبكة  �سّكل  اجلي�ش  اأّن  موؤّكًدا  اللبنانية،  ال�ساحة  على 

اأمان للبنان واللبنانيني عرب جهوده املتوا�سلة يف حفظ الأمن 

وال�ستقرار، واأ�ساف: »اجلي�ش م�ستمر بتنفيذ املهمات املوكلة 

اإليه، من حماية احلدود اإىل ال�ستقرار الداخلي. نتابع مهمتنا 

اأهم  وهما  لنا،  �سعبنا  وحمبة  بق�سيتنا  باإمياننا  مت�سّلحني 

القائد يلقي كلمة يف مبنى ال�سفارة اللبنانية

اإعداد: اإلهام ن�صر تابت



اأ�سلحتنا... لقد كّنا اأول جيو�ش العامل التي حاربت الإرهاب 

مبعركة  م��روًرا  الأليمة،  اأيلول  اأح��داث  قبل   2000 العام  منذ 

نهر البارد حيث قدم اجلي�ش 177 �سهيًدا، و�سوًل اإىل معركة 

»فجر اجلرود«، وهنا اأ�سكر الوليات املتحدة الأمريكية على 

الق�ساء  يف  فاعل  دور  لها  كان  التي  الع�سكرية  امل�ساعدات 

ولي�ش  الإرهاب  يواجه  باأ�سره  العامل  الإرهاب ع�سكرًيا.  على 

الق�ساء عليه، ول نزال نالحق  ا�ستطعنا  نحن فقط، ولكننا 

اأّي خلية اإرهابية حتاول زعزعة الأمن وال�ستقرار يف لبنان«.

اأنتم �صركاوؤنا

كل  يف  واملنت�سر  املقيم  اللبناين  ال�سعب  عون  العماد  وحّيا 

يف  له  ودعمه  اجلي�ش  جانب  اإىل  وقوفه  على  العامل  اأ�سقاع 

»اأنتم  وق��ال:  اجل��رود«،  »فجر  معركة  يف  ا  وخ�سو�سً م�سريته 

واملعنوي«.  املادي  بدعمكم  الذي حققناه  الن�سر  يف  �سركاوؤنا 

وختم باأن اجلي�ش يتابع م�سرية تطوير وحداته ورفع م�ستواها 

املوؤ�س�سة  يدعمون  الذين  الأ�سدقاء  مع  التدريب  خالل  من 

هذا  يف  م�سرًيا  جديد  عتاد  ا�ستقدام  خالل  ومن  الع�سكرية، 

العمل  اأّن  اإىل  ولفًتا  توكانو«،  »�سوبر  طائرات  اإىل  ال�سياق 

كما  امل��راأة.  دور  وتعزيز  الطبابة  لتطوير  املوؤ�س�سة  يف  م�ستمر 

وّجه حتية اإىل �سهداء اجلي�ش اللبناين، موؤكًدا اأّن اجلي�ش لن 

ين�ساهم ولن ين�سى عائالتهم.

اجلي�ش  ب��دور  فيها  اأ�ساد  عي�سى  لل�سفري  كلمة  وكانت 

الأمريكية  املتحدة  للوليات  �ساكًرا  وت�سحياته،  اللبناين 

ال�سفرية  بدور  للجي�ش، منوًها ب�سكل خا�ش  امل�ستمر  دعمها 

الأمريكية يف لبنان.

لقاء رئي�ش هيئة الأركان امل�صرتكة

جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  التقى  لزيارته،  الثاين  اليوم  يف 

عون رئي�ش هيئة الأركان امل�سركة اجلرنال جوزف دانفورد 

واملنطقة  لبنان  العامة يف  الأو�ساع  البحث  وتناول  يف مكتبه 

التعاون  ا�ستمرار  اإىل  اإ�سافة  الإره���اب،  مكافحة  و�سبل 

اأكد  وق��د  والأم��ريك��ي.  اللبناين  اجلي�سني  بني  الع�سكري 

موا�سلة  على  م�سّر  الأمريكي  اجلي�ش  اأن  دانفورد  اجل��رنال 

دعمه للجي�ش اللبناين. 

ع يف البنتاغون اجتماع مو�صّ

�سهد اليوم الثالث لزيارة العماد جوزاف عون ووفد من ال�سباط 

اللقاء  اأي  الأه��م،  املحطة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإىل 

اجتماع  خالل  الأمريكي  اجلي�ش  يف  امل�سوؤولني  من  بعدد 

اللبنانيني  ال�سباط  �سّم  البنتاغون،  مبنى  يف  ُعقد  ع  مو�سّ

و�سباًطا اأمريكيني ومّت خالله عر�ش العالقات بني اجلي�سني 

قّدم  وقد  للبنان.  الأمريكية  الع�سكرية  امل�ساعدات  وتقييم 

اجلي�ش  ا�ستخدام  كيفية  فيه  �سرح  ا  عر�سً اللبناين  اجلانب 

ا خالل معركة »فجر اجلرود«  الأمريكية خ�سو�سً لالأ�سلحة 

للجي�ش. من جهتهم،  امل�ستقبلية  للحاجات  ت�سّوره  ثم قدم 

ا�ستمع امل�سوؤولون الأمريكيون باهتمام اإىل ما عر�سه اجلي�ش 

اأظهرها  التي  العالية  اللبناين، موؤكدين تقديرهم للكفاءة 

ا خالل معركة »فجر اجلرود«.  يف مواجهة الإرهاب وخ�سو�سً

عقب الجتماع، زار العماد عون مدافن اأرلينغتون الوطنية، 

وو�سع اإكلياًل على �سريح اجلندي املجهول.
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الجتماع بني وفد اجلي�ش اللبناين ووفد من اجلي�ش الأمريكي

يف مدافن ارلينغتون الوطنية

اإكليل على �سريح اجلندي املجهول



ثقة غالية

يف  اللبناين  ال�سفري  نّظم 

ع�ساًء  عي�سى  غربيال  ال�سيد  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

فيه  �ساركت  املرافق،  والوفد  عون  العماد  �سرف  على  ر�سمًيا 

ووزير  ريت�سارد  اإليزابيت  ال�سيدة  لبنان  يف  الأمريكية  ال�سفرية 

ال�سايغ  طوين  اخلزانة  وزير  وم�ساعد  عازار  األيك�ش  ال�سحة 

ال�سخ�سيات  من  ع��دد  جانب  اإىل  لبناين،  اأ�سل  من  وهما 

والأمريكية. اللبنانية 

اأعرّب  اأن  بداية  »اأوّد  فيها:  قال  كلمة  عون  العماد  واألقى 

اللقاء  وهذا  بيننا،  ما  يف  اللقاء  بتجدد  العميق  اعتزازي  عن 

ي�ساف اإىل �سل�سلة طويلة من حمّطات التعاون والتن�سيق بني 

املتحدة  الوليات  اأثبتت  لقد  والأمريكي.  اللبناين  اجلي�سني 

وا�ستقراره،  لبنان  اأمن  دعم  على  الدائم  حر�سها  الأمريكية 

من خالل تطوير قدرات اجلي�ش بالأ�سلحة واملعدات والربامج 

وبامل�ستوى  بها،  نفتخر  غالية  ثقة  اإنها  املتقدمة.  التدريبية 

التي  الأخ��ط��ار  مواجهة  يف  �سراكتنا  بلغته  ال��ذي  امل��رم��وق 

الإجرامية  وخمططاته  الإره���اب  خطر  وبخا�سة  تهددنا، 

ل�ستهداف اأمن ال�سعوب احلرة وقيمها«.

اإجنازات  اللبناين  اجلي�ش  حّقق  »لقد  عون:  العماد  واأ�ساف 

اقتالع  عرب  �سواء  الإره��اب،  مكافحة  �سعيد  على  كربى 

التنظيمات الإرهابية من حدودنا ال�سرقية بعد عملية »فجر 

اجلرود«، اأو عرب مالحقة خالياها يف الداخل والق�ساء عليها. 

الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  وق��وف  اأّن  فيه  �سك  ل  ومم��ا 

هذه  يف  حا�سم  ب�سكل  �ساهم  فاعل،  ك�سريك  جانبنا  اإىل 

هو  اأهميته،  من  الرغم  على  حتقق،  ما  لكّن  النت�سارات. 

توثيق  ت�ستوجب  الإرهاب،  على  طويلة  حرب  �سمن  مرحلة 

تعاوننا، وا�ستمرار التن�سيق الكامل يف ما بيننا. ونحن على 

بف�سل  الإره���اب،  على  النهائي  الن�سر  بحتمية  تامة  ثقة 

املتوا�سل  الدعم  بف�سل  وكذلك  وت�سحياته،  اجلي�ش  عزمية 

من حلفائنا، ويف مقّدمهم الوليات املتحدة الأمريكية. ويف 

هذا ال�سياق اأتوّجه بالتقدير والمتنان اإىل ال�سفرية الأمريكية 

بذلوا  لقد  ال�سفارة.  وطاقم  ريت�سارد  اإليزابيت  ال�سيدة  لبنان  يف 

بني  الروابط  وتر�سيخ  التوا�سل  لتعزيز  حثيثة  جهوًدا  جميًعا 

بلدينا خالل هذه املرحلة احل�سا�سة. كما اأثمن دور ال�سفارة 

اللبنانية يف الوليات املتحدة الأمريكية عرب �سفريها وفريقها 

الديبلوما�سي، يف �سبيل تعزيز الروابط بني البلدين، ودور اجلالية 

اللبنانية التي وجدناها خري ممثل لوطننا ور�سالته يف النفتاح 

كما  ا�ستقبالكم،  ُح�سن  اأ�سكر  ختاًما  ال�سعوب.  على 

لل�سوؤون  الدفاع  وزير  م�ساعد  كرم  روبرت  ال�سيناتور  اأ�سكر 

لبنان  مل�ساندة  اهتمام  من  اأب��داه  ما  على  الدولية،  الأمنية 

الزيارة  هذه  ت�سهم  باأن  اأملي  عن  واأعرب  وجي�سه، 

ملا  وجي�سينا  بلدينا  بني  العالقات  تعميق  يف 

يخدم تطلعاتنا وم�ساحلنا امل�سركة«.

�سّددت  ريت�سارد،  لل�سفرية  كلمة  وكانت 

ب��اإرادت��ه  منّوهًة  اجلي�ش،  دور  على  فيها 

الذي  ال�سالح  نوع  كان  مهما  القتالية 

ا�ستمرار دعم بالدها  ي�ستخدمه، وموؤّكدًة 

له.

عي�سى  غ��ربي��ال  ال�سفري  �سكر  ك��م��ا 

ال�سفرية الأمريكية على دعمها املتوا�سل 

اللبنانية  ال�سفارة  اأن  اإىل  للجي�ش، م�سرًيا 

الأم��ريك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف 

ال�سلطات  مع  جهودها  �ستوا�سل 

ا�ستمرارية  لتاأمني  الأمريكية 

هذا الدعم.

زيارة ر�سمية

ع�ساء يف ال�سفارة اللبنانية

القائد يقّدم درًعا لل�سفري اللبناين

العدد 10397





ا�ستقباالت 

وزير الدفاع

العدد 12397

�سفرية قرب�ش�سفرية الوليات املّتحدة الأمريكية

 وزير الدفاع الوطني 

ي�صتقبل �صفريتي 

الوليات 

املتحدة الأمريكية 

وقرب�ش

ريا�ش  يعقوب  الوطني  الدفاع  وزي��ر  ا�ستقبل 

الأمريكية  املّتحدة  الوليات  �سفرية  ال�سّراف 

معها  وعر�ش   ،Elizabeth Richard ال�سّيدة 

احل��دود  تر�سيم  وم�ساألة  الراهنة،  ال��ت��ط��ّورات 

وامل�ساعدات الأمريكية املقّررة للجي�ش اللبناين.

كذلك، ا�ستقبل الوزير ال�سّراف �سفرية قرب�ش 

الهبة  و�سول  عقب   Christina Rafti ال�سّيدة 

مرفاأ  اإىل  اللبناين  اجلي�ش  لدعم  القرب�سية 

لبنان  ب��الأو���س��اع يف  ال��ت��داول  مّت  وق��د  ب���ريوت. 

واملنطقة، والعالقات الثنائية بني البلدين.

... ووفًدا من الربملان الأوروبي

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني وفًدا نيابًيا من الربملان الأوروبي، 

العاقوري  �سبحي  ال�سهيد  املغوار  املقدم  موؤ�س�سة  رئي�سة  ترافقه 

ال�سّيدة ليا العاقوري، وكانت جولة اأفق تناولت الأو�ساع العامة 

التي  ل�لجهود  الوفد عن تقديره  اأعرب  واملنطقة. وقد  لبنان  يف 

حلفظ  ال�»يونيفيل«  مع  بالتعاون  اللبناين  اجلي�ش  يبذلها 

الأمن وتر�سيخ ال�ستقرار يف لبنان.

... وامللحق الع�صكري الإ�صباين

الإ�سباين  الع�سكري  امللحق  الوطني  الدفاع  وزي��ر  ا�ستقبل 

منا�سبة  يف   Jose Antonio Vega Mancera الكولونيل 

انتهاء مهّمته يف لبنان.
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الوزير ال�سابق حممد ال�سفديالنائب عدنان طرابل�سي

النائب اإدغار طرابل�سي

... و�صخ�صيات

وعدنان  طرابل�سي  اإدغ��ار  النائبني  ال�سّراف  الوزير  ا�ستقبل 

معهم  وا�ستعر�ش  ال�سفدي  حممد  ال�سابق  والوزير  طرابل�سي، 

�سوؤوًنا عامة.

... ورئي�ش جامعة البلمند

الدكتور  البلمند  جامعة  رئي�ش  ال�سّراف  الوزير  ا�ستقبل 

اللبناين  اجلي�ش  بني  القائم  التعاون  على  و�سكره  �سامل  اإيلي 

البحرية.  والدرا�سات  الطريان  يتعّلق مبيدان  واجلامعة، يف ما 

اإدارة  اللقاء الإعالن عن اتفاقية جديدة يف جمال  ومّت خالل 

منح  وتقدمي  والطّبي،  الإداري  الطاقم  وتدريب  امل�ست�سفيات 

الوزير  قّدم  اخلتام  ويف  الع�سكرية.  الطبابة  ك��وادر  لتاأهيل 

حلولها  منا�سبة  يف  البلمند  جلامعة  تقديرية  درًعا  ال�سّراف 

على  �سنة   30 وم��رور  اللبنانية  اجلامعات  ت�سنيف  يف  ثالثة 

تاأ�سي�سها.



ا�ستقباالت 

قائد اجلي�ش

العدد 14397

ال�سفري الربيطاين

ال�سفري الإيراين�سفرية مملكة الرنوج

ال�سفري الباك�ستاينال�سفري الفل�سطيني مع وفد

قائد اجلي�ش

ي�صتقبل �صفراء

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

ال�سفري الربيطاين يف لبنان ال�سّيد Hugo Shorter، وبحث معه 

بني  التعاون  وعالقات  واملنطقة  لبنان  يف  العامة  الأو�ساع  يف 

جي�سي البلدين. 

وا�ستقبل العماد عون �سفرية مملكة الرنوج يف لبنان ال�سّيدة 

العامة  الأو���س��اع  البحث  وت��ن��اول   ،Lene Natasha Lind
بالإ�سافة اإىل العالقات الثنائية والتعاون الع�سكري.

كما ا�ستقبل ال�سفري الإيراين يف لبنان حممد فتحعلي يف زيارة 

الفل�سطيني  وال�سفري  لبنان،  انتهاء مهّمته يف  ملنا�سبة  وداعّية 

وال�سفري  مرافق،  وف��ٍد  راأ���ش  على  دّب��ور  اأ�سرف  ال�سّيد  لبنان  يف 

.Aftab Ahmad Khokher الباك�ستاين يف لبنان ال�سّيد
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ع�سو جمل�ش ال�سيوخ الأمريكي مع وفد

وفد من فريق الدفاع والإدارة وفد من الكونغر�ش الأمريكي

... ووفوًدا اأمريكية 

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ع�سو جمل�ش ال�سيوخ الأمريكي 

ح�سور  يف  مرافق،  وفٍد  راأ���ش  على   Corey Booker ال�سناتور 

.Elizabeth Richard ال�سفرية الأمريكية ال�سّيدة

 Darell Issa كما التقى النائب�ني يف الكونغر�ش الأمريكي

وStephen Lunch يف ح�سور ال�سفرية Richard، وجرى البحث 

بني  التعاون  وعالقات  واملنطقة  لبنان  يف  العامة  الأو�ساع  يف 

جي�سي البلدين.

 Defense فريق  م��ن  اأم��ريك��ًي��ا  وف���ًدا  ا�ستقبل  ك��ذل��ك، 

Governance and Management Team، وبحث معه يف 
عالقات التعاون الع�سكري.

... وقائد قّوات الدفاع الفنلندية

اجلرنال  الفنلندية  الدفاع  قّوات  قائد  عون  العماد  ا�ستقبل 

ال�سّيد  ال�سفري الفنلندي يف لبنان  Jaramo Lindberg يرافقه 
لبنان  يف  العامة  الأو�ساع  البحث  وتناول   ،Matti Lassilla

واملنطقة وعالقات التعاون بني جي�سي البلدين.

... ووفًدا من الإدارة الفرن�صية

�سّم  الفرن�سية  الإدارة  من  وفًدا  اجلي�ش  قائد  العماد  ا�ستقبل 

الدفاع  وزارات  عن  وممّثلني   Stephane Pichon اجل��رنال 

واملالية واخلارجية، يف ح�سور امللحق الع�سكري الفرن�سي العقيد 

Christian Herrou. وبحث املجتمعون يف الأو�ساع العامة يف 
لبنان واملنطقة وعالقات التعاون بني جي�سي البلدين.



ا�ستقباالت 

قائد اجلي�ش

العدد 16397

امللحق الع�سكري امل�سري امللحق الع�سكري الإ�سباين

... وممّثلة الأمني العام لالأمم املّتحدة

املّتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  ممّثلة  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

العامة  الأو�ساع  يف  التداول  وجرى   ،Pernille Kardel ال�سّيدة 

والتطّورات الّراهنة. 

... ووفًدا من الحتاد الأوروبي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش وفًدا من الحتاد الأوروبي يف ح�سور العميد 

املتقاعد زياد حم�سي.

العالقات  يف  معه  وبحث   ،Fernando Ryo العقيد  الإ�سباين  الع�سكري  امللحق  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

الثنائية بني جي�سي البلدين.

كما ا�ستقبل امللحق الع�سكري امل�سري العقيد وائل حممود زكريا يف زيارة وداعّية قّدم خاللها خلفه 

العقيد حممد �سالح الدين اأحمد �سيد.

... وملحقني 

ع�صكريني

... واأمني عام املجل�ش الأعلى اللبناين - ال�صوري

الأعلى  املجل�ش  ع��ام  اأم��ني  اجلي�ش  قائد  العماد  ا�ستقبل 

اللبناين - ال�سوري الأ�ستاذ ن�سري خوري، وا�ستعر�ش معه الأو�ساع 

على احلدود اللبنانية - ال�سورية.
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ال�سّيد مي�سال املر

وفد من احتاد بلديات �سرق زحلة

الوزير ال�سابق جان لوي قرداحي مع وفد

ال�سّيدة لينا مكرزل مع وفد

... والنائب بهّية احلريري

بهّية  النائب  ع��ون  ج��وزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

احلريري، وبحث معها يف ال�سوؤون الداخلية.

... ورئي�ش هيئة التفتي�ش املركزي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش رئي�ش هيئة التفتي�ش املركزي القا�سي 

جورج عطية. 

... ووفوًدا

على  قرداحي  لوي  جان  ال�سابق  الوزير  عون  العماد  ا�ستقبل 

جتهيز  قوامها  اللبناين  للجي�ش  هبة  قّدم  مرافق،  وفٍد  راأ�ش 

م�ستو�سف طبابة منطقة جبل لبنان باملعّدات الطّبية الاّلزمة.

كما ا�ستقبل رئي�ش جمل�ش اإدارة حمطة MTV ال�سّيد مي�سال 

املر، ورئي�سة جمّلة املراأة العربية ال�سّيدة لينا مكرزل على راأ�ش 

وفٍد مرافق، ووفًدا من احتاد بلديات �سرق زحلة، وجرى التداول 

يف �سوؤون خمتلفة.







... واأُخرى على احلدود اجلنوبية

احلدود  على  املنت�شرة  الوحدات  اجلي�ش  قائد  العماد  وتفّقد 

اجلنوبية، حيث جال يف مراكزها الأمامية عند اخلط الأزرق، 

مّطلًعا على اإجراءاتها الدفاعية والأمنية للت�شّدي لأي اعتداء 

اإ�شرائيلي حمتمل، واحلفاظ على ا�شتقرار املناطق احلدودية.

وقد �شّدد العماد عون خالل لقائه ال�شباط والع�شكريني على 

اأّن لبنان يواجه ثالثة حتديات، هي العدو الإ�شرائيلي والإرهاب 

واملخدرات، معترًبا اأّن اجلي�ش يت�شّلح بقّوة احلق يف الدفاع عن 

الأر�ش واحلدود �شّد الأطماع الإ�شرائيلية. ولفت اإىل اأّن اخلطر 

م�شتمّرة  خمّططاته  لكن  كبرية،  بدرجة  اأُزيل  قد  الإرهابي 

وذلك ي�شتدعي اأق�شى درجات اجلهوزية واليقظة.

ى يف  كما اأ�شار العماد عون اإىل اأّن املخدرات اآفة قاتلة تتف�شّ

وت�شتوجب  الأعمار،  خمتلف  من  اللبنانيني  وتطال  املجتمع 

م�شادرها  على  للق�شاء  والجتماعية  الأمنية  اجلهود  ت�شافر 

والتوعية من خطرها املدّمر.

وختم مطمئًنا اإىل اأّن اجلي�ش ي�شع ال�شتقرار يف راأ�ش اأولوياته، 

اأثمان  الفقري للوطن مهما كّلف ذلك من  و�شيبقى العمود 

وت�شحيات.

جوالت 

القائد

العدد 20397

قائد اجلي�ش يتفّقد 

وحدات منت�شرة 

يف عّدة مناطق

تفّقد قائد اجلي�ش العماد جوزاف 

يف  الع�شكرية  ال��وح��دات  ع��ون 

اإىل  البقاع  فمن  مناطق.  عّدة 

له  كانت  لبنان،  وجبل  اجلنوب 

ال�شباط  خاللها  التقى  جوالت 

�شري  على  واّطلع  والع�شكريني، 

خمتلف  من  واالأو�شاع  العمل 

النواحي.

جولة يف مراكز 

لواء امل�شاة الثالث 

وفوج احلدود الرّبية الثالث

 تفّقد قائد اجلي�ش لواء امل�شاة 

الرّبية  احل��دود  وف��وج  الثالث 

الثالث، املنت�شَرين يف منطقة 

جال  حيث  الغربي،  البقاع 

على  واّطلع  مراكزهما  يف 

املّتخذة  العمالنية  التدابري 

اجتمع  كما  قبلهما،  من 

والع�شكريني،  ب��ال�����ش��ب��اط 

ل�شبط  توجيهاته  واأع��ط��ى 

الأمن على احلدود ويف قطاع 

امل�شوؤولية.
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وق����د ن�����ّوه ق���ائ���د اجل��ي�����ش 

ب���اجل���ه���ود وال��ت�����ش��ح��ي��ات 

خ��الل  ا  خ�شو�شً امل��ب��ذول��ة، 

داعًيا  النتخابية،  العملية 

تكثيف  اإىل  الوحدات  قادة 

حلماية  الأم��ن��ي��ة  ال��ت��داب��ري 

من  م��زي��د  واإىل  امل��واط��ن��ني، 

اجلهوزية وال�شتعداد للت�شّدي 

واأّك���د  ب��الأم��ن.  للعابثني 

ال�شتقرار  اأّن  ع��ون  العماد 

اأف�شل  ال��ي��وم  ه��و  ال��ب��الد  يف 

وذل��ك  م�شى،  وق��ٍت  اأي  م��ن 

يف  والح���راف  الدقة  بف�شل 

الع�شكرية  ال��وح��دات  اأداء 

خمتلف  ع��ل��ى  امل��ن��ت�����ش��رة 

الأرا�شي اللبنانية.

يف  العمل  �شري  على  خاللها  اّطلع  جولة  وبعد  الريحانية.  يف  الدعم  لواء  قيادة  عون  العماد  تفّقد  كذلك، 

الأق�شام، ا�شتمع اإىل اإيجاز عن مهّمات اللواء والأفواج التابعة له، والدور احليوي الذي ي�شطلع به يف دعم قطع 

اجلي�ش ووحداته.

يف قيادة 

لواء الدعم

وزار قائد اجلي�ش مقّر الفوج املجوقل يف غو�شطا، فجال يف املراكز واملن�شاآت التدريبية التابعة له، ثّم اجتمع 

ال�شتعالم  ووحدة  الفوج  قائد  قّدمه  اإيجاز  اإىل  وا�شتمع  الالزمة،  التوجيهات  وزّودهم  والع�شكريني  بال�شباط 

والتحليل. وقد وّجه العماد عون كلمة اأثنى فيها على اجلهود املبذولة يف الفوج لرفع م�شتوى التدريب والكفاءة 

القتالية، و�شكر بع�ش ال�شخ�شيات املدنية على ح�شورها ودعمها للموؤ�ش�شة الع�شكرية يف جمالت خمتلفة.

... والفوج 

املجوقل



الدفعة  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  من  اجلي�ش  ت�شّلم 

الثانية من طائرات ال�»�شوبر توكانو«، وذلك يف احتفال اأُقيم 

العماد جوزاف  قائد اجلي�ش  يف قاعدة حامات اجلوية، ح�شره 

عون، وال�شفرية الأمريكية ال�شّيدة Elizabeth Richard على 

راأ�ش وفٍد من ال�شفارة، اإىل جانب عدد من كبار ال�شباط.

قدرات  واإيجاز عن  بالطائرات،  الحتفال عر�ش جّوي  تخّلل 

طائرات »ال�شوبر توكانو« وموا�شفاتها القتالية وال�شتطالعية 

قّدمه قائد القوات اجلوية اللبنانية العميد الركن الطّيار زياد 

�ش  هيكل، بالإ�شافة اإىل ت�شليم الطّيارين اجلدد �شهادة تخ�شّ

بقيادة ال�»�شوبر توكانو«.

لنجدد  اليوم  »نلتقي  فيها:  قال  كلمة  عون  العماد  واألقى 

بني  التاريخية  ال�شداقة  وعالقات  الفاعل  التعاون  م�شرية 

بالغة  »حمطة  اأّنها  واعترب  واللبناين«.  الأمريكي  اجلي�شني 

ال�شابقة  للمرحلة  ا�شتكماًل  تاأتي  فهي  والدللت،  الأهمية 

»�شوبر  طائرات  من  الأوىل  الدفعة  ت�شليم  خاللها  جرى  التي 

ذلك  يعنيه  مبا  املا�شي،  العام  اللبناين  اجلي�ش  اإىل  توكانو« 

القريب  اجل��ّوي  الدعم  على  اجلي�ش  لقدرة  م�شتمّر  تطّور  من 

بف�شل املمّيزات القتالية والفّنية العالية لهذه الطائرات. كما 

اأّن هذا اللقاء يوؤكد عزم الوليات املّتحدة على دعم اجلي�ش 

يف  ا�شتقراره  على  وحر�شها  الإره��اب،  �شد  حربه  يف  اللبناين 

ن�شاطات 

القيادة

العدد 22397

يف احتفال ت�سّلم اأربع طائرات »�سوبر توكانو«

قائد اجلي�ش: جي�شنا اكت�شب ثقة املجتمع الدويل 

بفعل ما حّققه يف مكافحة االإرهاب

اإعداد: نينا عقل خليل



خ�شم الأزمات التي ت�شهدها املنطقة«.

املجتمع  ثقة  جي�شنا  اكت�شب  »لقد  عون:  العماد  واأ�شاف 

الدويل بفعل ما حّققه من اإجنازاٍت باهرة يف مكافحة خطر 

التتّبع  اأو  املبا�شرة،  الع�شكرية  املواجهة  عرب  �شواء  الإره��اب، 

وتوقيف  وتفكيكها  الإرهابية  للخاليا  الدقيق  الأمني 

اأع�شائها، وذلك على الرغم من توا�شع اإمكاناتنا الع�شكرية، 

بحيث ظهر ب�شكٍل وا�شح امل�شتوى القتايل الرفيع الذي بلغْته 

وحداتنا، وح�شن ا�شتخدام ع�شكريينا لل�شالح والعتاد املتوافر 

من  قدراتنا  تفعيل  اإىل  دائًما  نطمح  ونحن  اأيديهم.  بني 

امل�شاعدات  خالل  من  وكذلك  العالية،  الحرافية  خالل 

ويف  الدوليني،  حلفائنا  من  وامل�شكورة  القّيمة  الع�شكرية 

ال�شتقرار  يخدم  مبا  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  طليعتهم 

الوطني، ويعزز موقع لبنان كجزء من املنظومة الدولية املعنية 

مبكافحة الإرهاب«.

على  الأمريكية  املتحدة  الوليات  »اأ�شكر  قائاًل:  وختم 

دعمها املتوا�شل من خالل العتاد الع�شكري والدورات التدريبية 

�شعادة  بال�شكر  اأخ�ّش  كما  وع�شكرييه.  اجلي�ش  ل�شباط 

اأظهرت  فقد  عملها،  وفريق   Elizabeth Richard ال�شفرية 

ا  اإخال�شً لبنان،  يف  الديبلوما�شية  م�شوؤولياتها  توّليها  منذ 

وتفانًيا ومتابعة دقيقة لعملها، يف �شبيل اإر�شاء اأف�شل العالقات 

بني جي�شينا ال�شديقني«.

ثّم األقت ال�شفرية Richard كلمة، اأ�شارت فيها اإىل اأّن هذه 

امل�شاعدة الع�شكرية توؤكد الروابط املتينة بني الوليات املتحدة 

ولبنان، وال�شراكة القائمة بني البلدين ال�شديقني. ولفتت اإىل 

املا�شي  العقد  خالل  بلغت  والتي  الأمريكية،  امل�شاعدات  اأّن 

1.5 مليار دولر، ت�شتند اإىل تطوير التدريب، وتوفري التجهيزات 

اجلي�ش  بكفاءة  منّوهًة  العالية،  الع�شكرية  والتقنيات 

امل�شاعدات  تقدمي  بالدها  موا�شلة  اأّك��دت  كما  اللبناين. 

للموؤ�ش�شة الع�شكرية يف املرحلة املقبلة.

اإفطار  وحفل  الطائرات  على  ميدانية  بجولة  اللقاء  واختتم 

على �شرف احلا�شرين.

23 العدد 397

ت�شّلم الدفعة الثالثة من اآليات 

Bradley القتال املدّرعة

يف اإطار برنامج امل�شاعدات الع�شكرية الأمريكية املخ�ش�شة للجي�ش اللبناين، 

ويف ح�شور �شباط من اجلي�ش ووفد من ال�شفارة الأمريكية، ت�شّلم اجلي�ش يف مرفاأ 

بريوت، الدفعة الثالثة من اآليات القتال املدّرعة نوع Bradley وعددها ثمانية.



... ويرعى افتتاح ثكنة ومركز تدريب

اإىل  وح�شوره،  ع��ون  ج��وزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

 Emmanuelle ال�شّيدة  لبنان  يف  الكندية  ال�شفرية  جانب 

Lamoureux، وعدٍد من كبار ال�شباط من اجلي�شني اللبناين 
اأحمد  ال�شهيد  النقيب  با�شم  ثكنة  افُتتحت  والكندي، 

– اللبوة، ومركز تدريب يف  التا�شع  لواء امل�شاة  طبيخ يف قيادة 

�شهر اجلبل - عر�شال، وذلك بتمويل من ال�شلطات الكندية.

وقد ُاقيم احتفال يف املنا�شبة األقى خالله العماد عون كلمًة 

على  لبنان  يف  و�شفارتها  الكندية  ال�شلطات  فيها  �شكر 

انطالقة  ليكون  عر�شال،  يف  التدريب  مركز  اإن�شاء  متويل 

البلدين  بني  التعاون  وتعزيز  الع�شكريني  م�شتوى  تطوير  نحو 

واجلي�شني.

اأحمد  ال�شهيد  النقيب  بت�شحيات  اجلي�ش  قائد  اأ�شاد  كما 

مقارعة  يف  وبطولته  الإره���اب،  خطر  مواجهة  يف  طبيخ 

البقاع  منطقة  اأهمية  اأّن  موؤّكًدا  الإرهابية،  املجموعات 

والتم�شك  باجلي�ش،  الرت��ب��اط  اإىل  �شّباقة  ت��زال  ول  كانت 

بالعي�ش امل�شرك والعطاء على كّل ال�شعد. واأّن اجلي�ش كان 

و�شيبقى اإىل جانب اأهلها.

 Lamoureux من جهتها، األقت ال�شفرية الكندية ال�شّيدة

كلمة اأّكدت فيها اأهمّية ال�شراكة بني البلدين ال�شديقني، 

ومواجهة  البالد  ا�شتقرار  حتقيق  يف  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  ودور 

التحديات الداخلية واخلارجية.

جمموعة  نّفذتها  قتالية  مناورًة  احلا�شرون  تابع  ذلك،  بعد 

من اللواء التا�شع يف املركز اجلديد، حتاكي عملية تفتي�ش 

بقعة م�شبوهة بداخلها عنا�شر اإرهابية.

ن�شاطات 

القيادة

العدد 24397

قائد اجلي�ش يرتاأ�ش اجتماًعا 

مع قادة االأجهزة االأمنية

عقد قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون يف مكتبه يف الريزة، اجتماًعا مع قادة 

ا يف منطقة  الأجهزة الأمنية، مّت خالله بحث الأو�شاع الأمنية يف البالد، خ�شو�شً

والتن�شيق بني اجلميع يف �شوء  التعاون  اإجراءات  بعلبك - الهرمل، و�شبل تعزيز 

التطّورات الّراهنة.
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... ويح�شر مناورة قتالية يف منطقة الياب�شة - را�شيا

يف ح�شور قائد اجلي�ش العماد عون وعدٍد من كبار ال�شباط، 

القوات  مب�شاركة  ال�شاد�ش،  التدخل  فوج  من  وحدات  نّفذت 

من  وعنا�شر  الع�شكرية  والطبابة  الثالث  امل�شاة  ولواء  اجلوية 

جمموعة  مهاجمة  يحاكي  تكتًيا  متريًنا  امل��دين،  الدفاع 

نة يف منطقة الياب�شة والق�شاء عليها. اإرهابية متح�شّ

يف  الفاعل  للتدخل  ال�شتعداد  اإط��ار  يف  التمرين  هذا  ياأتي 

الذخرية  خالله  ا�شتخدمت  وقد  القتالية،  الظروف  خمتلف 

واملتو�شطة  الثقيلة  والر�شا�شات  ال�شاروخية  والأ�شلحة  احلّية 

واخلفيفة.

... ويزور عائلة املجّند ال�شهيد علي م�شطفى معّزًيا

زار قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون منزل املجّند ال�شهيد علي 

اإىل  تعازيه  قّدم  حيث  طرابل�ش،   – امليناء  حمّلة  يف  م�شطفى 

ال�شهيد وبطولته  العماد عون مبناقبية  نّوه  اأفراد عائلته. وقد 

تنفيذه مهّمة حفظ  الع�شكري خالل  واجبه  اأداء  يف  وتفانيه 

هدًرا،  تذهب  لن  دماءه  اأن  موؤكًدا  طرابل�ش،  مدينة  يف  اأمن 

اإىل  وت�شليمهم  احلادث  يف  املتوّرطني  باقي  توقيف  �شيتّم  واأّنه 

الق�شاء.



ن�شاطات 

رئي�س االأركان

العدد 26397

النائب اأكرم �سهّيب امللحق الع�سكري امل�سري

النائبان اأمني وهبي واأنطوان �سعد النائب بالل عبد الـله

وفد رابطة قدماء القوى امل�سّلحة اللبنانية الوزير ال�سابق ناجي ب�ستاين

رئي�ش االأركان

ي�شتقبل امللحق الع�شكري امل�شري و�شخ�شيات

يف  م�اّلك،  حامت  الركن  اللواء  الأرك��ان  رئي�ش  ا�شتقبل 

مكتبه يف الريزة، امللحق الع�شكري امل�شري العقيد وائل حممود 

م خاللها خلفه العقيد حممد �شالح  زكريا يف زيارة وداعّية قدَّ

الدين اأحمد �شّيد.

�شهّيب،  اأكرم  النّواب:  الركن ماّلك  اللواء  ا�شتقبل  كما 

ال�شابق  الوزير  ثّم  �شعد،  واأنطوان  وهبي  اأمني  ال�له،  عبد  بالل 

ناجي ب�شتاين، وبحث معهم يف الأو�شاع العامة.

امل�شّلحة  القوى  قدماء  رابطة  من  وف��ًدا  ا�شتقبل  كذلك، 

اللواء املتقاعد عثمان عثمان مع وفد  اللبنانية �شّم رئي�شها 

من الرابطة. 
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... ويتفّقد وحدات يف منطقة بعلبك - الهرمل

اللواء الركن حامت ماّلك، الوحدات  تفّقد رئي�ش الأركان 

الع�شكرية املنت�شرة يف منطقة بعلبك - الهرمل، حيث جال 

لر�شيخ  املّتخذة  امليدانية  اإجراءاتها  واّطلع على  يف مراكزها 

والع�شكريني،  الوحدات  بقادة  اجتمع  ثمَّ  وال�شتقرار،  الأمن 

ال�شباط  مع  ق��ام  كما  ال��الزم��ة.  التوجيهات  اإياهم  م���زّوًدا 

امل�شوؤولني بجولة يف مدينة بعلبك، �شملت مناطق: مرجة راأ�ش 

العني، حي ال�شراونة، حميط القلعة والأ�شواق.

واأّكد اللواء الركن ماّلك اأّن منطقة بعلبك - الهرمل هي 

كاأي منطقة لبنانية حتت �شيادة الدولة و�شلطة القانون، واأّن 

ل خطط اأمنية ا�شتثنائية فيها بل تفعيل لالإجراءات والتدابري 

تراكمي  عمل  هو  الأمني  العمل  اأّن  من  انطالًقا  املّتخذة، 

يحتاج اإىل متابعة وا�شتمرارية لتحقيق النتائج املرجّوة منه. 

البقاع  منطقة  خ�شو�شية  اأّن  اإىل  الأرك���ان  رئي�ش  ولفت 

وحتديًدا بعلبك - الهرمل، جلهة الروابط الع�شائرية والعائلية، 

املعنيني  مع  التوا�شل  اإىل  اللجوء  كثرية  اأحيان  يف  ت�شتدعي 

ل  الإ�شكالت، لكن هذا  اأو  لبع�ش اخلالفات  لإيجاد حلول 

يعني على الإطالق اأّن هناك تغطية لأي خمالف اأو مطلوب، 

م�شّدًدا على عدم التهاون مع اأي �شخ�ش ت�شّول له نف�شه العبث 

بالأمن وال�شتقرار.

من�طقة  اأبناء  اإىل  ماّلك  الركن  اللواء  توّجه  اخلتام،  ويف 

اجلي�ش  ترفد  التي  العزيزة  املنطقة  هذه  الهرمل،   - بعلبك 

اأر�ش  بدمائهم  رووا  �شهداء  ومنهم  وعنا�شره،  �شباطه  بخرية 

الوطن، داعًيا اإياهم اإىل الوقوف اإىل جانب املوؤ�ش�شة الع�شكرية 

يف مهّمتها املقّد�شة، مهّمة ال�شرف والت�شحية والوفاء.

كذلك، تفّقد رئي�ش الأركان فوج الهند�شة يف الوروار ومديرية الهند�شة يف كفر�شيما، حيث 

اّطلع على �شري العمل يف اأق�شامهما وعلى اأو�شاعهما اللوج�شتية والإدارية، واجتمع بال�شباط 

والع�شكريني ناقاًل اإليهم توجيهات العماد قائد اجلي�ش.

وقد اأثنى اللواء الركن ماّلك على العمل الدائم وامل�شتمّر الذي تقوم به الوحدتان يف ال�شلم واحلرب، واأثره يف حفظ حياة املواطنني. 

وختم داعًيا الع�شكريني اإىل التحّلي بالن�شباط واملناقبّية، ومتابعة تطوير قدراتهم العلمية ورفع م�شتوى الكفاءة واجلهوزية.

... وفوج ومديرية الهند�شة







اأّن  عون  جوزف  العماد  اجلي�ش  قائد  اعترب 

غري  والهجرة  االإره��اب  حتّديات  مواجهة 

تقت�شي  للحدود  العابرة  واجلرائم  ال�شرعية 

وتن�شيق  املانحة  الدول  مع  التعاون  تكثيف 

اجلهود امل�شرتكة. كالم قائد اجلي�ش جاء خالل ماأدبة اإفطار تكرميية، اأقيمت برعايته يف منا�شبة 

مرور اأحد ع�شر عاًما على تاأ�شي�ش جلنة مراقبة و�شبط احلدود BCC، يف نادي الرتباء املركزي يف 

الفيا�شية.

الركن حامت ماّلك وممثلون عن  اللواء  العماد عون رئي�ش االأركان  اإىل جانب  ح�شر االإفطار 

منظمات  ممثلي  عن  ف�شاًل  ع�شكريون،  وملحقون  و�شفراء  االأوروبي  واالحتاد  املتحدة  االأمم 

وهيئات دولية، ورئي�ش جلنة مراقبة و�شبط احلدود العميد الركن مروان عي�شى وعدد كبري من 

�شباط اجلي�ش.

منا�شبة

اإعداد: تريز من�شور

العدد 30397

اإفطار تكرميي يف منا�شبة مرور اأحد ع�شر عاًما 

على تاأ�شي�ش جلنة مراقبة و�شبط احلدود

احل�شور
ح�شر الإفطار كل من:

 Murielو  Alexander Costy
 Francesca Varlezeو امل��ت��ح��دة(،  )الأمم   Rodregez
 Jan Waltmans الهولندي  ال�شفري  الأوروب����ي(،  )الحت���اد 

 ،Carel Gerritsen Johan الهولندي  الع�شكري  وامللحق 

 Przemyslaw Niesiolowski، Enrique البولندي  ال�شفري 

)ال�شفارة   Catalin Axante الإ�شبانية(،  )ال�شفارة   Pedrosa
القرب�شية(،  )ال�شفارة   Kyriakos Pogratzis الرومانية(، 

 Romeo Alexander الأمل��اين  الع�شكري  امللحق  م�شاعد 

العماد عون

بالإ�شارة  كلمته  اجلي�ش  قائد  ا�شتهّل 

املرتكزات  من  احلدودي  الأمن  اأّن  اإىل 

الأم��ن  عليها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الأ�شا�شية 

اللبناين  اأن اجلي�ش  اإىل  الوطني... لفًتا 

اإج��راءات  �شل�شلة  الإط��ار  هذا  يف  اتخذ 

و�شبط  مراقبة  جلنة  تاأ�شي�ش  اأب��رزه��ا 

الأمنية  الأجهزة  مع  بالتعاون  احل��دود 

ال�شديقة،  الدولية  اجلهات  من  وبدعم 

ما اأّدى اإىل حتقيق العديد من الإجنازت 

احل���دود،  �شبط  �شعيد  على  احليوية 

وبخا�شة ال�شمالية وال�شرقية...

حتّديات  مواجهة  »بهدف  واأ���ش��اف: 

الإرهاب والهجرة غري ال�شرعية واجلرائم 

نكّثف  اأن  يجب  ل��ل��ح��دود،  ال��ع��اب��رة 

بغية  امل�شركة  اجلهود  ق  ونن�شّ التعاون 

عرب  �شواء  الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة  دع��م 

والتقنيات  والأ�شلحة  الأع��ت��دة  توفري 

تبادل  عرب  اأو  احل��دود،  ملراقبة  اخلا�شة 

لهذا  كان  واإذا  واخل��ربات.  املعلومات 

التعاون اأثر اإيجابي 

م���ب���ا����ش���ر ع��ل��ى 

وال�شتقرار  الأم��ن 

ف��اإن��ه  ل��ب��ن��ان،  يف 

ي����ن����ع����ك���������ش 

ب�شكل  كذلك 

غ������ري م���ب���ا����ش���ر 

ع��ل��ى ال���ش��ت��ق��رار 

والدويل،  الإقليمي 

بلدنا  ي���وؤدي���ه  مل��ا 

ف��اع��ل  دور  م���ن 

حم������ارب������ة  يف 

الت�شّلل  عمليات  ومكافحة  الإره��اب 

وتهريب الأ�شخا�ش، ل �شّيما باجتاه دول 

اأوروبا...«.

احلا�شرين،  عون  العماد  حّيا  ختاًما 

الدول  اإىل  والتقدير  بال�شكر  متوّجًها 

الداعمة  واجلهات  والوكالت  ال�شديقة 

للبنان على تعاونها امل�شتمّر مع اجلي�ش 

اللبناين.

ال�شفري ال�شلح

 ICMPD نّوه املمثل الإقليمي ملكتب

الدويل لتطوير �شيا�شات الهجرة  )املركز 

املوىل  عبد  ال�شابق  ال�شفري  لبنان(  يف 

به  ي�شطلع  الذي  الوطني  بالدور  لح  ال�شُ

يعمل  اأّن��ه  اإىل  م�شرًيا  اللبناين  اجلي�ش 

و�شبط  مراقبة  جلنة  مع  وثيق  ب�شكل 

احلدود BCC منذ اإطالق م�شروع الإدارة 

واملّمول  لبنان،  يف  للحدود  املتكاملة 

اأن  ال�شلح  واعترب  الأوروب��ي.  الحتاد  من 

للمعارف  اأكرب  بتبادل  ي�شمح  التعاون 

جتّنب  وبالتايل  الأن�شطة،  جميع  حول 

الزدواجية يف اجلهود وتعزيز التاآزر.

العميد الركن عي�شى

و�شبط  مراقبة  رئي�ش جلنة  اأّكد  بدوره 



احلدود العميد الركن مروان عي�شى اأن 

اللقاء مع الأ�شدقاء والزمالء، يتّم حتت 

لإجناح  والتن�شيق  والتعاون  العمل  راية 

اللبنانية  احلدود  بروؤية  املتمّثلة  املهمة 

الإدارة  مفهوم  وفق  الدولة  �شلطة  حتت 

وب��دع��م   ،IBM ل��ل��ح��دود  املتكاملة 

الدولية  وال��وك��الت  املانحة  ال��دول  من 

املعنية  اللبنانية  الأمنية  والأج��ه��زة 

مب�شروع احلدود واملمثلة يف جلنة مراقبة 

و�شبط احلدود.

وعر�ش العميد الركن عي�شى املراحل 

العام  من  اعتباًرا  امل�شروع  بها  مّر  التي 

ال�شراتيجية  و�شع  اإىل  و���ش��وًل   ،2006

اللبنانية  احلدود  واإدارة  ل�شبط  الوطنية 

التابعة لها، بالتعاون مع  وخّطة العمل 

الحتاد الأوروربي وبالأخ�ّش املركز الدويل 

...ICMPD لتطوير �شيا�شات الهجرة

احلدود  اأف��واج  تدريب  مّت  اأن�ه  واأو�شح 

وجتهيزها  املعنية  والأج��ه��زة  ال��ربّي��ة 

بدعم  احلدود  ب�شبط  اخلا�شة  باملعّدات 

م��ن الحت����اد الأوروب������ي وال���دامن���ارك 

م�شرًيا  وه��ول��ن��دا، 

مع  ال��ت��ع��اون  اإىل 

اجلامعة اللبنانية 

ف�������ي جم��ال��������ي 

والأدّل��ة  التحقيق 

اجل����ن����ائ����ي����ة...

كما لفت اإىل اأن 

عّززت  قد  اللجنة 

تقريًبا  �شنة  من��ذ 
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.IOM فوزي الزيوت وريان دعيب�ش ،Klein
 ،Phill Jhonson التقني  الفريق  رئي�ش  ح�شر:  كما 

برامج  مدير   ،Hardy Roeling الإداري  الفريق  رئي�ش 

 Edward التجهيز  ق�شم  مدير   ،Adrian Cooper التدريب 

 ،)ICMPD( �شالح  �شارة  التدريب  مدير  م�شاعدة   ،Henson
الربيطاين(،  التدريب  )فريق   Giles Taylor املتقاعد  املقدم 

)ال�شفارة   Bob Conner واملقدم   Daniel Mouton العقيد 

والرائد  الدمناركي(  )الفريق  ديوان  اأبو  مروان  الأمريكية(، 

Stefan Fruchtl وروبري نعمان )الفريق الأملاين(.

وم��ن  املانحة  ال��دول  م�ع  التن�شيق 

الأمريكية  املّتحدة  ال��ولي��ات  بينه��ا 

 CBRN م�ش��اريع  وبريطانيا من خالل 

برامج  اإىل  اإ�شافة   ،JPITkو  DTRAو

اخلا�شة  املهمات  من  وغريها  التدريب 

ب�شبط احلدود.



ال�شفراء  م��ن  ع��دد  الح��ت��ف��ال  ح�شر 

قادة  وممثلي  الع�شكريني  وامللحقني 

الوطنية  واجلامعات  الأمنية  الأجهزة 

والإدارات الر�شمية، ووفود ع�شكرية من 

جانب  اإىل  املتخرجني،  ال�شباط  بلدان 

الطيار  الركن  العميد  الكلية  قائد 

والأ�شاتذة،  الكلية  و�شباط  يا�شني  ب�شام 

اإىل ال�شباط املتخرجني وعائالتهم.

يف �شجل ال�شرف

تال  اللبناين،  الوطني  الن�شيد  بعد 

رئي�ش  بيطار  حممد  ال��رك��ن  العقيد 

الكلية،  يف  والدرا�شات  التح�شري  ق�شم 

قرار منح �شباط الدورة لقب ركن، بدًءا 

بتهنئة قائد اجلي�ش لطليع الدورة الرائد 

مارون طنو�ش، ولكّل من العقيد اأنطوان 

ّنف  �شُ اللَذين  عبيد  فوؤاد  والعقيد  �شديد 

البحوث  بني  الأوىل  املرتبة  يف  بحثهما 

الفردية التي اأعدها �شباط الدورة.

اأعقب ذلك تالوة تهنئة قائد الكلية 

الأركان حرب حممد  الرائد  لكّل من 

اجلي�ش  �شيبه ح�شن هندي من  كامل 

الأوىل  املرتبة  يف  ّنف  �شُ وال��ذي  امل�شري 

واملقدم  والأجانب،  العرب  ال�شباط  بني 

اأحمد  الركن جمذوب ح�شن عبدالله 

ّنف بحثه  من اجلي�ش ال�شوداين والذي �شُ

والأج��ان��ب،  العرب  ال�شباط  بني  الأول 

والعقيد اأنطوان �شديد امل�شّنف يف املرتبة 

املرتبة  يف  فالح  اأم��ني  والعقيد  الثانية 

اأ�شماء  واأُدرج��ت  ممتاز.  بتقدير  الثالثة 

من  الأول  الربع  يف  امل�شّنفني  ال�شباط 

الدورة على �شجل ال�شرف يف الكلية.

رئي�ش االأركان

كلمته  الأرك����ان  رئي�ش  ا�شتهّل 

ب��ال��ق��ول:  امل��ت��خ��ّرج��ني  اإىل  م��ت��وّج��ًه��ا 

واملثابرة،  الكّد  ثمار  تقطفون  اأنتم 

والع��ت��زاز،  الفرح  بريق  عيونكم  ويف 

ت�شت�شرفون الغد امل�شرق لتم�شوا قدًما نحو 

مزيد من الإجنازات، ولرفدوا موؤ�ش�شتكم 

تخريج

اإعداد: روجينا خليل ال�شختورة

العدد 32397

احتفال تخريج دورة 

الأركان الثانية والثالثني

رئي�ش االأركان: ليطمئن 

اللبنانيون فاإميانهم 

بجي�شهم يف حمله

تراأ�ش رئي�ش االأركان اللواء الركن 

حامت ماّلك ممّثاًل قائد اجلي�ش 

احتفال  عون  ج��وزاف  العماد 

الثانية  االأرك���ان  دورة  تخريج 

�شهاب  فوؤاد  كلية  يف  والثالثني، 

الدورة  �شّمت  واالأركان.  للقيادة 

واالأجهزة  اجلي�ش  من  �شباًطا 

من  واآخرين  اللبنانية،  االأمنية 

م�شر  جمهورية  ومن  الربازيل 

ال�شودان  وجمهورية  الع�ربية 

ودولة الكويت.



بكفاءات وطاقات متجددة، م�شاهمني 

لكم  فهنيًئا  �شاأنها.  ورفعة  تطّورها  يف 

فينا  يبعث  ال���ذي  تخّرجكم  ي��وم  يف 

جميًعا الثقة والطمئنان على م�شتقبل 

الوطن، من خالل اإرادة �شباطه التّواقني 

اإىل الرقّي وخدمة الوطن بكل م�شوؤولية 

واإخال�ش.

وتابع: اإّن املتاأّمل يف العالقة بني القائد 

لظروف  تقديره  �شّحة  اأّن  يرى  ومروؤو�شيه 

مروؤو�شيه  على  و�شلطته  املهمة،  تنفيذ 

اإدارته لوحدته، كّلها خ�شائ�ش  وُح�شن 

كّلما  خ  وتر�شّ تتعّزز  مهّمة  قيادية 

ارتقى هذا القائد يف درجات العلم، وثابر 

على تطوير موؤهالته الفكرية.

واأ�شاف:... ل �شك يف اأّن ا�شتحقاقكم 

اخل��ربة  ب�شنوات  مقروًنا  رك��ن،  لقب 

بجعل  كفيل  ال��وح��دات،  خمتلف  يف 

�شنع  على  ق��درة  اأك��ر  القائد  ال�شابط 

القرار، والإ�شراف على تنفيذه يف اأي ظرف 

من الظروف، و�شوًل اإىل النجاح يف تنفيذ 

املهمة والن�شر يف املعركة.

ثّم توّجه اإىل احلا�شرين، وقال: يف خ�شّم 

الكربى  والتقلبات  املتالحقة  الأزمات 

ي�شتمر  العربية،  التي تع�شف مبنطقتنا 

الدفاع  يف  ووع��ده  عهده  على  اجلي�ش 

وحت�شينه  ل��ب��ن��ان  ع���ن 

املحيطة  الأخ��ط��ار  م��ن 

خمططات  من  �شواء  به، 

من  اأو  الإ�شرائيلي  العدو 

خم��ط��ط��ات الإره������اب 

ولكن  ال��ه��ّدام،  وفكره 

اإميانهم  اأن  اإىل  اللبنانّيون  ليطمئّن 

كما  وهو  حمّله،  يف  بجي�شهم  الثابت 

حقق النت�شار تلو النت�شار، �شيحبط اأي 

وتاريخنا  وطننا  ي�شتهدف  معاٍد  خمطط 

عي�شنا  ور���ش��ال��ة  ووح��دت��ن��ا  وح�شارتنا 

بتما�شكه  ق��وي  فاجلي�ش  امل�����ش��رك. 

الالحمدود  وا�شتعدادهم  رجاله  و�شجاعة 

للت�شحية.

بهم  املحتفى  وخاطب  ع��اد  ختاًما، 

قائاًل: اإّن قيمة القائد تكمن يف مقدار 

ت�شّلمها  منذ  وح��دت��ه  اإىل  ي�شيفه  م��ا 

َخَلفه.  اإىل  الراية  ونقل  مغادرتها  وحتى 

اإىل  م�شافة  قيمة  لتكونوا  فاجهدوا 

وحداتكم، وعامل قّوة يف موؤ�ش�شتكم، 

احل�شن  وتبقى  ومناعة،  �شالبة  لتزداد 

التي  كرامته،  وعنوان  لوطننا  احل�شني 

الأ���ش��داء  اإّل  بها  ينه�ش  ل  اأم��ان��ة  ه��ي 

املخل�شون.

ج��وزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  با�شم 

ولعائالتكم  لكم  التهنئة  اأجّدد  عون 

الأجهزة  من  رفاقنا  واأخ�����شّ  جميًعا، 

العربية  وال����دول  اللبنانية،  الأم��ن��ي��ة 

اأغنوا خربات  الذين  ال�شديقة  والأجنبية 

اأ�شكر  ك��م��ا  ب��ت��ج��ارب��ه��م.  رف��اق��ه��م 

ال�شرح  ال�شباط والأ�شاتذة املدّربني يف هذا 

بذلوه  ما  كل  على  الرائد  الأكادميي 

النتائج على  من جهد وعناية لتكون 

م�شتوى النتظار والتطلعات.

قائد الكلية

�شهاب  فوؤاد  كلية  قائد  رّحب  بدوره، 

الركن  العميد  والأرك�����ان  للقيادة 

الطيار يا�شني باحلا�شرين، ثّم توّجه اإىل 

هذا  اليوم  تركون  فقال:  املتخرجني 

من  اكت�شبتموه  ما  حاملني  ال�شرح، 

الأركان،  �شارة  �شدركم  وعلى  معارف 

فافخروا مبا اأجنزمت فقد كنتم متفوقني 

ونتائجكم عك�شت هذا  اأديتم،  ما  يف 

التفوق، اإذ حقق ربع الدورة نتيجة ممتاز 

الدورة  هذه  دليل كبري على متيز  وهذا 

على الكثري من مثيالتها التي �شبقت، 

اأّنكم  املمار�شة  خالل  من  اأثبتم  وقد 

التناف�ش  واأّن  الفريق  ب��روح  تتمّتعون 

الإيجابي يف ما بينكم مل يف�شد يف الود 

�شالح  رف��اق  جميًعا  فكنتم  ق�شية، 

بتفوق  ال��دورة  اإنهاء  ه��دف  يجمعكم 

وجناح وهذا ما ن�شهد عليه.

وقد  ال�شداقة،  على  حافظوا  وت��اب��ع: 

واأجانب  ع��رب  �شباط  بينكم  ك��ان 

واأغنوا  وتعاونهم،  بان�شباطهم  متيزوا 

مداخالتهم  خ���الل  م��ن  ال��ن��ق��ا���ش��ات 

املثمرة، واإين با�شمكم اأتقدم من دولهم 

ملتابعة  انتقائهم  على  ال�شكر  بجزيل 

الدورة...

وختم قائاًل: �شيكون للجي�ش كلية 

التي  الوطني  الدفاع  جديدة وهي كلية 
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باإن�شائها،  اجلي�ش  قائد  العماد  وع��د 

هذه  من  اخلرّيجني  لبع�ش  و�شيكون 

الدورة م�شتقباًل فر�شة ملتابعة دورة فيها، 

املتوافرة يف  الإمكانات  بو�شع  اأعد  واإين 

اإن�شائها.  خدمة  يف  جميعها  كليتنا 

ا  وخ�شو�شً جميًعا  ح�شوركم  اأ�شكر 

اأّمنوه  ملا  اخلريجني،  �شباطنا  عائالت 

من موؤازرة ودعم ل�شركاء حياتهم حتى 

ان�شرفوا وكّر�شوا وقتهم للدورة...

طليع الدورة

ال��دورة  يف  اللبنانيني  ال�شباط  كلمة 

األقاها طليعها الرائد مارون طنو�ش الذي 

قال: »اأقف اأمامكم اليوم متحدًثا با�شم 

الثانية  الأرك���ان  دورة  �شباط  زمالئي 

والفرح  بالفخر  �شعور  وينتابني  والثالثني 

مًعا. الفخر لوقويف على منرب اأعلى �شرح 

لإلقاء  لبنان،  يف  ع�شكري  اأكادميي 

الفرح  اأّما  املتخّرجني،  ال�شباط  كلمة 

فهو لنيلي مع �شائر زمالئي، لقب ركن 

بعًدا فكرًيا  م�شافة تك�شبنا  كقيمة 

بني  الأه�����م  ه�و  وثقافًي�ا،  ع�شكرًيا 

اأبعاده�ا الأخ�رى.

كاملة  �شهًرا  ع�شر  اأح��د  مدى  فعلى 

ق�شيناها يف هذه الكلية، غرفنا العلم 

مع  وتبادلنا  ح��دود،  دون  من  واملعرفة 

واخل��ربات،  الأداء  مدربينا 

يف  وبعمق  طوياًل  وتناق�شنا 

درا�شية،  وحلقات  جل�شات 

اأعماق  خاللها  من  �شربنا 

ال�شراتيجية  النظريات 

وتطبيقاتها  والتكتية، 

وظروف  وميادين  العملية 

ا�شتخدامها، اإذ خرجنا من 

املطاف،  نهاية  يف  ال���دورة 

ب��ل��غ��ة واح�������دة ج���دي���دة 

ومو�شوعية...

ق���ي���ادة  ����ش���ك���ر  واإذ 

الكلية  وق��ائ��د  اجل��ي�����ش 

توّجه  وامل��درب��ني،  ومعاونيه 

الزمالء  اإىل  ا  اأي�شً بال�شكر 

اخلريجني...«.

العرب ال�شباط 

املتخرجني  كلمة  اأم���ا 

فاألقاها  والأجانب،  العرب 

ال���رائ���د الأرك������ان ح��رب 

حممد كامل �شيبه ح�شن 

امل�شري،  اجلي�ش  من  هندي 

و�شروري  فخري  دواعي  ملن  ...اإّن��ه  فقال: 

الأركان  دورة  خّريجي  كاأحد  اأقف  اأن 

طاملا  ي��وم  اإّن���ه  وال��ث��الث��ني...  الثانية 

اجلهد  من  طويل  وق��ت  بعد  انتظرناه 

العلم  فيه  ح�شدنا  وال�شهر،  وال��ع��رق 

وتعلمنا  العظيمة  والثقافة  واملعرفة 

من  و�شط  يف  الفريق  ب��روح  العمل  فيه 

ال�شريف. التناف�ش 

بخال�ش  اأتقدم  اأن  اأود  املنرب  هذا  من 

ال�شكر والتقدير والعرفان لقيادة اجلي�ش 

الفر�شة  ه��ذه  اإت��اح��ة  على  اللبناين 

هذا  خريجي  من  لنكون  لنا  العظيمة 

ال�شرح العلمي الكبري.

ف��وؤاد  كلية  لقيادة  مم��دود  وال�شكر 

وجميع  والأرك����ان  للقيادة  �شهاب 

القائمني على الدورة من �شباط واأ�شاتذة 

جامعيني...

اأق��ول:  ال��دورة  يف  وزمالئي  رفاقي  واإىل 

كنتم نعم ال�شند، فقد اأنرمت لنا الطريق 

واإخال�شكم  وتعاونكم  بدعمكم 

معدنكم  واأظهرمت  الدرا�شة  فرة  طوال 

لكم  نحمل  ونحن  النبيل  واأ�شلكم 

هذا اجلميل ما حيينا...

يف اخلتام... نخب ودروع

بني  الدروع  تبادل  مّت  الكلمات،  بعد 

وتوّجه  ال���دورة،  وطليع  الكلية  قائد 

كّل  م�شّلًما  املن�شة  اإىل  ماّلك  اللواء 

ال�شجل  وّقع  ثم  ومن  �شهادته،  �شابط 

الذهبي اخلا�ش بالكلية.

وكوكتيل  تذكارية  �شورة  وختاًما، 

وتبادل اأنخاب.

تخريج

العدد 34397





مب��وج��ب امل��ر���س��وم ال��رق��م 

3254 تاريخ 2018/6/11، ُعينّ 

العميد الركن مالك �سم�ص 

وزارة  يف  ل���إدارة  عاًما  مديًرا 

يف  وع�سًوا  الوطني،  ال��دف��اع 

وذلك  الع�سكري،  املجل�ص 

ل��واء  رت��ب��ة  اإىل  ترقيته  بعد 

 3253 الرقم  املر�سوم  مبوجب 

بتاريخ 2018/6/11.

ق�ساء   – الكني�سة  ُولد يف   •
بعلبك بتاريخ 1964/2/3.

ب�سفة  اجلي�ص  يف  ع  تطونّ  •
ت��ل��م��ي��ذ ���س��اب��ط ب��ت��اري��خ 

.1983/5/19

��ي��ة  ال��ك��لنّ م���ن  ج  ت���خ���رنّ  •
اعتباًرا  م�زم  برتبة  احلربية 

يف  ج  وت���درنّ  ،1985/5/6 م��ن 

لواء ركن  الرتقية حتى رتبة 

اعتباًرا من 2018/3/1.

يف  م��اج�����س��ت��ر  ح���ائ���ز   •
وال��درا���س��ات  الأع��م��ال  اإدارة 

اللغة  ويتقن  ال�سرتاتيجية، 

الإنكليزية.

ة دورات درا�سية يف  • تابع عدنّ
الداخل، ويف الأردن، ودورة اإدارة 

الوليات  يف  الدفاعية  امل��وارد 

املتحدة الأمركية.

ق��ي��ادي��ة  وظ��ائ��ف  ت����وىلنّ   •
�سرية  اآم���ر  منها:  خمتلفة 

اآمر  الثاين،  التدخل  فوج  يف 

�سرية يف فوج التدخل الثالث، 

كتيبة  وقائد  فرعي  رئي�ص 

اجلمهوري،  احل��ر���ص  ل��واء  يف 

رئ��ي�����ص ف����رع م��ك��اف��ح��ة 

الإرهاب والتج�س�ص يف مديرية 

قائد  م�ساعد  امل��خ��اب��رات، 

الليطاين،  ج��ن��وب  ق��ط��اع 

امل��خ��اب��رات،  م��دي��ر  م�ساعد 

اللبنانية  احلكومة  ق  ومن�سنّ

املتحدة  الأمم  ق���وات  ل���دى 

املوؤقتة يف لبنان.

• حائز:
تي. - و�سام احلرب مرنّ

- و�سام الوحدة الوطنية.

- و�سام فجر اجلنوب.

الع�سكري  التقدير  و�سام   -

من الدرجة الف�سية.

- و�سام ال�ستحقاق اللبناين 

والثانية  الأوىل  الدرجات  من 

والثالثة.

ال��ت��ذك��اري��ة  امل��ي��دال��ي��ة   -

للموؤمترات للعام 2002.

من  الوطني  الأرز  و���س��ام   -

رتبتي فار�ص و�سابط.

الع�سكري  الفخر  و�سام   -

من الدرجة الف�سية.

- و�سام مكافحة الإرهاب.

- تنويه العماد قائد اجلي�ص 

ات. ة مرنّ وتهنئته عدنّ

ندى  دة  ال�سينّ من  متاأهل   •
زعيرت وله اأربعة اأولد.

اجلامعة  ورئي�ص  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ص  قائد  ح�سور  يف 

يف  جرى  جربا،  جوزيف  الدكتور   LAU الأمركية  اللبنانية 

واجلامعة  اللبناين  اجلي�ص  بي  تعاون  اتفاقية  توقيع  ال��رزة 

املذكورة.

ًنا مبادرتها  وقد �سكر العماد قائد اجلي�ص اإدارة اجلامعة، مثمنّ

العلمي،  ال�سباط ملتابعة حت�سيلهم  اأمام  املجال  �ستف�سح  التي 

وتطوير معارفهم، في�سبحون بذلك قيمًة م�سافة ملوؤ�س�ستهم.

قدرة  ��ا  واإننّ قتالية،  قدرة  د  جمرنّ لي�ص  ال�سابط  اأن  اعترب  واإذ 

اجلامعة  اإىل  اخلا�ص  �سكره  اجلي�ص  قائد  ه  وجنّ ا،  اأي�سً فكرية 

كونه من الذين تابعوا درا�ستهم فيها.

جربا  جوزيف  الدكتور  اجلامعة  رئي�ص  ��د  اأكنّ جهته،  من 

ها منذ انط�قها يف العام 1985، ت�سعى با�ستمرار اإىل خدمة  اأننّ

املوؤ�س�سة  مع  التفاقية  بتوقيع  فخره  عن  معرًبا  ال��وط��ن، 

الع�سكرية التي بذلت الغايل والنفي�ص من اأجل لبنان. وقال، 

ف اجلي�ص، واعًدا بتقدمي  اإننّ اجلامعة ت�سع اإمكاناتها يف ت�سرنّ

ال�سباط  ملتابعة  الت�سهي�ت  وتوفر  التفاقية  لتنفيذ  يلزم  ما 

حت�سيلهم العلمي.

جي�شنا

اإعداد: نينا عقل خليل

العدد 36397

توقيع اتفاقية تعاون بني اجلي�ش اللبناين 

LAU واجلامعة اللبنانية الأمريكية

اللواء الركن مالك �شم�ش مديًرا عاًما للإدارة



اأقيم يف قيادة اللواء اللوج�ستي 

م  ت�سلنّ احتفال  كفر�سيما،  يف 

املعدات  من  كبرة  ات  كمينّ

لتطوير  الدويل  املركز  مها  قدنّ و�سبطها  احلدود  باإدارة  اخلا�سة 

.ICMPD سيا�سات الهجرة�

العميد  للتجهيز  الأرك��ان  رئي�ص  نائب  الحتفال  ح�سر 

جوزاف  العماد  اجلي�ص  قائد   �ً ممثنّ ا�سحق  مي�د  الركن 

لون عن الأجهزة الأمنية. عون، وممثنّ

د  ال�سينّ الأوروبي  الحتاد  ل  الحتفال كٌل من ممثنّ ث يف  حتدنّ

لتطوير  الدويل  للمركز  الإقليمي  ل  واملمثنّ  ،Rein Nieland

ICMPD الهجرة  �سيا�سات 

امل��وىل  عبد  ال�سابق  وال�سفر 

ة  اأهمينّ ��دي��ن  م��وؤكنّ ال�سلح، 

الأمنية  والأجهزة  اجلي�ص  قدرات  تعزيز  يف  مة  املقدنّ املعدات 

باجتاه  ل  الت�سلنّ عمليات  ومنع  احل���دود،  �سبط  جم��ال  يف 

الأمنية  الأج��ه��زة  لو  ممثنّ األقى  كما  اللبنانية.  الأرا���س��ي 

كلمات �س�ك��روا ف�يه��ا الحت��اد الأوروب��ي عل��ى مبادرات��ه 

املتوا�سل��ة.

با�سم  �سكر  كتاب  ا�سحق  الركن  العميد  ت�  اخلتام،  يف 

ل الحتاد الأوروبي. مه اإىل ممثنّ العماد قائد اجلي�ص و�سلنّ

ت�شّلم معّدات خا�شة باإدارة احلدود و�شبطها
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... واأ�شلحة وذخائر من 

ال�شلطات الفرن�شية والقرب�شية

مة  ة من ال�سواريخ امل�سادة للدروع، مقدنّ م اللواء اللوج�ستي يف مرفاأ بروت، كمينّ ت�سلنّ

من  مة  مقدنّ والذخائر،  والأ�سلحة  الأعتدة  من  ة  وكمينّ الفرن�سية،  ال�سلطات  من 

ال�سلطات القرب�سية مل�سلحة اجلي�ص اللبناين.



لبنان،  يف  الكندية  ال�سفارة  برعاية 

اأُقيمت يف مركز تدريب تعزيز اأمن املطار 

امل�ستبه  امل�سافرين  »ك�سف  حول  دورة 

من  �سباط  تابعها  واعرتا�سهم«،  بهم 

دائرة  املطار،  اأمن  جهاز  ومن:  املركز، 

اأمن عام املطار، و�سعبة جمارك املطار، 

وذلك باإ�سراف املكتب الإقليمي ل�أمم 

واجلرمية.  باملخدرات  املعني  حدة  املتنّ

م  ت�سلنّ احتفال  ال���دورة  ختام  يف  اأُق��ي��م 

ح�سور  يف  �سهاداتهم،  بون  املتدرنّ خ�له 

ومدير  الكندية،  ال�سفارة  عن  ل  ممثنّ

��ل عن  ع���ام ال��ط��ران امل����دين، ومم��ثنّ

ين. مة املذكورة ومدعونّ املنظنّ

الركن  العميد  وباإ�سراف مدير املركز 

دورة  املركز  يف  اأُقيمت  �ساهي،  زي��اد 

بعنوان »اآلية التدريب والتوعية يف جمال 

اجلي�ص  من  �سباط  تابعها  الإدارة«، 

يف  العام.  ل�أمن  العامة  املديرية  ومن 

حي �سارك �سباط وعنا�سر من املديرية 

عمل  ور���س��ة  يف  ال��ع��ام  ل���أم��ن  العامة 

اأُقيمت يف املركز حول حقوق الإن�سان، 

برعاية املركز الدويل لتطوير �سيا�سات 

الهجرة.

توعية  دورات  املركز  يف  وافتتحت 

خمتلف  من  فون  موظنّ تابعها  اأمنية 

ال�سركات العاملة يف املطار، بالإ�سافة 

تفتي�ص  تقنيات  جم��ال  يف  دورة  اإىل 

مكافحة  ودورة  واحلقائب،  الأ�سخا�ص 

اأمن  يف  تاأ�سي�سية  واأخ���رى  امل��خ��درات، 

ع�سكريون  تابعها  امل��دين،  ال��ط��ران 

م��ن جهاز اأمن املطار ومن �سرية درك 

املطار.

من  عنا�سر  تابع  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

جهاز  يف  العبوات  تفكيك  مكتب 

اأمن املطار دورة »اإعادة تاأهيل«، باإ�سراف 

فريق تدريب متخ�س�ص وخرباء تفكيك 

العبوات يف ال�سرطة الفرن�سية.

القائمي  والتن�سيق  التوا�سل  اإطار  ويف 

تابع  اجلامعات،  ب  وط���نّ املركز  بي 

ية ال�سياحة يف اجلامعة  ب من كلنّ ط�نّ

اللبنانية دورة يف جمال التوعية الأمنية، 

كما  �سهاداتهم.  نهايتها  يف  موا  ت�سلنّ

الهند�سة  ف��رع  م��ن  ب��ي  وف��ٌد ط���نّ ق��ام 

بزي��ارة  يو�س��ف  القدي���ص  جامع��ة  يف 

تعارف اإىل املركز.

جي�شنا

العدد 38397

الوحدة الفرن�شية يف الـ»يونيفيل« حتيي ذكرى �شقوط �شهداء فرن�شيني

اأحيت الوحدة الفرن�سية يف قوات الأمم املتحدة املوؤقتة العاملة 

يف لبنان ذكرى ال�سهداء الفرن�سيي الذين ق�سوا يف لبنان خ�ل 

لل�سهداء  التذكاري  الن�سب  اأمام  اأُقيم  باحتفال   ،1925 العام 

الغربي،  البقاع   – را�سيا  موقع  يف  اجلي�ص  و�سهداء  الفرن�سيي 

الفرن�سية  الوحدة  وقائد  الفرن�سية،  ال�سفارة  من  وفد  ح�سره 

املحاربي  من  ووفد  عنا�سرها،  من  عدد  مع  ال��»يونيفيل«  يف 

القدامى وع�سكريون من اجلي�ص.

الن�سب  على  الزهر  من  اأكاليل  و�سع  الحتفال  ل  تخلنّ

ويف  الأثرية،  القلعة  يف  جولة  واأعقبته  املوقع،  يف  التذكاري 

كني�سة مار مو�سى احلب�سي و�سوق را�سيا.

دورات يف مركز تدريب 

تعزيز اأمن املطار



ُعقدت  التي  الندوة  عاجلتها  عناوين  والأمن  ال�س�م  املراأة، 

جمل�ص  قرار  حول  والأرك��ان،  للقيادة  �سهاب  فوؤاد  ية  كلنّ يف 

للعمليات  اأركان اجلي�ص  باإ�سراف  وذلك   ،1325 الرقم  الأمن 

– مديرية التعليم وفريق التدريب والتعاون الكندي يف لبنان، 
 Emmanuelle دة ويف ح�سور ال�سفرة الكندية يف لبنان ال�سينّ

 David املقدم  الكندي  الدفاع  وملحق   ،Lamoureux
وح��دات  خمتلف  م��ن  ال�سباط  م��ن  كبر  وع��دد   ،Jones

اجلي�ص.

املراأة  ل�سوؤون  الوطنية  الهيئة  من  اأع�ساء  الندوة  يف  �سارك 

دة مرين اأبي �ساكر،  ود وال�سينّ اللبنانية: الدكتورة هانيا حمنّ

وخطة  ودورها  الهيئة،  ات  مهمنّ حما�سرتيهما  يف  تناولتا  وقد 

عملها واإجنازاتها؛ بالإ�سافة اإىل ملحة عامة عن قرار جمل�ص 

ق باملراأة وال�س�م والأمن. كما اأ�ساءت  الأمن الرقم 1325 املتعلنّ

قة بهذا القرار، وعلى  املحا�سرتان على اخلطة الكندية املتعلنّ

بناء  وعملية  النزاعات،  خ�ل  حة  امل�سلنّ ات  القونّ يف  املراأة  دور 

فيها  ت�سارك  التي  العم�نية  ات  املهمنّ عن  ناهيك  ال�س�م، 

املراأة يف الداخل واخلارج.

و�سرب  التذكارية  والهدايا  الدروع  تبادل  جرى  اخلتام،  ويف 

اجلميع نخب املنا�سبة.

الع�سكري  امل��ل��ح��ق  ل��دع��وة  تلبية 

 Christian ال��ك��ول��ون��ي��ل  الفرن�سي 

ات  للقونّ تابعة  ذت وحدات  نفنّ  ،Herrou
البحر،  مغاوير  ولفوج  واجلوية  البحرية 

وب���ال����س���رتاك م��ع ط��اق��م ال��ف��رق��اط��ة 

الفرن�سية Languedoc التي زارت لبنان 

متارين  املن�سرم،  حزيران  �سهر  خ�ل 

بحرية يف حميط مرفاأ بروت.

البحرية  القوات  قائد  التمارين  ح�سر 

�ساهر،  ح�سني  البحري  الركن  العميد 

 Languedoc الفرن�سية  الفرقاطة  قائد 

وطاقمها، وعدد من ال�سباط.

ًيا �ساركت  ذت القوى متريًنا جونّ وقد نفنّ

للقوات  ت��اب��ع��ة   Puma ط��واف��ة  ف��ي��ه 

اجلوية، وطوافة NH 90 تابعة للفرقاطة 

غط�ص  متارين  عن  ف�سً�  الفرن�سية، 

ورك�ص.

اأُقيم حفل غداء على منت  يف اخلتام، 

د  ال�سينّ الفرن�سي  ال�سفر  الفرقاطة ح�سره 

الركن  والعقيد   ،Bruno Foucher
ً� قائد القوات  البحري جورج الدرزي ممثنّ

الفرن�سي  الع�سكري  وامللحق  البحرية، 

الفرقاطة  وقائد   ،Herrouالكولونيل

ون. و�سباط من اأجهزة القيادة ومدعونّ
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Languedoc تدريبات مع الفرقاطة الفرن�شية

ندوة حول قرار جمل�ش الأمن الرقم 1325 املتعّلق باملراأة وال�شلم والأمن



يومّيات 

اإعداد: نينا عقل خليل�أمنّية 

العدد 40397

توقيف متوّرطني يف اإ�شكال اأّدى اإىل ا�شت�شهاد ع�شكري

من  ع��دًدا  املخابرات  مديرية  اأوقفت 

يف  ح�سل  ال��ذي  الإ�سكال  يف  طي  املتورنّ

 ،2018/5/22 بتاريخ  طرابل�ص  مدينة 

ى اإىل ا�ست�سهاد اأحد الع�سكريي  والذي اأدنّ

�سبطت  وق��د  ب��ج��روح.  اآخ��ري��ن  واإ�سابة 

والذخائر  الأ�سلحة  من  العديد  بحوزتهم 

منهم   17 اإح���ال���ة  ����ت  ومتنّ احل��رب��ي��ة، 

ت�ستمرنّ  حي  يف  املخت�ص،  الق�ساء  على 

طي  املتورنّ باقي  لتوقيف  التحقيقات 

.)2018/6/8(

كما اأوقفت املديرية:

ينْ ن�سوح جمد اخلياط، وفادي  ال�سوريَّ  -

اخ يف حملة ي�سوع امللك ذوق  م�سطفى نفنّ

تاأليف ع�سابة  م�سبح، لإقدامهما على 

رات. وقد �سبطت بحوزتهما  لرتويج املخدنّ

60 علبة ب��ستيكية حتتوي على مادتي 

الكوكايي والهرويي)2018/6/18(.

عثمان  حم��م��د  دري����د  ي��ن  امل��دع��ونّ  -

بعلبك  مدينة  يف  ياغي  في�سل  وفي�سل 

)2018/6/25(، وهما مطلوبان مبوجب 

وثائق لإقدامهما على اإط�ق النار. مع 

بي الإ�سكال  الإ�سارة اإىل اأننّ الأول من م�سبنّ

الذي ح�سل بي عائلتي عثمان والكيال 

بتاريخ 2018/2/2، ما  يف مدينة بعلبك 

اأدى اإىل توتر الأجواء يف املدينة.

- املدعو ن�سال حمادة يف مدينة الهرمل 

املطلوب   ،)2018/6/23( ال�سيعة  حي   _

ة وثائق لإقدامه على اإط�ق  مبوجب عدنّ

والتحري�ص  الأ�سخا�ص،  اأحد  واإ�سابة  ار  الننّ

من  عائلتي  ب��ي  الإ���س��ك��الت  على 

ل بّوابات اإلكرتونّية على مداخل خمّيَمي عني احللوة واملّية ومّية 

اأعلنت قيادة اجلي�ص يف بياٍن اأ�سدرته بتاريخ 2018/6/25، 

مداخل  على  املو�سوعة  الإلكرتونية  ابات  البونّ اأزالت  ها  اأننّ

مبعاناة  منها  �سعوًرا  ة،  ومينّ ة  واملينّ احللوة  عي  َمي  خمينّ

داخل  القاطني  ا  وخ�سو�سً لبنان  يف  الفل�سطيني  ال�سعب 

َمي، ومتا�سًيا مع اخلطة التي و�سعتها للحفاظ  هذين املخينّ

ات�سالت  �سل�سلة  وبعد  مات.  املخينّ داخ��ل  الأم��ن  على 

اأمن  على  احلري�سي  مع  اإيجابًيا  تعاوًنا  اأثمرت  ولقاءات 

ها ا�ستعا�ست  مات. واأعلنت قيادة اجلي�ص اأننّ �سكان املخينّ

الهدف  ق  حتقنّ اأمنية  بتدابر  الإلكرتونية  البوابات  عن 

ال�سعب  �سدنّ  لي�ست  خذة  املتنّ التدابر  باأننّ  رة  مذكنّ املرجو، 

الإرهابيي  من  جمموعة  خطر  ملواجهة  بل  الفل�سطيني، 

مات وعلى اللبنانيي. لون عبًئا على اأهايل املخينّ ي�سكنّ



املدينة املذكورة يف الفرتة الأخرة. كما 

�سامل جعفر  املطلوب مروان  توقيف  مت 

بحوزته  �سبطت  وقد  نار،  اإط���ق  بجرم 

كميات خمتلفة من املخدرات.

مديرية  من  دوري��ة  دهمت  ذل��ك،  اإىل 

هادي عبا�ص  ين  املدعونّ منزيل  املخابرات 

يف  ا�سماعيل  توفيق  وح�سي  ا�سماعيل 

منزلهما  داخل  و�سبطت  بريتال،  بلدة 

كانت  �سوتية،  واأجهزة  مو�سيقية  اآلة 

قد �سرقت �سابًقا من كني�سة مار اليا�ص 

اإىل  بالإ�سافة  التحتا،  �سرعي  بلدة  يف 

حبوب  من  ة  وكمينّ ع�سكرية  اأعتدة 

الكبتاغون )2018/6/7(.

غرفة  ده��م  متنّ  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

 – ال�سودا  عي  بلدة  �سهل  يف  مهجورة 

قاذف  داخلها على:  بعلبك، عرثت يف 

�ص«،  ك  »ب  طلقة   88 ج��ي«،  بي  »اآر 

املادة  ت�سعة غالونات من  اأخرى،  وذخائر 

اأكيا�ص  �ستة   ،SEMO ن��وع  رة  امل��خ��دنّ

SILVIA، بالإ�سافة  رة نوع  حبوب خمدنّ

الكيف  ح�سي�سة  م��ن  كلغ   20 اإىل 

خمتلفة  ع�سكرية  واأمتعة  عة  امل�سننّ

.)2018/6/11(

ة من اجلي�ص منزل  كذلك، دهمت قونّ

بلدة  يف  م�سيك  حممود  را�سي  املواطن 

 ،)2018/6/22( بعلبك   - ك��ف��ردان 

من  ار  الننّ اإط�ق  على  لإقدامه  واأوقفته 

اآخ��ري��ن ب�سبب  ب��اجت��اه  ���س���ح ح��رب��ي 

خ�فات عائلية.

املخابرات  مديرية  من  دورية  و�سبطت   

تران�سبورت«  »فول�سفاكن  نوع  �سيارة 

لون اأبي�ص حتمل الرقم 235961/م عائدة 

�سهل  يف  لل�سكاكر   ATS ل�سركة 

من  �ُسلبت  ق��د  كانت  بريتال،  بلدة 

يوماريان  املواطن جورج هرم�ص  �سائقها 

ليل  منت�سف  طليا  بلدة  مفرق  على 

على  بداخلها  ُعرث  وقد   ،2018/6/9-8

الآلية  و�سر  �سوق  ورخ�ستي  م�ستندات 

وجهاز خلوي.
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معاجلة اإ�شكال يف �شرعني الفوقا

بتاريخ 2018/6/16، ح�سل اإ�سكال 

بي  البقاع  الفوقا-  �سرعي  بلدة  يف 

�سومان  اآل  من  الأ�سخا�ص  من  عدٍد 

تبادل  اإىل  ر  تطونّ عائلية،  لأ�سباب 

اأ�سلحة حربية، جنم  نار من  اإط�ق 

عنه وفاة الرقيب يف اجلي�ص اللبناين 

منى  دة  وال�سينّ �سومان  مفلح  ح�سي 

خم�سة  واإ�سابة  �سومان،  عبدالل�ه 

اأثرها  على  ُنقلوا  بجروٍح،  اأ�سخا�ص 

للمعاجلة.  املنطقة  اإىل م�ست�سفيات 

ة من اجلي�ص وعملت  وقد تدخلت قونّ

الو�سع  واإع��ادة  الإ�سكال  ف�ص  على 

اأح��د  ت��وق��ي��ف  ومتنّ  طبيعته،  اإىل 

جرت  فيما  الإ�سكال،  يف  طي  املتورنّ

م�حقة باقي امل�ساركي لتوقيفهم 

واإحالتهم على الق�ساء املخت�ص.

م�شبوطات وتوقيفات 

بتهٍم خمتلفة

التي  الأم��ن��ي��ة  ل��ل��ت��داب��ر  نتيجة 

للحفاظ  اجلي�ص  وح��دات  ذها  تنفنّ

خمتلف  يف  وال�ستقرار  الأم��ن  على 

املناطق اللبنانية، متنّ توقيف )بيان 

مديرية التوجيه يف 2018/6/8( 3464 

ط  عة، لتورنّ ا من جن�سيات متنونّ �سخ�سً

منها  خمتلفة،  جرائم  يف  بع�سهم 

باأعمال  والقيام  باملخدرات  الإجت��ار 

اأ�سلحة  وح��ي��ازة  وت��ه��ري��ب  ���س��رق��ة 

الأرا�سي  داخل  والتجول  وممنوعات، 

�سرعية،  اإقامات  دون  من  اللبنانية 

من  نارية  اج��ات  ودرنّ �سيارات  وقيادة 

دون اأوراق قانونية.

اأ�سلحة  امل�سبوطات  �سملت  وق��د 

ح��رب��ي��ة م���ن خم��ت��ل��ف الأن������واع، 

اخلفيفة  الذخائر  م��ن  ات  وكمينّ

من  وع���دًدا  وامل��خ��درات،  واملتو�سطة 

اأج���ه���زة الت�����س��الت وك��ام��رات 

و144  اآلية   92 اإىل  بالإ�سافة  املراقبة، 

اجة نارية. درنّ



حتقيق 

اإعداد: ندين البلعة خرياللهع�شكري

العدد 42397

مديرّية العتاد
هائًل  ا  كمًّ العتاد  مديرية  توؤّدي 

تنّفذ مهّماتها  املهمات. وهي  من 

ال�شرعة  الأول هو  وفق معياَرين: 

احلرفية  هو  والثاين  الفائقة، 

»ال�شنف  مع  فالتعامل  العالية. 

يقت�شي  اإذ  جًدا،  دقيق  اخلام�ش« 

يف  احلاويات  من  الذخائر  تفريغ 

اإىل  ونقلها  و�شولها،  فور  املرافئ 

�شلمتها  ل�شمان  املوؤّقت  اخلزن 

وجتّنب احلوادث ذات ال�شلة، كما 

يقت�شي احلرفية العالية يف العمل، 

لأن اخلطاأ قاتل...

مدير  من  اّطلعت  »اجلي�ش« 

على  �شكر،  اليا�ش  العميد  العتاد 

كل  حركة  �شبط  يف  املديرّية  دور 

اأنواع الذخائر واملواد ذات ال�شلة، 

ا  اأي�شً بل  اجلي�ش،  يف  فقط  لي�ش 

على كامل الأرا�شي اللبنانية.

اأق�شام يف اخلدمة

ت��رت��ب��ط م��دي��ري��ة ال��ع��ت��اد 

للتجهيز،  اجلي�ص  باأركان 

اأق�سام  ة  عدنّ من  فة  موؤلنّ وهي 

��ة  ��ل ت��ن��ف��ي��ذ امل��ه��منّ ت�����س��هنّ

ن رئي�سي للذخرة يف اجلي�ص. ة املوكلة اإليها، كممونّ الأ�سا�سينّ

اإىل جانب قيادة املديرية واأركانها، هناك ق�سم للذخرة يف 

ة  ثكنة دوري العراين - اللويزة، هذا الق�سم هو الأداة التنفيذينّ

ُيعنى  ال��ذي  الإداري  الق�سم  جند  اإليه  وبالإ�سافة  للمديرية. 

معياران للعمل: 

ال�شرعة 

واحلرفية العالية



بالن�سرات  يهتمنّ  الذي  التقني  والق�سم  الإداري��ة،  ب��الإج��راءات 

و�س�حية  اأنواعها  من  د  ويتاأكنّ الذخرة  عن  وال��درا���س��ات 

�سي يف  ا�ستعمالها، ومدر�سة الذخرة التي ُتعنى بتخريج متخ�سنّ

جمال الذخرة.

متابعة حركة الذخائر

امل�سوؤولة الأوىل  عة جتعلها  ات متنونّ العتاد مهمنّ ة  ذ مديرينّ تنفنّ

الأرا�سي  امتداد  على  اأنواعها،  على  الذخائر  حركة  عن 

وت�سع  الذخرة  من  اجلي�ص  حاجة  ت�ستدرك  فهي  اللبنانية: 

وتديرها  الذخرة  تواكب  ها  اأننّ كما  لها.  العائدة  امليزانية 

مروًرا  املرافئ  يف  مها  ت�سلنّ منذ  حركتها،  مراحل  خمتلف  يف 

بباقي املراحل )اخلزن، والت�سليم، وال�سيانة، والتوزيع، والتعهد، 

منها  ال�سالح  غر  اإت���ف  اإىل  و�سوًل  والتنفية(،  والك�سف، 

واإخراجه من القيود.

ية والتعليمات العائدة للتداول  ة املوا�سفات الفننّ تقرتح املديرينّ

اللجان  يف  ت�سارك  وبالتايل  وا�ستعمالها.  و�سيانتها  بالذخرة 

اخلا�سة بها، اإ�سافًة اإىل متابعة اتفاقيات حتقيق الذخرة من 

�ع على الن�سرات  خ�ل حتديد املوا�سفات ودفاتر ال�سروط والطنّ

ة. ية املخت�سنّ الفننّ

�سة  املخ�سنّ املخازن  موا�سفات  من  العتاد  ة  مديرينّ د  تتاأكنّ

ال�زمة  لل�سروط  مطابقتها  ومن  القطع  خمتلف  يف  للذخائر 

حل�سن التو�سيب، ف�سً� عن التاأكد من ُبعد هذه املخازن عن 

الأماكن ال�سكنية واأماكن منامة الع�سكريي.

وهي ُتعنى كذلك بالتفتي�ص على خمازن القطع والوحدات 

وذخرتها دورًيا، وت�سرف على تو�سيب الذخرة بطريقة �سليمة 

فت�ستدرك  وا�ستعمالها،  �سرفها  ة  كيفينّ وعلى  و�سحيحة، 

بالتايل حاجات هذه القطع ونواق�سها.

مها  يون على الذخرة التي تقدنّ يف ال�سياق نف�سه، يك�سف الفننّ

ة لتدريب الوحدات، وعلى الذخرة امل�سادرة التي  الفرق الأجنبينّ

تو�سع يف خمازن خا�سة حيث يتمنّ ت�سنيفها )ذخرة حربية، 

ذخرة تعليم، ذخرة للتلف ب�سبب عدم �س�حيتها(. وت�سمل 

�سة ملختلف القوى الأمنية  ة العتاد الذخائر املخ�سنّ ات مديرينّ مهمنّ

ة خزنها وتوزيعها. مبا يف ذلك كيفينّ

خرطو�ص  معامل  على  ة  املديرينّ تك�سف  اأخ��رى،  جهة  من 

وعلى  ية،  الفننّ لل�سروط  مطابقتها  م��ن  للتاأكد  ال�سيد 

رة واملواد  الذخائر العائدة لأ�سلحة ال�سيد ف�سً� عن املواد املتفجنّ

ت بيع هذه الأ�سلحة. كذلك،  ة يف خمازن حم�نّ الكيميائينّ

والذخائر  والأ�سلحة  النارية  والألعاب  املفرقعات  على  تك�سف 

�سناعة  يف  ت�ستعمل  اأن  ميكن  التي  ة  الكيميائينّ وامل��واد 

التنظيف،  وم��واد  الزراعية  واملبيدات  واملتفجرات،  الذخرة 

(. فتقوم  ، بحر اأو جونّ الواردة اإىل لبنان عرب املعابر احلدودية )برنّ

بالك�سف الأويل ثم يح�سر �ساحب الع�قة ك�سًفا خمربًيا من 

خمتربات موثوقة وُيبنى القرار على نتيجة التحليل.

ة على اأندية الرماية اخلا�سة وتراقبها  اإىل ذلك، تك�سف املديرينّ

ب�سكل دوري للتاأكد من مطابقتها ال�سروط والتعليمات.
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تو�شيب 

الذخرية وتخزينها

ال��ذخ��رة،  يفرغون  ون  تقنينّ ال��ذخ��رة  ق�سم  يف 

يف  ت  املوؤقنّ اخلزن  خمازن  اإىل  وينقلونها  يفرزونها 

وترتيبها بح�سب  تو�سيبها  بعد ذلك  ليتمنّ  اللويزة، 

التي  الذخرة  هوية  هو  الإح�سا�ص  اإح�سا�سها- 

فتخزن  وتاريخه-  �سنعها  ومكان  بنوعها  ف  تعرنّ

بعدها  من  لتدخل  خا�سة،  و�سروط  موا�سفات  وفق 

القطع.  حاجات  بح�سب  ع  وت��وزنّ اجلي�ص  قيود  يف 

ج��داول  بح�سب  للقطع  النق�ص  تعوي�ص  ي��ت��منّ 

ة اإح�ساًء يومًيا  ذ املديرينّ دة، بينما تنفنّ ة حمدنّ اأ�سبوعينّ

للموجودات يف خمازنها حتا�سًيا لأي نق�ص.

�شـة تعتمـدها املديرّيـة لرتميـز  • هل من برامج متخ�شّ
الذخرية وتخزينهـا، وما هي املوا�شفات اللزمة للتخزين؟

برناجًما   2014 العام  يف  التاأليل  ة  مديرينّ و�سعت   -

م�ستمرنّ  والعمل  اجلي�ص،  يف  الذخرة  ب��اإدارة  ا  خا�سً

خمتلف  على  وتعميمه  الربنامج  ه��ذا  لتطوير 

ا بالن�سبة اإىل التخزين، ف� بد  القطع والوحدات. اأمنّ

م الذخائر  من الإ�سارة اإىل اأننّ اخلطوة الأوىل بعد ت�سلنّ

على  ����ع  الطنّ ثم  وم��ن  ي،  احل�سنّ الك�سف  هي 

الو�سول  قبل  ة  التجريبينّ الرمايات  وتنفيذ  الدرا�سات 

حماية  ن  توؤمنّ موا�سفات  وفق  اخلزن  مرحلة  اإىل 

م  والت�سلنّ والإح�ساء  ة  الفنينّ املراقبة  ل  وت�سهنّ الذخرة 

والت�سليم.

واحل��رارة،  الرطوبة  ملراقبة  اآلت  دة  م��زونّ فاملخازن 

داخلها  الذخائر  ف�سل  ويتمنّ  ة.  الحرتازينّ التدابر  عن  ف�سً� 

ة للتنفية(  والتمييز بي اأنواعها )ذخرة تعليم، حربية اأو معدنّ

تدابر  ا  اأمنّ ومتاثلها.  الإح�سا�سات  جتان�ص  من  د  التاأكنّ مع 

العن�سر  من  امل�ستويات،  خمتلف  فت�سمل  والأم��ان  احليطة 

املخازن  حيطة  وامل��ع��دات:  وامل��خ��ازن  املن�ساآت  اإىل  الب�سري 

وامل�سافات  الذخرة  ر�سف  قواعد  احرتام  الداخلية من خ�ل 

اأن تف�سل املخازن عن بع�سها، مع حتديد �سعتها  التي يجب 

من  اخلارجية  وحيطتها  وكميتها،  ونوعها  الذخرة  من 

ل خطًرا عليها: الأماكن  خ�ل اإبعادها عن كل ما ي�سكنّ

حمطات  الرئي�سة،  الطرقات  امل�ست�سفيات،  املعامل،  الآهلة، 

الإر�سال، املحروقات وغرها.

��ق ت��داب��ر  ك��ذل��ك، ُت��ط��بَّ

بحذافرها  والأم��ان  احليطة 

اإت������ف  ع��م��ل��ي��ات  يف 

ال�ساحلة  غر  الذخرة 

ب��������دًءا م�����ن ال���ف���رز 

اإىل  و�سوًل  والتحميل، 

النقل والتفريغ يف حقل التفجر والإت�ف.

اجلّحامون

الذخائر  اإىل  للتعّرف  الع�شكريون  يتابعها  التي  الدورات  هي  ما   •
واأنواعها وخطورتها وكيفّية تخزينها والتعامل معها؟

الذخرة  مع  التعامل  جمال  يف  مهاراتهم  �سقل  بهدف   -

وا�ستثمارها  وتو�سيبها  وخزنها  وم�ساعفتها  و�سيانتها 

ومتفجرات،  ذخرة  دورة  ة  املديرينّ و  ع�سكرينّ يتابع  واإت�فها... 

من املكتب الرقم واحد اإىل املكتب الرقم خم�سة، بالإ�سافة 

اإىل دورات اأخرى بع�سها مع فرق تدريب اأجنبية.

ب��ع��د اج��ت��ي��از امل��ك��ات��ب 

الخت�سا�ص،  يف  ال��درا���س��ي��ة 

اًما«  »جحنّ العك�سري  ى  ُي�سمنّ

ه��ذه  ج��ان��ب  اإىل  وي��ت��اب��ع 

اخل��ارج  يف  دورات  املكاتب 

املتحدة  ال��ولي��ات  )فرن�سا، 

الأم��رك��ي��ة، ال�����س��ي...(. 

حتقيق 

ع�شكري
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العتاد  ة  مديرينّ �سعار  ي�سمل 

املختلفة:  ال��ذخ��رة  اأن����واع 

�شعار املديرّية

انة، �سهب التفجر، ال�ساروخ )الأ�سلحة  الرمنّ

بالإ�سافة  اخلفيفة،  والذخرة  الثقيلة(، 

اإىل ال�سنبلَتي اللَتي ترمزان اإىل العطاء.
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التعليمات،  وف��ق  الذخرة  خ��زن  ��ام:  اجل��حنّ ات  مهمنّ ت�سمل 

و�سيانتها،  الك�سف عليها وحتديد �س�حيتها، م�ساعفتها 

التاأكد من �س�حية  مها وت�سليمها،  واإح�سائها، ت�سلنّ فرزها 

اأماكن خزنها يف القطع، واإت�ف غر ال�سالح منها.

لها،  التابعة  الذخرة  مدر�سة  يف  ة  املديرينّ ب  تدرنّ �سبق،  ما  اإىل 

�سلة  فيكونون  والوحدات،  القطع  خمتلف  من  ي  ع�سكرينّ

و�سل بي قطعهم ومديرية العتاد.

ل ح�شاب للوقت

ا  ة، اإذ يبقى م�ستعدًّ ه روزنامة زمنينّ ة ل حتدنّ الع�سكري يف املديرينّ

ات املطلوبة منه والتي ل ميكن  يف كل حلظة لتنفيذ املهمنّ

تاأجيلها. حي ت�سل الب�سائع اإىل املرافئ واملعابر احلدودية، عليه 

التخزين  اإىل  فوًرا  ونقلها  وفرزها  مها  لت�سلنّ جاهًزا  يكون  اأن 

املوؤقت، فالذخرة ل ميكنها النتظار خارج خمازنها. وحي 

نة يخو�سها  تطلب الوحدات الدعم بالذخرة يف معركة معينّ

ي احرتاف  ة تلبية النداء يف اأي وقت. يوؤدنّ اجلي�ص، واجب املديرينّ

»يحفظون  فهم  املجال،  هذا  يف  ا  مهمًّ دوًرا  ة  املديرينّ عنا�سر 

الذخرة  �سحب  وقٍت  اأي  يف  وي�ستطيعون  غيب«  عن  املخازن 

املطلوبة من دون اأي خطاأ.

مواكبة م�شتمّرة

م�شاريعكم  هي  وما  الخت�شا�ش  يف  جديد  كل  على  تّطلعون  • كيف 
امل�شتقبلّية؟

على  ن�ستح�سل  حديثة،  وذخ��رة  اأ�سلحة  حتقيق  عند   -

املديرية  ويقوم �سباط  لها،  العائدة  واملوا�سفات  ة  الفنينّ الن�سرات 

يتمنّ  بها.  خا�ص  تدريبي  مرجع  وتنظيم  وترجمتها  بدرا�ستها 

تعميم هذا املرجع على القطع والوحدات وا�ستثماره يف تدريب 

الع�سكريي مع ا�ستكمال اأي معلومات ناق�سة بطلب املراجع 

ة ال�زمة من ال�سلطات التي يتمنّ حتقيق الذخرة منها.  الفنينّ

الذخرة،  جمال  يف  جديد  كل  متابعة  ومع  ذلك،  مقابل  يف 

اإح�ساء  برامج  تاأليل  م�سروع  ا�ستكمال  على  ة  املديرينّ تعمل 

لتتنا�سب  خمازنها  حتديث  اإىل  بالإ�سافة  املخازن،  يف  الذخرة 

العمل  مع  املجال،  هذا  يف  الكبر  ع  والتنونّ ة  امللحنّ واحلاجات 

على �سقل مهارات الع�سكريي.
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ور�شة عمل حول 

التوا�شل ال�شرتاتيجي

ور�شة عمل

حول 

 التوا�شل 

ال�شرتاتيجي

التي  التدريبية  امل�ساعدات  اإط��ار  يف 

اإىل  الربيطانية  ال�سلطات  مها  تقدنّ

كلية  يف  اأقيمت  اللبناين،  اجلي�ص 

ور�سة  والأرك���ان  للقيادة  �سهاب  ف��وؤاد 

ال�سرتاتيجي«  »التوا�سل  بعنوان:  عمل 

ب����ي��������ن  وذل������ك   ،STARTCOM
وباإ�سراف  و2018/04/27   2018/04/18

�ص يف هذا املجال. فريق تدريب متخ�سنّ

ع�سرة  ا�ستمرت  التي  الور�سة  يف  �سارك 

اجلي�ص  قطع  خمتلف  من  �سباط  اأيام 

حما�سرات  خ�لها  تابعوا  ووح��دات��ه، 

واقعية  تطبيقية  متارين  ذوا  ونفنّ نظرية 

�سمن جمموعات عمل.

زت جل�سات الور�سة على العناوين  ركنّ

الآتية:

وال��ر���س��ائ��ل  ال��ب��ي��ان��ات  ت��ن��ظ��ي��م   -

.Narratives messaging
.Media Ops الإع�م احلربي -

للعمليات  ال��ن��ف�����س��ي��ة  احل����رب   -

.Psychological Ops
- تق�سيم وحتليل اجلمهور امل�ستهدف 

 Target Audience segmentation
.Analysis

ال�سخ�سي  وامللف  واملوقف  احل�سور   -



.Presence Posture and profile
 security العمليات  واأمن  اخلداع   -

.Deception and Operations
.Persuation و�سائل الإقناع -

 Interview املقابلة  اإجراء  - مهارات 

.skills
 Press ���س��ح��ايف  م���وؤمت���ر  اإدارة   -

.conference
خ�ل  من  امل�ساركون  ال�سباط  ف  تعرنّ

التوا�سل  كيفية  اإىل  املحا�سرات  هذه 

م���ع امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ي��ط، وك��ي��ف��ي��ة 

واختتمت   ، معينّ مو�سوع  عن  الإب�غ 

يف  ال�سهادات  ت�سليم  بحفل  الور�سة 

الربيطاين  الع�سكري  امللحق  ح�سور 

تبادل  متنّ   ،Chris Gunning املقدم 

ال�����دروع ال��ت��ذك��اري��ة ب��ي اجل��ان��ب��ي 

حفل  ذلك  واأعقب  والربيطاين  اللبناين 

كوكتيل يف نادي ال�سباط – الرزة.
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الع�سكري  التعاون  مديرية  قامت  امل�ساعدات،  اإط��اٍر  يف 

التعاون  وح��دة  مع  والتن�سيق  بالتعاون   CIMIC امل��دين   –
الأمركية، وكل  ال�سفارة  لدى   CMSE املدين   – الع�سكري 

املجوقل،  وفوج  الع�سكرية  وال�سرطة  التا�سع،  امل�ساة  لواء  من 

يف  الإ�س�مية  ية  الطبنّ الهيئة  م�ستو�سفي  اإىل  اأدوية  بت�سليم 

بلدة عر�سال.

ويف الإطار نف�سه، قام عنا�سر من املديرية بالتن�سيق والتعاون 

مع لواء امل�ساة الثاين ع�سر بتوزيع 1500 ح�سة غذائية مل�سلحة 

دار  بتمويل من  وذلك  عائ�ت حمتاجة يف مدينة طرابل�ص، 

الإفتاء الإ�س�مي.

من جهة اأخرى، عقد نائب رئي�ص اأركان اجلي�ص للعمليات 

فريق  رئي�ص  �سمنّ  اجتماًعا،  اوي  اجلبنّ اف  نونّ الركن  العميد 

 Ryan التدريب الكندي يف لبنان املقدم

Smid والنقيب James Salbies وم�سرنّ 
اأعمال املديرية العميد الركن اإيلي اأبي 

ق  تتعلنّ موا�سيع  خ�له  ُبِحثت  را�سد، 

خا�سة  تدريبية  دورات  مناهج  بتطوير 

بالتعاون الع�سكري - املدين.

اإعداد: با�شكال معّو�ش بومارون

مديرية 

التعاون 

الع�سكري 

- املدين 

:CIMIC

م�شاعدات يف 

البقاع وال�شمال

مديريات

العدد 48397







اأت������ت ه�����ذه ال��ع��م��ل��ي�����ة 

امل�����ض��ت�����رك��ة ���ض��م��ن اإط���ار 

الزمن  عب�ر  امل�ضي  م�ض�روع 

 A walk through« مو�ضى  جب�ل  يف 

ال��ذي   »time in Jabal Moussa
مو�ضى«  جبل  حماية  »جمعّية  تنّف�ذه 

على  للحف�اظ  ال�ضفراء  »�ضندوق  وميّوله 

الثقايف«  ال���راث 

 Ambassador’s
 Fund for
 C u l t u r a l
 Preservation
من خالل ال�ضفارة 

الأم���رك���ّي���ة يف 

وبالتن�ضي�ق  لبنان 

م����ع امل���دي���رّي�������ة 

العاّمة لالآثار يف وزارة الثقافة.

حتٍد كبري

تخربنا الناطقة با�ضم اجلمعية ال�ضيدة 

واجهت  اجلمعية  اأّن  بركات  جويل 

البيوت  ه��ذه  لتاأهيل  تخطيطها  ل��دى 

كبًرا  حتّدًيا  وتدعيمها،  وترميمها 

املوقع  اإىل  املواّد  نقل  �ضعوبة  يف  يكمن 

الذي يقع على ارتفاع 1400م عن �ضطح 

�ضوى  اإليه  الو�ضول  ميكن  ل  اإذ  البحر، 

دروب  الأقّل على  �ضاعة على  ملّدة  م�ضًيا 

اإعداد: با�سكال معّو�ض بومارون

اجلي�ش 

واملجتمع
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طّوافات اجلي�ض ت�سارك 

يف اإنقاذ بيوٍت تراثية

الثالثة  القدمية  البيوت  ت�سّكل 

مو�سى  جبل  حممية  يف  القائمة 

الهند�سة  جلماليات  من��وذًج��ا 

الزمن  التقليدية؛ عوامل  اللبنانية 

هذه  يف  فعلها  فعلت  وامل��ن��اخ 

البيوت املهجورة منذ العام 1965، 

وباتت حتتاج اإىل ترميم وتدعيم، 

املعماري  الفن  على  �ساهًدا  لتبقى 

الرتاثي يف لبنان.

اإذا  لكن كيف ال�سبيل اإىل ذلك، 

ي�ستلزم  املوقع  اإىل  الو�سول  كان 

ال�سري على الأقدام اأكرث من �ساعة 

»جمعّية  اجلبلية؟  الدروب  على 

طلبت  مو�سى«  جبل  حماية 

امل�ساعدة من قيادة اجلي�ض، وعرب 

مديرية التعاون الع�سكري - املدين 

طوافات  تكّفلت   ،CIMIC
هذا  اإنقاذ  مبهمة  اجلّوية  القوات 

الإرث احل�ساري...



البيوت،  هياكل  يف  التدهور  اجلبل. 

لإنقاذها،  �ُضُبل  عن  التفتي�ش  ا�ضتدعى 

بالطوافات  ال�ضتعانة  احل���ّل  وك���ان 

قيادة  مع  التوا�ضل  فبداأ  الع�ضكرية. 

امل�ضاعدة،  على  وافقت  التي  اجلي�ش 

التعاون  مديرية  اأع��م��ال  م�ضّر  فعقد 

العميد   CIMIC امل��دين   - الع�ضكري 

مع  اجتماًعا  را�ضد  اأب��ي  اإيلي  الركن 

مو�ضى«  جبل  حماية  »جمعية  رئي�ش 

بيار �ضومط وحّددت اآلية التعاون.

قاعدة  يف  وال��ط��ي��ارون  الفّنيون  در���ش 

الالزمة  املواد  نقل  مهمة  اجلوية  بروت 

فنّفذت  اخلطة،  ُو�ضعت  ثّم  املوقع،  اإىل 

اأي��ام  ث��الث��ة  خ��الل  اجلي�ش  ط��واف��ات 

البناء  م��واد  م��ن  طًنا   20 نقل  عملية 

ال�ضغرة  للطائرات  مروبا  م��درج  من 

الب�ضائع  ت�ضّمنت  املحمية.  داخل  اإىل 

و3  اأم��ت��ار  و6   4 بطول  ج�ضوًرا  املنقولة 

اأط��ن��ان م��ن الأخ�����ض��اب، وط��ّن��ن من 

مواد  من  طًنا  و13  احلديدية  الدعائم 

تو�ضيب  )رمل، كل�ش...(. جرى  البناء 

امل���واد يف ق��اع��دة ب��روت اجل��وي��ة حيث 

وربطها  الرزم  اإع��داد  الع�ضكريون  توىّل 

حبال  بوا�ضطة  الطوافات  اإىل  وو�ضلها 

اإىل  نقلها  ليتم  اجل��ّوي،  بالنقل  خا�ضة 

املوقع.

ور�ضة  اأّن  اجلمعية  يف  م�ضوؤولون  يقّدر 

اأ�ضهر،   3 �ضت�ضتغرق  والتدعيم  التاأهيل 

اأعمال  يف  والرمل  الكل�ش  و�ضُي�ضتخدم 

املحمية،  يف  ممنوع  فالباطون  البناء، 

مع  التنا�ضق  يراعي  اأن  يجب  والرميم 

بناء البيوت وتاريخها.

اجلي�ش 

واملجتمع
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البيوت الثالثة

ت��ت��م��ّي��ز ال��ب��ي��وت ال��ت��ي ُي��ع��م��ل على 

ترميمها بهند�ضتها اللبنانية التقليدية 

وهي  اجلميل،  الزمن  طابع  حتمل  التي 

وتطّوره  املحّلي  الراثّي  البناء  فّن  متّثل 

موؤّلفان  منها  اثنن  اإّن  اإذ  الزمن،  عرب 

تعلوها  العقد،  ط��راز  على  اأقبية  من 

الواجهة،  تزّين  قناطر  مع  ثانية  طبقة 

من  واح��دة  طبقة  من  فهو  الثالث  اأّم��ا 

الطن.  من  �ضقف  يعلوه  اخلام  احلجر 

يعود بناء هذه البيوت اإىل 300 �ضنة، ورغم 

التي  والثلوج  والأمطار  الطق�ش  ق�ضاوة 

ومتا�ضكها  بريقها  من  �ضيًئا  اأفقدتها 

املديد  عمرها  رغم  َواأََب��ت  قائمة،  ظّلت 

الب�ضر  مواجهة  يف  �ضاخمة  تبقى  اأن  اإّل 

والطبيعة.

53 العدد 397



ق�ضايا 

اإعداد: �سارل ابي نادر - عميد متقاعدع�ضكرية

العدد 54397

مناورات  ال��دول  غالبية  تنّفذ 

اأو  اإف���رادي  ب�سكل  ع�سكرية 

جهة.  من  اأكرث  مع  بال�سرتاك 

حمددة  دورية  املناورات  وتكون 

معروف،  ج��دول  وفق  التاريخ 

ا�ستجابة  جت��رى  ا�ستثنائية  اأو 

حتاكي  ما  وعادة  طارئ.  حلدث 

املناورات  هذه  عرب  املعنية  الدول 

وامليدانية،  الع�سكرية  الإجراءات 

اأو  حمتملة  معركة  يف  تتخذ  التي 

حرب، �سواء كانت حرًبا حمدودة 

اأو وا�سعة.

اأهداف املناورات الع�سكرية

مي��ك��ن حت��دي��د اأه�����داف امل��ن��اورت 

الع�ضكرية وفق الآتي:

- ا�ضتعمال اأ�ضلحة جديدة، وذلك على 

�ضبيل جتربة هذه الأ�ضلحة والتدرب على 

الطواقم مبميزاتها  وتعريف  ا�ضتعمالها 

امليدان،  يف  منها  ال�ضتفادة  واإمكانات 

الأخطاء  ت�ضحيح  لناحية  تطويرها  اأو 

مناف�ضة  عن  ف�ضاًل  النواق�ش،  وت��دارك 

�ضالح ميلكه جي�ش اآخر.

يتم  امل��ع��ارك،  اإدارة  على  التدريب   -

و�ضباط  ال��ق��ادة  ت��دري��ب  امل��ن��اورة  خ��الل 

اإدارة  على  امل��ي��دان  و�ضباط  العمليات 

منظومة القيادة وال�ضيطرة، وعلى تن�ضيق 

خمتلفة،  وحدات  بن  والأوام��ر  الأعمال 

متعددة  جليو�ش  اأو  نف�ضه  للجي�ش  تابعة 

يف اأثناء املعركة.

تنفذ  ما  ع��ادة  امليدان،  اإىل  التعرف   -

املنتظرة،  املعارك  ميادين  يف  املناورات 

على حدود الدول اأو يف مناطق ال�ضتباك 

اأو  ال��ب��ح��ار  يف  ��ا  وخ�����ض��و���ضً امل��ح��ت��م��ل��ة، 

تت�ضارب  التي  ال�ضراتيجية  املحيطات 

القومية  وامل�ضالح  النفوذ  مناطق  فيها 

للدول.

الع�ضكرية  الر�ضائل  واإر�ضال  العر�ش   -

فهذا  وال���ض��رات��ي��ج��ي��ة،  وال�ضيا�ضية 

املناورات  اأهداف  اأبرز  من  يعترب  الهدف 

عر�ش  عرب  حتقيقه  ويتم  الع�ضكرية، 

ال����ذي ي��ظ��ه��ر يف امل���ن���اورة، من  ال��ق��وة 

ع�ضكرية  وق���درات  ووح���دات  اأ�ضلحة 

وتكتيكية. 

العامل  يف  امل��ن��اورات  ميادين  ت��ت��وزع 

ال�ضراع.  ملناطق  م��واٍز  ب�ضكل  وتنت�ضر 

ال�ضراع  حيث  الأو���ض��ط  ال�ضرق  فمن 

اإىل  الإ�ضرائيلي  ال��ع��دو  م��ع  التاريخي 

اإي��ران  بن  �ضراًعا  ي�ضهد  ال��ذي  اخلليج 

وبع�ش الدول اخلليجية. ومن �ضرق اأوروبا 

ودول  رو�ضيا  بن  ال��ب��اردة  احل��رب  حيث 

راأ�ضها  وعلى  الأطل�ضي  �ضمال  حلف 

الوليات املتحدة الأمركية، اإىل املحيط 

الهادئ وال�ضراع ال�ضراتيجي اخلفي بن 

ال�ضن ورو�ضيا من جهة والوليات املتحدة 

الأمركية من جهة اأخرى، ف�ضاًل عن 

ال�ضراعات املحلية بن دول غرب و�ضمال 

غرب هذا املحيط.

من بن ال�ضراعات التي ي�ضهدها عاملنا 

الأق��ط��اب  املتعدد  ال�ضراع  يكون  ق��د 

يف امل��ح��ي��ط ال���ه���ادئ الأه����م ب��اأب��ع��اده 

امل��ن��اورات  تكون  وق��د  ال�ضراتيجية، 

املحيط  هذا  ي�ضهدها  التي  الع�ضكرية 

نعر�ش  �ضوف  لذلك  ح�ضا�ضية،  الأ���ض��د 

اأهمها يف ما ياأتي:

مناورات اأمريكية – يابانية

امل�ضركة  املناورات  كانت  ما  غالًبا 

ب��ن ال��دول��ت��ن امل��ذك��ورت��ن جت���ري يف 

املحيط  غرب  جزر  من  اأكرث  اأو  جزيرة 

الهادئ، ويف ظل النت�ضار الوا�ضع للقواعد 

البحرية  وللقطع  الثابتة  الع�ضكرية 

تلك  يف  ال��دول  من  للعديد  املتحركة 

هذه  تتميز  ال�ضراتيجية.  املنطقة 

احتمال  اإّن  اإذ  بح�ضا�ضيتها  امل��ن��اورات 

الأط��راف  بن  خطر  احتكاك  ح�ضول 

يبقى قائًما ب�ضورة م�ضتمرة.

اإجماًل  جت��ري  امل��ن��اورات  ه��ذه  كانت 

متنازع  ج��زر  م��ن  قريبة  مناطق  يف 

اأو  واليابان  جهة  من  ال�ضن  بن  عليها 

يف  اأو  اأخرى،  جهة  من  تايوان  اأو  فيتنام 

مناطق ت�ضهد توتًرا بن الوليات املتحدة 

الأمركة وكوريا اجلنوبية واليابان من 

جهة، وكوريا ال�ضمالية من جهة اأخرى. 

ومن املتوقع اإعادة النظر يف هذه املناورات 

بعد التطور الإيجابي الأخر،على �ضعيد 

التفاو�ش بن الوليات املتحدة الأمركية 

النووي  الربنامج  حول  ال�ضمالية  وكوريا 

وال�ضاروخي لالأخرة.

املعلنة  غ���ر  الأه�������داف  ت��ت�����ض��م��ن 

للمناورات الأمركية-اليابانية، توجيه 

ورو�ضيا،  ال�ضن  ر�ضائل مبطنة لكل من 

الأبعاد ال�سرتاتيجية 

للمناورات الع�سكرية 

يف املحيط الهادئ
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اإذ اإّن امليدان الذي جتري فيه يعترب ميداًنا 

مبا�ضرة  اأو مواجهة  �ضراع  لأي  م�ضرًكا 

بن هذه الدول الثالث العظمى. كما اأّن 

الع�ضكرية  والقدرات  الأ�ضلحة  م�ضتوى 

امل�ضتعملة يف تلك املناورات يتخطى ما 

حتتاجه املواجهة مع كوريا ال�ضمالية، 

لي�ضل اإىل م�ضتوى قدرات منا�ضبة حلرب 

عاملية اأو ملواجهة نووية خطرة.

اإىل  بالإ�ضافة  املناورات  ي�ضرك يف هذه 

يف  البحرية  القوات  من  العنا�ضر  اآلف 

ومدمرات  طائرات  حامالت  الدولتن، 

�ضواريخ  وقاذفات  ومدمرات  اأمركية 

ويابانية،  اأمركية  ق��اذف��ة  وط���رادات 

النووية.  باحلرب  متخ�ض�ضة  وغوا�ضات 

من  بحرية  وقطع  وحدات  اإ�ضراك  ويتّم 

القواعد  يف  ��ا  اأ���ض��ا���ضً املتمركزة  تلك 

واأخ��رى  الهادئ،  املحيط  يف  الأمركية 

من مناطق اأبعد.

 

مناورات اأمريكية منفردة يف بحر 

ال�سني اجلنوبي

الأمركية  البحرية  ال��ق��وات  جُت��ري 

منفردة، مناورات ح�ضا�ضة يف بحر ال�ضن 

اجلنوبي وعلى م�ضافات قريبة جًدا من 

من  املذكور.  البحر  يف  ال�ضينية  اجل��زر 

هذه املناورات تلك التي جرت يف 27 -5 

حربيتان  �ضفينتان  اقربت  اإذ   ،2018-

م�ضافة  الأمركية  للبحرية  تابعتان 

ال�ضن  بحر  يف  جزر  من  بحرًيا  مياًل   12

�ضيادتها عليها.  تزعم بكن  اجلنوبي 

وقد ذكر م�ضوؤولن اأمركيان اأن املدمرة 

املوجهة  ال�����ض��واري��خ  وط���ّراد  »هيغنز« 

تري  جزر  قرب  مناورات  نفذا  »اأنتيتام« 

ولينكولن وتريتون ووودي، الواقعة �ضمن 

جزر بارا�ضيل التي تطالب فيتنام وتايوان 

ا بال�ضيادة عليها. اأي�ضً

»الروتينية«  العملية  ه��ذه  ت�ضّكل 

اأحدث حماولة ملواجهة ما تراه وا�ضنطن 

املالحة  حرية  لتقييد  �ضينية  م�ضاعَي 

يف  اأت���ت  وق��د  ال�ضراتيجية.  امل��ي��اه  يف 

وزارة  اإلغاء  اأيام على  ظرف ح�ضا�ش، بعد 

دعوًة  )البنتاغون(  الأمركية  الدفاع 

للم�ضاركة  ال�ضن  اإىل  وجهتها  كانت 

اأو  الهادئ«  املحيط  »حافة  تدريبات  يف 

مناورات  عن  عبارة  وهي  »رمي��ب��اك«، 

�ضنتن  كل  جت��ري  دولية،  �ضبه  بحرية 

التي  ال��دول  من  ع�ضرات  فيها  وت�ضارك 

وما  متو�ضطة  بحرية  ق���درات  متتلك 

فوق، ولها م�ضالح اأو مواقع اأو نقاط تاأثر 

يف املحيط الهادئ.

قمر  التقطها  �ضور  اأظهرت  املقابل  يف 

ا�ضطناعي اأّن بكن ن�ضرت �ضواريخ اأر�ش 

– جو اأو �ضواريخ »كروز« م�ضادة لل�ضفن 
حممولة على �ضاحنات، يف جزيرة وودي. 

كما ن�ضر �ضالح اجلو ال�ضيني يف حزيران 

املن�ضرم قاذفات قنابل على جزر ومناطق 

اإط��ار  يف  املنطقة،  يف  مرجانية  �ضعاب 

تدريبات اأقلقت فيتنام والفيليبن.

�ضعب  ل���ض��ت�����ض��الح  ب��ك��ن  وت��ع��م��ل 

مرجانية ت�ضيطر عليها يف املنطقة منذ 

من�ضاآت  ت�ضييدها  اإىل  اإ�ضافة  �ضنوات، 

املتنازع  البحر  يف  وع�ضكرية  مدنية 

وماليزيا  وبروناي  الفيليبن  مع  عليه 

حيوًيا  ممًرا  ُيعترب  اأنه  علًما  وفيتنام، 

لقوافل ال�ضحن، كما يحوي احتياطات 

�ضخمة من النفط والغاز.

 

مناورات اأمريكية - كورية جنوبية 

بكونها  تتميز  املناورات  هذه  كانت 

م��ن��اورات  ب��ن  م��ن  ح�ضا�ضية  الأك���رث 

ك��رٍد  ت��اأت��ي  اإّن��ه��ا  اإذ  ال��ه��ادئ،  املحيط 

وال�ضاروخي  النووي  الربنامج  على  مبا�ضر 

لكوريا ال�ضمالية، والذي طاملا اأخذ ابعاًدا 

بن  التاريخي  ال�ضراع  يف  اأوًل  مزدوجة، 

متقدمة  مبراحل  مّر  والذي  الكوريتن 

نحو املواجهة اخلطرة، وثانًيا يف املواجهة 

واملجتمع  الأمركين  بن  املفتوحة 

من  ال�ضمالية  وكوريا  جهة  من  الدويل 

جهة اأخرى.

نّفذت  املا�ضي،  ني�ضان  �ضهر  خ��الل 

وكوريا  الأمركية  املتحدة  ال��ولي��ات 

»فرخ  با�ضم  م�ضركة  مناورة  اجلنوبية 

تزامًنا  �ضهر  ملدة  اأّجلت  اأن  بعد  الن�ضر«، 

مع الألعاب الأوملبية ال�ضتوية التي اأقيمت 

يف بيونغ ت�ضانغ يف كوريا اجلنوبية. وقد 

�ضارك يف املناورة، 300 األف جندي كوري 

وخم�ضمائة  األف   11 جانب  اإىل  جنوبي، 

معلومات  واأ���ض��ارت  اأمريكي.  جندي 

وا�ضب  اأ�ش  اأ�ش  »يو  �ضفينة  اإىل م�ضاركة 

الربمائية الأمركية« متعددة املهمات، 

بي«  »اإف-35  مقاتالت  حتمل  والتي 

اأ�ش  اأ�ش  »يو  الطائرات  وحاملة  ال�ضبح، 

بونهوم ريت�ضارد«.

مب��ع��زل ع��ن ال��ن��زاع��ات امل��ت��اأرج��ح��ة 

وامل�ضالح املتغرة بن دول املحيط الهادئ، 

دوري  وب�ضكل  اجلنوبية  كوريا  تقوم 

ب�ضكل  ع�ضكرية  م��ن��اورات  بتنفيذ 

م��ن��ف��رد، حت��اك��ي ال��دف��اع ع��ن ج��زر 

الأمر  وهذا  اليابان.  مع  عليها  متنازع 

ت�ضارب  على  ال�ضوء  ويلقي  امل�ضهد  يعّقد 

بن  امل��ن��اورات  اأه��داف  وتداخل  امل�ضالح 

الأمركية  املتحدة  ال��ولي��ات  حلفاء 

اأنف�ضهم.

الأخرة  الآونة  يف  البنتاغون  اأ�ضدر  وقد 

قراًرا يق�ضي بتعليق املناورات الع�ضكرية 

مع  وامل�ضركة  املقبلة  الأم��رك��ي��ة 

مقررة  كانت  والتي  اجلنوبية،  كوريا 

املقبلن،  ايلول  واأوائ���ل  اآب  نهاية  بن 

وذلك تعبًرا عن ح�ضن نية جتاه كوريا 

املفتوح  احل��وار  خلفية  على  ال�ضمالية 

النووي.  برناجمها  ح��ول  حالًيا  معها 

مفاده  عاًما  انطباًعا  القرار  هذا  اأعطى 

يف  جتري  التي  الع�ضكرية  املناورات  اأّن 

عاك�ضة  مراآة  �ضتبقى  الهادئ،  املحيط 

املتاأرجح  ال�ضراتيجي  للنزاع  بدقة 

ول�ضراع امل�ضالح املت�ضاربة بن دول املحيط 

غربه،  �ضمال  دول  ا  وخ�ضو�ضً امل��ذك��ور، 

املتحدة  ال��ولي��ات  طبًعا  �ضمنها  وم��ن 

متلكه  وملا  ملوقعها  نظًرا  المركية، 

تلك  يف  ع�ضكرية  وق��درات  قواعد  من 

البقعة احل�ضا�ضة من العامل. 

املراجع:

- http://www.aljazeera.net
- http://www.alhayat.com
- http://arabic.rt.com/world
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�سيًئا  معاملها  وتّت�سح  بهدوء،  اأكمامها  تتفّتح  جديدة،  �سفحة  بوادر  وبريوت  برلني  بني 

ف�سيًئا، على وقع حما�سة غري معهود من لبنانيني متعاطفني مع الفريق الأملاين يف مونديال 

بنب�ض  امللّمة جيًدا  العاطفة اجلّيا�سة، وهي  اآجنيال مريكل  امل�ست�سارة  �ست  رو�سيا. وقد حت�سّ

الأملانية يف بريوت،  الدبلوما�سّية  البعثة  تٍرُدها من  التي  التقارير  اللبناين من خالل  ال�سارع 

اأرجاء  ال�سم�ض ل ي�ستهان بها يف  اأ�سعة  التي حتجبها الأعالم الأملانّية عن  حيث امل�ساحات 

مطار  اأر�ض  تطاأ  وهي  مريكل  و�سعرت  الواقع،  هذا  ال�ستقبال  حرارة  عك�ست  وقد  لبنان. 

بلد  يف  باأنها  ال��دويل،  احلريري  رفيق 

ال�سداقة مل  اأن  �سديق،على الرغم من 

تبلغ بعد مرحلة البلوغ!

 ...» »اأمريكا اأولاً

» يقابلها »ان�سحابات اأولاً

و»انغالق« على �سّفَتي 

الأطل�سي.. يقابله انفتاح 

عرب �سّفَتي املتو�سط

الثنائي الأملاين - الفرن�سي يحّن اإىل اجلوار ال�سوري

ال�ضائدة  النمطّية  مركل،  زيارة  ك�ضرت 

– الأوروبّية،  اللبنانية  العالقات  التي تطبع 

ا بحكم  اأن فرن�ضا حتتّل موقًعا خا�ضً ذلك 

احل�ضارّية   – الثقافّية  واخل�ضائ�ش  التاريخ، 

منظومة  يف  ال��دول  �ضائر  تليها  امل�ضركة، 

امل�ضاركة  تلك  ا  خ�ضو�ضً الأوروب��ي،  الحتاد 

اجلنوب  يف  العاملة  الدولّية  القوات  اإطار  يف 

ت�ضّللت على  قد  اأملانيا  اأن  اإّل  )اليونيفيل(. 

و�ضعية  اإىل  الو�ضط،  موقع  م��ن  ي��ب��دو،  م��ا 

الرئي�ش  قاده  الذي  احلراك  نتيجة  الهجوم، 

عندما  �ضتاينماير  فالر  ف��ران��ك  الأمل���اين 

اأيار من  وزيًرا للخارجّية، يف منت�ضف  كان 

ر�ضمّية  عمل  بزيارة  قام  يومها   ،2015 العام 

مل  ل�ضرح  الأ�ضا�ش  حجر  وو�ضع  لبنان،  اإىل 

»التعاطي  عنوانه:  بعد،  معامله  تكتمل 

مرنة«.  ا�ضراتيجّية  وفق  النزوح  ملف  مع 

لبنان  خ�ّش  لأملانيا  ا  رئي�ضً انُتِخب  وعندما 

كانون   30 يف  وو�ضل  خارجي،  حتّرك  ب��اأول 

الكه  ال�ضيدة  زوجته  ترافقه  املا�ضي  الثاين 

بدنبندر، ووفد ر�ضمي رفيع، وا�ضتمرت الزيارة 

بحيث  ممّيزة،  وكانت  اأي��ام،  ثالثة  م��دة 

فعاليات  امل�����ض��وؤول��ن،  ك��ب��ار  اإىل  �ضملت 

وثقافّية،  واأكادميّية،  وروحّية،  اقت�ضادّية، 

ا  خ�ضو�ضً حوارّية،  لقاءات  لزوجته  وكانت 

يف  الق�ضاء  دور  تناولت  وحقوقين،  ق�ضاة  مع 

التنمّية القت�ضادّية، وتر�ضيخ مبادىء ال�ضالم 

وال�ضتقرار، من خالل تطبيق مبادئ العدالة 

ب�ضفافية. 

رّحب لبنان يومها بال�ضيف من منطلقات 

اأول  »اأن��ه  باعتبار:  تفاوؤلّية   – بروتوكولّية 

لبنان  يزور  امل�ضتوى  هذا  على  ر�ضمي  �ضيف 

ال�ضيدة  احتلت  فيما  ال����2018«،  بداية  مع 

اإىل  و�ضلت  حيث  الثانية،  املرتبة  مركل 

بروت، بعد مرور �ضتة اأ�ضهر على زيارة الرئي�ش 

الأبعاد،  حول  ت�ضاوؤلت  و�ضط  �ضتاينماير، 

والهتمام الأملاين املفاجىء بلبنان...

الأ�سباب والدوافع

الأملانية  بال�ضيا�ضة  امللّمن  بع�ش  يوؤكد 

مهند�ش  ه��و  �ضتاينماير  اأن  اخل��ارج��ي��ة 

النفتاح باجتاه لبنان والأردن، وهذا ما اأّهله 

ال�ضريف  باملن�ضب  ويفوز  املباراة،  يخو�ش  لأن 

الأول يف البالد تقديًرا لإجنازاته الدبلوما�ضّية، 

وقد �ضاهم يف ر�ضم خّط عودة اأملانيا بقوة اإىل 

اللبنانية  الواجهتن  عرب  الأو���ض��ط  ال�ضرق 

يف  ال��ق��رار  دوائ��ر  كانت  يومها  والأردن��ّي��ة. 

متحّم�ضة،  غر  لكنها  متفّهمة،  برلن 

على  النفتاحّية  نظرته  عالًيا  ثّمنت  وقد 

الأولويات  واإّن��ا  والأردين،  اللبناين  املربعن 

على  من�ضّبة  كانت  والقت�ضادّية  الأمنّية 

يف  النزوح  حجم  ا�ضن:  ح�ضّ ملفن  معاجلة 

حنايا ال�ضلوع الأملانّية، وتداعياته الأمنّية، 

والقت�ضادّية، والثقافّية. ثم الأزمة املتفاقمة 

الرئي�ش  و�ضول  بعد  الأطل�ضي  �ضفتي  على 

الأمركي دونالد ترامب اإىل البيت الأبي�ش.

وكانت امل�ضت�ضارة مركل امل�ضوؤول الأوروبي 

الثاين، بعد رئي�ضة وزراء بريطانيا تريزا ماي، 

لتهنئة  وا�ضنطن  باجتاه  اخلطى  خّف  الذي 

الرئي�ش، والتفاهم معه على �ضّلم الأولويات، 

تتوافق  مل  الأمل��اين  احلقل  ح�ضابات  لكن 

وح�ضابات البيدر الأمركي، ذلك اأن ترامب 

املرمى  يف  ج��زاء  �ضربة  ت�ضجيل  اإىل  �ضارع 

عن  بالتقاع�ش  برلن  اتهم  عندما  الأملاين 

ت�ضديد ما يتوجب عليها كي تنعم بالأمن 

الذي يوّفره حلف �ضمال الأطل�ضي. لقد كان 

عندما  املرّو�ضة  التعابر  وا�ضتخدم  حازًما، 

امل�ضاهمة  يريدون  ول  الأمن،  »يريدون  قال: 

احللف،  ���ض��ن��دوق  مت��وي��ل  يف  يجب  كما 

فاإما  والفرن�ضين(  )الأملان  اأنذرهم  لكنني 

اإىل  اأبادر  اأو  م�ضاهماتهم،  ن�ضب  يرفعوا  اأن 

حّله؟!«.

غياب الوّد بني احللفاء

اإىل حلفائه  الوّد عن حديث ترامب  غاب 

الأوروبّين، اإّل اأن مركل مل تتقبل ال�ضفعة، 

ورّدت بنربة عالية »نحن من يلّقن الدرو�ش، 

ول�ضنا من يتلّقنها؟!«، لكن عامل الوقت 

مل يكن م�ضاعًدا على تبديد اأجواء الت�ضّنج 

يف  املناخ  موؤمتر  مواعيد  لأن  والن��ف��ع��ال، 

قطافها،  وحان  اأينعت،  قد  كانت  باري�ش 

فانعقد املوؤمتر، وح�ضره ترامب، واألقى خطبة 

من  بالده  بان�ضحاب  اأنهاها  النربة،  عالية 

هذا التجمع العاملي. يومها �ضعر الفرن�ضّيون 

بل  امل�ضتهدفة،  وحدها  لي�ضت  برلن  ب��اأن 

الأوروبي بجميع  الحتاد  ا  واأي�ضً ا،  اأي�ضً باري�ش 

الن�ضحاب  بريطانيا  ق��رار  بعد  مكوناته، 

منه.

حاول الرئي�ش اإميانويل ماكرون اأن يتجّرع 

باأف�ضل  ترامب  حتّية  وي��رّد  امل��ّرة،  الكاأ�ش 

اإىل   - ا�ضتثنائي  ك�ضيف   – فدعاه  منها، 
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القوات  اأق��ام��ت��ه  ال��ذي  ال�ضخم  الح��ت��ف��ال 

مبنا�ضبة  ال�ضانزليزيه  يف  الفرن�ضّية  امل�ضّلحة 

و�ُضّر  وح�ضر،  فوافق،  الفرن�ضي،  الوطني  العيد 

باحلفاوة، وحرارة ال�ضتقبال، واأبدى ان�ضراحه، 

بادر  اإذ  طوياًل،  يدم  مل  الع�ضل  �ضهر  ولكن 

خبايا  ف�ضح  اإىل  فجاأة  الأمركي  الرئي�ش 

الأطل�ضي،  �ضفتي  عرب  القت�ضادي  امللف 

الحتاد  دول  وبع�ش  وفرن�ضا،  اأملانيا،  مطالًبا 

ب�»التجاوب« مع رغبته يف رفع الر�ضوم على 

اأوًل«  »اأمركا  م�ضلحة  لأن  امل�ضتوردات، 

تق�ضي بذلك.

ان�سحابات متتالية

اه��ت��ّز ج���دار ال��ث��ق��ة ب��ع��ن��ف، ل��ك��ّن��ه مل 

الأوروبّية  الجتماعات  وتكّثفت  ي�ضقط، 

ا على التوازن، وحتا�ضًيا  – الأمركّية حر�ضً
دون  ج��اءت  النتائج  اأن  اإّل  للمواجهة، 

املتوقع، وكان ل بّد من التفاهم على بع�ش 

دون  الق�ضور،  ملعاجلة  التجميلّية  العمليات 

الأ�ضا�ضيات.

»غر  ن��زف  على  مفتوًحا  اجل��رح  ا�ضتمر 

قاتل«، لكن هّبت الرياح الأمركّية جمدًدا 

الأوروبّية عندما  ال�ضفن  عك�ش ما ت�ضتهي 

ملنظمة  ال�ضنوي  املوؤمتر  انعقاد  موعد  حان 

)الأوني�ضكو(  الإن�ضانّية  والعلوم  الثقافة 

الرئي�ش  ميّثل  من  ح�ضر  يومها  باري�ش،  يف 

الزوايا  تدوير  ي�ضهم يف  اأن  وبدًل من  ترامب، 

احلادة، غادر م�ضطحًبا معه ان�ضحاب بالده 

املناديل  الأثر  وتكاثرت على  املنظمة،  من 

بحملة  م�ضفوعة  الأ�ضف  بدموع  املغرورقة 

اأق��دم  ملا  وال�ضتنكار  ال�ضجب  من  وا�ضعة 

عليه الرئي�ش الأمركي، لكن العزم طغى 

الأوروب��ّي��ون  به  يفّكر  وم��ا  العزمية،  على 

يناق�ش ما يطمح هو اإىل بلوغه. هم ي�ضعون 

التقليدّية،  العالقات  دائرة  يف  يبقى  اأن  اإىل 

امل�ضالح امل�ضركة بن �ضفتي  التي حتّتمها 

التغير.  اإىل  ي�ضعى  هو  فيما  الأطل�ضي، 

بل  �ضعار،  جم��ّرد  يريده  ل  اأوًل«  »اأم��رك��ا 

خالل  من  ا  ملمو�ضً واقًعا  ي�ضبح  لأن  ي�ضعى 

اأوًل«  »اأمركا  ال�ضراكة.  مفهوم  ن�ضف 

يريدها قوّية باإمكاناتها ل ب�ضركائها. ل 

يقفون يف  �ضركاء، بل جمرد متعاونن  يريد 

الع�ضكرّية  لقدراتهم  تبًعا  الطويل  ال�ضف 

اأوًل«  »اأمركا  القت�ضادّية.  واإمكاناتهم 

يجب اأن تقود العامل اإىل حيث تريد، ونقطة 

»عال�ضطر!«.

مل يكن الن�ضحاب من املجل�ش التنفيذي 

املنظمة  هذه  الأخ��ر،  هو  الإن�ضان  حلقوق 

حتت   2016 ال�  يف  النور  اأب�ضرت  التي  الدولّية 

حلقوق  ال�ضارخة  الن��ت��ه��اك��ات  �ضغوط 

امل�ضتعلة  ال�ضاحات  الإن�ضان يف الكثر من 

العامل،  دول  يف  اأو  الأو���ض��ط،  ال�ضرق  يف  �ضواء 

ولتلبي  ا،  موح�ضً فراًغا  لت�ضّد  ا�ضتحدثت 

القيم،  تفر�ضها  �ضرورية  اإن�ضانّية  حاجات 

واملبادىء، والقوانن املرعّية، لكن الأ�ضاليب 

املعتمدة يف البيت الأبي�ش، والتي ي�ضّر الرئي�ش 

ترامب على انتهاجها وتعميمها، ل ت�ضتند 

اإىل املعاير الأخالقّية، اأو يفر�ش اأّل ت�ضكل 

هذه املعاير حاجًزا يحول دون تطبيق ما يراه 

�ضاحًلا و�ضرورًيا لإكمال م�ضروعه القت�ضادي 

العمالق، والهادف اإىل اإ�ضعاف الأمم املتحدة 

تلو  الواحدة  منظماتها  اإ�ضعاف  طريق  عن 

الأخرى.

التي هّزت �ضباك  الت�ضديدة املحكمة  اأما 

الثنائي  ا  وخ�ضو�ضً بعنف،  الأوروب��ي  الحت��اد 

خ��ارج  م��ن  ف��ج��اءت  الأمل���اين،   – الفرن�ضي 

الرئي�ش  اتخذ  عندما  املتوقعة،  احل�ضابات 

على  ال�ضريبة  ن�ضبة  برفع  ق���راره  ت��رام��ب 

مادتي احلديد ال�ضلب والأملينيوم، لقد اأ�ضاب 

بحجره هذا اأكرث من ع�ضفور. اأ�ضاب ال�ضن 

يف ال�ضميم، واليابان، و�ضائر الدول ال�ضناعية 

ال�����ض��ي��ارات،  �ضناعة  واأ���ض��اب  ال��ك��ربى، 

يف  الثقيلة  ال�ضناعات  و�ضائر  والطائرات، 

يتواَن  ومل  اأوروب���ا،  وعموم  واأملانيا،  فرن�ضا، 

للدول  القت�ضادية  القّمة  يف  امل�ضاركة  عن 

ال�ضبع، والتي ا�ضت�ضافتها كندا، لكنه بدًل 

من اأن ي�ضتمع، تال مالحظاته ومقرحاته، 

ال��وزراء  رئي�ش  مع  �ضيا�ضّية  اأزم��ة  وافتعل 

الكندي امل�ضيف. وعندما حّلقت طائرته يف 

القّمة  لعقد  �ضنغافورة  اإىل  متوجهة  الأجواء 

ال�ضمايل  الكوري  الزعيم  مع  التاريخّية 

كيم جونغ اأون، ات�ضل من مكتبه الطائر 

من  توقيعه  �ضحب  طالًبا  الأمركي  بالوفد 

البيان اخلتامي ال�ضادر عن القّمة.

انهيار »الروؤية« القت�سادية للحلفاء

نداءات  ول  ماكرون،  تغريدات  تفلح  مل 

الن��دف��اع��ة  وق��ف  يف  م��رك��ل  امل�ضت�ضارة 

»الرامبّية«، اهتّزت دوائر القرار يف كّل من 

باري�ش، وبرلن، و�ضعر الثنائي باأن امل�ضتهدف 

»الفل�ضفة«  ب��ل  الأوروب�����ي،  الحت���اد  لي�ش 

بعد  احللفاء  اعتمدها  التي  القت�ضادّية 

مكانها  لتحل  الثانية،  العاملية  احل��رب 

الأمركي  الرئي�ش  يقودها  جديدة  فل�ضفة 

والأع��داء  واحللفاء  الأ�ضدقاء  �ضد  مبفرده 

عن  قواعدها  وحاجًبا  ب�ضرّيتها،  حمتفًظا 

فقط  مكتفًيا  الأب��ع��دي��ن،  قبل  الأق��رب��ن 

بع�ش  عن  للتعريف  اأوًل«  »اأمركا  ب�ضعار 

مكنوناتها.

يف هذه الأثناء دخل الرئي�ش الأملاين فرانك 

 – الأمل���اين  الثنائي  خ��ط  على  �ضتاينماير 

نحو  الن��زلق  من  »حذار  نا�ضًحا:  الفرن�ضي 

الن�ضراف  عليكم  العبثّية،  ال�ضيا�ضات 

�ضفتي  عرب  الدانكي�ضوطّية  املعارك  عن 

الأطل�ضي، وال�ضتعا�ضة عنها بالنفتاح عرب 

الأو�ضط،  ال�ضرق  اإىل  والعودة  املتو�ضط،  �ضفتي 

 – ل�ضوريا  اخللفية  احلديقة  اإىل  وحت��دي��ًدا 

حيث  اأمكن،  اإذا  الأردين  واجل��وار  لبنان، 

اجلبهة اجلنوبّية ل�ضوريا«.

ا�سرتاتيجّية �ستاينماير

دبلوما�ضي  ت�ضّور  من  �ضتاينماير  انطلق 

وزيًرا  بلورته عندما كان  العمل على  با�ضر 

م�ضواره  يف  البحث  وا�ضتكمل  للخارجّية، 

امل�ضوؤولن  ك��ب��ار  م��ن  ع��دد  م��ع  ال��ط��وي��ل، 

اللبنانين عندما كان يلتقيهم يف اخلارج 

اإقليمّية  موؤمترات  يف  م�ضاركتهم  خالل 

عّمان  زيارة  على  مركل  و�ضّجع  دولّية،  اأو 

على  ا  �ضخ�ضيًّ حر�ش  اإّن��ه  ويقال  وب���روت، 

التح�ضر للزيارة.

وي�ضتند ت�ضّور �ضتاينماير اإىل عناوين اأبرزها:

بن  منه،  بّد  ل  والذي  الوا�ضع،  النفتاح   -

�ضفتي املتو�ضط.

- عودة الثنائي الأوروبي اإىل ال�ضرق الأو�ضط، 
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وامل�ضاركة يف ور�ضة احللول لالأزمات املعّقدة.

اإع��ادة  ور�ضة  يف  للم�ضاركة  ال�ضتعداد   -

البناء والإعمار عندما تنطلق من �ضوريا اإىل 

العراق، و�ضوًل اإىل اليمن.

تقا�سم اأدوار

الالفت اأن اأملانيا، يف ما ت�ضتعّد له، ل تريد 

الدخول يف مناف�ضة مع فرن�ضا، ول مزاحمتها 

الفر�ش،  واقتنا�ش  ال���دور،  اح��ت��الل  على 

تفاهم،  هناك  ب��ل  الأ���ض��واء،  واختطاف 

م�ضرك  وتعاون  اأدوار،  وتقا�ضم  وتخطيط، 

على جبه التحديات امل�ضركة، ويف الطليعة 

ومتا�ضكه،  الأوروب��ي،  الحتاد  على  احلر�ش 

قرار  بعد  اأع�ضائه  وتعاون  القت�ضادية،  وقوته 

الإدارة  من  بت�ضجيع  بالن�ضحاب،  بريطانيا 

الأمركّية. وقد برز التحّدي الثاين، اأو فر�ش 

توتر  نتيجة  الأوروب��ي،  الثنائي  على  اإيقاعه 

بن  والثقافّية  والتجارّية،  الأمنّية  العالقات 

يحاول  وكاأن هناك من  الأطل�ضي،  �ضفتي 

الأوروب���ي،  الحت��اد  ح��ول  �ضرنقة  ين�ضج  اأن 

ليفر�ش عزلة على الدورين الأملاين والفرن�ضي. 

لذلك، عندما قّررا العودة اإىل ال�ضرق الأو�ضط، 

مل يكن قرارهما نتيجة ترف �ضيا�ضي، بل 

واقت�ضادّية،  و�ضيا�ضّية،  اأمنية،  حالة  نتيجة 

وثقافّية �ضاغطة فر�ضتها املتغرات الدولّية، 

والإقليمّية.

ملا  اأن��ه  دبلوما�ضًيا  امل��ت��داول��ة  الوقائع  يف 

ال�ضوري،  امللف  حول  اأ�ضتانة  م�ضار  انطلق 

ثم م�ضار �ضوت�ضي، التقى القادة الأوروبّيون يف 

مميزة  يومها  اجلل�ضة  وكانت  بروك�ضيل، 

حيث طرحت يف كلمة الفتتاح جمموعة 

رئي�ش  ا�ضتهّلها  »املفاتيح«   – الأ�ضئلة  من 

يف  يجري  مما  نحن  »اأي��ن  بالقول:  الحت��اد 

اأخرى  و�ضاحات  واليمن،  وال��ع��راق،  �ضوريا، 

هذه  وقعت  يومها،  الأو���ض��ط؟!«،  ال�ضرق  يف 

م�ضامع  على  ال�ضاعقة  وق���وع  الأ�ضئلة 

 – الفرن�ضي  والرئي�ش  الأملانّية،  امل�ضت�ضارة 

)الوزير(  واغتنم  هولند.  فران�ضوا   – اآن��ذاك 

را�ضًما  يطّورها  وراح  الفكرة،  �ضتاينماير 

وانتهى  املمكنة،  والعر�ش  الطول  خطوط 

اإىل  مّلحة  العودة  »اإن  مفادها  خال�ضة  اإىل 

لالإم�ضاك  واللبنانّية  الأردن��ّي��ة  ال�ضاحتن 

من  انطالًقا  �ضوريا  م��ع  احل���دودي  باخلط 

طرطو�ش  اىل  و�ضوًل  جنوًبا،  الأردنّية  البوابة 

اللبنانية  ال�ضاحة  اإىل  العودة  واإن  �ضماًل«. 

التاريخّية،  للعالقات  ن��ظ��ًرا  ممكنة 

واأملانيا  فرن�ضا  من  كّل  لعبته  الذي  وللدور 

اجلنوب  يف  العاملة  الطوارىء  قوات  اإطار  يف 

بذلتها  التي  املثمرة  وللجهود  )يونيفيل(، 

كّل من باري�ش وبرلن لإجناح املوؤمتر الدويل 

العا�ضمة  ا�ضت�ضافته  وال��ذي  لبنان،  لدعم 

الفرن�ضّية حتت عنوان »�ضيدر -1«، وا�ضتعداد 

من  لبنان  يف  لال�ضتثمار  البلدين  من  كّل 

القرارات  لو�ضع  امل�ضرك  �ضعيهما  خالل 

التي �ضدرت عنه مو�ضع التنفيذ.

البحث عن موطىء قدم

قراءة  عند  املحّفزة  النظرة  دائ��رة  اّت�ضعت 

هناك،  فالرو�ضي  ا،  ميدانيًّ ال�ضوري  الواقع 

والإي��راين،  الركي،  ثم  ا،  اأي�ضً والأمركي 

وغ��ر  امل��ق��ّن��ع��ة  والتنظيمات  وال��ف�����ض��ائ��ل 

اأن الثنائي الأوروبي مل يجد  املقّنعة، اإىل حد 

ميكنه  فكيف  راأ�ضه،  اإليه  ي�ضند  مكاًنا 

للم�ضاركة  ا  فر�ضً يقتن�ش  اأن  هذه  واحلالة 

اأوان  يحن  عندما  والإعمار،  البناء  ور�ضة  يف 

انطالقها؟!.

حيث  ال��ع��راق،  يف  عينه  امل�ضهد  يتكرر 

�ضنوات  منذ  هناك  الأمركي  »ي�ضتوطن« 

القلب،  يف  الإي��راين  يتمركز  فيما  طويلة، 

وهويات  وملل،  حلل  فت�ضّورها  الأطراف  اأما 

فكيف  متنّوعة،  وجن�ضيات  م��ت��ع��ددة، 

والفّوهات  النفط،  حقول  لدخول  ال�ضبيل 

نات بثكنات ع�ضكرّية م�ضتنفرة؟!.  حم�ضّ

اأمام هذا الواقع، اتخذ قرار العودة اإىل لبنان، 

واإىل  ل�����ض��وري��ا،  اخللفية  احل��دي��ق��ة  ك��ون��ه 

الأردن، حيث احلوافز كثرة، والحتمالت 

ممكنة.

مفاعيل  على  الأوروب����ي  الثنائي  ي��ع��ّول 

حيث  اقت�ضادّية  الأوىل  للدخول،  تاأ�ضرتن 

)لبنان  البلدين  يف  متفاقمة  الأزم����ات 

البطالة،  اإىل  الق��ت�����ض��اد،  م��ن  والأردن(، 

امل�ضت�ضري،  الف�ضاد  اإىل  النمو،  تراجع  اإىل 

واحلاجة املا�ضة اإىل ت�ضييل القرارات املتخذة 

يف موؤمترات الدعم اخلا�ضة بالبلدين.

بالنزوح  فتتمثل  الأهم،  وهي  الثانية،  اأّما 

بعد  يوًما  تتفاقم  التي  والتحديات  ال�ضوري، 

يوم. ول تزال ال�ضورة ماثلة يف الذاكرة عندما 

والأمم  الأوروب����ي،  الحت��اد  عن  بيان  �ضدر 

 ،»1  – »�ضيدر  اأعمال  انتهاء  ُبَعيد  املتحدة، 

باملجتمع  النازح  املجتمع  دمج  اإىل  يدعو 

املقيم، يومها ن�ضطت الدبلوما�ضّية اللبنانية 

املوّقعة  ال��دول  عوا�ضم  يف  امل�ضوؤولن  باجتاه 

من  كّل  و�ضارعت  والت�ضحيح،  للتو�ضيح 

لالعتذار،  موفدين  اإر�ضال  اإىل  واأملانيا  فرن�ضا 

و»تفقد الأ�ضرار؟!«.

ينجز  مل  الثقة  ج��دار  ف��اإّن  املح�ضلة،  ويف 

�ضكوك  هناك  ت��زال  ول  بعد،  بالكامل 

ا�ضتمعوا  الذين  لكن  وثغرات،  وخم��اوف، 

خرجوا  ب��روت،  يف  الأملانية  امل�ضت�ضارة  اإىل 

بانطباعن، الأول: اإن هدف الثنائي الأملاين – 

الفرن�ضي من وراء الإ�ضرار على النفتاح عرب 

املمرات  على  ال�ضيطرة  هو  املتو�ضط،  �ضفتي 

املائية التي ت�ضلكها قوارب املوت، لتنظيم 

الت�ضللّية  اإيقاعاتها  و�ضبط  التزوح،  حركة 

املكلف  التفاق  واأن  ا  خ�ضو�ضً الال�ضرعّية، 

ال�  الأوروبي مع تركيا يف  وّقعه الحتاد  الذي 

2016، لإقفال منافذ بحر اإيجه اأمام النزوح مل 

يحّقق الأهداف املرجّوة منه.

تعاطًفا  اأبدى  الأوروب��ي  الثنائي  اإن  والثاين: 

مل�ضاعدة لبنان على اإعادة النازحن اإىل �ضوريا 

والطاقات  والإمكانات،  الظروف،  �ضمن 

اأن  دون  من  وت�ضاعد،  تدعم  التي  املنا�ضبة 

توؤدي اإىل م�ضاعفات، اأو تثر ح�ضا�ضيات توّلد 

�ضلبيات.

حذر.. وترّقب

والتفاهم  احلوار  املنفتح على  لبنان  يبقى 

الرئي�ش  زيارة  الر�ضد يرّقب حدثن:  يف دائرة 

الفرن�ضي اإميانويل ماكرون اإىل بروت، بعد 

اأن زارتها مركل. وردود الفعل الأمركّية 

انطالًقا  الأوروب���ي،  الثنائي  احل��راك  حيال 

هل  الكوالي�ش:  بع�ش  يف  ي��ردد  �ضوؤال  من 

يكمل الرئي�ش ترامب م�ضل�ضل ان�ضحاباته، 

قوات  ل�ضتمرار  بالده  دعم  من  فين�ضحب 

ت�ضتكمل  اأن  بعد  باجلنوب،  )اليونفيل( 

اإ�ضرائيل بناء اجلدار الفا�ضل؟!.



التحذيرات  ال��ط��رف��ان  ت��ب��ادل  بينما 

والإجراءات، قال الرئي�ش ترامب اإّن بالده 

ل تخو�ش حرًبا جتارية مع ال�ضن، ذلك 

اأنها قد خ�ضرت تلك احلرب منذ �ضنوات 

لتمثيل  موؤهلن  غر  »حمقى«  ب�ضبب 

يف  تعبره.  ح�ضب  املتحدة،  ال��ولي��ات 

املقابل قال وانغ �ضوفن نائب وزير التجارة 

ال�ضيني اإّن بالده ل تريد حرًبا جتارية مع 

لها  م�ضتعّدة  لكّنها  املتحدة،  الوليات 

اإذا اأرادت وا�ضنطن ذلك.

اقت�ضادي  ن��زاع  هي  التجارية  احل��رب 

ناجت عن اإجراءات حمائية مبالغ فيها، 

تن�ضئ الدول مبوجبها )اأو ترفع( تعريفات 

احل��واج��ز  م��ن  غ��ره��ا  اأو  ج��م��رك��ي��ة 

ويكون  ا.  بع�ضً بع�ضها  �ضّد  التجارية 

احلواجز  على  ط��رف  من  ا  ردًّ اإّم��ا  ذل��ك 

اأو  الآخر،  الطرف  و�ضعها  التي  التجارية 

بداعي حماية منتجاته الوطنية.

التجارة ال�سينية - الأمريكية البينية

الوليات  بن  التجاري  امل��ي��زان  مييل 

التي  الأخ��رة،  مل�ضلحة  وال�ضن  املتحدة 

الوليات  مع  التجاري  فائ�ضها  جت��اوز 

 375  2017 العام  يف  الأمركية  املتحدة 

مليار دولر، مع العلم اأن حجم التبادل 

التجاري بينهما كان قد بلغ 600 مليار 

�ضادرات  و�ضلت  وقد   .2016 العام  يف  دولر 

العام  يف  ال�ضن  اإىل  املتحدة  ال��ولي��ات 

2017 اإىل 116.2 مليار دولر، بينما بلغت 

�ضادرات ال�ضن اإىل الوليات املتحدة نحو 

كذلك  ذات��ه.  العام  يف  دولر  مليار   492

ال�ضن  بن  املبا�ضرة  ال�ضتثمارات  و�ضلت 

والوليات املتحدة يف العام 2017 اإىل �ضتن 

ال�ضتثمارات  ح�ضة  وبلغت  دولر،  مليار 

 46 نحو  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ال�ضينية 

قيمة  تتجاوز  مل  حن  يف  دولر،  مليار 

ال�ضن  يف  الأم��رك��ي��ة  ال���ض��ت��ث��م��ارات 

التجاري  العجز  ويعود  دولر.  مليار   14

ال��واردات  وترة  ارتفاع  اإىل  البلدين  بن 

اأكرب  بن�ضبة  ال�ضن  من  الأمركية 

الوليات  ت�ضتورد  اإليها.  �ضادراتها  من 

وال�ضلب  الأملنيوم  ال�ضن  من  املتحدة 

والإلكرونيات واملالب�ش والآلت، بينما 

ال�ضويا  لفول  م�ضتورد  اأكرب  ال�ضن  تعترب 

وحلم اخلنزير وغرها.

الت�سل�سل الزمني لالأزمة

من املعروف اأن الوليات املتحدة وال�ضن 

يف  اقت�ضاَدين  واأق���وى  اأك��رب  متلكان 

الأوىل  املرتبة  على  وتتناف�ضان  العامل، 

ال�ضن تعترب  اأن  ا  اأي�ضً املعروف  فيه. ومن 

اأكرب م�ضتثمر يف ال�ضوق الأمركي، واأن 

اخلزانة الأمركية مدينة لل�ضن. كما 

تعترب ال�ضن اأكرب حائز اأجنبي يف العامل 

يف  مبا  الأمركية،  املالية  لل�ضندات 

ال�ضركات  ت�ضدرها  التي  ال�ضندات  ذلك 

العقارية املدينة لل�ضن، وهذه اللتزامات 

م�ضمونة بالعقارات. ما يعني اأّنه يف حال 

من  ال�ضركات  من  اأي  متّكن  ع��دم 

ال�ضيني  الطرف  التزاماتها حيال  ت�ضديد 

ت�ضبح العقارات املرهونة ملًكا لل�ضن. 

يف  املال  الأمركيون  ي�ضتثمر  املقابل  يف 

املنقولة  املمتلكات  وي�ضرون  ال�ضن 

وغر املنقولة، ولكّن زيادة ال�ضتثمارات 

ال�ضينية يف الوليات املتحدة منذ �ضنوات 

ال�ضن،  يف  الأمركية  مثيلتها  على 

املتبادل بن القت�ضاَدين  وازدياد الرتباط 

يدخل  اأمر  وهو  العامل،  يف  والثاين  الأول 

اجليو�ضيا�ضية  ال�ضراتيجية  اأ�ضا�ش  يف 

نحو  املتحدة  ال��ولي��ات  دف��ع  ال�ضينية، 

الأزم���ة  بعد  وبخا�ضة  احل���ذر،  ت��وّخ��ي 

وبعد   ،2008 العام  يف  العاملية  القت�ضادية 

و�ضول الرئي�ش ترامب اإىل �ضّدة الرئا�ضة.

حملته  خالل  ترامب  الرئي�ش  تعّهد 

نفوذ اأم م�سالح اأم 

ح�سابات انتخابية؟

درا�ضات 

اإعداد: د.اأحمد عّلو - عميد متقاعدواأبحاث

العدد 60397

احلرب التجارية بني الوليات املتحدة الأمريكية وال�سني:

دونالد  الرئي�ض  ولية  من  الثاين  العام  يف 

مزيًدا  املتحدة  الوليات  فر�ست  ترامب، 

ورّدت  ال�سينية،  املنتجات  على  الر�سوم  من 

ال�سني باإجراءات مماثلة، وهذا ما دفع بع�ض 

املحّللني القت�ساديني اإىل التحذير من خماطر 

اندلع حرب جتارية �ساملة بني البلدين، قد 

خمتلف  يف  املال  واأ�سواق  بال�سركات  تع�سف 

اأنحاء العامل.



النتخابية يف العام 2016 باتخاذ التدابر 

الأمركية  الوظائف  ل�ضتعادة  الاّلزمة 

التغلغل  ���ض��ّم��اه  م��ا  ب�ضبب  امل��ف��ق��ودة 

ال�ضيني، ووعد بفر�ش �ضرائب جمركية 

ومبمار�ضة  ال�ضينية،  املنتجات  على 

ا�ضتثمارات  يف  ال��ت��دق��ي��ق  م��ن  امل��زي��د 

الوليات  العاملة يف  ال�ضينية  ال�ضركات 

املقابل  يف  ال�ضن  وت��ع��ّه��دت  امل��ت��ح��دة. 

بفر�ش  تق�ضي  مماثلة  خطوات  باتخاذ 

�ضرائب مرتفعة على الب�ضائع واملنتجات 

ال�ضيارات  ت�ضمل  ال�ضن،  يف  الأمركية 

والأج��ه��زة  العالية  التقنيات  واأج��ه��زة 

الذكية.

ال�ضن  دع��ت   2017 الثاين  كانون  يف 

الوليات املتحدة لحرام 

القواعد التجارية الدولية 

تريد  ل  اأن��ه��ا  واأع��ل��ن��ت 

معها،  جت��اري��ة  ح��رًب��ا 

وح���ّث���ت ع��ل��ى اإج����راء 

اجلانبن  بن  حمادثات 

اأر���ض��ي��ة  اإىل  ل��ل��و���ض��ول 

م�ضركة.

العام  م��ن  اآذار   22 يف 

ال��رئ��ي�����ش  وّق����ع   ،2018

الأم�����رك�����ي دون���ال���د 

ر�ضوم  لفر�ش  تنفيذية  مذكرة  ترامب 

جمركية على ال�ضن، ب�ضبب ما و�ضفه 

مبمار�ضاتها التجارية غر العادلة و�ضرقة 

هذه  ومب��وج��ب  ال��ف��ك��ري��ة،  امللكية 

الأمركية  ال�ضلطات  فر�ضت  املذكرة 

ر�ضوًما جمركية بن�ضبة 25% على قائمة 

بنحو 1300 منتج �ضيني.

توقيع  ل��دى  ت��رام��ب،  الرئي�ش  وق���ال 

ال�ضيني  الرئي�ش  اإّنه طلب من  املذكرة، 

تخفي�ش العجز التجاري للوليات املتحدة 

فوًرا،  ال�ضن مبقدار مئة مليار دولر  مع 

الإجمايل  التجاري  العجز  اأّن  اإىل  م�ضًرا 

مليار  ثمانئة  يبلغ  املتحدة  للوليات 

دولر. يف 23 من ال�ضهر ذاته، حّثت �ضفارة 

ال�ضن يف وا�ضنطن الوليات املتحدة على 

لتخاذ  ودعتها  ق��راره��ا،  عن  الراجع 

العالقات  تعري�ش  وجتّنب  حذرة  قرارات 

التجارية بن البلدين للخطر.

كانت  »اإذا  اأّن��ه  من  ال�ضفارة  وح��ّذرت 

هناك حرب جتارية من جانب الوليات 

حتى  �ضتقاتل  ال�ضن  ف���اإّن  امل��ت��ح��دة، 

النهاية للدفاع عن م�ضاحلها امل�ضروعة 

ذاته  اليوم  ويف  ال�ضرورية.  الو�ضائل  بكل 

خطًطا  ال�ضينية  التجارة  وزارة  اأعلنت 

ثالثة  بقيمة  »انتقامية«  ر�ضوم  لفر�ش 

مليارات دولر على الواردات الأمركية.

يف 2 ني�ضان، وكرّد انتقامي على ر�ضوم 

واردات  على  املتحدة  الوليات  فر�ضتها 

فر�ضت  ال�ضينية،  وال�ضلب  الأمل��ن��ي��وم 

جمركية  ر�ضوًما  ال�ضينية  ال�ضلطات 

اأمركًيا،  بن�ضبة 25% على 128 منتًجا 

مبا يف ذلك الفواكه واملك�ضرات وحلوم 

اخلنزير«.

ال�ضينية  املالية  وزارة  قالت  يومن  وبعد 

اإّن ال�ضن �ضتفر�ش ر�ضوًما اإ�ضافية ن�ضبتها 

اأم��رك��ي��ة،  منتجات   106 على   %25

وال�����ض��ي��ارات  ال�����ض��وي��ا  ف���ول  بينها  م��ن 

الطائرات  اأن��واع  وبع�ش  والكيماويات 

زراعية  منتجات  اإىل  بالإ�ضافة  وال��ذرة، 

وزارة  من  ل  مف�ضّ بياٍن  وبح�ضب  اأخ��رى. 

التجارة، فاإّن حجم املنتجات الأمركية 

بلغ  اجلمركية  بالر�ضوم  امل�ضتهدفة 

خم�ضن مليار دولر يف العام 2017. 

يف املقابل، اأمر الرئي�ش ترامب امل�ضوؤولن 

ر�ضوم  فر�ش  م�ضروع  بدرا�ضة  اإدارت���ه  يف 

جمركية اإ�ضافية بقيمة مئة مليار دولر 

ال�ضن  ورّدت  ال�ضينية.  املنتجات  على 

ثمن«  »اأي  لدفع  م�ضتعدة  اإّنها  بالقول 

الوليات  مع  حمتملة  جتارية  حرب  يف 

ال�ضينية يف  التجارة  وزارة  وقالت  املتحدة. 

الأمركي  اجلانب  جتاهل  »اإذا  بياٍن 

واأ�ضّر  ال��دويل،  واملجتمع  ال�ضن  معار�ضة 

فاإّن  واحلمائية،  الأحادية  تطبيق  على 

النهاية  حتى  �ضيذهب  ال�ضيني  اجلانب 

مهما كان الثمن«.

ردود فعل وتوّقعات حول الأزمة

يف 21 حزيران 2018 �ضّرح املتحدث با�ضم 

وزارة التجارة ال�ضينية قاو فنغ قائاًل: »اإّن 

الأحادية  الإج��راءات  اأّن  لحظت  ال�ضن 

لزيادة  املتحدة  الوليات  بها  قامت  التي 

زيادة  على  عملت  اجلمركية،  الر�ضوم 

واأو�ضح  داخلًيا.  القلق 

الإج������راءات  اأّن  ف��ن��غ 

الأمركية التي تناق�ش 

مل  وفعاًل،  ق��وًل  نف�ضها 

خيبة  يف  فقط  تت�ضبب 

واملجتمع  لل�ضن  اأم��ل 

ال�������دويل، ب���ل اأث�����ارت 

م��ع��ار���ض��ة ق��وي��ة داخ��ل 

الوليات املتحدة ذاتها«. 

املمار�ضات  »اإّن  وتابع: 

الأم��رك��ي��ة الأح��ادي��ة 

مب�ضالح  النهاية  يف  �ضت�ضّر  واحلمائية 

ال�ضركات والعمال واملزارعن يف الوليات 

بالرفاهية  كذلك  و�ضت�ضّر  املتحدة، 

القت�ضادية العاملية، و�ضتوؤدي اإىل معار�ضة 

الوليات  موقف  »اإّن  واأ���ض��اف:  اأ���ض��د«. 

ا�ضتفزازات  اأث��ار  وق��د  متقّلب  املتحدة 

الرّد  ال�ضن على  اأجرب  ما  حرب جتارية، 

الأمركي  اجلانب  اأ�ضبح  لقد  ب��ق��ّوة. 

معتاًدا على حمل الهراوات الكبرة يف 

املفاو�ضات، وهذا لن يفيد يف التعامل مع 

ال�ضن. وتلك املمار�ضات غر العقالنية 

لن ت�ضاعد يف حل امل�ضكالت«.

اأمركا  تذهب  »ه��ل  ع��ن��وان  حت��ت 

�ضرغي  كتب  ال�ضن؟«  مع  حرب  اإىل 

»�ضفوبودنايا  جملة  يف  غولوفت�ضينكو 

بداأت  فيه:  جاء  مقاًل  الرو�ضية  بري�ضا« 

ال�ضن.  مع  التجارية  حربها  اأمركا 
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درا�ضات 

واأبحاث

العدد 62397

م�ضتعد  حت���دي���ًدا،  الأب��ي�����ش  وال��ب��ي��ت 

ومن  �ضبب  لأي  ال�ضينين  ل�ضتهداف 

ال�ضينية  ف��ال��ق��واع��د  ���ض��ب��ب.  اأي  دون 

اجلنوبي  ال�ضن  بحر  جزر  يف  الع�ضكرية 

لقد  لوا�ضنطن...  موؤرًقا  ا  هاج�ضً ت�ضّبب 

واحد  »ح��زام  فكرة  بكن  يف  ظهرت 

لها  الرويج  يتّم  والتي  واح��د«  طريق   -

تدمًرا  يعني  ل  امل�ضروع  وه��ذا  بن�ضاط، 

كاماًل وكارثًيا للنظام العاملي القدمي. 

ال�ضيا�ضي  امل�ضهد  اإ�ضالح  منه  فاملطلوب 

والقت�ضادي العاملي املعا�ضر على قاعدتن 

جديدتن: العدالة والعقالنية. العقالنية 

بالذات، مو�ضوعة يف اأ�ضا�ش »حزام واحد - 

طريق واحد«... فيما القواعد الع�ضكرية 

اجلنوبي  ال�ضن  بحر  جزر  على  ال�ضينية 

طائرات  »حامالت  من  نوًعا  ت�ضكل 

حماية  وظيفتها  للغرق«،  قابلة  غر 

ب�ضكل  اجل��دي��دة  العاملية  الت�����ض��الت 

بخا�ضة  معتٍد،  اأي  هجوم  م��ن  م��وث��وق 

الأمركي... واأ�ضاف كاتب املقال: »اإّن 

املحيط  عرب  ال�ضراكة  وا�ضنطن  رف�ش 

الهادئ اإىل ال�ضراكة عرب الأطل�ضي يعني 

الأمركية  للنخبة  ال�ضابقة  اخلطة  اأن 

ال��ع��ومل��ة  م��ن  ج��دي��دة  ج��ول��ة  لتنظيم 

با�ضتبعاد ال�ضن ورو�ضيا والهند قد ف�ضلت، 

ل�»حزام  العاملية  الأهمية  �ضاعف  ما 

واحد - طريق واحد«. وهذا الأمر ل ُي�ضعد 

الوليات املتحدة على الإطالق«...

حرب جتارية عاملية اأم ح�سابات 

انتخابية؟

حول  ترامب  الرئي�ش  هواج�ش  تتمحور 

بالن�ضبة  عادلن  غر  يراهما  اتفاقن 

التجارة  اتفاق  اأولهما  املتحدة،  للوليات 

)نافتا(،  ال�ضمالية  اأم��رك��ا  يف  احل��رة 

ال�ضن  بان�ضمام  �ضمح  اتفاق  وثانيهما 

ويعتقد  ال��ع��امل��ي��ة.  ال��ت��ج��ارة  ملنظمة 

جانب  اإىل  التفاقن،  هذين  اأن  ترامب 

الكثر  قّل�ضا  اأخ��رى،  جتارية  اتفاقات 

الأمركين،  ال�ضانعن  مكا�ضب  من 

امل�ضانع  يف  الوظائف  من  املالين  ودّم��را 

الأمركية.

التعريفات  فر�ش  ترامب  الرئي�ش  يرّبر 

اأوروبا واملك�ضيك وكندا،  اجلديدة على 

حلفاء  ممار�ضات  اأن  على  بالتاأكيد 

وا�ضنطن باتت ت�ضّكل كما ممار�ضات 

ال�ضن، تهديًدا لالأمن القومي الأمركي. 

لكّن خرباء اأمركين يرون اأن ل اأ�ضا�ش 

لهذا املربر على اأر�ش الواقع.

الأوروب���ي���ن  ال�ضيا�ضين  بع�ش  ي���رى 

والأمركين وغرهم اأن �ضيا�ضة الرئي�ش 

والتجارية  القت�ضادية  ت��رام��ب  دون��ال��د 

تو�ضك  وال�ضن،  وك��ن��دا  اأوروب���ا  حيال 

اأدواتها  ثالثة،  عاملية  حرب  اإ�ضعال  على 

بدًل من  واملنتجات،  واخلدمات  الب�ضائع 

والأ�ضلحة  وال�ضواريخ  واملدافع  الطائرات 

عن  احل���رب  ه��ذه  وتختلف  ال��ن��ووي��ة. 

عندما  ال�ضابقتن،  العامليتن  احلربن 

ومنق�ضمن،  وا�ضحن  املع�ضكران  كان 

املدافع  الغربي  املع�ضكر  دول  وكانت 

بدعم  حتظى  الدميقراطية  قيم  ع��ن 

الوليات املتحدة من دون �ضروط. وبالتايل 

ديناميكية  بت�ضّكل  يوحي  ما  ثمة 

الغربية  القيم  منظومة  لإدارة  جديدة 

التي باتت على �ضفر النهيار، ويعك�ش 

بعيًدا  املتحدة يف طريقها  الوليات  ُم�ضّي 

عن  الدفاع  اأو  احلر«  »العامل  قيادة  من 

روؤي��ة  على  ذل��ك  ي��وؤث��ر  طاملا  م�ضاحله، 

عليها  ترامب  بنى  التي  اأول«  »اأمركا 

كل رهانات م�ضتقبله ال�ضيا�ضي.

املتحدة  الوليات  اأن  اليوم  يبدو  لكن 

واأول  اجلميع.  مواجهة  يف  وحدها  تقف 

هوؤلء هم اأقرب حلفائها يف اأوروبا وكندا 

تعريفات  فر�ضت  الذين  واملك�ضيك، 

ال�ضلب  من  واردات��ه��م  على  جمركية 

 10 بقيمة  والأملينيوم  باملئة،   25 بقيمة 

باملئة وهذه الر�ضوم، دخلت حّيز التنفيذ 

مطلع �ضهر حزيران املن�ضرم.

يعّول  ال�ضيا�ضين  املحللن  بع�ش  وفق 

�ضيا�ضة  على  ك��ث��ًرا  ت��رام��ب  الرئي�ش 

من  املزيد  حل�ضد  ال�ضن«  على  »ال�ضغط 

الداعمة  القاعدة  يف  الناخبن  اأ�ضوات 

له، كما ياأمل اأن تقود هذه ال�ضيا�ضة اإىل 

التجديد  انتخابات  يف  اجلمهورين  فوز 

يف  اإجراوؤها  املقرر  للكونغر�ش،  الن�ضفي 

حمللن  لكن  املقبل.  الثاين  ت�ضرين 

الأمركي  الرئي�ش  اإّن  يقولون  اآخرين 

ل  حتى  الزمن  مع  �ضباق  يف  �ضيكون 

تتزامن النتخابات مع بدء تاأّثر داعميه 

�ضيا�ضات  جّراء  �ضلبي  ب�ضكل  اقت�ضادًيا 

ذلك  حدث  واإذا  يتبناها.  التي  التجارة 

فثمة احتمال كبر اأن يتحّول اإىل مثل 

تلك »الدبة التي قتلت �ضاحبها« كما 

يراجع  اأن  اأو  ال�ضعبية...  ال��رواي��ات  يف 

�ضد  الت�ضعيدية  قراراته  من  كرثة  عن 

ال�ضن، ويعود اإىل التفاو�ش معها للو�ضول 

جتّنب  ومعقولة  منطقية  ح��ل��ول  اإىل 

ُتعرف  ل  جتارية  حرًبا  والعامل  البلدين 

بعد  �ضيح�ضل  ما  هذا  ورمبا  نهاياتها.. 

دولة  املتحدة  فالوليات  الت�ضعيد،  ذاك 

جتارية  �ضركة  لي�ضت  وه��ي  عظمى، 

ميتلكها  التي  ال�ضركات  ك��اإح��دى 

منفرًدا  بها  ويت�ضرف  الأ�ضخا�ش  اأح��د 

وعلى هواه...





ن�ضاأة  منذ  ال�ضهيوين  اخلطاب  متّيز 

هرتزل  ت��ي��ودور  ي��د  على  ال�ضهيونية 

الدع���اءات  بع�ش  وبت�ضخر  ب��امل��راوغ��ة 

الدينية والأ�ضاطر التاريخية.

اإىل  املراوغ  اخلطاب  هذا  اعتماد  يعود 

د اجلهات التي يتوّجه اإليها وهي: تعدُّ

الراعية  الغربية  ال��دول  من  العديد   .1

يف  اأ�ضهمت  والتي  الإ�ضرائيلي  للكيان 

اإن�ضائه.

بهدف  اليهودي،  غر  العام  ال��راأي   .2

واإخفاء  الغا�ضب  الكيان  �ضورة  جتميل 

تاريخه الدموي.

التي  العامل  يف  اليهودية  اجلماعات   .3

تنتمي اإىل ت�ضكيالت ثقافية وح�ضارية 

اقتالعها  بهدف  متنوعة،  واجتماعية 

الكيان  اإىل  وج��ذب��ه��ا  بيئتها  م��ن 

الإ�ضرائيلي.

تقّدم  اأن  ال�ضهيونية  الدولة  كان على 

ليبرالية  دميقراطية  كدولة  نف�ضها 

العقالنية،  الغربية  احل�ضارة  اإىل  تنتمي 

وتقوم يف الوقت نف�ضه بقتل الفل�ضطينين 

وكان  وديارهم؛  قراهم  وهدم  وطردهم 

نف�ضها  تقّدم  اأن  ال�ضهيونية  الدولة  على 

يف  ولكّنها  علمانية،  دولة  باعتبارها 

يف  متطّرفة  دينية  دول��ة  نف�ضه  ال��وق��ت 

نها. تديُّ

هدفها  ول��ت��ح��ق��ي��ق  ذل����ك،  ولإجن�����از 

اأهلها  وط���رد  فل�ضطن  اغت�ضاب  يف 

م�ضروعها  لدعم  العامل  يهود  وجتنيد 

راحت  املطلوب،  الب�ضري  بالعن�ضر  ه  وَمدِّ

بع�ش  ُت�����ض��ّخ��ر  ال�ضهيونية  احل��رك��ة 

التاريخية  والأ�ضاطر  الدينية  الدعاءات 

يف  الكربى  ال��دول  تاأييد  �ضمان  بغية 

احلمية  وابتعاث  جهة،  من  تطّلعاتها 

جهة  م��ن  اليهود  عامة  ل��دى  الدينية 

والأ�ضفار  الن�ضو�ش  حتّولت  لقد  اأخ��رى. 

املقد�ضة واأحداث التاريخ املزيف اإىل معٍن 

ل ين�ضب تعّول عليه احلركة ال�ضهيونية 

بن  وفاعليتها  تاأثرها  منه  وت�ضتمد 

عامة اليهود يف اأ�ضقاع الأر�ش ول �ضّيما 

املتدينن منهم.

تتمحور الّدعاءات الدينية حول اأفكار 

ثالث هي:

قطعه  الذي  الإلهي«  »الوعد  فكرة   .1

»اإله بني اإ�ضرائيل« لهم بتمّلك »الأر�ش 

املقد�ضة«، »اأر�ش امليعاد«.

الله  »�ضعب  هم  اليهود  اأّن  فكرة   .2

املختار«.

3. فكرة »امل�ضيح املخل�ش«.

�ضل�ضلة  من  اأول  ج��زء  هو  املقال  ه��ذا 

تلك  تفنيد  اإىل  فيها  نعمد  مقالت 

الدعاءات ال�ضهيونية، واإظهار بطالنها 

والركيز  الخت�ضار  متوّخن  وزيفها، 

الإ���ض��ارة  مع  الرئي�ضة،  العناوين  على 

املراجع  على  الطالع  وجوب  اإىل  دائًما 

.
)2(

واملوؤلفات الكاملة التي ل غنى عنها

 

اأوًل: تعريف اأر�ض امليعاد

اأو  امليعاد،  اأر���ش  اأو  الكربى،  اإ�ضرائيل 

ال�ضهيونية؛  للروؤية  وفًقا  الأر�ش املوعودة، 

الفرات  نهر  عند  ال�ضرقي  حّدها  ويظهر 

وحّدها الغربي عند نهر النيل.

مع  تعاقد  الله  اأّن  ال�ضهيونية  تزعم 

اأن  على  ال�ضالم  عليه  اإبراهيم  النبي 

املزاعم  وفق  اليهود  اأي  �ضاللته،  يعطي 

�ضعوب عديدة؛ وهذه  اأرا�ضي  ال�ضهيونية، 

الأر�ش، اأي اأر�ش امليعاد، هي تارة فل�ضطن 

اإىل  النيل  املمتدة من  الأر�ش  اأخرى  وتارة 

الفرات.

تف�ضرات  ال�ضهيوين  اخلطاب  ويتبّنى 

التوراتية،  الن�ضو�ش  لتاأويل  به  خا�ضة 

»يف  التكوين:  �ضفر  يف  جاء  ما  ومنها 

ميثاًقا  اأْبراَم  َمَع  الربُّ  َقَطَع  الَيْوِم  ذلَك 

الأْر����شَ  َه���ِذِه  اأُْع��ط��ي  ِلَك  لَِن�ضْ ق��ائ��اًل: 

َنْهِر  الَكِبِر  ْهِر  النَّ اإىل  َر  ِم�ضْ َنْهِر  ِمْن 

الربُّ  خاطب  حن  وكذلك   
)3(

الُفراِت«

»اإْرَفْع  نف�ضه:  ال�ضفر  يف  )اإبراهيم(  اأبرام 

َعْيَنْيَك َواْنُظْر ِمَن املَْو�ِضِع الذي اأْنَت فيِه 

اإعرف 

اإعداد: النقيب ح�سني غدارعدوك

العدد 64397

كيف زّيفت ال�سهيونيُة 

الديَن اليهودي؟ (1)

اأ�سطورة اأر�ض امليعاد

اليهودي  ال�سعب  اإظهار  ال�سهيونية  »تريد 

حول العامل على اأنه قومية موّحدة،

ويف ذلك هرطقة فا�سحة«.

احلاخام الأملاين مو�سيه هري�ش

اأحد اأبرز الباحثني الدينيني اليهود

)1(
يف القرن التا�سع ع�سر 
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الأْر�ُش  وَغْرًبا*َفَهِذِه  َو�َضْرًقا  وَجنوًبا  �ضماًل 

.
)4(

ِلَك اإىل الأبِد« ها اأَهُبها َلَك َولَِن�ضْ ُكلُّ

املوعودة  الأر���ش  اإىل  العودة  فكرة  اإّن 

الراث  لي�ضت فكرة جديدة على  تلك 

اليهود  عامة  بها  اآم��ن  فقد  اليهودي، 

على مر الع�ضور بهدف اإقامة »مملكة 

»امل�ضيح  قيادة  حتت  وذل��ك  اإ�ضرائيل« 

.
)5(

املنتظر«

ال�ضهيونية  دعاة  لدى  اجلديد  اأّن  غر 

نحو  الدينية  العقيدة  تلك  توجيه  هو 

اليهود«  »دولة  اإقامة  هو  �ضيا�ضي  هدف 

يف فل�ضطن، عا�ضمتها القد�ش، بو�ضائل 

�ضيا�ضية تتمّثل يف العتماد على العمل 

الفل�ضطينين  لطرد  ال��ذات��ي  اليهودي 

انتظار  ولي�ش  بالقوة  الأر����ش  ومت��ّل��ك 

هذا  الباحثون  وي�ضّنف  املنتظر.  امل�ضيح 

املنحى الفكري الذي عملت ال�ضهيونية 

الدينية«  ب�»ال�ضهيونية  اإحيائه  على 

التي ترتد اأ�ضولها اإىل اأوائل القرن الثالث 

نحمان  بن  مو�ضيه  احلاخام  مع  ع�ضر 

با�ضمه  �ُضمي  وال���ذي  رام��ب��ان  )امللّقب 

الكيان  يف  املعروف  رامبان  م�ضت�ضفى 

الجتاه  هذا  كان  ولئن  الإ�ضرائيلي(. 

الجتهادات  على  دخيل  غر  الفكري 

ا  هام�ضيًّ كان  فقد  اليهودية،  الدينية 

لليهود  العام  الديني  باخلط  قورن  ما  اإذا 

بالقهر  فل�ضطن  اإىل  العودة  يرف�ش  الذي 

ال�ضهيونية  اأت��ت  اأن  اإىل  والغت�ضاب، 

ال�ضهيونية  من  جعل  ال��ذي  بخطابها 

ا طاغًيا لدى اأتباع  الدينية منًحى فكريًّ

.
)6(

الديانة اليهودية

ثانًيا: تفنيد املزاعم ال�سهيونية

- الوعد الذي قطعه الرب لإبراهيم:

ا�ضتندت  التي  نف�ضها  التوراة  تكّذب 

اإليها ال�ضهيونية يف اأ�ضطورة اأر�ش امليعاد/

الوعد الإلهي تلك الأ�ضطورة؛ فاإذا كان 

الرب قد اأ�ضدر وعده لن�ضل اإبراهيم كما 

يقت�ضر  ل  الن�ضل  ذل��ك  ف��اإن  اأ�ضلفنا، 

اأبناء  اأنهم  يزعمون  الذين  اليهود  على 

�ضارة(،  زوجته  اإبراهيم من  )ابن  ا�ضحق 

فالإبراهيم ن�ضل من زوجَتن اأخَرَيْن هما 

هاجر )والدة اإ�ضماعيل( وقطورة. ولذا فاإن 

ُولدوا من  الوعد كان موّجًها اإىل الذين 

الذين  العرب  فيهم  مبا  اإبراهيم،  ذرية 

�ضكنوا املنطقة، وفل�ضطن حتديًدا، منذ 

.
)7(

اأكرث من �ضتة اآلف عام

- م�ساريع ا�ستيطانية خارج فل�سطني:

اأّن ه��رت��زل يف  ب��ال��ذك��ر  م��ن اجل��دي��ر 

ببقعة  يتقّيد  مل  اليهود«  »دولة  كتاب 

ويظهر  املقَرحة؛  الدولة  لإقامة  معينة 

يف  ا  متحم�ضً يكن  مل  اأّن��ه  يومياته  يف 

يف  اليهودية  الدولة  لفكرة  حياته  اأواخر 

املكان  هذا  يثر  اأن  خ�ضية  فل�ضطن، 

والتاريخية،  الدينية  بالدللت  امل�ضحون 

اإىل �ضور  العودة  امل�ضتوطنن يف  رغبة لدى 

كانت  التي  التقليدية  اليهودية  احلياة 

مو�ضع ازدراء من جانب هرتزل، اإذ اعترب 

احلياة  اأ�ضاليب  عن  اليهود  ُتبعد  اأنها 

.
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العلمانية احلديثة

ال�ضهيوين  النفاق  يبّن  ما  اأكرث  ولعل 

هو الإ�ضرار امل�ضتمر على مكانة القد�ش 

الروحية  وقيمتهما  فل�ضطن  واأر����ش 

حن  يف  اليهودي،  ال��راث  يف  والدينية 

ولدى  املحتل،  الكيان  اإن�ضاء  قبل  اأّن��ه 

تثبيت اإرها�ضات م�ضروع الدولة اليهودية 

القرن  اأواخ����ر  اع��ت��ب��اًرا م��ن  امل��زع��وم��ة 

ال�ضهاينة  املنّظرون  الثامن ع�ضر، كان 

عدة  يف  اليهود  لتوطن  م�ضاريع  يدر�ضون 

موا�ضع من العامل، ما يعني اأّنهم كانوا 

اليهود  لتوطن  كامل  ا�ضتعداد  على 

ورو�ضيا  هولندا  مثل  اأخ��رى  اأماكن  يف 

وحتى اأفريقيا، قبل اأن تتفق م�ضاحلهم 

على  الغربية  ال��دول  بع�ش  م�ضالح  مع 

اغت�ضاب اأر�ش فل�ضطن. ويف ما ياأتي اأبرز 

تلك امل�ضاريع:

• يف العام 1625: ال�ضروع بتوطن اليهود 
اجلنوبية(  اأمركا  يف  )دولة  �ضورينام  يف 

جيب  ت��ك��وي��ن  يف  جن���ح���وا  ح��ي��ث 

يق�ضي  اأن  قبل  م�ضتقل  �ضبه  ا�ضتيطاين 

عليه الثوار من ال�ضكان املحلين.

• يف العام 1815: م�ضروع لتوطن اليهود 
ال�ضغرى  اآ�ضيا  يف  ا�ضتيطاين  جيب  يف 

)منطقة ت�ضم اليوم تركيا وجوارها( مل 

ُيكتب له النجاح.

يف  ا�ضتيطاين  م�ضروع   :1931 العام  يف   •
اأنغول مل يكتب له النجاح.

تظهر كينيا بالأخ�ضر وحتّدها اأوغندا 

من الغرب.

اأفريقيا  �ضرق  م�ضروع   :1903 العام  يف   •
الذي  اأوغندا  م�ضروع  با�ضم  ا  اأي�ضً املعروف 

لُتن�ضئ  الربيطانية  احلكومة  اقرحته 

قاعدة  ت�ضّكل  �ضهيونية  مقاطعة 

�ضرق  يف  الربيطانية  للمملكة  موالية 

ال�ضتعمار  حتت  كانت  التي  اأفريقيا 

الربيطاين )يف كينيا الآن ولي�ش اأوغندا 

كما هو �ضائع(. وقد عر�ش الربيطانيون 

الدولة  لأّن  فل�ضطن،  ل  اأفريقيا  �ضرق 

العثمانية كانت حليفة لربيطانيا التي 

قررت احلفاظ على وحدة الدولة احلليفة 

لتقف �ضد الزحف الرو�ضي، اأي اأّن تق�ضيم 

الدولة العثمانية مل يكن قد تقرر بعد. 

املنطقة  اأن تكون  املفر�ش  وكان من 

يحكمها  الربيطاين  للتاج  خا�ضعة 

�ضُت�ضّمى  وك��ان��ت  ي��ه��ودي،  ح��اك��م 

»فل�ضطن اجلديدة«، وكان هرتزل من 

بن املوافقن على امل�ضروع.

الربيطانية  احلكومة  �ضحبت  وق��د 

اقراحها يف العام نف�ضه ب�ضبب معار�ضة 

اأفريقيا  امل�ضتوطنن الربيطانين يف �ضرق 

ال�ضكان  جانب  اإىل  احتّجوا،  الذين 

الأجانب  اليهود  اإدخ��ال  ب��اأّن  املحلين، 

الناحية  من  ال�ضيىء  الأثر  له  �ضيكون 

القبائل  على  وال�ضيا�ضية  الأخالقية 

)9(
الأفريقية!

لل�سهيونية-منظمة  اليهودي  الرف�ض   -

ناطوري كارتا )اأو نواطري املدينة(: 

امللتزمة  اليهودية  املنظمة  هذه  تثبت 

احلقيقي  اليهودي  الدين  اأّن  ونظراتها 

والدجل  امل��راوغ��ة  اأ�ضاليب  ع��ن  بعيد 

بها  ت��ن��ادي  التي  والح��ت��الل  والإج����رام 

وما  جميًعا؛  اليهود  با�ضم  ال�ضهيونية 

مّتت  اليهودية  العقيدة  اأّن  هو  ح��دث 

بينما  ال��داخ��ل،  م��ن  ��ْه��َي��َن��ُت��ه��ا«  »���ضَ

املدينة  ن��واط��ر  جماعة  اأع�����ض��اء  ظ��ّل 

كن مببادئهم الدينية. متم�ضّ



اأّن  ك��ارت��ا  منظمة  اأع�����ض��اء  ي���رى 

للراث  ا�ضتمراًرا  متّثل  ل  ال�ضهيونية 

للتعاليم  تنفيًذا  اأو  اليهودي  الديني 

عن  وان�ضالًخا  لها  ا  رف�ضً اإنا  اليهودية 

ال�ضهيونية  اإّن  بل  احلقيقية،  اليهودية 

من منظور املنّظمة هي اأخطر املوؤامرات 

املنظمة  وتوؤِمن  اليهود.  �ضد  ال�ضيطانية 

ثمن  باأّي  الدماء  �ضفك  حتا�ضي  بوجوب 

عن  للدفاع  اإل  ال�ضالح  حمل  وترف�ش 

يف  ل��الن��دم��اج  اليهود  وت��دع��و  النف�ش، 

لأّنها  فيها  ون�ضاأوا  ُول��دوا  التي  البلدان 

على  احلفاظ  مع  احلقيقي،  موطنهم 

اخل�ضو�ضية الدينية اليهودية.

اأمن  هر�ش  مو�ضيه  احلاخام  ويلّخ�ش 

واأح��د  اخلارجية  لل�ضوؤون  املنظمة  �ضر 

موقَف  اليهودي  الراث  يف  الباحثن  اأبرز 

»اإّن  بقوله:  ال�ضهيونية  من  احلركة 

ا كاماًل مع  ال�ضهيونية تتعار�ش تعار�ضً

الر�ضالة من  اليهود  اليهودية، فقد تلّقى 

الأر���ش  اإىل  عودتهم  ليفر�ضوا  ل  ال��رب، 

فعلوا  فاإْن  �ضكانها،  اإرادة  �ضد  املقد�ضة 

فعلتهم،  نتائج  يتحّملون  فاإنهم  ذلك 

نتيجة  �ضتكون  الكربى  املذبحة  واإّن 

.
)10(

من نتائج ال�ضهيونية«

ثالًثا: ال�ستنتاج

من  ال�ضهيونية  احلركة  اتخذت  لقد 

بدولة  املطالبة  يف  اأ�ضا�ضية  ركيزة  الدين 

فل�ضطن،  يف  باليهود  خا�ضة  قومية 

لتحقيق  و�ضيلة  اأجنع  الدين  فوجدت يف 

اجلماعات  �ضفوف  وتوحيد  اأهدافها 

اليهودية للهجرة نحو فل�ضطن.

دينية  ادع�����اءات  ع��رب  ذل���ك  مت  وق���د 

م�ضاريع  عدة  ف�ضلت  اأن  بعد  كاذبة، 

من  اأخ��رى  اأماكن  يف  اليهود  لتوطن 

ال�ضغرى  واآ�ضيا  اأفريقيا  �ضرق  مثل  العامل 

وغرها.

متتلك�ه  مم���ا  ال���رغ�������م  وع���ل���ى 

م�����������ادي  دع����ٍم  م���ن  ال�ضه�ي�ون�ي�ة 

واإم�����ك�����ان��ات اإع��الم��ي�����ة و���ض��ط�����وة 

ف��اإّن  ع�ضكرية، 

جزًءا م�ن اليه��ود 

ًكا  مل يزل متم�ضّ

اليهودية  بالقي��م 

احل����ّق����ة، غ��ي�����ر 

وراء  م����ن����ج����ّر 

ال���ت���دل���ي�������ض���ات 

�ضها  اأ�ضّ ال��ت��ي 

هرتزل.

و����ض���ن���اأت���ي 

م���ق���الت  يف 

على  لح��ق��ة 

ت��ف��ن��ي��د م��زاع��م 

اأخ��رى  �ضهيونية 

بفكرَتي  تت�ضل 

»����ض���ع���ب ال���ل���ه 

و»امل�ضيح  املختار« 

املخل�ش«.
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حماٍم   :)1860-1904( هرتزل  تيودور 

موؤ�ض�ش  جمري-ن�ضاوي؛  و�ضحفي 

هرتزل

احلركة ال�ضهيونية؛ كان يف مظهره وحياته وثقافته 

ق�ضرة  �ضوى  اليهودية  من  ميلك  ومل  بامتياز،  ا  غربيًّ

�ضطحية، فلم يكن يعرف من العربية �ضوى كلمات 

قليلة؛ اإل اأن َمْكَرُه الذي طبع خطابه ال�ضهيوين جعله 

اإىل الغربين كغربي لينال ثقتهم  قادًرا على التوّجه 

�ضميم  اإىل  لَيْنفذ  كيهودي  اليهود  واإىل  ودعمهم، 

عقيدتهم وي�ضتغّلها مل�ضلحة امل�ضروع ال�ضهيوين.





يف  خا�ص  ب�شكل  الأم���ر  ه��ذا  جتّلى 

نتائج جلنة التحقيق »فينوغراد«، التي 

ت�شّكلت عقب عدوان متوز على لبنان 

»حرب  با�شم  �شمي  ما  اأو   2006 العام  يف 

املفارقة  الثانية«. فقد انك�شفت  لبنان 

الفا�شحة بني واقع امتالك القوة، وعدم 

وتفعيلها  منها  ال�شتفادة  على  القدرة 

املقاومة  انت�شار  اإىل  اأدى  ما  �شيا�شًيا، 

الكربى  ال��روؤو���ص  م��ن  العديد  و�شقوط 

ورئي�ص  اأوملرت  العدو  حكومة  كرئي�ص 

و�شواهما.  حالوت�ص  دان  اجلي�ص  اأركان 

ا �شعارات �شارخة يف  ومن هنا �شقطت اأي�شً

املجتمعني الإ�شرائيلي املدين والع�شكري 

و�شعار  ينت�شر«  اجلي�ص  »دع��وا  ك�شعار 

القوة  م��ن  ال��ق��در  بهذا  يتحقق  ل  »م��ا 

منه«  اأك��رب  بقدر  يتحقق  اأن  ميكن 

ال�شيا�شي  الغطاء  تاأمني  منهما  واملق�شود 

الع�شكرية  القوة  ا�شتخدام  يف  لالإفراط 

الن�شر  حتقيق  اإىل  و���ش��وًل  الكا�شحة 

كما  ونهائية  وا�شحة  ب�شورة  ال�شاحق 

يتمنى الإ�شرائيلّيون وحلفاوؤهم.

اأ�شابيع،  ولعدة  بفزع،  العامل  راق��ب 

بعد  غ��زة،  قطاع  يف  ال��درام��ي  امل�شهد 

العنان  الإ�شرائيلية  ال��ق��وات  اإط���الق 

املحتجني  �شد  واملميتة  املفرطة  لقوتها 

يوم  منا�شبة  يف  املدنيني  الفل�شطينيني 

بينهم  وم��ن  النكبة،  وي���وم  الأر�����ص 

ليطالبوا  خرجوا  ممن  ون�شاء،  اأطفال 

فقط بحقهم يف العي�ص بكرامة واإنهاء 

القا�شي  احل�شار  من  عاًما   11 يقارب  ما 

واجلائر. ومعلوم اأًن ال�شلطة الفل�شطينية 

املتحدة  الأمم  م��راًرا  طالبت  قد  كانت 

الآيلة  القانونية  الإج����راءات  باّتخاذ 

ل��ه��وؤلء  ال��دول��ي��ة  احل��م��اي��ة  ت��وف��ر  اإىل 

الفل�شطينيني، لكن من دون جدوى.

موجة  الإ�شرائيلية  ال�شلطات  واجهت 

من الحتجاجات والنتقادات لإرغامها 

الهوجاء  �شيا�شاتها  عن  الرتاجع  على 

القوة  ا���ش��ت��خ��دام  يف  الإن�����ش��ان��ي��ة  وغ��ر 

املفرطة على وجه ال�شرعة، وعلى التقّيد 

والتحقيق  الدولية  القانونية  بالتزاماتها 

يف ا�شتخدامها املروع للذخرة احلّية �شد 

عن  جنم  وما  ُع��ّزل،  مدنيني  حمتجني 

وغر  متعمد  قتل  عمليات  من  ذل��ك 

ال�شلطات  املحتجون  وطالب  م�شروع. 

الإ�شرائيلية باحرتام حق الفل�شطينيني 

اأّن��ه  معرّبين  ال�شلمي،  الحتجاج  يف 

فعليها  عنف،  اأعمال  وق��وع  ح��ال  يف 

فقط  ال�شرورية  القوة  �شوى  ت�شتخدم  اأّل 

مل  واإ�شرائيل  الأع��م��ال.  لهذه  للت�شدي 

تن�َص بعد تقرير القا�شي الدويل غولد�شتون 

القانون  بانتهاك  اّتهمها  الذي   )2009(

الدويل العريف وممار�شة التمييز العن�شري 

وارت��ك��اب ج��رائ��م ح��رب وج��رائ��م �شد 

القانون  مبوجب  اأن��ه  ذلك  الإن�شانية، 

الدويل »ل ميكن ا�شتخدام القوة املميتة 

لتوفر  جتنبها  ميكن  ل  عندما  اإّل 

الو�شيكة  التهديدات  م��ن  احلماية 

يومها:  نتنياه�و  ق��ال  وق��د  للحياة«. 

لن  امل�شتقبل  حروب  يف  اإ�شرائيل  يد  »اإّن 

تكون طليقة متاًما«.

اإىل  الإ�شرائيلي  اجلي�ص  اأ�شار  وبينما 

خالل  ق��وات��ه  �شلوك  يف  �شيحقق  اأن��ه 

ف��اإن  غ��زة،  يف  الأخ���رة  الحتجاجات 

التحقيقات التي اأجراها كما �شابقاتها 

ل ت�شل اإىل م�شتوى املعاير الدولية، وقّلما 

اجلناة.  بحق  جنائية  مقا�شاة  اإىل  توؤدي 

اخلطرة  اجلرائم  ف��اإن  لذلك،  ونتيجة 

دون  من  ع��ادًة  متر  الفل�شطينيني  �شد 

عقاب وب�شكل معتاد.

ال�سيناريو املرعب

»هاآرت�ص«  �شحيفة  الكاتب يف  اعترب 

»ال�شيناريو  اأن  بن  األ��وف  الإ�شرائيلية 

تخ�شاه  ال���ذي  امل��رع��ب«  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

اإ�شرائيل منذ وجودها قد حتقق، ومفاده 

الفل�شطينيون  الالجئون  يتحرك  اأن 

ق�ضايا 

اإعداد: اإح�سان مرت�سى�إقليمية

باحث يف ال�س�ؤون الإ�سرائيلية

العدد 68397

اإ�سرائيل وم�ساكل 

ا�ستخدام القوة املفرطة

بتعزيز  ن�ساأتها،  منذ  اجلنوين،  وهو�سها  املتوا�سل  اإ�سرائيل  انهماك  من  الرغم  على 

العقد  يف  فاإنها  العامل،  يف  وتطوًرا  وتفوًقا  فتًكا  الأكرث  الع�سكرية  القوة  عنا�سر  امتالكها 

الأخري باتت تعاين م�ساكل جدية يف اإثبات هذه القوة والقدرة على ا�ستخدامها، لي�س فقط 

اأمام اخل�سوم، واإمنا اأمام نف�سها.



ويحاولوا  احل��دود،  باجتاه  املخيمات  من 

الأق��دام.  على  �شًرا  العودة  حق  حتقيق 

لإحياء  ا�شتعّدت  اإ�شرائيل  اأن  واأ���ش��اف 

ذكرى النكبة يف ال�شفة الغربية والقد�ص 

الفل�شطينني  اأن  اإل  واملثلث،  واجلليل 

جتمعوا بع�شرات الألوف على ال�شياجات 

احلدودية.

وي�شر الكاتب يف هذه ال�شياق اإىل اأن ما 

ا�شتخباري،  تق�شر  اأكرث من  ح�شل هو 

القوة،  حمدودية  على  تاأكيد  هو  واإمنا 

كل  على  ال�شيطرة  ميكن  ل  حيث 

مكان،  كل  يف  القوات  ون�شر  �شاحة، 

ي�شتغلها  ثغرات  �شتظل هناك  وبالتايل 

العدو.

برنياع  اأه����ارون  كتب  امل��ق��اب��ل،  يف 

اأن  اأح��رون��وت«  »يديعوت  �شحيفة  يف 

حت��رك��وا  الفل�شطينيني  ال��الج��ئ��ني 

باجتاه احلدود حاملني اأعالم فل�شطني، 

ر  مطالبني بالعودة اإىل بلداتهم التي ُهجِّ

واأ�شاف:   .1948 العام  يف  اآب��اوؤه��م  منها 

امل�شروع  انهيار  من  واثقني  خرجوا  لقد 

ال�شهيوين، واأن دفعة �شغرة �شتجعل من 

اإ�شرائيل كلها فل�شطني. كما كتب 

اأح��رون��وت«  »ي��دي��ع��وت  يف  هابر  اإي��ت��ان 

هو  املا�شي،  اأي��ار   15 يف  النكبة،  يوم  اأن 

الإ�شرائيلي  ال�شراع  بداية ع�شر جديد يف 

من  ال�شور  اأن  واأ�شاف  الفل�شطيني.   –
و�شورية  وليبيا  القاهرة  التحرير يف  ميدان 

تفعيل  على  الفل�شطينيني  �شجعت  قد 

الن�شاط  ج��ان��ب  اإىل  »ال��ك��م«  ���ش��الح 

اأنحاء  يف  املكثف  والإعالمي  ال�شيا�شي 

العامل جميعها. ويخل�ص اإىل القول: يبدو 

اأن ا�شتخدام الفل�شطينيني والدول العربية 

يتحول  اجلماهري  ال��ك��ّم«  ل�»�شالح 

يكن  مل  ما  وه��و  نوعي«،  »�شالح  اإىل 

اجلديد  ال�شالح،  وهذا  ال�شابق.  يف  قائًما 

ن�شبًيا، ي�شع اجلي�ص الإ�شرائيلي وال�شرطة 

كيفية  ب�شاأن  جديدة،  مع�شالت  اأمام 

الآلف  مئات  بل  ع�شرات  مع  الت�شرف 

من املتظاهرين، وذلك لي�ص لعدم وجود 

يتطلب  حل  كل  لكون  واإمن��ا  ح��ل، 

التي  القاتلة،  الفّتاكة  القوة  ا�شتخدام 

تكون نتيجتها دفع اإ�شرائيل ثمًنا دولًيا 

باهًظا.

اليوم لي�س الأم�س

يف اخلال�شة، اإّن واقع املواجهة مع العدو 

اليوم لي�ص كما كان بالأم�ص، فف�شاًل 

عن تطور املقاومة العربية، انحدر م�شتوى 

وع�شكرًيا  واجتماعًيا  �شيا�شًيا  اإ�شرائيل 

مدى  على  ت�شتطع  مل  بحيث  واأدب��ًي��ا، 

خلق  املن�شرمة،  ال��ث��الث��ني  ال�شنوات 

وحتظى  وفاعلة  نزيهة  �شيا�شية  قيادة 

الداخلية  ال�شاحتني  على  وا�شع  بقبول 

الع�شكرية،  الناحية  فمن  واخلارجية. 

كان  كما  الإ�شرائيلي  اجلندي  يعد  مل 

مرتّهل  الآن  وهو  الدولة،  بناء  مرحلة  يف 

ومعنوياته م�شابة بخلل  واأناين،  وخائف 

والتقنيات  الرفاه  حياة  غزو  اأمام  كبر 

اإ�شرائيل  تعد  مل  وب��ال��ت��ايل  احل��دي��ث��ة. 

اأو  ا�شتن�شابية  ح��روب  �شّن  على  ق��ادرة 

كما  دم  حمامات  وارتكاب  كيفية 

تدرك  لأنها  املا�شي  يف  تفعل  كانت 

اإنها  اإذ  نزهة،  تعد  مل  حروبها  اأن  الآن 

اغت�شبتها.  التي  الأرا���ش��ي  اإىل  �شتمتد 

ا، لأن  واحلرب الوقائية مل تعد فّعالة اأي�شً

على  حالًيا  القائمة  املقاومة  تنظيمات 

الأ�شرار  من  والكثر  عالية،  جهوزية 

الع�شكرية لهذه التنظيمات ل ميكن 

اأن  جيًدا  اإ�شرائيل  وتعي  اإليه.  الو�شول 

اأن  بعد  انخف�شت  قد  لديها  ال��ردع  قوة 

ميكن  ع�شكرية  قدرة  اأعداوؤها  طّور 

طاولت  اإذا  ا  وخ�شو�شً رادعة،  تكون  اأن 

ال�شواريخ املدنيني الإ�شرائيليني، وهذا ما 

بهمومها  امل�شتمر  الن�شغال  اإىل  يدفعها 

تكتيكات  وب��ت��ط��وي��ر  الع�شكرية 

تعيد  اأن  وع�شى  لعّل  حديثة  وتقنيات 

جلي�شها هيبته املفقودة.

69 العدد 397





اإعداد: الرائد با�سم �سعبان - دكت�راه يف التاريخ احلديث واملعا�سر
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النيل 
واأزمة توزيعه

ا تقارب  نهر النيل، اأحد اأكرب اأنهار العامل واأطولها )6650 كلم تقريًبا(، يُغطي حو�سً

م�ساحته 3.4 مليون كلم2، بتدفق معّدله نحو 2830 مرًتا بالثانية، وهو يغذي اإحدى 

ع�سرة دولة يف رحلته من و�سط �سرقي اأفريقيا جنوًبا اإىل البحر املتو�سط �سماًل، جمتاًزا 

�ستة �سدود على طول جمراه.

تعود ت�سمية النيل اإىل امل�سطلح اليوناين Neilos، كما يُطلق عليه يف اليونانية ا�سم 

Egypt ل�سم م�سر. الإنكليزي  ا�ستُق منه امل�سطلح  الذي   Aigyptos

النيل  اأ�شا�شيان،  راف��دان  النيل  يرفد 

الأزرق  والنيل  ال��رواف��د(  )اأط��ول  الأبي�ص 

النيل  يبداأ  للمياه(.  الرئي�ص  )امل�شدر 

فكتوريا  بحرة  من  جريانه  الأبي�ص 

الأزرق  النيل  يبداأ  بينما  اأفريقيا،  و�شط 

يف  ويلتقيان  اأثيوبيا،  يف  تانا  بحرة  من 

لي�شكال  ال�شودان،  عا�شمة  اخلرطوم 

�شماًل  م�شرته  يتابع  ال��ذي  النيل  نهر 

عرب م�شر و�شوًل اإىل �شاحل البحر املتو�شط 

»دلتا  منه  ل  وتت�شكَّ ع  ي��ت��ف��رَّ حيث 

النيل«، قبل اأن ي�شّب يف ر�شيد ودمياط.

ى حو�ص النيل على اإحدى  ُيطلق م�شمَّ

ع�شرة دولة اأفريقية ميّر فيها النهر، �شواء 

منها تلك التي يجري م�شاره 

خمرتًقا اأرا�شيها، اأو تلك التي 

الأنهار  اأرا�شيها  على  جتري 

اإريتريا،  وه��ي:  ل��ه،  املغّذية 

الكونغو،  اأثيوبيا،  اأوغندا، 

ب���ورون���دي، ت��ن��زان��ي��ا، روان���دا، 

كينيا، جنوب ال�شودان، ال�شودان وم�شر.

التفاقيات

نظًرا لأهمية نهر النيل يف حياة �شعوب 

اتفاقيات  ع��دة  عقدت  احل��و���ص،  دول 

مبا  ا�شتثماره،  وُح�شن  جريانه  لتنظيم 

ول  جميعها،  املعنيني  حاجات  ُيلبي 

ما  يف  �شنعر�ص  منهم.  اأي  مب�شالح  ي�شر 

ياأتي باخت�شار اأهم هذه التفاقيات وفق 

بع�شها  اأن  علًما  التاريخي  ت�شل�شلها 

حتتل  كانت  اأجنبية  ب��ل��دان  وّقعته 

املنطقة.

1- اتفاقية روما )15 ني�سان 1891(: وّقعتها 

ت على عدم  واإيطاليا، وقد ن�شَّ بريطانيا 
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مياه  يف  التاريخية  م�شر  بحقوق  امل�شا�ص 

من  م�شاريع  اإقامة  وع��دم  النيل،  نهر 

�شاأنها اإحداث خلل يف املياه، اأو التقليل 

الأرا���ش��ي  يف  جت��ري  التي  الكمية  م��ن 

امل�شرية.

عتها  2- اتفاقية اأدي�س اأبابا )15 اأيار 1902(: وقَّ

من  تعهًدا  نت  وت�شمَّ واأثيوبيا،  بريطانيا 

ميلينك الثاين، ملك اأثيوبيا وقتذاك، 

بعدم اإن�شاء اأو ال�شماح باإن�شاء اأي من�شاآت 

نهر  اأو  تانا  بحرة  اأو  الأزرق  النيل  على 

جريانه،  اعرتا�ص  �شاأنها  من  ال�شوباط، 

الربيطانية  احلكومتني  مبوافقة  اإّل 

وال�شودانية.

 :)1906 الأول  كانون   13( لندن  اتفاقية   -3

عتها بريطانيا وفرن�شا واإيطاليا، وتن�ص  وقَّ

املوّقعني  تعاون  على  ال��راب��ع  بندها  يف 

وروافده  الأزرق  النيل  مياه  دخول  لتاأمني 

اإىل م�شر.

التفاقية  هذه  طرفا   :1929 اتفاقية   -4

على  ُت�شّدد  وهي  وال�شودان،  م�شر  هما 

الت�شاور مع احلكومة امل�شرية قبل اإقامة 

رواف��ده  اأح��د  اأو  النيل  )على  م�شروع  اأي 

مقدار  اإنقا�ص  �شاأنه  من  منابعه(،  اأو 

املياه الذي ي�شل اإىل م�شر، اأو تعديل وقت 

اإحلاق  اأو  اأو تخفي�ص من�شوبها،  و�شولها، 

اأي �شرر مب�شالح م�شر، واأي خمالفة ُتعترب 

مبنزلة اإعالن حرب على م�شر.

5- اتفاقية لندن )23 ت�سرين الثاين 1934(: 

تنزانيا(  عن  )نيابة  بريطانيا  وقعتها 

وبوروندي(،  رواندا  عن  )نيابة  وبلجيكا 

اأحد  كاغرا  نهر  ا�شتخدام  لتنظيم 

روافد النيل.

اتفاقية   -6

ب��ني   :1953

وبريطانيا  م�شر 

)ن����ي����اب����ة ع��ن 

اأوغ���ن���دا( لإن�����ش��اء 

خ�����زان ع��ن��د خم��رج 

وذلك  فكتوريا،  بحرة 

اتفاقية  ن�ص  روح��ي��ة  وف��ق 

.1929

 :1959 اتفاقية   -7

م�شر  ب��ني  ��َع��ت  وقِّ

وال�����������ش�����ودان يف 

وج��اءت  القاهرة، 

مكّملة لتفاقية 

اأه��م  م��ن   .1929

املحافظة  بنودها، 

ع��ل��ى احل�����ش�����ص 

الدولتني  وم�شادقة  دول��ة،  لكل  دة  املحدَّ

و�شد  م�شر  يف  العايل  ال�شد  اإن�شاء  على 

الرو�شر�ص يف ال�شودان.

واأوغ��ن��دا،  م�شر  بني   :1991 اتفاقية   -8

 1953 اتفاقية  على  التاأكيد  وهدفها 

التي وقعتها بريطانيا نيابة عن اأوغندا، 

عها الرئي�ص امل�شري ح�شني مبارك  وقد وقَّ

والرئي�ص الأوغندي يوري مو�شيفيني. وُتَعد 

باتفاقية  �شمنًيا  اعرتاًفا  التفاقية  هذه 

ا. 1929 اأي�شً

�سيغ تعاون واعرتا�سات

م�شرتكة  �شيغة  لإجناز  حماولة  جرت 

للتعاون بني دول حو�ص النيل يف العام 1993 

من خالل اإن�شاء اأجندة عمل م�شرتكة 

التي  الإمكانات  من  ال�شتفادة  بغية 

يوفرها احلو�ص. يف العام 1995 اأ�شبح كل 

من البنك الدويل و�شندوق الأمم املتحدة 

للتنمية  الكندية  والهيئة  الإمن��ائ��ي 

العمل  اآليات  و�شع  يف  �شركاء  الدولية، 

وتفعيل التعاون بني دول احلو�ص.

لت دول حو�ص النيل يف  كذلك، �شكَّ

العام 1997 منتدى حوار من اأجل التو�شل 

لأف�شل اآلية تعاون م�شرتك يف ما بينها، 

وبعد �شنة )1998( اجتمعت الدول املعنية 

التعاون  اآلية  لتفعيل  اإريتريا،  با�شتثناء 

عت دول احلو�ص،  هذه. يف �شباط 1999 وقَّ

الهادفة  النيل  حو�ص  مبادرة  تنزانيا،  يف 

اإىل تدعيم اأوا�شر التعاون الإقليمي يف ما 

عن  م�شتدامة  تنمية  اإىل  و�شوًل  بينها 

لالإمكانات  العادل  ال�شتغالل  طريق 

امل�شرتكة التي يوّفرها حو�ص النيل.

دول  بع�ص  التفاقيات  هذه  متنع  مل 

احلو�ص من اإبداء تذّمرها من واقع توزيع 

ا�شتكت  الإط��ار  ه��ذا  ويف  النهر.  مياه 

من  وكينيا  واأوغندا  واأثيوبيا  ال�شودان 

واعتربت  النهر،  مياه  من  م�شر  ن�شيب 

ال�شتعمارية  ال��دول  اأن  الثالث  ال��دول 

َعت التفاقات مبا ل يتنا�شب وم�شالح  وقِّ

م�شر  ح�شول  واأن  املعنية،  الدول  �شعوب 

النيل عائق  على ح�شة الأ�شد من مياه 

رئي�ص اأمام التنمية يف هذه الدول.

تاريخ  اإىل  التذمر  ه��ذا  ج��ذور  ترجع 

عندما   ،1964 العام  يف  تنزانيا  ا�شتقالل 

نريري  يوليو�ص  التنزاين  الرئي�ص  اأ�شدر 

على  يقوم  نريري  مببداأ  ُع��ِرَف  اإعالًنا 

عدم العرتاف بالتفاقيات امُلربمة قبل 

ال�شتقالل، ومنها اتفاقية 1929، وقد نال 

اأوغندا وكينيا. ويف  املبداأ مباركة  هذا 

عت تنزانيا ورواندا وبوروندي  العام 1977 وقَّ



على  ت  ن�شَّ التي  كاغرا  نهر  اتفاقية 

عدم العرتاف باتفاقية 1929.

التي  اأثيوبيا،  با�شرت   1981 العام  يف 

 1929 لتفاقيَتي  رف�شها  �شراحة  اأعلنت 

و1959، ا�شت�شالح 227 األف فدان يف حو�ص 

النيل الأزرق، كما با�شرت بتنفيذ عدد 

في�شا،  �شّد  م�شروع  مثل  امل�شاريع  من 

من  بتمويل  الأزرق،  النيل  رواف��د  اأح��د 

بنك التنمية الأفريقي، ما خف�ص ح�شة 

م�شر نحو 500 مليون م3 �شنوًيا، وم�شروع 

روافد نهر عطربة،  اأحد  �شّد �شنيت على 

اأق�شى  يقع  الذي  الفا�شن  خور  وم�شروع 

التي  املياه  تدفق  )يخف�ص  البالد  �شرقي 

مليون   4500 ُيقارب  مبا  م�شر  اإىل  ت�شل 

م3(.

�شد  اأث��ي��وب��ي��ا  اأجن���زت   2009 ال��ع��ام  يف 

ال��ق��ارة  يف  ���ش��ّد  اأع��ل��ى  وه��و  تيكيزي، 

الأفريقية ويبلغ ارتفاعه 188 مرًتا، وقدرة 

ا�شتيعابه حواىل 9 مليار م3، وم�شروع �شد 

دة  حمدَّ غر  اآثاره  زالت  ما  الذي  النه�شة 

وقد  النيل.  مياه  من  م�شر  ح�شة  على 

لدول  وزاري  اجتماع   2009 اأي��ار  يف  عقد 

عا�شمة  كين�شا�شا  يف  النيل  حو�ص 

يف  للبحث  الدميوقراطية،  الكونغو 

لتوزيع  �شاتي  واملوؤ�شّ ال��ق��ان��وين  الإط���ار 

اإّل  ال��ن��ي��ل،  م��ي��اه 

رف�شت  م�شر  اأّن 

ب�����ش��دة ال��ت��وق��ي��ع 

اتفاقية  اأي  على 

بنًدا  ن  تت�شمَّ ل 

يحافظ  ���ش��ري��ًح��ا 

ع��ل��ى ح��ق��وق��ه��ا 

مياه  يف  التاريخية 

النهر.

يف ه���ذا ال�����ش��ي��اق، ان�����ش��ّب��ت اجل��ه��ود 

مظّلة  ت��اأم��ني  على  امل�شرية  الر�شمية 

�شيا�شية حلماية مكت�شباتها من مياه 

التحذير  امل�شري بني  الرد  راوح  وقد  النيل، 

جهة  من  احل��وار  باب  وفتح  جهة  من 

ال�شيا�شة  هذه  على  الأمثلة  من  اأخرى. 

حممود  املائية  وامل��وارد  الري  وزير  ت�شريح 

باأن   2003 الأول  كانون  منت�شف  زيد  اأبو 

الن�شحاب  كينيا  اعتزام  تعترب  م�شر 

النيل  نهر  م��ي��اه  ت��وزي��ع  اتفاقية  م��ن 

ر�شمي  اإع��الن  مبثابة  حو�شه،  دول  بني 

احليوية  مل�شاحلها  وت��ه��دي��د  للحرب 

جنح  اأخ��رى  جهة  من  القومي.  واأمنها 

واأثيوبيا  وم�شر  ال�شودان  خارجية  وزراء 

مبادئ  على  التفاق  يف   2015 اآذار  مطلع 

اإن�شاء  وم�شروع  النهر  مياه  تقا�شم  حول 

�شد النه�شة الأثيوبي. 

قد  امل�شرية  اخلارجية  وزارة  وكانت 

وت���ك���راًرا م��ن خطورة  رت م����راًرا  ح���ذَّ

الجنراف خلف اّدعاءات زائفة ل اأ�شا�ص 

يف  خفّية  اأيٍد  لها  ترّوج  ال�شحة  من  لها 

عي زوًرا معار�شة م�شر  بع�ص دول املنبع، تدَّ

للجهود وامل�شاريع التنموية يف هذه الدول. 

اإىل  امل�شرية  املائية  املوارد  وزير  اأملح  كما 

على  لل�شغط  اإ�شرائيلي  خمطط  وج��ود 

باملياه من خالل  اأبيب  تل  لإمداد  م�شر 

العامل،  يف  الأن��ه��ار  تدويل  فكرة  ط��رح 

لكّن الرد كان جازًما باأّن اإ�شرائيل لن 

يكون لها ن�شيب من مياه النيل.

الأطماع الإ�سرائيلية

منطلقات  حتديد  ميكن  الواقع  يف 

الهتمام الإ�شرائيلي مبياه النيل باثنني؛ 

للمياه  املحورية  باملكانة  يرتبط  الأول 

الإ�شرائيلي  ال�شرتاتيجي  الفكر  يف 

التاأ�شي�شي  بال�شعار  تظهرها  مت  والتي 

اإىل  النيل  من  اإ�شرائيل  »ح��دود  للدولة 

ال�شح  حالة  من  ناجت  والثاين  الفرات«، 

هنا  من  اإ�شرائيل.  تعانيها  التي  املائي 

لتحقيق  ت�شّوراتهم  الإ�شرائيليون  بنى 

بفر�ص  وامل��ت��م��ّث��ل  ال��ن��ه��ائ��ي  ه��دف��ه��م 

يف  وكامل  اأ�شا�شي  ك�شريك  اأنف�شهم 

مياه النهر، ما مينحهم حًقا مكت�شًبا 

اإغفال  ينبغي  ل  لذلك،  التوزيع.  عند 

يف  ال�شهيوين  للدور  التاريخية  الأب��ع��اد 

 1903 العام  ففي  النيل،  مياه  توزيع  اأزمة 

طرح موؤ�ش�ص احلركة ال�شهيونية ثيودور 

الربيطانية  احل��ك��وم��ة  على  ه��رت��زل 

فكرة توطني اليهود يف �شيناء، على اأن 

ف�شاًل  فيها  اجلوفية  املياه  ا�شتثمار  يتّم 

مل  النيل.  مياه  من  معينة  ن�شبة  عن 

ِرف  �شُ اإذ  الفكرة  لهذه  احلياة  ُتكتب 

ترتبط  �شيا�شية  لأ�شباب  عنها  النظر 

الأوىل،  العاملية  للحرب  بال�شتعداد 

على  الفرن�شي   – الإنكليزي  والتفاق 

اقت�شام تركة الدولة العثمانية.

حتقيق  عدم  من  ال�شهاينة  يياأ�ص  مل 

بل  ل  �شيناء،  يف  بالتوطني  مطلبهم 

ال�شلطنة  و�شقوط  احلرب  نهاية  انتظروا 

ال��ع��ث��م��ان��ي��ة 

ك���ي ي��ع��ي��دوا 

امل������ح������اول������ة 

انعقاد  م�شتغّلني 

يف  ال�شلح  م��وؤمت��ر 

زعيم  ه  فوجَّ باري�ص، 

ال�شهيونية  احل��رك��ة 

اآن������ذاك ح��اي��ي��م واي��زم��ن 
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اإىل  ر�شالة   1919 الثاين  ت�شرين   29 بتاريخ 

رئي�ص الوزراء الربيطاين لويد جورج حتمل 

والتي كانت  املوؤمتر  اإىل  اليهود  مطالب 

م�شاألة املياه فيها على راأ�ص الأولويات.

مقاربتني  الإ�شرائيليون  انتهج  لحًقا 

خمتلفتني، اإمنا متكاملتني، لتحقيق 

اإىل  �شعوا  الأوىل  املقاربة  يف  اأهدافهم. 

الدول  وباقي  م�شر  بني  التوترات  ت�شعر 

نقمة  كاإثارة  النيل،  على  املت�شاطئة 

توجيه  اأو  م�شر،  ح�شة  على  ال��دول  هذه 

نحو  ال��دول  لهذه  التنموية  ال�شيا�شات 

مياه  م��ن  اأك���رب  كميات  ا�شتثمار 

من  وغرها  الزراعات،  تطوير  يف  النيل 

اأن  ميكن  التي  املبا�شرة  غر  الأ�شاليب 

ُتكّبل م�شر وتقّيد موقعها. اأما املقاربة 

وجتّلت  ج��راأة،  اأك��رث  فكانت  الثانية 

بعّدة م�شاريع ُطِرَحت، مبا�شرة اأو مواربة، 

النيل،  مياه  لإ�شرائيل من  لتاأمني ح�شة 

ال�شالم«  »مياه  م�شروع  اأب��رزه��ا  ولعل 

و»م�شروع يوؤر«.

ط  خطَّ  :)1974( ال�سالم  مياه  م�سروع   -1

األي�شع  ُي��دع��ى  اإ�شرائيلي  مهند�ص  ل��ه 

ترعة  بتو�شعة  امل�شروع  �ص  ويتلخَّ كايل، 

فيها  املياه  تدفق  لزيادة  الإ�شماعيلية 

متديدها  يجري  اأنابيب  بوا�شطة  ونقلها 

�شيناء  لتخرتق  ال�شوي�ص  ق��ن��اة  حت��ت 

يكتب  مل  املحتلة.  الأرا�شي  اإىل  و�شوًل 

رف�شه  مت  اإذ  احل��ي��اة،  امل�����ش��روع  ل��ه��ذا 

حاول  �شواء.  حد  على  و�شعبًيا  ر�شمًيا 

امل�شروع  هذا  مترير  اإعادة  الإ�شرائيليون 

و1986   1978 الأع��وام  يف  خمتلفة  ب�شيغ 

و1989 من دون جدوى.

2- م�سروع يوؤر)1979(: خالل مباحثات 

هيئة  مدير  نائب  م  ق��دَّ دايفيد  كامب 

اأول����وزوروف  ���ش��اوؤول  الإ�شرائيلية  امل��ي��اه 

ال�شادات  اأنور  )اآن��ذاك(  امل�شري  للرئي�ص 

حتت  قنوات  �شت  ب�شق  يق�شي  م�شروًعا 

مليار   3 يقارب  ما  لنقل  ال�شوي�ص،  قناة 

�ص  اأن ُيخ�شَّ م3 اإىل �شحراء النقب، على 

وقد  غ��زة.  لقطاع  م3  مليون   150 منها 

اع���ت���رب اخل����رباء 

اأن  الإ�شرائيليون 

قطاع  ا���ش��ت��ف��ادة 

غ�����زة ُت�����ش��ك��ل 

رادًعا مل�شر يف حال 

رت قطع املياه. قرَّ

م�شر  يكن  مل 

هذا امل�شروع اأف�شل 

اإذ  �شابقاته،  من 

ال��ع��ام  ال�����راأي  اإن 

واجلهات الر�شمية 

يف م�شر مل يكونا 

لأي  ا�شتعداد  على 

مع  مائي  ت��ع��اون 

اإ�شرائيل. 

ب����ه����ذا ت��ظ��ه��ر 

النوايا الإ�شرائيلية 

امل���ب���ن���ّي���ة ع��ل��ى 

اأط���م���اع مب��ي��اه 

ر  يف�شّ م��ا  النيل، 

الإ�شرائيلي  ال��دور 

تغذية  يف  اخلفي 

بني  اخل����الف����ات 

امل�شتفيدة،  ال��دول 

على اأمل احل�شول 

قدم  موطئ  على 

ح�شة  ل��ك�����ش��ب 

ت�شد الحتياجات 

املائية والتحديات امل�شتقبلية. يف املقابل 

مكتوفة  امل�شرية  احلكومة  تقف  مل 

ُتنق�ص  التي  ال��ط��روح��ات  جت��اه  الأي���دي 

ح�شتها من مياه النيل، بل �ُشّجلت عدة 

قدًما  امل�شّي  مغّبة  من  حتذيرية  مواقف 

باأي عمل ل يتوافق وامل�شلحة امل�شرية.

�أمن مائي
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على  ال�شلة  ذات  املقالت  من  عدد   -

�شبكة الإنرتنت.



املاأجور،  والعمل  الأج��ر  ق�شية  ب��رزت 

ال�شتينيات  خ��الل  لبنان  يف  بو�شوح، 

�شكان  وه��ج��رة  النمو  ت�شارع  بفعل 

طلًبا  امل����دن  ���ش��واح��ي  اإىل  الأري�����اف 

باأجر  العاملني  ن�شبة  واجت��اه  للعمل، 

القطاع  يف  ا  وخ�شو�شً الرت��ف��اع،  نحو 

ال�شناعي.

احلركة  �شّجلت  ال�شبعينيات،  م��ن  الأّول  الن�شف  يف 

الح��ت��ج��اج��ي��ة والإ���ش��راب��ي��ة ذروت��ه��ا ح��ول م�����ش��األ��ة الأج��ر 

يف  عامة  عمالية  اإ�شرابات  ثالثة  ح�شلت  اإذ  والتقدميات، 

مل  بينما  و1975،   1970 العامني  بني  �شنوات  خم�ص  غ�شون 

 1946 العام  ربع قرن بني  واحد خالل  اإ�شراب عام  اإّل  يتحّقق 

حافظت  اآن��ذاك   .1970 والعام  العمل(  قانون  �شدور  )تاريخ 

الت�شخم  كان  بينما  ال�شرائية  قوتها  على  والرواتب  الأجور 

يع�شف بغالبية دول العامل، مبا فيها لبنان الذي كان ي�شتورد 

معظم احتياجاته وتخ�شع اأ�شواقه 

ل�شيطرة القوى الحتكارية.

التحّولت وتعديالت الأجور

خ���الل احل����رب، وم���ع م��ا نتج 

�شامل  اقت�شادي  دم��ار  من  عنها 

و�شط  وحتّولت اجتماعية عميقة 

وغلبة  املركزية،  ال�شلطة  انهيار 

بنى  على  احلرب  اقت�شاد  �شمات 

ت�شّكل  وم�شادر  والإنفاق  الإنتاج 

مقّومات  �شُعفت  ال��دخ��ل، 

ال��دف��اع ع��ن ع��دال��ة الأج��ور 

وعلى  املاأجور.  العمل  و�شروط 

�شهدت  ذل���ك  م��ن  ال��رغ��م 

ه���ذه احل��ق��ب��ة اإق����رار اأك��رث 

 1987( لالأجور  ت�شحيح  من 

و1988 و1991(، اإّل اأّن الرتفاع 

القيا�شي يف معدلت الت�شخم 

اأف�شى  الثمانينيات  خ��الل 

م�شتوى  يف  حاد  انخفا�ص  اإىل 

الأج����ر ال��ف��ع��ل��ي، ���ش��واء يف 

القطاع  يف  اأو  العام  القطاع 

ثالثة  الدولة  اأق��ّرت  اخلا�ص. 

منذ  الأج���ر  على  تعديالت 

مقطوعة  �شلفة  الأول،   :1996

بقيمة 200 األف ل.ل. يف العام 

)مبدئًيا(  منها  ا�شتفاد   2008

الأجراء واملوّظفون النظاميون 

واخلا�ص،  العام  القطاعني  يف 

معي�شة  غ��الء  زي��ادة  والثاين 

منها  ا�شتفاد   2012 العام  يف 

كان  والثالث  ه��وؤلء،  ا  اأي�شً

للرتب  اجل��دي��دة  ال�شل�شلة 

العام  اأقّرت يف  والتي  والرواتب 

2017، واقت�شر تطبيقها على اأجراء الدولة وموّظفيها فقط.

القائمة الهّوة 

اإيلي  الدكتور  اجلامعي  والأ�شتاذ  القت�شادي  اخلبر  ميّيز 

ي�شوعي يف حديث اإىل جملة »اجلي�ص« بني الأجراء واملوظفني 

)اأ�شحاب  عمل  اأرباب  ت�شّم  قد  والتي  الأخ��رى،  الفئات  وبني 

متعّددة  اأن عنا�شر  يعترب  وهو  راأ�شمال(.  اأ�شحاب  اأو  �شركات 

يف  والأ�شرية  الفردية  املداخيل  بني  الهّوة  تو�شيع  يف  اأ�شهمت 

وفق  العنا�شر  ه��ذه  وي��ورد  لبنان، 

الآتي:

ال�شيا�شة  قوامه  الأول:  العن�سر   -

 1993 العام  منذ  املعتمدة  النقدية 

ركيزتها  ريعية  �شيا�شة  وه��ي 

الفوائد املرتفعة مل ُت�شهم يف انعا�ص 

تقهقرت  وال��ت��ي  ال��ف��ق��راء،  طبقة 

اإعداد: تريز من�سور

�قت�ضاد 

ومال
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درا�سات  عّدة  توؤّكد 

اأّن  حديثة  دول��ي��ة 

لبنان  الأجور يف  بنية 

الختاللت  تعاين 

على  والت�سّوهات 

وهذا  �سعيد.  غري 

تراجع  يف  اأ���س��ه��م 

الو�سطى،  الطبقة 

املواطنني  وج��ع��ل 

ت�ستاأثر  قّلة  فئتني: 

مب��ع��ظ��م ال��دخ��ل 

وكرثة تعاين الفقر.

التفاوت يف م�ست�يات 

الرواتب والأج�ر:

اإعادة اإحياء الطبقة 

الو�سطى �سرورة

الدكت�ر اإيلي ي�س�عي



ال�شتثمارات،  ن��درة  ب�شبب 

الق��رتا���ص  كلفة  وب�����ش��ب 

توفر  ال�شعب  من  جعلت  اأّنها  كما  املرتفعة،  ال�شثماري 

ا، اأو توظيف يد  فر�ص عمل جديدة، وتعزيز و�شع املوّظفني اأ�شا�شً

عاملة كفوءة و�شابة، الأمر الذي اأثّر يف تعزيز الأجور )ول �شّيما 

الطبقة  على  الق�شاء  يف  تدريًجا  واأ�شهم  اخلا�ص(،  القطاع  يف 

الو�شطى وتو�شيع طبقة الفقراء. يف معظم الأنظمة الراأ�شمالية 

يف العامل ت�شّكل الطبقة الو�شطى 60 يف املئة على الأقل من 

دوًرا حمورًيا يف  توؤدي  وهي  البلد  داخل  العاملة  القوى  جمموع 

من  الدولة  رعاية  بف�شل  تنمو  اأنها  علًما  ال�شتقرار،  اإر�شاء 

وال�شريبية. خالل �شيا�شتها النقدية 

اأو �شعفها  - العن�سر الثاين: يتمّثل بغياب ال�شرائب ال�شخ�شية 

اأ�شهمت يف تعميق  على الأقل. فال�شيا�شة ال�شريبية يف لبنان 

الهّوة بني املداخيل الفردية. ومن املعلوم اأّن اقت�شادات ال�شوق 

غر  ال�شرائب  على  تعّول  تعد  مل  العامل،  يف  املتطّورة  وال��دول 

املبا�شرة التي ل متّثل �شوى ربع الواردات ال�شريبية )25 يف املئة( 

يف املوازنات العامة، وذلك على عك�ص الواقع يف لبنان، حيث 

اأما  العامة.  املوازنة  من  املئة  يف   70 نحو  ال�شرائب  هذه  متّثل 

 )Personal Income Tax( ال�شخ�شية  اأو  املبا�شرة  ال�شرائب 

ال�شريبية  الواردات  املئة من جمموع  75 يف  فتمّثل يف اخلارج 

يف املوازنات العامة، وتقت�شر ن�شبتها يف لبنان على 30 يف املئة.

وهنا ل بّد من التو�شيح اأن ال�شرائب املبا�شرة ت�شيب الدخل، 

فال�شرائب  اجلميع.  على  فُتفر�ص  املبا�شرة  غر  ال�شرائب  اأما 

اخلا�شة،  واملداخيل  ال�شركات  اأ�شحاب  ت�شيب  املبا�شرة، 

العقارية،  والأرب��اح  ال�شركات،  واأرب��اح  والأج��ور،  الإيجارات 

والفوائد على الودائع امل�شرفية... و�شائر اأنواع املداخيل. تبّوب 

كان  واإذا  �شطور،  اإىل  م  وتق�شّ �شنوًيا  وجتمع  املداخيل  هذه 

ع اأو تكرّب ال�شطور الأوىل وُتعترب  هناك ت�شّخم يف القت�شاد، تو�شّ

وبالتايل  الأ�شا�شية،  احلاجات  لتغطية  �ص  ُتخ�شّ رئي�شة  �شطوًرا 

ل تطاول هذه ال�شطور الفئات 

ول  جميعها  الجتماعية 

اأما  عليها.  �شرائب  تدفع 

فتكون  الباقية  ال�شطور  يف 

فكّلما  ت�شاعدية،  ال�شريبة 

ارت���ف���ع ال���دخ���ل ال���ف���ردي 

املجّمع، كلما زادت الن�شبة 

اأوروبا مثاًل، ويف  ال�شريبية. يف 

ن�شبة  تبلغ  حتديًدا،  اأملانيا 

املبا�شرة  ال�شرائب  متو�شط 

بلغ  ف���اإذا  امل��ئ��ة،  يف   50 نحو 

 500 نحو  �شنوًيا  الفرد  مدخول 

نحو  منها  يدفع  دولر،  األف 

األف دولر، ولكن املواطن يح�شل يف املقابل على الكثر   50

ال�شيا�شة  هذه  خالل  من  احلكومات  ت�شعى  اخلدمات.  من 

ال�شريبية اإىل التخفيف من الفروقات وردم الهّوة بني املواطنني 

املوازنة،  من  الجتماعية  التحويالت  عرب  الفقر  وحماربة 

وم�شاعدة العائالت الكبرة والفقرة...

مواطنيها،  حيال  اإن�شانية  ر�شالة  للدولة  ي�شوعي:  وي�شيف 

ولكن ثّمة دول ل تهتّم بهذه الر�شالة. يف الدول ذات امل�شتوى 

املطعم  الأول،  لأمرين:  فقط  املواطن  يقلق  العايل  ال�شرائبي 

الذي  املكان  اختيار  والثاين  طعامه،  فيه  �شيتناول  ال��ذي 

�شيم�شي فيه اأيام العطل ال�شنوية. اأما يف الدول التي ل ت�شطلع 

بدورها الرعائي، فاإن املواطن يقلق لأب�شط الأمور.

واملحمّية  الكبرة  الحتكارات  وجود  هو  الثالث:  العن�سر   -

داخل القت�شاد من القانون، علًما اأّن هذه امليزة غر موجودة 

يف العامل كله، اإذ يلحظ القانون يف لبنان احل�شرية الداخلية 

بني  الهّوة  تعميق  الأم��ر  هذا  �شاأن  ومن  التجاري،  للتمثيل 

الدول  يف  املوجودة   80/20 ال�  قاعدة  واإر�شاء  الفردية،  املداخيل 

من  املئة  يف   20 مبداأ:  على  القاعدة  هذه  ُتبنى  عدالة.  الأقّل 

 20 البنوك،  يف  الودائع  من  املئة  يف   80 ميلكون  املودعني 

القرو�ص  من  املئة  يف   80 يقرت�شون  املقرت�شني  من  املئة  يف 

املئة من  80 يف  ي�شّدرون  امل�شّدرين،  املئة من  و20 يف  امل�شرفية، 

جمموع ال�شادرات، 20 يف املئة من النا�ص ميلكون 80 يف املئة 

من الرثوة الوطنية...

كيف نعيد اإحياء الطبقة الو�سطى؟

القطاعني  يف  والأجور  الرواتب  بني  القائمة  الهّوة  ردم  ميكن  • كيف 
العام واخلا�س؟

الإنتاجية  ال�شيا�شة  اعتماد  اإىل  الهّوة  هذه  ردم  -يحتاج 

ال�شيولة  توفر  ال�شروري  فمن  الريعية،  ال�شيا�شة  من  ب��دًل 

ومن  ال�شتثمار  من  تتمكن  كي  وال�شركات  للموؤ�ش���شات 

تعزيز اأو�شاعها، وخلق فر�ص 

موظفني  وت��وظ��ي��ف  ع��م��ل 

ج�����دد، وحت�����ش��ني اأو����ش���اع 

فخف�ص  املوجودين.  املوظفني 

ن�����ش��ب��ة ال��ف��وائ��د وان��ت��ه��اج 

���ش��ي��ا���ش��ة ن��ق��دي��ة ج��دي��دة، 

فر�ص  وتوّفر  ال�شتثمار  تعّزز 

اإع��ادة  اإىل  ي��وؤدي  ما  العمل، 

اإحياء الطبقة الو�شطى.

اعتماد  من  بّد  ل  كذلك 

م��وّح��دة  �شريبية  �شيا�شة 

التاأ�شي�ص  بغية  الدخل  على 

وبالتايل  اجتماعية،  لعدالة 

�قت�ضاد 

ومال
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التخفيف من الفروقات بني املداخيل، ومن ثّم ال�شتفادة من 

فقًرا  الأكرث  للطبقة  بتحويالت  والقيام  املحّققة،  الواردات 

من خالل وزارات واآليات معّينة.

ي�شاف اإىل ما �شبق اإلغاء احل�شرية الداخية للتمثيل التجاري، 

اإبقاء  مع  نف�شها،  لالأ�شناف  ال�شتراد  بحرية  وال�شماح 

ال�شركة  قبل  من  اأ�شاًل  املحمي  التجاري  للممّثل  احل�شرية 

التخفي�ص  اإىل  يدفعه  �شغط  عن�شر  ي�شكل  الذي  الأمر  الأم، 

Profit Margin.من هام�ص ربحه

الأجور؟ �سيا�سة  عن  • ماذا 
اإنتاجية  لقاعدة  تخ�شع  معّقدة  عملية  الأج��ور،  -زي��ادة 

والتوفر  ونوعّيته  الإنتاج  كمّية  حت�شني  ت�شمل  والتي  العمل 

وبالتايل،  الأّول��ي��ة.  امل��واد  وا�شتخدام  الطاقة،  ا�شتهالك  يف 

اأعلى، ت�شبح  اأرباح  اأي �شركة من حتقيق  فعندما تتمّكن 

دون  والأجور ملوظفيها وعمالها، من  الرواتب  رفع  قادرة على 

اأن تكون م�شطرة لرفع �شلعها وخدماتها، وهكذا ي�شتفيد 

املوّظف والأجر فعلًيا من اأي زيادة لالأجر.

اأن  يجب  الإن��ت��اج  كلفة  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  من  ب��ّد  ل  وهنا 

تكون مقبولة وتناف�شية، وال�شيا�شة النقدية يجب اأن تكون 

حتفيزية لتعّزز قدرة القطاع اخلا�ص على ال�شتثمار وحتقيق 

اإنتاجية عالية. 

مفاهيم وم�سطلحات
الرواتب والأج�ر

• الرواتب:
ل  معنّي  بعمل  قيامه  مقابل  للموّظف  ُتدفع  مبالغ  هي 

ُيح�شب بال�شاعة، واإمّنا قد يكون اأ�شبوعًيا اأو �شهرًيا اأو �شنوًيا 

ويعرف باملقابل الذي ُيدفع لأ�شحاب الباقات البي�شاء.

• الأجور:
املوّظف  يتقا�شاه  ما  ت�شمل  فهي  الرواتب،  من  واأعّم  اأ�شمل 

من رواتب وعمولت، وعالوات واأي �شورة اأخرى من �شور الدفع 

النقدي  املبلغ  وهو  لالأجور  �شائع  تعريف  ثّمة  لكن  املايل. 

من  يختلف  وقد  اليوم،  اأو  ال�شاعة  مقابل  ُيدفع  الذي  الفوري 

اأ�شبوع لآخر وفق عدد ال�شاعات الفعلية، وهو ُيعرف باملقابل 

الذي ُيدفع لأ�شحاب الباقات الزرقاء.

ت�سحيح الأج�ر وزيادة الأج�ر

الأجور: • ت�سحيح 
وفق املبداأ القت�شادي العام، يتّم ت�شحيح الأجور ا�شتناًدا اإىل 

ر اأ�شعار ال�شّلة ال�شتهالكية يف البلد. نتائج موؤ�شّ

مرتابطة  اقت�شادية  حلقة  �شمن  الت�شحيح  ه��ذا  وي��اأت��ي 

حجم  وتكبر  الإنتاجية  القطاعات  دعم  ي�شبقه  بحيث 

وحت�شني  حجمه  وزي��ادة  الإنتاج  كلفة  وتخفي�ص  الأعمال، 

زيادة  ُت�شهم يف  الإجراءات  زمنية ق�شرة.هذه  نوعّيته يف فرتة 

اأرباب  الذي ميّكن  الأمر  الربحية،  وبالتايل  ال�شادرات  حجم 

�شّلم  وفق  الأج��ور  ت�شحيح  من  الدولة  بينهم  ومن  العمل 

للرواتب والأجور، يريح جميع الطبقات الجتماعية، وينع�ص 

الوطني... القت�شاد 

الأجور: • زيادة 
ي�شار اأحياًنا اإىل زيادة الأجور تلبية ملطالب عمالية �شاغطة 

وحاجات اجتماعية ملّحة، من دون تطبيق امل�شار ال�شحيح 

ح�شول  يف  الزيادة  هذه  وُت�شهم  والربحية.  الإنتاجية  للعملية 

اإفال�ص  اإىل  يوؤدي  ما  الأ�شواق،  يف  ت�شّخم 

عدة موؤ�ش��شات، وبالتايل اإىل زيادة ن�شبة 

البطالة.

الي�رو ب�ند

امل�شاريع  لتمويل  دين  اأداة  اأنواعها  بجميع  ال�شندات  تعترب 

مقابل  للم�شتثمرين  جيًدا  عائًدا  توفر  اإّنها  اإذ  احلكومية، 

خماطر مقبولة، ومالك ال�شند يكون دائًنا للجهة امل�شّدرة له.

 Euro بوند  ال�يورو  �شندات  طرح  اإىل  احلكومات  وتلجاأ 

اأو متويل عجز  Bond. لتوفر متطلبات الإنفاق احلكومي، 
املوازنة وامليزان التجاري اأو �شداد ديون م�شتحقة )ا�شتبدال دين 

بدين اأخر(، اأو متويل مدفوعات...

يف  لبنان  يف   Euro Bond بوند  ال�يورو  �شندات  قيمة  بلغت 

حمفظة نهاية �شباط املا�شي 27.778 مليون دولر وفق م�شادر 

من  املئة  يف   34 ت�شّكل  وه��ي  لبنان،  يف  امل�شارف  جمعية 

جمموع الدين العام.

والأمنية  ال�شيا�شية  بالأحداث  ال�شندات  هذه  قيمة  تتاأثر 

والقت�شادية، وكان اآخر تداعيات هذا التاأثر على ال�شندات 

دونالد  الأمركي  الرئي�ص  اإعالن  بالدولر،  املقّومة  اللبنانية 

املتحدة  ال��ولي��ات  اأّن  الفائت،  اأي��ار  من  التا�شع  يف  ترامب 

الإيراين  النووي  التفاق  �شتن�شحب من 

بحيث  ال��ع��ق��وب��ات،  ف��ر���ص  وت��ع��ي��د 

 2.745 بوند  اليورو  �شندات  تراجعت 

اأدنى م�شتوى لها يف عدة  لت�شّجل  �شنًتا 

اأ�شهر.



مقابلة  ة  الحتفاليَّ برنامج  �شمل 

الإعالمّي  اأج��راه��ا  مالك  مع  م�شّورة 

»ا�شم  برنامج  على  امل�شرف  بّراك  ام  ب�شّ

م، وتقدمي كتاب  َعلم« يف منزل املكرَّ

اجلامعة  ن�شر  دار  اأ���ش��درت��ه  للح�شور 

�شهادات  وي�شّم  املنا�شبة،  يف  الأنطونّية 

والنّقاد  الكّتاب  من  ع�شرين  باأقالم 

وم��ق��الت  مقابالت  اإىل  والأ���ش��دق��اء، 

يف  خمتلفة  مراحَل  من  و�شور  م  للمكرَّ

ة. م�شرته الإعالميَّ

ميالد  وذكرى  تزامن  الذي  التكرمي 

تخّلله  وال�شبعني،  الثامنة  مالك  عادل 

ة  م يف ختاِمه الري�شة الف�شيَّ ت�شّلم املكرَّ

من رئا�شة اجلامعة، وقطع قالب حلوى.

يف  الإعالمي  امل�شت�شار  احل�شور  تقّدم 

ممّثاًل  �شالل  رفيق  اجلمهورّي  الق�شر 

عون،  مي�شال  العماد  اجلمهورية  رئي�ص 

احلكومة  رئي�ص  ممثاًل  الفايد  را�شد 

مديرة  احلريري،  الدين  �شعد  املكّلف 

�شليمان  لور  لالإعالم  الوطنية  الوكالة 

الإعالم يف حكومة  وزير  �شعب ممثّلة 

الريا�شي،  ملحم  الأع��م��ال  ت�شريف 

اجلي�ص  قائد  ممّثاًل  و  ال�شّ رائد  العقيد 

اجلامعة  رئي�ص  ع��ون،  جوزيف  العماد 

ممّثاًل  جلخ  مي�شال  الأب  الأنطونّية 

ب�شارة  م��ار  امل���اروين  البطريرك  غبطة 

�شيا�شية  وفاعليات  ال��راع��ي،  بطر�ص 

واأدبية وثقافية و�شحافية ووجوه  ونقابية 

اأكادميّية، اإىل اأ�شرة مالك.

كلمته  يف  ع��رّب  م��ال��ك  الإع���الم���ّي 

اأن  اإىل  لف��ًت��ا  للجامعة  امتنانه  ع��ن 

�شخ�شي  اعتزاز«  م�شدر  التكرمي  »هذا 

من  تكون  »اأن  قاله:  ومّم��ا  مل�شرته. 

يجي �شل�شلة »ا�شم علم« يف اجلامعة  خرِّ

القيمة  وه��و  مت��ّي��ز  ف��ه��ذا  الأن��ط��ون��ّي��ة 

الإعالمية  الإجنازات  ر�شيد  اإىل  امل�شافة 

على مدى ن�شف قرن ويزيد. اإنها خم�ص 

وال��ك��م��ال  ب��ال��ت��م��ام  �شنة  وخ��م�����ش��ون 

اأم�شيتها ول اأزال، مع ما ميّدين به الله 

من عافية وقلم وفكر والتزام«.

واأ�شاف: »ال�شم العلم يف هذه اجلامعة 

ال��ك��ب��رة ه���و ت��ك��رمي ع����اٍل ل��ك��ّل 

العمر  ا�شمه على كتف  مكّرم يحمل 

والكلمة والفكرة والإبداع«.

بدوره، اعترب رئي�ص اجلامعة الأنطونّية 

الأب مي�شال جلخ يف كلمته »اأّن عادل 

الإعالمّي،  الو�شط  يف  ميزُته  له  مالك 

تكرمي
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ا�سم  عن  ال�ستارة  الأنطونّية  اجلامعة  رفعِت 

احتفالّيٍة  يف  اأعالِمها  جدارية  على  جديد 

عادل  القدير  الإعالمّي  بها  ت  خ�سّ تكرميّية 

مالك حملت عنوان »علم الزمن اجلميل«.

عادل مالك »ا�سم علم«

على جدارية اأعالم اجلامعة الأنطونية



امل�شتوى  على  مكانته  ول��ه 

والحرتام  الثقة  وله  الوطنّي، 

ال��ك��ام��الن مّم���ن ع��رف��وه 

وت��ت��ل��م��ذوا ع��ل��ى ي��دي��ه يف 

اجل��ام��ع��ة  ولأّن  الإع�����الم. 

اأ�شماء  ت�شّجل  الأن��ط��ون��ّي��ة 

ت�شّع  ب���ح���روف  اأع��الم��ه��ا 

التعليمّي-  هيكلها  يف 

يف  ت��رى  فهي  الأك���ادمي���ّي، 

ح��ف��ر ح����روف ا���ش��م ع���ادل 

حفَر  جدارّيتها  على  مالك 

وجمالّيتها  الكلمة  روح 

ال���زم���ن���ّي���ة، ون�����ش��ر ر���ش��ال��ة 

جامعّية من نوع خمتلف بني الطالب 

كلمته  يف  عدَل  لأّنه  ذلك  والأ�شاتذة، 

عند  ال�شحايّف  �شْبقه  يف  وحّتى  وخطابه، 

ولأّن��ه  ع��ّدة،  وعربّية  لبنانّية  مفا�شل 

ونا�شية  بّينة  �شاملة  ثقافة  امتلك 

مع  التعامل  يف  فريدة  اإعالمّية  اأخالق 

زمالئه وال�شاأن العاّم، فطغى ا�شمه على 

عن  املريرة  احلرب  فرتة  املبتعدة  �شورته 

�شورته  لتكون  ي�شَع  مل  وهو  ال�شا�شة، 

اأمام ا�شمه يوًما«.

فكان  ب��ّراك  ام  ب�شّ الإع��الم��ّي  اأّم��ا 

فيها:  قال  بكلمة  الحتفالّية  ا�شتهّل 

بعد  وخ��م�����ص  �شنة  خم�شون  »اإّن���ه���ا 

اخلم�شني، ذهب فيها العلُم املكّرم اإىل 

اأبعِد ما ملكته يداه وحرفّيته فتذّهبت 

ال�����ش��ن��ون م��ع��ه ح��ا���ش��دة م��ن م�����ش��واره 

الإعالمّي - ال�شحايّف وهج ما اأجنز، حتى 

واملظهر  النزعة  كال�شيكّي  ب��دا  ول��و 

اأينما  فهو  والوقار،  والحرتام  والتهذيب 

قلم  مذياع،  املثّلث:  رحَله  حّط  حّل 

و�شهامة  اأخالق  العّدة  هذه  ومع  وورقة، 

ردهات  يف  نظرها  قّل  وم�شوؤولّية  واأمانة 

الإعالم ال�شيا�شّي«.

الأ�شتوديو،  يف  يدور  هنا  »تراه  واأ�شاف: 

للدولة  الأوىل  ال�شا�شة  ���ش��ورة  يلتزم 

على  جديدة  اإعالمّية  اأفكاًرا  م�شفًيا 

ن�شجها  ع��الق��ات  و���ش��ب��ك��ة  زم��ن��ه، 

اإطاللته  ورقّي  الإعالمّية  بديبلوما�شّيته 

حلقاته.  يف  الأ�شداد  وجمعه  وحماوراته 

هم�ص  اإىل  ي�����ش��غ��ي  ه��ن��اك  وت��ل��ق��اه 

الق�شر اجلمهورّي  اأروقة  الجتماعات يف 

ويكتم فو�شى ال�شبق ال�شحايّف ليتكّلم 

وتلقاه  امل��ن��دوب��ّي.  ح�شاده  ع��ن  ب��روّي��ة 

هنالك بني مكاتب جريدة »اجلريدة« 

ال�شحافة  »األِ��َف«  يتلّقى  »النهار«  ثّم 

ليتّوجها بعد ن�شف قرن ب�»ياء« خربته 

زمًنا  �شارت  الأمكنة  تلك  واحرتافه. 

وجّدته،  ببحثه  �شكنها  مالك  لأّن 

ومقّدماته،  مبعلوماته  وف�شحاه،  بلغته 

واإن �شئت بربطة عنق تقليدّية ل ينفّك 

ولون  املتماهي  لونها  يفّك  ول  يعقدها 

اختماره الإعالمّي...«.
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بروت،  و�شط  من  الرحلة  انطلقت 

�شيافة  يف  اأوىل  حمطة  لها  وكانت 

رئي�ص احتاد نقابات املخابز والأفران يف 

 Al جمّمع  يف  اإبراهيم  كاظم  لبنان 

الرحلة  تابعت  ثم  خلدة.   -  Forno
حيث  ���ش��ور  م��دي��ن��ة  ن��ح��و  م�شرتها 

بلدية  يف  الربوتوكول  جلنة  ا�شتقبلت 

املعامل  �شملت  ورافقتهم يف جولة  �شور 

امل��دي��ن��ة، كما  وال��رتاث��ي��ة يف  الأث��ري��ة 

الإع��الم��ي  املكتب  وف��د  اإىل  ق��ّدم��ت 

البلدية  للمجل�ص مو�شوعة �شادرة عن 

ف مبدينة �شور العريقة. ُتعرِّ

الأخ����رة كانت  ق��ب��ل  امل��ح��ط��ة م��ا 

مبحاذاة املتو�شط الأزرق، وروعة املناظر 

يف بلدة الناقورة، ومنها اإىل بلدة رمي�ص 

ال�شتقبال  يف  كان  حيث  احلدودية، 

واأع�����ش��اوؤه،  ال��ب��ل��دي  املجل�ص  رئي�ص 

من  عدد  خالله  م  ُكرِّ احتفال  واأقيم 

والإعالميني. الفاعلة  ال�شخ�شيات 

عّريفة  من  بكلمة  الحتفال  ب��داأ 

املنا�شبة كري�شتل حمفوظ، ثم رّحبت 

الإعالمية  لبنان  يف  املكتب  مديرة 

مبادرة  و�شكرت  باحل�شور  احلاج  ريتا 

رئ��ي�����ص ب��ل��دي��ة رم��ي�����ص ف���ادي خم��ول 

الإعالمي،  احل��دث  ه��ذا  ل�شت�شافته 

كما نّوهت باملكّرمني.

اأع�شاء  البلدية  رئي�ص  �شكر  ب��دوره، 

امل��ج��ل�����ص  يف  الإع����الم����ي  امل��ك��ت��ب 

والإع��الم��ي��ني احل��ا���ش��ري��ن، واأّك���د 

الت�شامح  لثقافة  رمي�ص  بلدة  ت�شجيع 

وال�شالم، م�شًرا اإىل دور و�شائل الإعالم 

الثقافة  ه��ذه  ن�شر  يف  والإع��الم��ي��ني 

وتعزيزها.

 

املكّرمون

للمجل�ص  الإعالمي  املكتب  كّرم 

مدير  م��ن:  ك�اًل  الحت�فال  خ��الل 

العميد  اللبناين  اجلي�ص  يف  التوجيه 

يف  الغربي  القطاع  قائد  قان�شو،  علي 

تكرمي
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تكرمي �سخ�سيات واإعالميني اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

يف رحلة �سالم »ع درب اجلنوب« 

رمي�س  بلدة  باجتاه  بريوت  من  انطلقت  رحلة  رمي�س،  بلدية  مع  بالتعاون  وال�سالم«،  للت�سامح  العاملي  »املجل�س  يف  الإعالمي  املكتب  نّظم 

وروحية  ر�سمية  وفعاليات  »اليونيفيل«،  يف  قادة  �سباط  جانب  اإىل  واإعالميون،  الإعالم  و�سائل  عن  ممثلون  الرحلة  يف  �سارك  احلدودية. 

ونا�سطون يف جمال العمل على ن�سر الت�سامح وال�سالم. 



باولو  الإيطايل  اجل��رال  »اليونيفيل« 

فابري، قائد كتيبة الغابون وليم نتي، 

م�شاعد قائد الكتيبة الإيرلندية غاري 

ماكيون، رئي�ص بلدية رمي�ص، رئي�شة 

راغدة  الإعالمية   Beirut Institute
ب�شام  ال�شحافة  ن��ادي  رئي�ص  درغ��ام، 

واملعلومات  الت�شال  م�شوؤول  زيد،  اأبو 

يف  الإقليمي  الأوني�شكو  مكتب  يف 

يزبك  الإعالمي  ع��ّواد،  جورج  بروت 

الأمنية  الأح��داث  ق�شم  رئي�ص  وهبي، 

كميل  لبنان  اإذاع��ة  يف  والريبورتاج 

داين   mtv�ال موقع  مدير  الله،  عبد 

حداد، مدير اأخبار ال�otv جاد اأبو جودة، 

عام  م��دي��ر  ���ش��ري،  مينى  الإع��الم��ي��ة 

مدير  الله،  ف�شل  جوين   lips �شركة 

 clementineو  noise �ش��رك��ة  ع��ام 

ب��دور،  اإل�شي  الإعالمية  جن��م،  ج��ورج 

.soap box وح�شام حرب من �شركة

كلمة  ال�����دروع،  ت�شليم  اأع��ق��ب 

»اليونيفيل«  يف  الغربي  القطاع  لقائد 

اجل���رال ف��اب��ري ال���ذي ن���ّوه ب��اأه��داف 

وال�شالم  للت�شامح  العاملي  املجل�ص 

مقّدًما  ال�شالم،  ثقافة  لبناء  وبجهوده 

له درًعا تكرميًيا.

نخب  اجل��م��ي��ع  ���ش��رب  اخل��ت��ام،  يف 

يف  احللوى  من  قالًبا  وقطعوا  املنا�شبة 

اأجواء من الفرح مع الفنان �شادي ن�شر.
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جي�ش �لعلم 

و�لثقافة

ما�سرت بحثي يف التاريخ 

للعميد الركن عبده �سوما

جبل  منطقة  �شرطة  قائد  حاز 

عبده  ال��رك��ن  العميد  لبنان 

التاريخ،  يف  ما�شرت  �شوما  م��ارون 

م�شار ح�شارات حديثة ومعا�شرة، 

وال��ع��ل��وم  الآداب  ك��ّل��ي��ة  م��ن 

اللبنانية،  اجلامعة  يف  الإن�شانية 

وذلك بتقدير جّيد.

اإجازة يف العلوم ال�سيا�سية 

والإدارية للنقيب جهاد املعلوف

املعلوف  ج��ه��اد  النقيب  ن��ال 

يف  اإجازة  ال�شاد�ص  امل�شاة  لواء  من 

من  والإداري��ة،  ال�شيا�شية  العلوم 

كّلية احلقوق والعلوم ال�شيا�شية 

والإدارية يف اجلامعة اللبنانية.

ما�سرت بحثي يف التاريخ

للموؤهل اأول ربيع العزي

من  ال��ع��زي  رب��ي��ع  اأول  امل��وؤه��ل  ح���از 

منطقة اجلنوب ما�شرت بحثي يف التاريخ 

)ح�شارات حديثة ومعا�شرة(، من كّلية 

اجلامعة  يف  الإن�شانية  والعلوم  الآداب 

اللبنانية.

العدد 82397
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اإ�صدارات
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»مرايا الأحوال« 

للو�ء �لركن �ملتقاعد يا�سني �سويد

�سويد  يا�سني  الدكتور  املتقاعد  الركن  لّلواء  �سدر 

الكتاب  الأحوال«. يقع  بعنوان »مرايا  كتاب جديد 

ال�سهيد  الرئي�س  روح  اإىل  املوؤّلف  اأهداه  وقد  جزءين،  يف 

رفيق احلريري يف الذكرى ال�سابعة ويف الذكرى العا�سرة 

لغيابه.

الكتاب جمموعة من املقالت والأبحاث التي ن�سرها 

الكاتب بعد اإحالته على التقاعد، يف عدد من املجالت 

من  العديد  فيها  وعالج  والعربية،  اللبنانية  وال�سحف 

هذه  مت  ق�سّ وقد  والعاملية.  والعربية  اللبنانية  الأو�ساع 

الأبحاث، اإىل اأبواب، وفق املوا�سيع املطروحة، وهي على 

ال�سكل الآتي: اأبحاث لبنانية، اأبحاث قومية، اأبحاث 

ا�سرتاتيجية،  اأبحاث  تاريخية،  اأبحاث  ع�سكرية، 

واأبحاث متنّوعة.

»ال�صراعات واحلروب الدولية 

والإقليمية يف ال�صرق الأو�صط«

للعميد �لركن �ملتقاعد 

مي�سال ن�سيب �أبي غامن

ن�سيب  مي�سال  املتقاعد  الركن  للعميد  حديًثا  �سدر 

الدولية  اأبي غامن كتاب بعنوان »ال�سراعات واحلروب 

والإقليمية يف ال�سرق الأو�سط« )2017-1917(.

�سّدد  الذي  مبارك  كميل  املون�سنيور  للكتاب  مّهد 

يلتزم  اأن  عليه  التاريخ  يكتب  اأن  يريد  َمْن  اأّن  على 

املو�سوعية  ت�سقط  دونها  من  التي  املبادئ  من  ع��دًدا 

كتاب  اأّن  م�سيًفا  الرواية،  اإىل  اأقرب  التاريخ  وي�سبح 

ا  قامو�سً ولي�س  تاريخ  كتاب  هو  غ��امن  اأب��ي  العميد 

اإىل  يقوده  وطريًقا  للباحث  زّوادة  يبقى  وهو  تاريخًيا... 

حّب التعّمق وال�ستزادة يف البحث عن احلقيقة.

ن�سري اإىل اأّن للكاتب عّدة موؤلفات ودرا�سات يف العلوم 

الع�سكرية والتاريخ الع�سكري.



هوايات 
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حملت ثالثة اأعالم وم�صت اإىل القّمة:

زينب �سالم يف حتية 

ل�سهد�ء �جلي�ش من �أعايل هماليا

�سغرها،  منذ  �جلبال  ت�سّلق  تهوى  كانت 

�إىل  وقادها  د�خلها،  يف  �لتحّدي  وكرب  كربت 

 6189 �رتفاع  وعلى  هناك،  هماليا.  جبال 

علم  لبنان،  علم  �أعالم:  ثالثة  رفعت  مرًت� 

خا�ست  كيف  �جلرود«.  »فجر  وعلم  �جلي�ش 

يلي  ما  يف  مغامرتها؟  �سالم  زينب  �ل�سابة 

�حلكاية...

�سالم  ال����روؤوف  عبد  زي��ن��ب 

العلوم  يف  اإجازة  حتمل  �سابة 

الطبابة  يف  وتعمل  املخربية 

_امل�ست�سفى  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

وهي  امل��رك��زي،  الع�سكري 

الأحمر  ال�سليب  يف  م�سعفة 

ال��ل��ب��ن��اين. ال�����س��ب��ي��ة ال��ت��ي 

النا�س  حياة  لإنقاذ  تطّوعت 

ال�سعاب.  مواجهة  تخ�سى  ل 

اجلبال  ت�سّلق  ت��ه��وى  وه��ي 

يف  �سغرها.  منذ  ال�سخرية 

عمر ال� 15 �سنة بداأت متار�س 

وتت�سّلق  فعلًيا  ه��واي��ت��ه��ا 

ت�سّلق  اأما  اللبنانية.  اجلبال 

حلًما  فكان  هماليا  جبال 

حّركته م�ساهدتها لالأفالم 

اجلبال،  هذه  عن  الوثائقية 



وقد حتقق اليوم.

 

�لتح�سري�ت �لأولية

هي اإًذا اأّول جتربة لها خارج 

التح�سري  ا�ستغرق  وقد  لبنان، 

تدّربت خاللها،  اأ�سهر   8 لها 

الالزمة،  املعلومات  وجمعت 

ث���ّم ح��ج��زت م��ك��اًن��ا بني 

املغامرين، وانطلقت.

ك��ان��ت  الأوىل  اخل���ط���وة 

رئي�س  اإىل  بها  قامت  زي��ارة 

مي�سال  العماد  اجلمهورية 

ال�سليب  رئي�س  برفقة  عون 

الدكتور  اللبناين  الأح��م��ر 

اأطلعت  ال��زغ��ب��ي.  اأن��ط��وان 

عزمها  على  ع��ون  الرئي�س 

ت�سّلق جبال هماليا وحتديًدا 

بيك«  »اآي��الن��د  جبل  قّمة 

مرًتا،   6189 ارتفاعها  البالغ 

اأّن  اإىل  م�����س��رًيا  ف�سّجعها 

يف  للم�ساهمة  »ت��ط��ّوع��ه��ا 

اإنقاذ حياة النا�س، دليل على 

احل�ّس الإن�ساين الكبري الذي 

على  عزمها  واأن  به،  تتمّتع 

عالًيا،  اللبناين  العلم  رفع 

ها  ح�سّ ع��ل��ى  ��ا  اأي�����سً دل��ي��ل 

الوطني«. ثم وّقع على العلم 

يف  ل��رتف��ع��ه  �ستحمله  ال���ذي 

جبال هماليا.

زارت  مم��اث��ل��ة،  خ��ط��وة  يف 

العماد  اجلي�س  قائد  ا  اأي�سً

ج����وزاف ع���ون ال���ذي زّوده���ا 

بخط  امل��وّق��ع  اجلي�س  علم 

عليه  ُك��ت��ب  وال����ذي  ي���ده، 

مع  �سالم  زينب  الآن�سة  »اإىل 

لإرادت���ك  وت��ق��دي��ري  حمبتي 

لبنان  راأ����س  ورف���ع  ال�سلبة 

عالًيا«،  اللبناين  واجلي�س 

ا علم »فجر  اأي�سً كما زّودها 

اجلرود«.

 

باخلطى �لو�ثقة

اللبنانية  زي��ن��ب  ك��ان��ت 

جمموعة  �سمن  ال��وح��ي��دة 

من  ج���اءوا  ا  �سخ�سً  40 م��ن 

خمتلف الدول. يف حلظة من 

ينتابها  ك��ان  اللحظات، 

على  القدرة  عدم  من  خوف 

القّمة.  اإىل  والو�سول  املتابعة 

بالإميان  ت�سّلحت  اأّنها  اإّل 

تتخّيل  وك��ان��ت  وال���ع���زم، 

فيها  �ستزرع  التي  اللحظة 

يف  حتملها  ال��ت��ي  الأع����الم 

معنوياتها  فتعود  الأع���ايل، 

اأمامها  وتهون  الرتفاع  اإىل 

ال�سعاب.

م�����س��ت واث��ق��ة اخل��ط��ى يف 

بالو�سول  حلمت  طاملا  جبال 

�سار  اأن  بعد  قممها.  اإىل 

املمكن،  يف  مقيًما  احللم 

مل يعد الرتاجع وارًدا.

ت�سّلق  من  زينب  متّكنت 

اإىل  وو�سلت  هماليا  جبال 

بيك«.  »اآي��الن��د  جبل  قّمة 

وعلم  اللبناين  العلم  رفعت 

اجلي�س وعلم »فجر اجلرود«، 

وّج���ه���ت ال��ت��ح��ي��ة لأب��ط��ال 

ارتفاع  و�سهدائه من  اجلي�س 

اإجن��اًزا  حمّققة  م��رًتا،   6189

ا غري م�سبوق. فرديًّ

�لأمانة كبرية

ال�سعود  رح��ل��ة  ا�ستغرقت 

منها  وال���ن���زول  ال��ق��ّم��ة  اإىل 

�سعبة  اأي���ام  ال�سهر،  ح��واىل 

جتاوزتها  ك��ب��رية  واأخ��ط��ار 

اأن  ال�����س��اب��ة ق��ب��ل  امل��غ��اِم��رة 

اإجناٍز  حتقق هدفها: حتقيق 

ينال  اأن  تتمّنى  هي  للبنان. 

كل اإجناز لبنايّن فردًيا كان 

امل���ادّي  ال��دع��م  جماعًيا  اأم 

امل��ط��ل��وب. كما  وامل��ع��ن��وّي 

�سبية  ك���ّل  ع��ل��ى  تتمّنى 

مهما  حلمها  حت��ق��ق  اأن 

اعرت�سها من �سعوبات.

قائد  ت�سكر  اخل��ت��ام،  يف 

وتقول:  ثقته،  على  اجلي�س 

»�سّلمني اأمانة كبرية. علم 

ال�سهداء  دم  بالدم،  مغّم�س 

حتية  وال��ك��رام��ة.  وال�سرف 

للجي�س اللبناين«.

85 العدد 397





بلدة  وه��ي  بق�سميا،  تقع 

وزراع��ي��ة،  واأث��ري��ة  �سياحية 

يحدها  البرتون.  ق�ساء  و�سط 

كفرحي  وغرًبا  جبال،  �سرًقا 

مارون  يوحنا  مار  دير  حيث 

و�سماًل  بطريركي  مقر  اأول 

ك��ف��ت��ون وب��ت��ع��ب��ورة، واإج���د 

عربين، اأما جنوًبا فهي جتاور 

�سورات ور�سكدة وحلتا. تعلو 

�سطح  عن  م��رًتا   457 البلدة 

 11 البرتون  عن  وتبعد  البحر 

الأوتو�سرتاد،  اإجناز  بعد  كلم 

الذي  العمودي  الطريق  وه��و 

تبعد  وهي  بتنورين،  ي�سلها 

وعن  كلم،   59 ب��ريوت  عن 

طرابل�س 37 كلم.

عرفت بق�سميا قدمًيا ببلدة 

�سوًقا  الرومان  وحّولها  بكرومها  ال�سعراء  تغّنى  وقد  الكرمة 

�س لعبادة اإله  لتجارتهم. ير�سدك يف التعّرف اإليها املعبد املخ�سّ

اخلمر باخو�س، وق�سر روماين قدمي على ا�سم الأمرية مايا ابنة 

هذا الق�سر. وقد هامت وفق الأ�سطورة برّب الكرمة اإله اخلمر 

واللهو واملجون باخو�س، الذي كانت عبادته منت�سرة يف ال�سرق 

خالل العهدين الهلن�ستي والروماين.

اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي
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اآثار نهر اجلوز 

تعيد رواية 

التاريخ

»كان عّنا طاحون َع نبع �ملّي...«

�إىل كنوز  تتابع جملة »�جلي�ش« جولتها مع جمعية »�أب�ساد« متعّرفة 

تر�ثنا �لوطني. بعد �سور، نتعّرف يف هذ� �لعدد �إىل �آثار حميط نهر �جلوز 

يف بق�سميا و�ملجدل.



كني�سة

مار �سمعان �لأثرية

الآث��ار  جلنة  رئي�س  يخربنا 

املهند�س  بق�سميا  بلدية  يف 

مار  كني�سة  اأّن  يو�سف  وليد 

يف  �سّيدت  الأث��ري��ة  �سمعان 

يف  وا�ستخدمت   ،1910 العام 

معبد  حجارة  بقايا  بنائها 

باخو�س وق�سر مايا الذي كان 

البلدة. كما  يعلو مرتفعات 

الق�سر  ح��ج��ارة  ا�ستخدمت 

ال�سيدة  معبد  بناء  يف  واملعبد 

للكني�سة  املال�سق  العذراء 

)اأو  ال��ب��زاز  ب�سيدة  وامل��ع��روف 

يلّقبها  كما  ال���دّر  �سيدة 

التي  املعبد  وعتبة  الأه��ايل(، 

روؤو���س  ثالثة  عليها  ُنق�س 

البناء،  حجارة  كما  اأ�سود، 

�ساهد على ذلك.

دير �سيدة كفتون

الرهبانية  املنا�سك  م��ن 

نهر  �سفاف  على  املتواجدة 

كفتون  يف  ال�سيدة  دير  اجلوز 

وكني�سة  لبق�سميا،  املجاورة 

ال�����س��ه��ي��دي��ن ���س��رك��ي�����س 

الدير  تاريخ  يعود  وباخو�س. 

العام  اإىل  ال�سخر  يف  املحفور 

الرهبان  �سكنه  وق��د   ،1400

قبل   1904 ال���ع���ام  ل��غ��اي��ة 

اآخ���رون  ل��ي��ع��ود  ي���غ���ادروه  اأن 

 ،1970 العام  لغاية  وي�سكنوه 

الأم  رئي�سته  لنا  روت  كما 

اأم�ست  التي  �سلهوب  لو�سيا 

فيه 41 �سنة.

من مدخل الدير ت�ستقبلك 

الطريق  جانبي  على  ال��ورود 

وي��ع��زف ن��ه��ر اجل���وز اأع���ذب 

الع�سافري  فت�ساركه  الأحلان 

اليا�سمني  اأ�سجار  اأم��ا  �سدًوا. 
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حتى  ����س���ع���وًدا  ف��رتاف��ق��ك 

ي�سود  حيث  الدير  كني�سة 

والرهبة،  اخل�سوع  م��ن  ج��و 

وت��ع��ب��ق رائ��ح��ة ال��ب��خ��ور. يف 

زجاجية  اأيقونة  الدير،  داخل 

لل�سيدة العذراء تعود اإىل العام 

الكهنة  اأحد  ر�سم  وقد   ،1100

معمودية ي�سوع على وجهها 

�سنة. تعّر�ست   300 الثاين بعد 

يف  م��ّرت��ني  لل�سرقة  الأي��ق��ون��ة 

قبل  اللبنانية،  احلرب  اأثناء 

بعد  الدير  يف  وت�ستقّر  تعود  اأن 

فرن�سا،  يف  ترميمها  اإع���ادة 

الدير  اإىل  احلياة  ع��ودة  وبعد 

وترميم بع�س اأجزائه.

�سركي�س  مار  كني�سة  اأّما 

كفتون  يف  الأثرية  وباخو�س 

 2004 ال��ع��ام  يف  �سهدت  فقد 

على  وترميم  تنقيب  اأعمال 

علماء  م��ن  جم��م��وع��ة  ي��د 

البولنديني عملوا حتت  الآثار 

واملديرية  الثقافة  وزارة  اإ�سراف 

العامة لالآثار.
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و�دي نهر �جلوز

 38 )طوله  اجلوز  نهر  يعترب 

جرد  يف  منبعه  من  كلم( 

كوبا  يف  م�سّبه  اإىل  تنورين 

امل�سيلحة،  ق��ل��ع��ة  ب��ج��وار 

معلًما �سياحًيا، وهو ال�سريان 

احل��ي��وي ل��ل��ب��ل��دات وال��ق��رى 

ال��واق��ع��ة ع��ل��ى ج��ان��ب��ي��ه يف 

وهو  والكورة  البرتون  ق�ساءي 

اقت�سادًيا  م��ردوًدا  لها  يوؤّمن 

وزارة  اأّك��دت  وق��د  وزراع��ًي��ا. 

ف�سّنفته  اأهميته  البيئة 

الطبيعية  املواقع  �سمن  من 

اخلا�سعة حلمايتها.

اعتا�س الأباء والأجداد، من 

خريات وادي نهر اجلوز، ف�ساًل 

على  املنت�سرة  املطاحن  عن 

�سفتي النهر وقد زاد عددها يف 

ال�سبعني. حتتاج  املا�سي عن 

مبعظمها  الطواحني  ه��ذه 

مراكز  لت�سبح  الرتميم  اإىل 

ال�سحايف  وي��ق��ول  �سياحية. 

كتابه  يف  ع����ازار  غ�����س��ان 

واآثار«:  طواحني  اجلوز:  »نهر 

»ن��ع��م��ل ج���اه���دي���ن كي 

مدار  على  باحلياة  ت�سج  كانت  اأن  بعد  من�سية  تكون  ل 

والك�سك...«  والربغل،  والطحني،  للقمح،  �سوق  ال�سنة، من 

وقد كانت بوجه خا�س مق�سًدا لأبناء اأق�سية الكورة وجبيل 

والبرتون. يرى عازار اأّنه من ال�سروري العمل حلماية الإرث الذي 

�سفتّي  على  طريق  وب�سق  بت�سجريه  ويطالب  الوادي،  يحت�سنه 

النهر.

ت�سلك  والتي  النهر  على  القائمة  الرومانية  اجل�سور  اأم��ا 

حقبة  على  و�ساهدة  الزمن  على  عا�سية  فتبقى  بالطواحني 

ذهبية يف حياة اآبائنا واأجدادنا، فتتحّدث عنها رئي�سة بلدية 

املجدل ال�سيدة جناة جنيب الزغبي التي دعتنا اإىل ترويقة على 

من  وخ�سار  ال�ساج،  على  مناقي�س  الطواحني.  اإحدى  �سطح 

يف  يحيا  اأن  ي�ستحق  ما�ٍس  وحكايات  الأر�س،  تلك  خريات 

ذاكرة الأجيال القادمة.

يف�سل  الذي  اجلوز  نهر  اأهمية  على  البلدية  رئي�سة  ت�سيء 

العام  منذ  تراثًيا  �سّنف  والذي  والكورة،  البرتون  ق�ساءي  بني 
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1998. وهي توؤّكد اأن البلدية ت�سعى لإيجاد التمويل الالزم 

لرتميم الآثار القائمة يف واديه، كما تخطط مل�سروع بيئي 

من املمكن اأن ينع�س املنطقة �سياحًيا واقت�سادًيا. وت�سري 

الزغبي اإىل اأّن اأهّم طاحونة على نهر اجلوز تقع يف اأعايل 

قلعة احل�سن يف خراج بلدة املجدل )م�سرتكة بني املجدل 

وبق�سميا(، ويطلق عليها ا�سم »طاحونة حمام امللكة«، 

ملاذا �سمّيت كذلك؟ تقول احلكايات اإّن ملكة كانت 

تاأتي لت�ستحم فيها...

و�لنو�وي�ش �لعنب  �ل�سنديانة ومعا�سر 

اأثرية. فانطالًقا  زائر بلدة بق�سميا عدة معامل  ت�ستوقف 

من �ساحتها العامة، تده�سك �سنديانة دهرية اإىل جانب 

هذه  ودواٍل.  ال�سخور  يف  حمفورة  عنب  ومعا�سر  الكني�سة 

الآث�ار ت�سررت وتعّر�س بع�سها للطمر عند تو�سيع ال�ساحة 

معا�سر  بق�سميا  اأرج��اء  يف  وتتوّزع  للكني�سة.  العامة 

واأخرى مغلقة  واآبار مك�سوفة  وفخاريات  واأجران  ونواوي�س 

نحتت بعناية ودقة، من بني النواوي�س »ناوو�س ابن امللك«.

جمرى  على  املنت�سرة  املائية  بالطواحني  بق�سميا  تتمّيز 

النهر وبدروب وج�سور رومانية كانت معرًبا جتارًيا لقوافل 

لياًل  املطاحن  تلك  يق�سدون  كانوا  الذين  املكارية 

الدروب  هذه  القمح.  ا  وخ�سو�سً منتوجاتهم  لطحن  نهاًرا 

ي�ستمتع ب�سلوكها اليوم هواة ريا�سة امل�سي.

زال  ما  ح�سارات،  تعاقب  على  ال�ساهد  اجلوز  نهر  وادي 

اأّما  والأ�سرار،  الكنوز  بالكثري من  يحتفظ  الأرجح  على 

طبيعته فما زالت حتتفظ بجمالها ون�سارتها.
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يف  �لهد�يا  قائمة  �لزهور  تت�سّدر 

)�لأع��ر����ش،  �ملنا�سبات  خمتلف 

و�لأع����ي����اد، و�مل��ه��رج��ان��ات، 

و�لزيار�ت..(، وحتّل يف �لبيوت وعلى 

ن�سمة  حياتنا  على  فت�سفي  �ل�سرفات 

منع�سة، و�ألو�ًنا مبهجة. 

زر�عة �لأزهار و�ل�ستول فّن 

�سوه،  جميل له رّو�ده ومتخ�سّ

وه���ي م���ن �ل��ق��ط��اع��ات 

�لإنتاجية �لو�عدة يف لبنان. »�جلي�ش« جالت يف »معر�ش �حلد�ئق ومهرجان �لربيع« بن�سخته �خلام�سة ع�سرة، ويف معر�ش نقابة مز�رعي 

�لأزهار و�ل�ستول بن�سخته �حلادية ع�سرة.

معار�ض

اإعداد: ندين �لبلعة خري�لله

العدد 92397

عامل �حلد�ئق و�لأزهار ين�سر �لبهجة يف و�سط �ملدينة

مهرجان �لربيع

حّل  ال��ذي  الربيع  مهرجان  فعاًل  هو 

وك�سر  ب��ريوت،  و�سط  يف  عزيًزا  �سيًفا 

حجبت  التي  ال�ساهقة  املباين  جماد 

اأقيم  واجلمال.  للطبيعة  مظهر  كل 

اخليل،  �سباق  م��ي��دان  يف  امل��ه��رج��ان 

وذلك  ال�ساهقة،  ال�سنوبر  اأ�سجار  حتت 

ع��ون،  ن��ادي��ة  الأوىل  ال�سّيدة  برعاية 

وقد  ب���ريوت،  بلدية  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 

 ،Hospitality Services نّظمته 

»اأ�سوات  فكان  مو�سوعه  اأّم��ا 

احلديقة«.

دون  من  ل�ساعات  املعر�س  يف  جت��ول 

ا�ستحداث  يف  بالرغبة  وت�سعر  ملل، 

حميط  يف  خ�سراء  خارجية  م�ساحة 

الزهور  بجمال  ت�ستمتع  واأن��َت  منزلك 

وبعراقة  اأن��واع��ه��ا،  على  وال��ن��ب��ات��ات 

الأعمال الفخارية وحداثة الأثاث واأدوات 

اخلا�سة  الفنّية  وال��دي��ك��ورات  الزينة 

بامل�ساحات اخلارجية.

تنّقل زائرو املعر�س خالل اأيامه الأربعة، 

جهة،   220 من  اأك��ر  معرو�سات  بني 

ور�س عمل مثرية مع  �ساركوا يف  كما 

واأخ�سائيي  وطهاة  الب�ستنة  يف  خ��رباء 

َح��َوت  التي  اأنحائه  يف  جتّولوا  تغذية. 

ال�سوي،  وجتهيزات  وامل��ظ��الت  الأث���اث 

قطع  من  وا�سعة  جمموعة  عن  ف�ساًل 

جديدة  هند�سية  جتربة  وعا�سوا  الزينة، 

يف  الطبيعية  الأ�سوات  جمال  يف 

احلوا�س  متعّددة  رحلة 



تعّزز الوعي على اأهمية اإدماج املو�سيقى 

والأ�سوات يف احلياة اليومّية.

هل نحن يف �ملدينة حًقا؟

 Art. �سّممته  ال��ذي  املعر�س  مدخل 

ح��وا���س��ك  »ح����ّرر  ي��ن��ادي��ك:   Cages
الأنغام  وهذه  الطبيعة«...  اأنغام  على 

القدمية  الأقفا�س  »تعزفها«  املده�سة 

والأزهار املتدلية. هوية املعر�س �سّممتها 

فّنانون  وعاونها  مزّنر  علياء  الفنانة 

يف  املمّيزة  الفنية  ت�ساميمهم  عر�سوا 

على  منحوتة  هنا  اأرج��ائ��ه:  خمتلف 

ال��زّوار،  عليه  يرتاح  عام  مقعٍد  �سكل 

من  م�سنوعتان  وطاولة  كر�سي  وهناك 

من  اأر�سية  على  ومثّبتتان  احل�سائ�س 

اأكواز ال�سنوبر جتذبان الأطفال للتقاط 

ال�سور عليها.

ور�سومات  منحوتات  مكان،  كل  يف 

ملّونة،  وج��داري��ات 

ال���زواي���ا  اإح�����دى  ويف 

�سنعها  معرو�سات 

اأزه��ار  ق  من�سّ ع�سرون 

م�سابقة  يف  للم�ساركة 

�سّلطت  التي  الأن��غ��ام«  »باقة 

ال�سوء على مو�سوع املهرجان لهذا 

قيثارة  قدمية،  مو�سيقية  اآلت  العام: 

مو�سيقية،  ونوتة  وفونوغراف  وغيتار 

امللّونة  ب��الأزه��ار  مزّينة  كّلها 

ب�سكٍل احرتايف جميل.

م�سل�سالت  امل��ع��رو���س��ات،  ويف 

مو�سيقى  فتعزف  بالأ�سجار  ق  ُتعلَّ

�سنعها  الن�سيم،  يالم�سها  عندما 

فّنانون باأ�سكاٍل واأ�سماء خمتلفة: 

The wind tells a story، The 

cat on the roof، Coffee Break، 

Singing Hearts، Sounds of the 

desert، Le 

son de la 

terre...

الآذان  تطرب 

احلدائق  لأنغام 

وال���ط���ب���ي���ع���ة 

يف  اأننا  فنن�سى 

و�سط املدينة.

عار�سون يف 

�حلديقة

�سة اللبنانية-  اأول العار�سني، املوؤ�سّ من 

زّينت  التي  الأعمال،  لرجال  الهولندية 

زاويتها بوردَتي توليب كبريَتني باللوَنني 

الأ�سفر والربتقايل، الوردتان العمالقتان 

م�سنوعتان من مئات الأزهار. 

املعر�س  خ��الل  �سة  املوؤ�سّ ا�ست�سافت 

هولندية،  �سركات  عن  ممثلني 

ع����ر�����س����وا جم���م���وع���ة م��ن 

والنباتات،  والورود  الأحوا�س 

بزراعة  ت�ستهر  فهولندا 

ا  وخ�سو�سً والورود  الأزهار 

اأكرب  اأح��د  تعتب�ر  وه��ي  التوليب، 

م�سّدري الورود يف العامل.

املناظر  وتن�سيق  الهند�سة  كّليتا 

الطبيعية يف اجلامعة اللبنانية وجامعة 

املعر�س  يف  �ساركتا  ال��ق��د���س،  ال���روح 

الفر�س  ملناق�سة 

عامل  يف  املهنية 

وتن�سيق  احلدائق 

املناظر الطبيعية.

���س��رك��ات ر���س 

ومقاومة  املبيدات 

احل�����������س�����رات، 

وال���������س����رك����ات 

باآلت  �سة  املتخ�سّ
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وامل��ح��ّرك��ات  الع�سب  ج���ّز 

عر�ست  باحلدائق  اخلا�سة 

وزّينت  وخدماتها  ب�سائعها 

امل��ع��ر���س  يف  م�����س��اح��ات��ه��ا 

الطبيعية  واملناظر  بالأزهار 

اجلّذابة.

موؤمتر  املعر�س  خالل  اأقيم 

لورينزو  �سيدير  مع  �س  متخ�سّ

برو�سكي، وهو م�سّمم 

ل���ل���ت���ج���ارب 

ال�������س���وت���ي���ة 

والأ������س�����وات 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

اإي��ط��ال��ي��ا،  يف 

ب�����ع�����ن�����وان 

مقاربة  الطبيعية:  »الأ���س��وات 

جديدة متعّددة احلوا�س لت�سميم 

املناظر الطبيعية«.

وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  منظمة 

 FAO املتحدة  ل��الأمم  التابعة 

���ا ف��ق��ّدم��ت  ���س��ارك��ت اأي�������سً

ال����س���ت�������س���ارات 

امل���ب���ا����س���رة ح��ول 

احل�سرية.  الزراعة 

اأقيمت  كذلك، 

ور��������س ب�����س��ت��ن��ة 

يومّية  و���س��ف��وف 

مل��ح��ّب��ي احل��دائ��ق 

خاللها  ح�سلوا 

من  ن�سائح  على 

ه���ذا  يف  خ������رباء 

القطاع.

جنائن

ممّرات  يف  ن�سري 

يف  ون��ت��وه  املعر�س 

ج��م��ال احل��دائ��ق 

وال����دي����ك����ورات 

اخل���اّلب���ة ال��ت�����ي 

َمت  مِّ و�سُ ُزرَِع���ت 

للمعر�س.  ح�سرًيا 

اأ������س�����ك�����ال 

وك��������ادرات 

م���ت���ع���ّددة 

معار�ض
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من الزهور، ت�ستوقفنا زاوية على �سكل 

للتقاط  الزّوار  ياأتي  بالورود،  مزّين  با�س 

ف�ستان  وقربه  �سبابيكه،  على  ال�سور 

من الأزهار حتلم كل فتاة بارتدائه.

ونبع ماء وجّرة  اأخرى، حديقة  زاوية  يف 

و�سخور وممرات من البح�س واحلجارة... 

�ُسذَبت  زيتون  �سجرة  احلديقة  ط  تتو�سّ

واأواٍن  واأزه���ار  اأ�سجار  جميل.  ب�سكٍل 

والليمون  احلبق  �ستول  فيها  ُزرع���ت 

وال��ع��رائ�����س. جم��م��وع��ة م��ن م��زارع��ي 

قيها  الأزهار وال�ستول ومن جتارها ومن�سّ

�ساركوا يف املعر�س وزّينوا مدخله �سمن 

�سوق النباتات.

جديد �ملعر�ش

ال�سنة،  هذه  ن�سخته  يف  املعر�س  جديد 

اعتماده مبادرة �سديقة للبيئة كحدٍث 

خاٍل من النفايات Zero Waste، اإذ مّت 

بالتعاون  عنه  الناجتة  النفايات  تدوير 

 Cedar البيئي«  »الأرز  جمعية  م��ع 

.Environment
عادت  اإن�سانية،  مبادرة  ويف  كذلك، 

ن�سبة 10% من ر�سم الدخول اإىل جمعيات 

�سرطان  كمركز  خريية  �سات  وموؤ�سّ

الأطفال وكاريتا�س ومطاعم املحبة.

جنمة �ملعر�ش

بنبتة  املعر�س  يحتفل  �سنة  كل  يف 

وجنمة  اللبناين،  الرتاث  من  م�ستوحاة 

ال�سعرت،  نبتة  كانت  ال��ع��ام  ه��ذا 

الأ�سا�سية  املكونات  من  واحدة  وهي 

توزيع  مّت  اللبنانية.  الثقافية  للهوية 

ل��ل��زوار  ال�����س��ع��رت  م��ن  ن��ب��ت��ة   5000

يف  التحريج  م�سروع  من  مببادرة 

زراعته  على  لت�سجيعهم  لبنان 

والهتمام به.

اجلمعية  امل���ب���ادرة  ب��ه��ذه  ق��ام��ت 

الأغرا�س  ملنتجي  الزراعية  التعاونية 

وتعّرف   .CNTPL لبنان  يف  احلرجية 

 The Good �سركة  مع  املعر�س  زائ��رو 

متنّوعة  وخلطات  اأنواع  اإىل   Thymes
كيفّية  ع��ن  ف�����س��اًل  ال�����س��ع��رت،  م��ن 

�س ال�سركة  الهتمام بهذه النبتة. موؤ�سّ

هو  املنتج  هذا  يقول:  عزيز  فادي  ال�سّيد 

اأحد  اللبنانية، فال  الثقافة  من �سميم 

والبقالوة  ال�سعرت  ويحمل معه  اإّل  ي�سافر 

لدينا  لي�س  ولكن  اللبنانية.  والبزورات 

ال�سعرت  العامل  اإذ يعرف  لل�سعرت   Brand
ولي�س  احللبي  اأو  الفل�سطيني  اأو  الأردين 

ابتكرنا  هنا  من  اللبناين.  ال�سعرت 

ع�سرية  واأخرى  كال�سيكية  خلطات 

يف  ت�سويقها  ي�سّهل  ب�سكٍل  وغّلفناها 

اخلارج.

من اخللطات التي تذّوقها الزّوار:

الزيتون  بزيت  ال�سعرت منقوعة  زهرة   -

مع ال�سنوبر الربي وال�سم�سم.

- �سعرت مع التوت ال�سيني وبذور ال�سيا، 

والكتان وال�سم�سم وال�سماق.

م��ع  ����س���ع���رت   -

قلوبات )لوز، جوز، 

ف�ستق، كاجو(.

م��ع  ����س���ع���رت   -

والزجنبيل  الفلفل 

وب���������ودرة ال���ث���وم 

املجّففة  والبندورة 

والنعناع.

- �سعرت مع فواكه جمّففة )م�سم�س، 

ت����وت ب������ّري، مت����ر، ت���ني وب���ذر 

اليان�سون(.

الك�سك  م��ع  �سعرت   -

الربكة  وح��ّب��ة  البلدي 

وبودرة الثوم.

الف�ستق  م��ع  �سعرت  احل���ل���ب���ي - 

واليان�سون  وال��ك��م��ون  ��ر  ��مَّ وال�����سُ

واليقطني.

ال��ب��ه��ارات  م��ن  م��زي��ج  م��ع  �سعرت   -

ر. مَّ والأع�ساب وال�سم�سم وال�سماق وال�سُ

وهي  اخلريف  يف  ال�سعرت  نبتة  ت��زرع 

ولكن  الرّي،  اإىل  حتتاج  ل  بّرية  ع�سبة 

ال�سيف،  ف�سل  يف  ت��زرع  التي  النبتات 

يجب رّيها.

فهي  ك��ث��رية،  منافع  النبتة  ل��ه��ذه 

معروفة باأنها م�سادة لالأك�سدة، وتخّفف 

 Radicaux libres كمية اجلذور احلّرة

اإىل  وتوؤّدي  اجل�سم  �سيخوخة  ت�سّرع  التي 

على  ال�سعرت  يحتوي  ال�سرطان.  مر�س 
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وامل��ع��ادن،  الفيتامينات  م��ن  الكثري 

 Thymol�وال  Carvacrol�ال وم��ادت��ا 

املناعة  جهاز  تقّويان  فيه  املوجودتان 

وت�ساعدان يف حماربة اللتهابات، كما 

والأمرا�س  الباكترييا  منو  من  حت��ّدان 

اجلرثومية.

جافة  اأو  خ�سراء  ال�سعرت  ع�سبة  توؤَكل 

كما  ال�سعرت،  زي��ت  منها  وي�ستخرج 

وتدخل  ال�سعرت  �ساي  منها  ي�سنع 

���س��ن��اع��ة  يف 

ال�������س���اب���ون 

والأدوية.

خّطط لعطلتك �ل�سيفّية

اأقيم  املعر�س،  نواحي  اإحدى  يف 

التوايل  على  اخلام�سة  لل�سنة 

بال�سرتاك   Travel Lebanon
من  وبدعم  ال�سياحة  وزارة  مع 

م�ساعدة  وال��ه��دف   ،USAID

على  امل��واط��ن��ني 

ال����ت����خ����ط����ي����ط 

ل����ل����ع����ط����ل����ة 

ودعم  ال�سيفية، 

ال�سياحة الريفّية.

ي�����������رّوج ه����ذا 

خالل  من  لبنان  يف  لل�سياحة  احلدث 

عن  ف�ساًل  متنّوعة،  ومغامرات  اأن�سطة 

التعّرف اإىل التقاليد املحلّية. وقد اّطلع 

الزائرون على اأف�سل وجهات ق�ساء ف�سل 

ال�سيف، من خالل برامج اأكر من 60 

جمعية و�سركة �سياحية ومنظمة غري 

يف  اأخ�سائيني  اإىل  بالإ�سافة  حكومية 

ال�سياحة البيئّية ودور ال�سيافة.

بعرو�س  ال��زائ��رون  ا�ستمتع  كذلك، 

الأطعمة  باأ�سهى  وت��ل��ّذذوا  ال��دب��ك��ة 

مزارعو  و�سارك  املنع�سة.  وامل�سروبات 

فقّدموا  املعر�س  يف  ا  اأي�سً الطيب  �سوق 

املونة  منتجات  من  وا�سعة  ت�سكيلة 

املنزلية واملنتجات املحلية والطبيعية.

 Kids ل��ه��م  ف��ق��ّدم��ت  الأولد،  اأّم����ا 

الأن�سطة  وا�سعة من  Village جمموعة 
واحلرفية  الفنية  وال�سفوف  اخلارجية، 

والألعاب  امل�سرحية  والعرو�س  اليومية 

امل����خ����ت����ل����ف����ة، 

وا���س��ت��ط��اع ع��دد 

م��ن��ه��م جت��رب��ة 

رك�����وب اخل��ي��ل 

امل��ه��ور-  ن���ادي  يف 

م���ي���دان ���س��ب��اق 

اخليل.

 

معر�ش مز�رعي �لأزهار و�ل�ستول

انتقلنا  اخل��ي��ل  �سباق  م��ي��دان  م��ن 

اأقامت  حيث  الكرنتينا  منطقة  اإىل 

لبنان  وال�ستول يف  الأزهار  نقابة مزارعي 

معر�سها احلادي ع�سر، الذي ميتّد على 

حزيران(،   30 اآذار-   17( اأ�سهر   4 م��دى 

القا�سي  ب��ريوت  حمافظ  برعاية  وذل��ك 

دي  »ال��ف��وروم  من  وبدعم  �سبيب  زي��اد 

بريوت«.

ب��ب��داي��ة ف�سل  ي��رت��ب��ط ه���ذا احل���دث 

الربيع، ف�سل الفرح واحلب واحلياة، وهو 

حقل  اإىل  له  �سة  املخ�سّ امل�ساحة  يحّول 

يغمر زائريه بالعطور املختلطة واملتنّوعة 

النظر  وياأ�سر  وال���ورود،  الأزه���ار  بتنّوع 

زهرة  لكل  والأ�سكال.  الألوان  مبئات 

لونها ورمزها: هنا وردة حمراء ل جتعلنا 

تدّل  �سفراء  واأخ��رى  باحلب،  اإّل  نفّكر 

للتعبري  الأبي�س  القرنفل  الغرية،  على 

معار�ض
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الأناقة،  واليا�سمني عن  الإخال�س،  عن 

اأّما املارغريت فهو �سعار الرباءة والتوليب 

لل�سهرة...

يجذب هذا املعر�س من يرغبون حتويل 

الأقل  اأو على  منازلهم حدائق،  �سرفات 

بيوتهم  يف  اجل��م��ال  م��ن  مل�سة  اإ�سفاء 

وحميطها، فهم يجدون فيه ما ينا�سب 

عن  ف�ساًل  وم��ي��زان��ي��ات��ه��م،  اأذواق���ه���م 

توجيهات 4 مهند�سني زراعيني.

ال�سّيد  وال�ستول  الأزهار  مزارعي  نقيب 

اليا�س كامل، ي�سري اإىل اأّن هذا املعر�س 

اإنتاجهم  ع��ر���س  ل��ل��م��زارع��ني  يتيح 

املناف�سة  ظّل  يف  ت�سجيعهم  يف  وي�سهم 

اأف�سل  لدينا  ي��ق��ول:  وه��و  اخل��ارج��ي��ة. 

جودة،  واأكرها  وال�ستول  الزهور  اأن��واع 

العربية  ال��دول  راأ���س  على  يعترب  ولبنان 

امل�ستهلكة للزهور.

�أنو�ع و�ألو�ن

وت�سكيلة  كمية  اأكرب  لبنان  ينتج 

ُيقام  التي  الفرتة  وال�ستول يف  الأزهار  من 

فيها املعر�س من كل �سنة، وهو يت�سّمن 

من  افتقدناها  تقليدية  اأزه��ار  اأن��واع 

الأ�سواق مثل »مّت ال�سمكة« و»القرنفل 

ال���رّبي«، و»ال��زوب��اع«، و»امل��ردك��و���س«، 

ال��ب��وغ��ن��ف��ي��ل��ي��ا  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

الذي  واليا�سمني  والفّل   Bougainvillea
القدي��مة.  بي��روت  منازل  ب�ه  ا�ستهرت 

والأورطان���سي��ا  الغاردي�ن�يا،  نن���سى  ول 

ال��ذي  م���رمي(  )ب��خ��ور   Cyclamen�وال

الع�سبّية  النباتات  من  نوًعا   23 ي�سمل 

املعّمرة، التي تنبت يف اأر�سنا.

اأزه����ار  ك���ذل���ك، جن���د يف امل��ع��ر���س 

 Chrysanthème ال��ك��ري��زان��ت��ي��م 

والإ�ستوما  والزهرية،  والبي�ساء  ال�سفراء 

املتوافرة   Eustoma
بالألوان  ال�سنة  طوال 

والبنف�سجية  البي�ساء 

والزهرية،  والأرج��وان��ي��ة 

واجلربارة Gerbera والزنبق 

والقرنفل  وال���ورود   Lilium اأو 

والأق���ح���وان وال��ت��ول��ي��ب والآل����وي 

فريا... والتي ت�ستخدم للزينة وتن�سيق 

ال��ب��اق��ات وال��ت�����س��ك��ي��الت امل��م��ّي��زة. 

واأل��وان  جديدة  ت�سكيالت  وثمة 

تقنيات  نتيجة  غ��ري��ب��ة  زه���ور 

التلقيح...

الإح�ساءات،  اآخر  على  نظرة  يف 

 157 �سنوًيا  ينتج  لبنان  اأّن  يتبنّي 

متنّوعة  زهرة  األف  و730  وردة،  مليون 

و17  مو�سمية  مزهرة  �ستلة  مليون  و120 

ال�سنوية.  ال�ستول  اأن���واع  م��ن  مليون 

خمتلف  يف  م�ستل   1300 حواىل  وهناك 

يف  ع�سًوا   127 منها  اللبنانية،  املناطق 

النقابة.

ويلفت ال�سّيد كامل اإىل اأّن اأ�سواق الزهور 

يف  ال�سياحة  معامل  من  معلًما  ت�سّكل 

اأن  اآماًل  الأوروبية،  البلدان  الكثري من 

ت�سبح كذلك يف لبنان. وي�سيف قائاًل: 

ي�سبح  اأن  نتمنى 

دائ��م  �سوق  لدينا 

ل  وال�ستول  للزهور 

اأبوابه طوال  يقفل 

ف�سحيح  ال�سنة، 

الزراعة  وزارة  اأن 

تدعمنا يف تنظيم 

امل�����ع�����ار������س يف 

املناطق  خمتلف 

)اأ�سواق  اللبنانية 

جونيه،  ب���ريوت، 

جبيل...( اإّل اأننا مل ن�ستطع حتى الآن 

لهذا  لن�ستخدمها  اأر���س  قطعة  اإيجاد 

الغر�س على مدار ال�سنة.





ن���ع���ت ق���ي���ادة 

اجل��ي�����ش ال���ل���واء 

املتقاعد  الركن 

عبا�ش  اإب��راه��ي��م 

املجل�ش  )ع�����ض��و 

ال���ع�������ض���ك���ري 

ال�����ض��اب��ق( ال���ذي 

ت�������وفيّ ب���ت���اري���خ 

.2018/5/28

 1941/2/5 مواليد  من   -

ف عيرتون – بنت جبيل.

اجلي�ش  ف  ع  ت���ط���ويّ  -

اعتباًرا من 1960/10/3.

مالزم  رتبة  اإىل  ��ي  ُرقيّ  -

 ،1963/9/13 من  اعتباًرا 

حتى  الرتقية  ف  ج  وت���دريّ

رت��ب��ة ل���واء اع��ت��ب��اًرا من 

.1998/10/14

- حائز:

31/ك1961/1  و���ض��ام   •
التذكاري.

اال���ض��ت��ح��ق��اق  و���ض��ام   •
ال�������ض���وري م���ن ال��درج��ة 

الثالثة.

تني. • و�ضام احلرب مريّ
اال���ض��ت��ح��ق��اق  و���ض��ام   •
ال��درج��ات:  من  اللبناين 

االأوىل، الثانية والثالثة.

الوطني  االأرز  و���ض��ام   •

�ضابط  فار�ش،  رت��ب:  من 

وكومندور.

• و�ضام الوحدة الوطنية.
• و�ضام فجر اجلنوب.

ال��ت��ق��دي��ر  و�����ض����ام   •
الدرجة  من  الع�ضكري 

ية. الف�ضيّ

قائد  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
ات. اجلي�ش اأربع مريّ

قائد  العماد  تهنئة   •
ة. اجلي�ش 36 مريّ

دورات  ة  ع����ديّ ت��اب��ع   -

وف  ال��داخ��ل  درا���ض��ي��ة ف 

اخلارج.

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

ن��ع��ت ق��ي��ادة 

اجل�����ي�����������ش 

ال����ع����م����ي����د 

ب�ضام  املتقاعد 

���ض��ق��ر ال����ذي 

ت����وفيّ ب��ت��اري��خ 

.2018/5/28

- من مواليد 

ف   1954/2/1

زقاق البالط - بريوت.

ف  ع  ت���������ط���������ويّ  -

اجل��ي�����ش اع��ت��ب��اًرا من 

.1978/6/12

رتبة مالزم  اإىل  ي  ُرقيّ  -

 ،1980/8/1 من  اعتباًرا 

حتى  الرتقية  ف  ج  وت��دريّ

رتبة عميد اعتباًرا من 

.2008/1/1

- حائز:

• و�ضام احلرب.
اال�ضتحقاق  و���ض��ام   •
الدرجات:  من  اللبناين 

االأوىل، الثانية والثالثة.

الوطني  االأرز  و�ضام   •
من رتب: فار�ش، �ضابط 

وكومندور.

ال���وح���دة  و�����ض����ام   •
الوطنية.

• و�ضام فجر اجلنوب.

ال��ت��ق��دي��ر  و�����ض����ام   •
الدرجة  من  الع�ضكري 

ية. الف�ضيّ

ال��ف��خ��ر  و������ض�����ام   •
الدرجة  من  الع�ضكري 

ية. الف�ضيّ

• تهنئة وزير الداخلية 
والبلديات.

قائد  العماد  تنويه   •
ات. اجلي�ش �ضبع مريّ

قائد  العماد  تهنئة   •
ة. اجلي�ش 27 مريّ

قائد  ق��ائ��د  تهنئة   •
قطعة.

دورات  ة  ع���ديّ ت��اب��ع   -  

وف  ال��داخ��ل  ف  درا�ضية 

اخلارج.

- متاأهل وله ولدان.

يف �سجل 

اخللود
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اجلندي 

رميون هاين 

فرح �صعيب

توفيّ  الذي  �ضعيب  فرح  اجلندي رميون هاين  اجلي�ش  قيادة  نعت 

بتاريخ 2018/5/25.

- من مواليد 1995/2/22 ف ب�ضري، ق�ضاء ب�ضري، حمافظة ال�ضمال.

ع ف اجلي�ش بتاريخ 2017/6/20. - تطويّ

ج – االأرز. - من عداد مدر�ضة التزليّ

- عازب.



النافذة،  »نعيمة«  فتحت   

ونادت:  خارًجا  راأ�ضها  ت  ومديّ

�ضبحي، يا �ضبحي.

ملاذا ت�ضرخني!؟  االأمر؟   - ما 

هل مات اأحد ف ال�ضيعة؟ هل 

فت البقرة؟ قال وهو منهمك ف �ضبيّ  خليّ

اال�ضمنت عند مدخل البيت الرتابي.

اإنه  وق��ال  »�ضهيل«،  االأ�ضتاذ  �ضل  اتيّ  -  

�ضياأتي بعد قليل الحت�ضاء فنجان قهوة 

عندنا.

ولكن  ؟...  قهوة  فنجان  الحت�ضاء   -  

زال  م��ا  واال�ضمنت  �ضيدخل  اأي��ن  م��ن 

ا؟! طريًّ

ارة   ما م�ضى طويل وقت حتى قدمت �ضييّ

ل االأ�ضتاذ من مقعدها  حديثة الطراز ترجيّ

اأح��د  ل��ه  فتح  بعدما  االأمي���ن  اخللفييّ 

اخلطى  �ضبحي  فخفيّ  الباب؛  املرافَقني 

عن  الغبار  ا  ناف�ضً به  ًبا  مرحيّ ال�ضتقباله 

ثيابه بيديه: »كيف اأ�ضافحك يا اأ�ضتاذ 

�ضختان!! ال توؤاخذين اأرجوك«. ويداي متيّ

وحترث  تبني  التي  االأي��دي  بوركت   -  

وت��زرع، وب��ورك ك��ليّ جبني ي��روي تراب 

ال��وط��ن ب��ع��َرق ال��ت��ع��ب؛ ف��ه��ات ي��دك 

��ل��ه.  اأق��بيّ جبينك  ْب  وق����ريّ اأ�ضافحها، 

ف  احل��ظيّ  حالفني  اإن  والله،  ثم  والله، 

ا�ضت�ضدار  على  الأعمَلنَّ  االنتخابات، 

ال من مزاحمة  القوانني التي حتمي العميّ

اأييّ  ا�ضترياد  ر  وحتظيّ االأجنبية،  االأي��دي 

لقد  بالدنا.  ف  اإنتاجها  ن�ضتطيع  �ضلعة 

ة تاأكل  �ضدق جربان حني قال: ويل الأميّ

تن�ضج.  ال  ��ا  مميّ وتلب�ش  ت��زرع،  ال  ��ا  مميّ

والله....

اأ�ضتاذ...  يا  م  ق�ضَ غري  من  �ضادق   -  

كَمن  وابت�ضم  �ضاأل  �ضندخل؟!!  كيف 

ة مدخل من  ثميّ اأردف:  ثم  نف�ضه.  ي�ضاأل 

حتت. ولكن...

داع��ي  ال  م��ك��ان.  اأييّ  م��ن  ن��دخ��ل   -  

للحرج يا اأخي �ضبحي. نحن اأهل واأبناء 

منطقة واحدة.

الرجال  اأم��ام  البيت  حول  �ضبحي  داَر   

هابًطا بهم اإىل االأ�ضفل، وخطا اأمامهم 

ونهق  البقرة  خارت  واإذ  القبو.  باب  من 

»ا�ضكتا.  �ضاحبهما:  زجرهما  احلمار، 

اإنهم من اأهل البيت«، واأ�ضاف: »اأرجوك 

وهو  االأخ��ري  فرديّ  اأ�ضتاذ«؛  يا  توؤاخذين  ال 

بني  قدَميه  مواطئ  اختيار  ف  يجتهد 

نا  كليّ اأخي.  يا  حون  فاليّ نا  كليّ ال��روث: 

حون. فاليّ

اأجمل  ار  بالزويّ نعيمة  بت  رحيّ بيتها  ف   

ترحيب، ودعت �ضهياًل اإىل اجللو�ش على 

ق خ�ضبه ويُبخ لون قما�ضه  مقعد مل يت�ضقيّ

ف��ق��راء،  ب��ع��د: »م��ق��اع��د بيت  ك��غ��ريه 

و�ضحكت؛  قالت  نظيفة«،  لكنها 

ف  والقدا�ضة  »الرَبكة  �ضهيل:  فابت�ضم 

�ضالح...  اأميّ  �ضتيّ  يا  البيوت  هذه  مثل 

باملنا�ضبة، اأين �ضالح؟ اأمل ي�ضبح ف �ضنيّ 

االقرتاع بعد؟«، �ضاأل و�ضحك؟

اأجاب  والع�ضرين،  ال�ضاد�ضة  بلغ  لقد   -  

�ضبحي.

 - لكن يا ولدي، قالت نعيمة. مل يجد 

حتى  الزيتون  ك��ْرم  بعنا  بعد.  وظيفة 

ف  امتياز  بدرجة  �ضهادة  ل  وح�ضيّ م  تعليّ

علم الكمبوتر. لكنه ال يعمل.

 - كومبيوتر يا امراأة، ال كمبوتر، قال 

�ضبحي �ضاحًكا؛ فاأ�ضحك اجلميع.

 - وما اأدراين اأنا!!

كثرية  ال�ضهادات  البلد:  حال  هذه   -  

مرافَقي  اأح��د  ق  عليّ قليلة،  والوظائف 

االأ�ضتاذ.

اإن  �ضهيل.  قال  اأختي،  يا  تقلقي  ال   -  

ر له  قني الله ودخلُت املجل�ش، ف�ضاأتدبيّ وفيّ

وظيفة من حتت االأر�ش.

اأن   - �ضحيح!!! قالت نعيمة وكادت 

األله  اأ�ضتاذ،  يا  قك  يوفيّ »األله  تبكي. 

يديها  رافعًة  له  قك«. هكذا دعت  يوفيّ

لتح�ضر  قامت  ثم  العالء.  اإىل  وب�ضرها 

الفاكهة واحللوى وهي مت�ضح عينيها.

من  نعيمة  طلبت  غ����ادروا  ب��ع��دم��ا   

لالأ�ضتاذ،  �ضورة  على  يح�ضل  اأن  زوجها 

قها على �ضطح البيت. ها، ويعليّ ويكربيّ

 - هل علينا اأن نفعل هذا؟! اأال يكفي 

اأننا �ضنمنحه اأ�ضواتنا؟!

اأن يعرف ذلك   - ال. ال يكفي. عليه 

را�ش  »على  معه  اأننا  ويعرف  اليوم،  منذ 

ال�ضطح«.

جاهْرنا  قد  نكون  اأال  خ�ضر،  واإذا   -  

بوالئنا له وخ�ضرنا معه؟!

 - يومذاك قد ُت�ضَند اإليه حقيبة وزارية. 

ي�ضبح وزيًرا. والوزير اأقدر من النائب على 

الرُجل  وظائف.  اإىل  ال�ضاعني  توظيف 

وعَدنا.

 - كيف تعرفني اأنه �ضادق؟!

 - �ضيماء النا�ش ف وجوههم.

اأحد  من  ال�ضورة  على  �ضبحي  ح�ضل   

املدينة  اإىل  ون���زل  االأ���ض��ت��اذ،  م��راف��ق��ي 

اد و���ض��ع لها  ه��ا. ث��م ج��اء ب��ح��ديّ وك��ربيّ

قها عليه  م�ضنًدا عند حافة ال�ضطح عليّ

الرائح  لرياها  العاميّ  للطريق  مواجهًة 

والغادي.

 وكان ل�ضبحي جار من اأن�ضار »رفعت« 

ا  بك، خ�ضم �ضهيل اللدود ف الدائرة. فلميّ

ا  جدًّ انزعج  عالًيا،  املرفوعة  ال�ضورة  راأى 

�ضاحبك  ا�ضرتاك  بكم  �ضبحي:  ونادى 

يا جار؟ ع�ضى الثمن على قدر ال�ضورة.

اأبا  يا  ويباعون  ُي�ضَرون  ن  مميّ ل�ضنا   -  

�ضوقي.

 - اإًذا انزْع �ضورة هذا الوجه املقيت. واإذا 

فال�ضرفاء  اأحًدا،  �ضوتك  متنح  اأن  اأردَت 

ال�ضاحلني.

األي�ش  �ضاحبك،  بك  رفعت  اأمثال   -  

كذلك؟

 - اأ�ضبت.

 - واالأ�ضتاذ �ضهيل؟

جمع  اأي��ن  من  تعرف  النا�ش  ك��ليّ   -  

هذا  ف  القانون،  لكنيّ  وكيف.  ثروته 

َيَدة لل�ضو�ش ال�ضغار فقط.  البلد، هو م�ضْ

الكبار منهم هم دائًما فوق القانون.

ق�سة 
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ه الأنه لي�ش ف خطيّ رفعت.  - اأنت ال حتبيّ

 - رفعت بك يا �ضبحي.

من  اللقب  ا�ضرتى  َمن  الله  لريحم   -  

االأتراك بالذهب، ثم اأورثه اأوالده واأحفاده.

 - اإ�ضمْع. اأنا ال اأ�ضتطيع اأن اأكون على 

الوطن  اأعداء  ينا�ضر  بجار  بة  طييّ عالقة 

و�ضارقي مال ال�ضعب. اأنزل ال�ضورة واك�ضر 

ال�ضريّ واإال...

رُجاًل  اإن كنَت  ت�ضربني؟  ماذا؟  واإال   -  

م. تقديّ

اإىل هذا  اأنك عنيد  اأعلم  اأكن  - مل   

واندفع  غليظة  ا  ع�ضً والتقط  قال   ، احلديّ

اأهل  يخرج  اأن  وقبل  �ضبحي.  ��اه  ب��اتيّ

كان  وال�ضياح،  اجللبة  على  البيتني 

خ�ضمه  يد  من  الع�ضا  انتزع  قد  �ضبحي 

ته  �ضجيّ �ضربة  راأ���ض��ه  على  بها  و�ضربه 

الرُجل  نقل  ا�ضتدعى  ما  دماءه،  واأ�ضالت 

م�ضتنزلًة  زوجته  ترافقه  امل�ضت�ضفى  اإىل 

واأب�ضع  اللعنات  اأ���ض��ديّ  �ضبحي  على 

ال�ضم�ش كان  تغيب  اأن  وقبل  االأدعية. 

�ضبحي  يقتادان  االأمن  قوى  من  رجالن 

ل اليدين. فكما الدول  اإىل املخفر مكبيّ

يتخا�ضمون  الكبار  النا�ش:  كذلك 

وال�ضغار يتذابحون.

اأ�ضبوعني  ال�ضجن  ف  �ضالح  اأب��و  قبع   

ف  االأ�ضتاذ  تق�ضد  فيهما  زوجته  كانت 

ل  اأويّ م�ضاعدته.  راجية  ومكتبه  بيته 

الثانية  اإنه غري موجود. ف  ة قيل لها  مريّ

الثالثة  وف   . ه��اميّ اجتماع  ف  اإن��ه  قالوا 

يفعل  اأن  ورج��ت��ه  مبواجهته  حظيت 

الثاين  اليوم  وف  خ��رًيا.  فوعدها  �ضيًئا؛ 

بني منه  اأوفد االأ�ضتاذ اإىل املخفر اأحد املقريّ

اأُخرج  ا  فلميّ ال�ضجني.  بروؤية  االإذن  طالًبا 

»االأ�ضتاذ  بحرارة:  عانقه  اًل،  مكبيّ اإليه 

ياألو  لن  اإن��ه  لك  ويقول  عليك،  م  ي�ضليّ

ال��راأ���ش  م��رف��وع  ُيخرجك  حتى  ج��ه��ًدا 

موفور الكرامة ف اأ�ضرع وقت«.

ف��داء  دم��ي  تن�ضوين.  ال  بحياتك   -  

االأ�ضتاذ. هكذا قال وكاد يبكي.

 - االأ�ضتاذ ال ين�ضى االأوفياء. يومان ثالثة 

وتخرج باإذن الله.

ت، ومريّ غريها  ام الثالثة مريّ  لكنيّ االأييّ

�ضبحي؛  عن  االإف���راج  يتميّ  ومل  مثلها 

، ثم ن�ضي االأمر. واأخرًيا  فاالأ�ضتاذ مل يهتميّ

اأُفرج عنه لقاء كفالة مالية غري قليلة. 

ذقنه،  حلق  الثاين  اليوم  �ضبيحة  وف 

من  تخرج  ال  التي  اجلديدة  ته  بزيّ وارت��دى 

الكبرية  االأعياد  ف  اإال  اخلزانة  عتمة 

املدينة،  وق�ضد  الر�ضمية،  واملنا�ضبات 

ف  وزاره  ثمينة،  هدية  لالأ�ضتاذ  وابتاع 

ا:  ممتنًّ �ضاكًرا  اإل��ي��ه  مها  وقديّ بيته، 

ْرنا الله على رديّ بع�ش جميلك يا  »ليقديّ

ال�ضجن  ف  قابًعا  زلت  ملا  لوالك  اأ�ضتاذ. 

الطرق«؛  اع  وقطيّ الل�ضو�ش  جانب  اإىل 

ى عن االأ�ضدقاء  فرديّ االأ�ضتاذ: »اأنا ال اأتخليّ

يجري«.  دم  عروقي  ف  دام  ما  االأوف��ي��اء 

هكذا اأجاب، واعتذر من �ضيفه ل�ضيق 

وقته؛ فغادر اأبو �ضالح من غري اأن يحظى 

ت�ضميم  نف�ضه  وف  حتى،  قهوة  بفنجان 

الذي  االأ�ضتاذ  اأجل  العامل من  على قتال 

»اأخرجه من احلب�ش«.

ف  لقاء  وك��ان  انق�ضت،  قليلة  ���ام  اأييّ  

بني  الق�ضاء  ف  ريا�ضييّ  ناٍد  اأكرب  ملعب 

االأ�ضتاذ  ينتمي  التي  الالئحة  اأع�ضاء 

اآخر  االأ�ضتاذ  وك��ان  وال�ضعب.  اإليها، 

وقال:  اجلمهور،  ا  وحييّ فوقف  اخلطباء؛ 

اأيها  االأوف���ي���اء.  اأي��ه��ا  ال��رف��اق.  »اأي��ه��ا 

ال�ضرفاء«. وللوقت عال الت�ضفيق وال�ضفري 

هداأ  وملا  وال��دم.  بالروح  الفداء  وهتافات 

كليّ هذا، عاد اخلطيب ليقول: اأن�ضاري 

ائي. مثلما نحن اليوم مًعا، هكذا  واأحبيّ

اأعاهدكم اأن نبقى دائًما. اأعدكم باأن 

ق�ضاياكم،  وحامل  �ضوتكم،  اأك��ون 

واملدافع العنيد عن حقوقكم. اأعدكم 

ومارق  فا�ضد  كليّ  تعرية  على  بالعمل 

باأن  اأعدكم  القانون.  على  ومتطاول 

اأكون ن�ضري كليّ �ضاحب حقيّ ومظلوم. 

اأعدكم....

ًدا  حه جمديّ  عندئٍذ قاطع اجلمهور مر�ضيّ

واإذ  الطبول.  وقرع  والهتاف  بالت�ضفيق 

بلغت احلما�ضة من �ضبحي كليّ مبلغ، 

و���ض��رخ:  ال��ع��ايل  امللعب  ج���دار  اعتلى 

ال�ضعب  فرديّ  يعي�ش«؛  زعيمنا،  »يعي�ش 

قفز  ثم  يعي�ش«.  »يعي�ش  واحد:  ب�ضوت 

وانحنى  ة،  املن�ضيّ نحو  ورك�ش  �ضبحي 

فخَذيه  بني  راأ�ضه  ا  دا�ضًّ االأ�ضتاذ  خلف 

ي  يحييّ ذراَعيه  االأ�ضتاذ  ففتح  به؛  ونه�ش 

منا�ضريه والب�ضمة ملء �ضدَقيه. ومليّا كان 

فاإنيّ  الثقيل،  الوزن  اأ�ضحاب  من  الرُجل 

اأبا �ضالح ناَء حتته، اإال اأنه جالَد وجاهَد 

وكابَر؛ فلم ُينزله عن كتَفيه اإال بعدما 

مل  ه،  حطيّ عندما  لكن  ودار.  به  رق�ش 

�ضديد  باأمل  الإح�ضا�ضه  راأ�ضه  رفع  ي�ضتطع 

ق ظهره. ميزيّ

 تلك الليلة مل ينفع َفْرُك نعيمة ظهَر 

نات  امل�ضكيّ وال  ال�ضاخن،  بالزيت  زوجها 

نفعت، ذلك اأن االأمل ا�ضتمريّ ي�ضتديّ حيًنا 

ال�ضباح.  طلع  حتى  اأحياًنا  وي�ضكن 

ال�ضرير  عن  �ضبحي  انزلق  �ضاعتذاك 

مالب�ضه  ل  وب��ديّ ياب�ش،  خ�ضب  كلوح 

ف  الطبيب  وق�����ض��د  زوج��ت��ه،  مب��ع��ون��ة 

م�ضت�ضفى املدينة؛ ففح�ضه، واأمر له ب�ضورة 

م�ضاب  اأن��ه  بنتيجتها  تبنييّ  �ضعاعية 

ق ع�ضلييّ مع التواء ف فقرات ثالث.  بتمزيّ

اأ�ضبوًعا  امل�ضت�ضفى  ف  مكث  وهكذا 

خره  فه كليّ ما كان قد اديّ كاماًل كليّ

ام ال�ضود. لكن ما  من قرو�ش بي�ش لالأييّ

ابنه  ل�ضالح  االأ�ضتاذ  يجد  غ��ًدا  ؟!  الهميّ

�ضه  يعويّ حمرتم  ب  مبرتيّ مرموقة  وظيفة 

كليّ ما اأنفق.

واأزَِف  دوراتها،  الزمن  عجالت  ودارت   

ف  ��ار.  اأييّ من  ال�ضاد�ش  ف  املنتَظر  املوعد 

قلم  اأمام  ال�ضيعة  اأهل  وقف  اليوم  هذا 

االأقدام  االقرتاع طابوًرا طوياًل. وكانت 

ال تتزحزح، كليّ ب�ضع دقائق، اإال قلياًل. 

الدرج  اأ�ضفل  عند  فت  توقيّ اأن  كان  ثم 

ارة يقودها �ضالح  على الطريق العاميّ �ضييّ

َل من  ترجيّ ما  و�ضرعان  ه.  اأميّ واإىل جانبه 

الباب  وفتح  �ضبحي،  اخللفييّ  مقعدها 

ه العجوز وهمَّ  االأمين، واأم�ضك بذراع اأميّ

م�ضاعدته.  اإىل  �ضالح  ف�ضارع  باإنزالها؛ 

�ضوت واحد قد يغرييّ كليّ النتيجة كما 

��ه  اأميّ منه  طلبت  عندما  �ضبحي  ق��ال 

البيت.  ف  تركها  ال�ضنيّ  ف  الطاعنة 

واإذ راأى اأن�ضار �ضهيل املراأة تكاد ال تقوى 

على نقل قدَميها بني ابنها وحفيدها، 
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هبطوا بلمح الب�ضر، وحملوها اإىل فوق: 

اأميّ  �ضتيّ  يا  نحملك  اجلفون  »باأهداب 

تها  كنيّ بعهدة  تركوها  ثم  �ضبحي«. 

�ضالح  اأم��ا  الن�ضريات.  الن�ضاء  وبع�ش 

وامل�ضحك  الرجال.  طابور  ف  فوقفا  واأبوه 

ب�ضوتها  العجوز  اأدل��ت  ��ا  مليّ اأن��ه  املبكي 

تركنها  ال�ضندوق،  ف  ورقتها  واأ�ضقطت 

ت�ضتنجدان  ونعيمة  فراحت  هن؛  كليّ

مَبن يعينهما وال ِمن معني. هذا امل�ضهد 

َمن  واأك���ر  جميًعا.  النا�ش  اأ�ضحك 

ح رفعت بك. �ضحك كانوا اأن�ضار املر�ضيّ

وبداأت  الليل  وهبط  امل�ضاء  حليّ  عندما   

�ضبحي  ر  ت�ضميّ بالظهور،  االأولية  النتائج 

اأمام التلفاز، و�ضخ�ضت عيناه اإىل ال�ضا�ضة 

اأعلن  ما  وكليّ اأج��ف��ان.  لهما  ت��رفيّ  ال 

م لالأ�ضتاذ �ضهيل،  ة عن تقديّ مرا�ضل املحطيّ

فاتاًل  اًل  مهليّ االأر���ش  عن  �ضبحي  قفز 

لرفعت  ًما  تقديّ اأذاع  ما  وكليّ �ضارَبيه. 

ال،   . بالكر�ضييّ ب�ضربه  وهمَّ  لعنه،  بك، 

االأ�ضتاذ  يربح  اأن  �ضبحي  يهميّ  يكن  مل 

يخ�ضر  اأن  ه  يهميّ كان  ما  بقدر  �ضهيل 

رفعت بك وينك�ضر راأ�ش اأبي �ضوقي.

قالت  اطعْمها،  ان��زل  تخور.  البقرة   -  

نعيمة.

اأم  اأهي  اأهميّ  َمن  بعد.  قلياًل  لت�ضرْب   -  

االأ�ضتاذ �ضهيل؟!!

اإىل  ت�ضري  ال�ضاعة  ع��ق��ارب  ك��ان��ت   

عندما  الليل  منت�ضف  بعد  ال��واح��دة 

؛  ر�ضمييّ �ضبه  ب�ضكل  النتائج  اأُعلنت 

زوجته  وهزيّ  النوم،  غرفة  �ضبحي  فدخل 

من كتفها: »نعيمة، يا نعيمة. اأنائمة 

اأنِت؟«.

بني  وهي  �ضاألت  االأم��ر؟  ما  بك؟  ما   -  

غافية وم�ضتيقظة.

 - لقد فاز االأ�ضتاذ.

جال�ضًة  وا�ضتقامت  قالت  ��ا؟!  اأح��قًّ  -  

اأراك  ال  واأ���ض��اف��ت:  عينيها،  ت��ف��رك 

ا. ما احلكاية؟! �ضً متحميّ

كم  ا.  اأي�ضً الزفت  رفعت  ف��از  لقد   -  

ي اأن يخ�ضر!! كان بوديّ

النا�ش  بداأ  االأوىل  ال�ضباح  �ضاعات  منذ   

للتهنئة  االأ���ض��ت��اذ  دار  اإىل  يتقاطرون 

ن  ووح��دان��ا، وك��ان �ضبحي مميّ زراف��ات 

وا ا�ضتقبالهم ووداعهم، وحتى تقدمي  توليّ

القهوة واحللوى اإليهم. ومليّا هداأت الِرْجل 

ام، ق�ضد �ضبحي �ضعادة النائب  ة اأييّ بعد عديّ

املنتَخب ليطلب منه اأال ين�ضى الوظيفة 

التي وعده بها البنه، فا�ضتوقفه احلاجب 

عند الباب م�ضتو�ضًحا عن ا�ضمه وطلبه.

على  ��م  اأ���ض��ليّ اأن  اأري���د  �ضبحي.  اأن��ا   -  

االأ�ضتاذ.

ن  ���ض��اأدويّ و���ض��ل.  ق��د  اع��ت��رْب �ضالمك   - 

. ا�ضمك ف ال�ضجليّ يا عميّ

 - اأريد اأن اأراه دقيقتني لو �ضمحت.

االأ�ضتاذ  ت�ضتطيع.  ال  اأن��ك  اأخ�ضى   -  

رجال  من  بعدد  هاميّ  عمل  اجتماع  ف 

الدولة الكبار.

من  األ�ضنا  الفقراء،  ال  العميّ ونحن،   -  

من  �ضعادته  واأبلْغ  ادخْل  الدولة!!  رجال 

ف�ضلك اأنني اأريد مقابلته. قْل له فقط: 

�ضبحي ف الباب.

ودخل.  قال  هكذا  انتظْر.  ح�ضًنا،   -  

االأ�ضتاذ  �ضبحي  ملح  الباب،  فتح  ا  فلميّ

ني وجًها لوجه ي�ضربان  ورفعت بك جال�ضَ

ا  اأمييّ دم  ف�ضُ وي�ضحكان؛  الن�ضر  نخب 

اأنيّ  لوال  اأدراج��ه  يعود  ب��اأن  وه��مَّ  �ضدمة، 

ا به من غري  االأ�ضتاذ خرج اإليه و�ضاأله عميّ

اأن ميديّ يده مل�ضافحته. ف تلك اللحظة 

»ه��اِت  االأ�ضتاذ:  عبارة  �ضبحي  ر  تذكيّ

له«،  ْب جبينك اأقبيّ يدك اأ�ضافحها، وقريّ

كان  يوم  بيته  ف  له  قالها  التي  تلك 

يريد �ضوته.

 - ما حاجتك يا �ضبحي؟

 - ال �ضيء يا اأ�ضتاذ، ال �ضيء.

ابنك،  مو�ضوع  بنا�ٍش  ل�ضت  اأن���ا   -  

لكن...

 - لكن ماذا؟

ُيرام.  ما  على  لي�ضت  البالد  اأح��وال   -  

النووييّ  فاق  االتيّ األغى  االأمريكي  الرئي�ش 

كفيّ  على  ها  كليّ واملنطقة  اإيران،  مع 

اقت�ضاد  اأن  اأُخفيك  ال  اإين  ثم  عفريت. 

كبرية  م�ضانع  ة  ثميّ تراجع.  ف  العامل 

اأبوابها  وتقفل  الها  �ضت�ضرف عميّ كثرية 

العظمى  ال�ضناعية  ال���دول  رت  ق���ريّ اإذا 

احلرارييّ  االحتبا�ش  ة  حديّ من  التخفيف 

د االأر�ش. الذي يهديّ

اأ���ض��ت��اذ؟... تركُتك  يا  م��اذا  ة  - ح��ديّ  

�ضيفك،  بك  رفعت  اإىل  ُع��ْد  بعافية. 

احللول  اإي��ج��اد  اإىل  الله  ْقكما  وْليوفيّ

واملنطقة  ال��وط��ن  الأزم����ات  ال��ن��اج��ع��ة 

د العامَل. واملخاطر التي تهديّ

ا قدَميه واأذيال خيبته،   وعاد �ضبحي جارًّ

مطاأطئ  اخل��ط��وة،  بطيء  بيته  ودخ��ل 

ا �ضاألته زوجته  م القلب. ومليّ الراأ�ش، متفحيّ

بني  لتنفرج  ي  »�ضليّ اأجابها:  به،  ا  عميّ

كوكب  ي�ضيب  ولئال  واإيران،  اأمريكا 

وخرج  ق��ال،  م��ك��روه«. هكذا  االأر���ش 

ف  وقف  له،  ُفتح  ومليّا  جاره.  بيت  قا�ضًدا 

ا: »اأت�ضاحمني على ما  الباب حزين املحييّ

اآذيتك به يا جار؟«.

عن  ت��ن��ازل��ت  ي��وم  �ضاحمتك  لقد   -  

الدعوى ف خمفر الدرك.

ط   - ماذا!!! اأمل يفرجوا عني ب�ضبب تو�ضُّ

عند  ف  وتوقيّ قال  هكذا  االأ���ض��ت��اذ...!؟ 

يلفظ  اأن  كره  كاأنه  »اأ�ضتاذ«  كلمة 

اال�ضم.

يبت�ضم  �ضوقي  اأب��و  ق��ال  االأ���ض��ت��اذ!!!   -  

ويهزيّ راأ�ضه اإنكاًرا... على اأييّ حال دْعنا 

على  لله  احلمد  االآن.  ه��ذا  ك��ليّ  من 

�ضالمتك. ادُخل ادخل.

حمقى  من  ال�ضعب،  نحن  لنا،  يا   -  

اأركبناهم  َمن  نحن  األ�ضنا  لني!  مغفيّ

ن�ضكو  فلَم  وظهورنا!  اأعناقنا  على 

ر!! ونتذميّ

واقًفا ف  اأن تبقى  اأم  اأن تدخل  اأتريد   - 

الباب؟! �ضاأل بدعابة.

لديك  ب��ه. هل  اأق��وم  ل��دييّ عمل   - ال. 

من�ضار حديد يا جار؟

 - بالتاأكيد. تعال معي.

 نزل الرجالن اإىل الطابق ال�ضفلييّ حيث 

اأبو �ضالح املن�ضار، و�ضعد  ة؛ فا�ضتعار  العديّ

حتمل  التي  الق�ضبان  ون�ضر  ال�ضطح،  اإىل 

وال�ضورة  االأ�ضتاذ �ضهيل، وقذف بها  �ضورة 

من على ال�ضطح اإىل حتت.





هواج�س وحتدّيات

للبحوث  الرتبوي  املركز  رئي�ضة  ت�ضري 

ندى  ال��دك��ت��ورة  بالتكليف  واالإمن���اء 

البكالوريا  برنامج  اأن  اإىل  عويجان 

��ه  اأنيّ ال��دول  من  كثري  ف  اأثبت  ة  الدولييّ

وتو�ضيع  م  املتعليّ ة  �ضخ�ضييّ بناء  ف  ي�ضهم 

ه ف الوقت نف�ضه  اآفاقه ومهاراته، غري اأنيّ

وال  ال�ضكل  حيث  م��ن  ال  يتطابق  ال 

مع  التقييم  واأ�ض�ش  امل�ضمون  حيث  من 

املعادلة  اأن  ��دة  م��وؤكيّ اللبناين،  املنهج 

مع  تتعار�ش  الراهن  الوقت  ف  بينهما 

اأن  وتو�ضح  لبنان.  ف  التعليم  اأه��داف 

قات تربوية وهواج�ش وطنية،  هناك معويّ

اجتماعية-اقت�ضادية  وانعكا�ضات 

بح�ضب  وذل��ك  امل��ع��ادل��ة،  ه��ذه  تعرت�ش 

��ة  االأك��ادمي��ييّ الهيئة  اأجرتها  درا���ض��ة 

للبحوث  الرتبوي  املركز  ف  امل�ضرتكة 

واالإمناء.

تهديد لالنتماء الوطني

ز  تركيّ الوطني،  ال�ضعيد  على  اأواًل، 

ة  بنانييّ الليّ ة  الهوييّ اللبنانية على  املناهج 

ة  والهوييّ املواطنة  ة  ق�ضييّ وعلى  وفرادتها 

اأنيّ  حني  ف   ، العربييّ واالنتماء  ة  الوطنييّ

على  ز  يركيّ الدولية  البكالوريا  برنامج 

ة  ييّ غم من اأهميّ . وعلى الريّ املواطن العاملييّ

ُتطرح  ت�ضاوؤالت  ة  ع��ديّ فهناك  العوملة، 

ح��ول م��دى ت��اأث��ري ه��ذا ال��ربن��ام��ج على 

االنتماء الوطنييّ ومفهوم املواطنة ب�ضكل 

خا�ش واالنتماء العربي ب�ضكل عام.

فوارق اأ�صا�صية يف املواد التعليمّية

ة،  التعليمييّ امل���واد  اإىل  بالن�ضبة  ���ا  اأميّ

املنهجني.  بني  ة  اأ�ضا�ضييّ ف��وارق  فهناك 

ة  اإلزامييّ بناين  الليّ املنهج  يعتمد  فبينما 

ة  ماديّ ع�ضر  اإثنتي  اإىل  م��واٍد  ت�ضع  درا�ضة 

ال�ضهادة  ف��روع  بح�ضب  �ضنة  ك��ليّ  ف 

تربية 

اإعداد: رميا �صليم �صوميطوتعليم

العدد 104397

البكالوريا الدولية

�صهادة ل تراعي الهوّية الوطنية

اأم ج�صر عبور اإىل مزيد من املهارات؟

بعد م�صي اأ�صهٍر على اإقرار جمل�س النّواب معادلة �صهادة البكالوريا 

الدولية )IB( ب�صهادة البكالوريا اللبنانية للتالمذة اللبنانيني، عادت 

م�صاألة ال�صهادة الدولّية اإىل التداول يف اأو�صاط الطاّلب اّلذين تقّدموا 

عبء  منهم  البع�س  اأرهق  اأن  بعد  الثانوية،  املرحلة  لمتحانات 

جمل�س  قرار  يف  هوؤلء  وجد  واإذ  لالمتحان.  املطلوبة  املكّثفة  املواد 

يرافقها من  وما  الر�صمّية  ال�صهادة  اأعباء  للتفّلت من  فر�صة  النواب 

غري  الدولّية  ال�صهادة  اعترب  الآخر  البع�س  فاإن  نف�صّية،  �صغوطات 

من�صجمة مع اأ�ص�س املنهج اللبناين ومقّوماته، موؤّكًدا اختياره املنهج 

ول  الغريب.  قمح  على  بالده  زوؤان  اًل  مف�صّ عاّلته«  »على  الوطني 

يختلف و�صع العاملني يف احلقل الرتبوي عن و�صع الطاّلب جلهة 

الدولية �صهادة  البكالوريا  اأن  البع�س  الآراء، حيث يرى  الت�صارب يف 

هذا  موؤّيدو  يوؤّكد  حني  يف  الوطنّية،  هوّيته  املتعّلم  تُفقد  م�صتوردة 

املنهج اأهمّيته يف تنمية املهارات النقدية والبحثّية للمتعّلم ويف بناء 

ج�صر بني املدر�صة واجلامعة.

الدكتورة ندى عويجان



ولية  الثانوية، فاإن برنامج البكالوريا الديّ

اأن  كما  فقط.  م��واد  �ضت  على  يقوم 

بطريقة  �ضان  تدريّ والرتبية  التاريخ  مادتي 

مادة  ف  امل��درج��ة  فاالأبحاث  خمتلفة، 

فقط،  العاملية  القيم  تتناول  الرتبية 

املفاهيم  د  ي��زويّ لن  الطالب  اأن  يعني  ما 

الربنامج.  عن  الغائبة  الوطنية  والقيم 

عن  غائب  لبنان  تاريخ  فاإن  كذلك، 

ة، وعن موا�ضيع  منهج البكالوريا الدولييّ

م، ولهذا االأمر  البحث التي يختارها املتعليّ

تخ�ضع  االأبحاث  اأن  اإذ  كثرية،  حماذير 

وميكن  منه  امل�ضتقاة  امل�ضدر  ملعايري 

وقناعات  اأفكار  خلق  اإىل  ي  ت��وؤديّ اأن 

وقناعاتنا  ملبادئنا  خمالفة  اأو  خمتلفة 

ما ف ما خ�ش موقفنا من  الوطنية، ال �ضييّ

العدو اال�ضرائيلي.

فاإن  العربية،  اللغة  �ضعيد  على  ��ا  اأميّ

اإىل  يفتقر  ة  الدولييّ البكالوريا  برنامج 

غة املعتمدة ف املنهج اللبناين  معايري الليّ

اأو  حليل،  التيّ اأو  �ضو�ش  النيّ درا�ضة  جلهة 

حو. رف والنيّ ات ال�ضيّ تقنييّ

عدم تكافوؤ الفر�س

الدكتورة  تقول  اآخ���ر،  �ضعيٍد  على 

املناهج  ��ن  ت��وؤميّ اأن  يفرت�ش  عويجان، 

ة فر�ش تعليم مت�ضاوية جلميع  التعليمييّ

التالمذة، االأمر الذي ال ميكن حتقيقه 

ة.  والعاملييّ الوطنية  ال�ضهادتني  معادلة  ف 

جلميع  متاحة  تكون  ال  قد  فاالأخرية 

لكلفتها  نظًرا  ة  االجتماعييّ الطبقات 

منها  ي�ضتفيد  ال  وق��د  العالية،  ��ة  امل��ادييّ

ل  ي�ضكيّ ا  مميّ ة،  الر�ضمييّ املدار�ش  تالمذة 

والدميقراطية  العدالة  ملبادىء  انتهاًكا 

وتكافوؤ الفر�ش.

تعديل املنهج اللبناين

ت�ضيف رئي�ضة مركز البحوث واالإمناء 

ب�ضكٍل  ي�ضهم  التعليمي  الربنامج  اأن 

ف��اإذا  م،  املتعليّ ة  �ضخ�ضييّ بناء  ف  كبري 

م العاملي، �ضوف  اعتمد على �ضمات املتعليّ

هذا  فهل  انتماء،  الال  �ضيا�ضة  ف  ندخل 

نعار�ش  فاإننا  الأوالدنا؟ من هنا  نريده  ما 

من  ال�ضهادات  ا�ضترياد  مبداأ 

نحتفظ  اأن  ل  ونف�ضيّ اخل��ارج، 

اأن  على  الوطني  مبنهجنا 

نعمل  ردي��ف��ة  ب��رام��ج  ب��اإدخ��ال  نقوم 

الرتبوي،  املركز  ف  حالًيا  عليها 

ن التكنولوجيا والفنون  وهي تت�ضميّ

ت�ضهم  التي  املوا�ضيع  من  وغريها 

ومتنحه  م  املتعليّ مهارات  ية  تنميّ ف 

ها للتاأقلم مع  الفر�ضة التي ي�ضتحقيّ

دون  م��ن  العاملي  ه  التوجيّ

انتماءه  يخ�ضر  اأن 

الوطني.

 

ما هي 

البكالوريا الدولّية؟

البكالوريا  دب��ل��وم  منهج  ان��ط��ل��ق 

 1968 ال��ع��ام  ف  اإنكلرتا  م��ن  الدولية 

املرحلة  من  االأخريتني  ال�ضنتني  ي  ليغطيّ

الثانوية، وهو مطبق ف اأكر من ثالثة 

هذا  مينح  ال��ع��امل.  ف  م��در���ض��ة  اآالف 

جناحه  لدى  ال�ضهادة  الطالب  الربنامج 

منظمة  تريها  ر�ضمية  امتحانات  ف 

البكالوريا الدولية، ف وقت واحد: ف اأيار 

ملدار�ش ن�ضف الكرة ال�ضمايل، وف ت�ضرين 

اجلنوبي.  الكرة  ن�ضف  ملدار�ش  الثاين 

فهي  املعتمدة  الت�ضحيح  مقايي�ش  ��ا  اأميّ

ها. نف�ضها ف املدار�ش كليّ

بطلب  التقدم  حلامله  الدبلوم  يجيز 

مثل  ة  العاملييّ اجلامعات  اإىل  االنت�ضاب 

وكامربيدج  واأوك�����ض��ف��ورد  ال�ضوربون 

ت اإىل اإقرار  وغريها. ومن االأ�ضباب التي اأديّ

معادلته ب�ضهادة البكالوريا اللبنانية ف 

اأنه �ضهادة ممنوحة من  اب  النويّ جمل�ش 

منظمة دولية وال تتبع الأي بلد ومعتمدة 

ف اأكر من 120 دولة، ف حني اأن م�ضمون 

املنهج املعتمد ف هذه ال�ضهادة ي�ضاعد ف 

بناء هوية ثقافية متنوعة حترتم القيم 

وخ�ضو�ضية  العاملية من جهة  االإن�ضانية 

كل بلد وم�ضاحله من جهة ثانية، وال 

يتعار�ش مع اأهداف التعليم ف لبنان.

مرونة و�صمولّية

ميزة املنهج، بح�ضب الباحث الرتبوي، 

يت�ضف  ��ه  اأنيّ الغ�ضيني،  روؤوف  الدكتور 

بال�ضمولية والتوازن والعمق. فمن حيث 
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�ضت  ال��ربن��ام��ج  ن  يت�ضميّ ة،  ال�ضمولييّ

جم��م��وع��ات ت�����ض��م��ل ح��ق��ول امل��ع��رف��ة 

ة  م��اديّ درا���ض��ة  الطالب  وُي��ل��َزم  ال��ك��ربى، 

غات  الليّ منها:  ك��لٍّ  م��ن  االأق���ل  على 

االجتماعية  العلوم  )جم��م��وع��ت��ان(، 

واالإن�ضانية، العلوم االختبارية والطبيعية، 

الريا�ضيات، والفنون. كما ي�ضمل مقرًرا 

لتاأمني  املعرفة«  »نظرية  با�ضم  ا  خا�ضً

ال��رتاب��ط ب��ني امل��ع��ارف امل��ت��ن��وع��ة التي 

الدرا�ضة.  اأثناء  ف  الطالب  يكت�ضبها 

املنهج  اأن  الغ�ضيني  الدكتور  وي�ضيف 

االإلزام  بني  التوفيق  على  بالقدرة  ز  يتمييّ

واالختيار ف التعليم، فهو من جهة يلزم 

الكربى  املعرفة  حقول  بدرا�ضة  الطالب 

املذكورة اأعاله، ومن جهة اأخرى يف�ضح 

لهم املجال ف اختيار املادة التي يرغبون 

ف درا�ضتها ف كل حقل. وقد يقع اختيار 

العلمية  امل��واد  من  مزيج  على  الطالب 

اللبنانية  املناهج  بخالف  واالجتماعية 

عب  ال�ضُ ع��ل��ى  االخ��ت��ي��ار  تق�ضر  ال��ت��ي 

باملحتويات  الطالب  وتلزم  باأكملها 

كلها، وهذا ما ي�ضميه الغ�ضيني »نظرية 

ال�ضكك الرتبوية«.

كما  ��ا،  اأي�����ضً م��ت��وازن  املنهج 

لكونه  ال��غ�����ض��ي��ن��ي،  ي��ق��ول 

ة  ال�ضتيّ احلقول  بني  ي��وازن 

اأحدها،  تثقيل  دون  من 

اأن  الطالب  �ضاء  اإذا  اإاليّ 

اخت�ضا�ش  نحو  يتجه 

لغوي  اأو  علمي  معنييّ 

واملنهج  اإن�����ض��اين.  اأو 

يدفع  اإذ  ق  التعميّ ر  يوفيّ

درا���ض��ة  نحو  ال��ط��ال��ب 

اأرب���ع  اأو  م���واد  ث���الث 

املتقدم،  امل�ضتوى  على 

م���ا ي��ب��ن��ي ج�������ض���ًرا مع 

املرحلة اجلامعية. كما اأن 

امللزمة  لة  املطويّ البحثية  املقالة 

ف  ق  التعميّ ت�ضمن  طالب  لكل 

البحث  مهارات  وتنمي  املوا�ضيع  اأحد 

املنهج  وي�ضتمل  والتاأليف.  والتحليل 

خمت�ضر  بعنوان  معروفة  مادة  على  ا  اأي�ضً

الكامل:  العنوان  م��ن  م�ضتق   CAS
 Creativity - Action - Service
اجتماعية،  وخدمة  عمل  اإب���داع،  اأي 

والهدف منها تنمية الطاقات االإبداعية 

عرب اأن�ضطة مو�ضيقية وم�ضرحية وريا�ضية 

وك�ضفية وتنمية التزام خدمة املجتمع.

الدولية  البكالوريا  منظمة  ت�ضع 

خم��ط��ط��ات ال���درو����ش م��رف��ق��ة ب��اأدل��ة 

اأ�ضئلة  واأنواع  التعليم  واأ�ضاليب  املعلمني 

الذي  املحتوى  جانب  اإىل  االمتحانات 

املنهج  حمتوى  عن  كثرًيا  يختلف  ال 

االأ�ضاليب  ف  يكمن  والفرق  اللبناين، 

ب�ضورة خا�ضة.

خوف غري مرّبر!

ف  امل��ط��روح��ة  امل��خ��اوف  ع��ل��ى  ه  رديّ ف 

د  يوؤكيّ ة،  الدولييّ البكالوريا  منهج  �ضاأن 

الدكتور الغ�ضيني اأن ال خوف على اللغة 

ة ف  العربية اأو غريها من املواد التعليمييّ

فالربنامج  الدولية.  البكالوريا  برنامج 

لغتني  اخ��ت��ي��ار  التلميذ  على  يفر�ش 

باللغة  اإلزامه  املمكن  ومن  اأ�ضا�ضيتني 

كذلك،  منهما.  ك��واح��دة  العربية 

ما  املرونة  من  لديه  الدويل  الربنامج  فاإن 

واحلكومات  للمدار�ش  لالإجازة  يكفي 

اقرتاح برامج اأو مواد معينة �ضمن االإطار 

املنظمة  مع  بالتن�ضيق  للمنهج  العام 

التاريخ  م��ادة  اإ�ضافة  يتيح  ما  الدولية، 

اللبناين للطالب اللبنانيني.

م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ي���رى ال��دك��ت��ور 

الغ�ضيني اأن ما يثار حول التاأثري ال�ضلبي 

الوطني  وانتمائه  الطالب  ة  هوييّ على 

اجتاز  الذي  فالطالب  منطقي،  غري  هو 

يكون  اأن  يفرت�ش  املتو�ضطة  املرحلة 

الوطنية،  التن�ضئة  من  ته  ح�ضيّ نال  قد 

اأن  بحيث  الوطنية  قناعاته  ن  كويّ وقد 

م�ضاألة انتمائه الوطني ت�ضبح من القيم 

فاإن  وبالتايل  تتزعزع،  ال  التي  الثابتة 

العاملية  االإن�ضانية  القيم  على  الرتكيز 

�ضبق  ما  يلغي  ال  الدولية  البكالوريا  ف 

واأن غر�ش ف نفو�ش الطالب من م�ضاعر 

زها ويغنيها. ا يعزيّ وطنية واأمنيّ

ا�صترياد اأم اإعادة بناء؟

الرتبويني ما بني  اآراء  فيما تتاأرجح 

الدويل،  للربنامج  ومعار�ش  ٍد  موؤييّ

ف  وال��ت��الم��ذة  االأه���ل  يقف 

يختارون،  ما  ح��ول  ح��رية 

ي  واإذ يختار البع�ش التخليّ

الوطني  امل��ن��ه��ج  ع��ن 

يتما�ضى  يعد  مل  ال��ذي 

مع لغة الع�ضر مل�ضلحة 

ب���رن���ام���ج م�����ض��ت��ورد 

تطلعات  ي��ح��اك��ي 

ب وي�����ض��اه��م  ال���ط���اليّ

�ضخ�ضيتهم،  بناء  ف 

ما  االآخ���ر  البع�ش  ف��اإن 

اإمكان  على  يراهن  زال 

ة  الوطنييّ اإعادة بناء براجمنا 

قيا�ش  على  منهج  وتف�ضيل 

مبادئنا وحاجاتنا الوطنية، فع�ضى 

اأاليّ يطول االنتظار...

تربية 

وتعليم
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د االخت�ضا�ضي ف علم  يوؤكيّ

ل  اأويّ ��ل  امل��وؤهيّ العيادي  النف�ش 

الزواج  جناح  اأن  د  حمميّ ار  عميّ

العالقات  يكمن ف تنظيم 

بني اأفراد االأ�ضرة �ضمن قواعد 

واأ�ض�ش ثابتة يتم االتفاق على 

القف�ش  دخول  قبل  معظمها 

ل اإىل زواج  الذهبي بغية التو�ضيّ

اأنيّ  وي�ضيف  وناجح.  م�ضتقر 

ة  �ضر النجاح ف احلياة الزوجييّ

ل  يكميّ �ضريك  باختيار  يبداأ 

وروؤي��ت��ه  بتطلعاته  االآخ����ر 

تفر�ضه  م��ا  وي��ح��رتم  ل��الأم��ور 

م�ضوؤوليات  من  �ضراكتهما 

وواج���ب���ات. م��ن ه��ن��ا، فهو 

املقبلني  االأ�ضخا�ش  ين�ضح 

بع�ش  مبناق�ضة  ال��زواج  على 

ميكن  التي  ة  املهميّ االأم��ور 

عالقتهما  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  اأن 

بو�ضوح  واالت��ف��اق  ال��زوج��ي��ة 

حولها، كي ال يخطوا خطوة 

م�ضتقبلهما  باتاه  ناق�ضة 

املوا�ضيع  هذه  بني  من  مًعا. 

وتربية  العائلة،  دخ��ل  اإدارة 

االأهل،  مع  والعالقة  االأوالد، 

اخل�ضو�ضية  م�ضاحة  واحرتام 

لدى الطرفني.

 

اإدارة الدخل وامل�صاريف

من  امل��ايل  امل��و���ض��وع  يعترب 

التي  ��ا���ض��ة  احل�����ضيّ امل��وا���ض��ي��ع 

ق  يخجل املرء عادًة من التطريّ

يناق�ش  ما  ن��ادًرا  ل��ذا،  اإليها. 

االإن��ف��اق  م�ضاألة  اخلطيبان 

امل�ضاركة  ة  وكيفييّ امل���ايل 

حال  ف  ة  املنزلييّ امل�ضاريف  ف 

ك����ان ك��اله��م��ا ي��ع��م��ل. 

مناق�ضة  يجب  ��ه  اأنيّ وال��واق��ع 

ه��ذا االأم���ر بكل 

الإي�ضاح  �ضراحة 

ال����ت���������ض����اوؤالت 

ها:  كليّ املمكنة 

ه���ل ���ض��ت�����ض��ارك 

ال���������زوج���������ة ف 

املنزل،  م�ضاريف 

�ضتحتفظ  ها  اأنيّ اأم 

لنف�ضها؟  براتبها 

ه���ل ���ض��ي�����ض��اه��م 

اأح�����د ال��ط��رف��ني 

ذوي���ه  اإع���ال���ة  ف 

��ي  ب�����ض��ك��ٍل ك��ليّ

بعد  م��ا  ج��زئ��ي  اأو 

اأو  دي��ون  هناك  هل  ال���زواج؟ 

ة غري م�ضتوفاة  قرو�ش م�ضرفييّ

�ضيحملها اأحد الطرفني معه 

اإىل منزله الزوجي؟

ا اأن يراقب  من ال�ضروري اأي�ضً

ف  االآخ��ر  اأ�ضلوب  طرف  كل 

اإذا  ما  ملعرفة  امل��ايل  االإن��ف��اق 

اأو  بخياًل  اأو  ك��رمًي��ا  ك��ان 

فيه،  مبالغ  ب�ضكٍل  م�ضرًفا 

يهملون  ��ن  مميّ ك��ان  اإذا  اأو 

قون  يدقيّ اأم  امل��ادي��ة  االأم����ور 

فيها، فالكثري من الزيجات 

ب�ضبب  ة  م�ضاكل جميّ تعاين 

اإ�ضرافه  اأو  الطرفني  اأحد  بخل 

املفرط.

 

عمل املراأة

مطمئًنا  ال�ضاب  يكون  قد 

عاملة  ب��ام��راأة  ارتباطه  اإىل 

ت�����ض��ان��ده ف ظ���روف احل��ي��اة 

الفتاة  ر  تفكيّ فيما  ال�ضعبة، 

ف اللحظة التي ُتزفيّ فيها اأن 

الإدارة  غ  وتتفريّ العمل  ترتك 

منزلها، وقد يكون العك�ش 

اأن  مي��ك��ن  اإذ  ���ض��ح��ي��ًح��ا، 

امل���راأة،  عمل  ال��رج��ل  يرف�ش 

اأن  االأخ�����رية  ت��اأب��ى  بينما 

يغني  ما  كل  على  العرو�صني  بني  التفاق  ومت  الزفاف،  موعد  اقرتب 

والزينة  وال�صراب  الطعام  اإىل  القاعة  من  احلا�صرين،  وي�صعد  احلفل 

والأزهار، فثوب الزفاف واملو�صيقى والزّفة... ولكن مهاًل، هل اتفقتما 

على الأمور الأ�صا�صّية التي ميكن اأن توؤّثر �صلًبا اأو اإيجاًبا على م�صتقبلكما 

اإن  الزوجة؟...  وعمل  الأولد،  وتربية  املايل،  الإنفاق  عـن  مـاذا  مًعا؟ 

تندمـا يف  املو�صـوع كـي ل  النظـر يف  باإعـادة  تفعـال، فنن�صحكمـا  مل 

مـا بعـد.

هو وهي

اإعداد: رميا �صليم �صوميط
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اتفقتما على 

التفا�صيل

لكن ماذا 

عن الأمور 

الأ�صا�صّية؟



املنزل  ج��دران  داخل  ُت�ضجن 

ق ذاتها من  اأن حتقيّ من دون 

من  لذلك،  عملها.  خ��الل 

اخلطيبان  يعلن  اأن  ال�ضروري 

عمل  من  موقفهما  ب�ضدٍق 

املراأة واتخاذ قراٍر ب�ضاأنه.

اإجناب الأطفال وتربيتهم

االأ�ضخا�ش  معظم  ي�ضعى 

ب��ن��اء  ب��ه��دف  ال������زواج  اإىل 

لذا  االأطفال.  واإجناب  عائلة 

من  كل  د  يتاأكيّ اأن  يجب 

ف  االآخ��ر  ة  نييّ من  اخلطيبني 

ل  لتحميّ وا�ضتعداده  االإجن��اب 

املراأة  اأن  ومبا  ة.  امل�ضوؤولييّ هذه 

ال��ع��ام��ل��ة غ��ري ق����ادرة على 

ط��وال  اأطفالها  م��ع  البقاء 

الت�ضاور  املفيد  فمن  الوقت، 

االأ�ضرة،  تنظيم  ة  كيفييّ ف 

التي  اجلهة  على  وال��ت��واف��ق 

ف  ب��االأوالد  االهتمام  �ضتتوىليّ 

املنزل.  عن  االأم  غياب  فرتة 

من  الزوجان  كان  حال  وف 

ة  دينييّ اأو  ة  اجتماعييّ خلفية 

كل  ي��رغ��ب  ق��د  خمتلفة، 

وفق  االأطفال  تربية  ف  طرف 

ى عليها، ما  الطريقة التى تربيّ

لذا،  االأوالد،  ت  ت�ضتيّ اإىل  ي  يوؤديّ

�ضيغة  على  االت��ف��اق  يجب 

يحرتمها  للرتبية  ��دة  م��وحيّ

الطرفان ويلتزمانها.

الأهل وال�صدقاء

على  اخلطيبني  اتفاق  اإن 

االأه��ل  مع  العالقة  تنظيم 

من  الكثري  بهما  يجنيّ ق��د 

فما  ب��ع��د.  م��ا  ف  امل�ضاكل 

ل  تدخيّ م��ن  البع�ش  يقبله 

اخلا�ضة  �ضوؤونهم  ف  االأه��ل 

ال��ق��رارات  م�ضاركتهم  اأو 

قد  االأوالد،  برتبية  ة  املخت�ضيّ

ال��ذي  االآخ���ر  البع�ش  يرف�ضه 

ة ف املواقف  ينادي باال�ضتقاللييّ

اأخرى،  جهة  من  والقرارات. 

يجب على كلٍّ من الطرفني 

ب�ضراحة  راأي����ه  ي��ع��ل��ن  اأن 

ل  يف�ضيّ ك��ان  اإذا  م��ا  ح��ول 

ة  الغنييّ االجتماعية  احلياة 

الزيارات  وتبادل  باالأ�ضدقاء 

اأو  جمموعة،  �ضمن  واخل��روج 

املنزل،  ف  واال�ضرتخاء  االنزواء 

الزيارات  بتبادل  واالكتفاء 

من  قليل  عدد  مع  ة  الر�ضمييّ

االأ�ضدقاء.

م�صاحة احلرية

د  يوحيّ ال���زواج  اأنيّ  �ضحيح 

يلغي  ال  ��ه  ل��ك��نيّ ال���زوج���ني، 

��ة  ح��ري��ت��ه��م��ا ال�����ض��خ�����ض��ييّ

م�ضاحة  اإىل  وح��اج��ت��ه��م��ا 

��ة. ل��ذل��ك،  م��ن اخل�����ض��و���ض��ييّ

مناق�ضة  الطرفني  على  يجب 

ال�ضخ�ضية  احلرية  م�ضاحة 

منهما  كل  يحتاجها  التي 

ير�ضيهما  مب��ا  وحت��دي��ده��ا 

طرف  كل  يقبل  واأن  مًعا، 

م�ضاحة  هناك  تكون  ب��اأن 

ت��وؤذي  ال  ال��ت��ي  للخ�ضو�ضية 

تخ�ضي�ش  كمثل  ال����زواج، 

وق���ت مل��م��ار���ض��ة ه��واي��ة م��ا، 

مع  ال��وق��ت  بع�ش  ق�ضاء  اأو 

االأ�ضدقاء.

اخلطط امل�صتقبلية

يجب  التي  املوا�ضيع  م��ن 

اخلطط  ب��دق��ة،  مناق�ضتها 

كل  يتمنى  التي  وامل�ضاريع 

ف  حتقيقها  ال��ط��رف��ني  م��ن 

ل حلم  امل�ضتقبل. فقد ي�ضكيّ

ا لالآخر، وقد  اأحدهما كابو�ضً

امل�ضاريع ت�ضحية  اأحد  يحتاج 

من ال�ضريك هو غري م�ضتعد 

اأن  يفرت�ش  لذلك  لتقدميها، 

منذ  وا�ضًحا  امل�ضتقبل  يكون 

الطرفني كي ال  اأمام  البداية 

اإىل  الذهبي  القف�ش  ل  يتحويّ

منهما  كل  ى  يتمنيّ �ضجٍن 

الهروب منه.
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لتاأمني  اجلمهوري  احلر�ش  ل��واء  مطبخ  عمل  فريق  يجهد 

ة باملوا�ضفات املطلوبة ملا يفوق 1000 ع�ضكري  الوجبات الغذائييّ

ة اإىل 2000 ع�ضكرًيا(،  )قد ي�ضل العدد ف حاالت رفع اجلهوزييّ

ه به قائد اللواء العميد املغوار �ضليم خليل الفغايل  وهذا ما ينويّ

ة  ر جهود الفريق وعلى راأ�ضه قائد الكتيبة اللوج�ضتييّ الذي يقديّ

الرائد  والنقل  التموين  �ضرية  واآمر  اء عويدات  بريّ االإداري  العقيد 

االإداري ربيع يون�ش.

ال�ضروط  ة  بدقيّ ق  يطبيّ املطبخ  اأنيّ  اإىل  عويدات  العقيد  ي�ضري 

ب�ضكٍل  د  حتديّ التي  القوامة  ة  مديرييّ ت�ضعها  التي  واملوا�ضفات 

ة  وكيفييّ حت�ضريها  املطلوب  واالأطباق  االأطعمة،  اأنواع  يومي 

من  ة  اليومييّ حاجاتهم  ن  يوؤميّ مبا  ني  للع�ضكرييّ تقدميها 

ة. الغذاء وال�ضعرات احلرارييّ

�صل�صلة من املهمات

ل �ضل�ضلة  بعة ت�ضكيّ ة العمل املتيّ ويو�ضح العقيد عويدات اأنيّ اآلييّ

لوائح  امة  القويّ ة  مديرييّ م  تنظيّ ففيما  ات،  املهميّ من  مرتابطة 

التغذية  باإدارة  املطبخ  على  مون  القييّ يهتميّ  دة،  املوحيّ الطعام 

ة، مروًرا  الغذائييّ املواد  التدقيق ف ق�ضائم طلبات  انطالًقا من 

عملية  اإىل  و�ضواًل  املخازن،  ف  وتو�ضيبها  املواد  هذه  م  بت�ضليّ

الطهي وت�ضليم الوجبات للع�ضكريني.

املواد  تو�ضيب  ة  كيفييّ مراقبة  على  يون�ش  الرائد  ي�ضرف 

�ضجالت  ف  والتدقيق  وال��غ��رف  امل��خ��ازن  نظافة  عن  ف�ضاًل 

ة،  الغذائييّ ال�ضجالت  وف  دة  املربيّ والغرف  التربيد  اأجهزة  مراقبة 

ويراقب طريقة تنظيمها وي�ضع تكاليف املواد بح�ضب اأ�ضعار 

التلزي�م.

ة الإعداد  االأ�ضا�ضييّ ال�ضروط  ر  توفيّ ات  املهميّ ة ف تنفيذ هذه  الدقيّ

ة  التنفيذييّ ات  املهميّ مع  تتكامل  وهي  �ضليم،  ي  �ضحيّ غذاء 

االأخرى ف املطبخ.

املطبخ اأق�صام 

يتيح  غرف  ة  عديّ من  اجلمهوري  احلر�ش  لواء  مطبخ  يتاأليّف 

الغرف  فمن  املعايري.  اأف�ضل  وف��ق  الطعام  اإع��داد  توزيعها 

واخلبز  والفاكهة،  واخل�ضار،  والدجاج،  حوم،  الليّ دة حلفظ  املربيّ

من  ج��زء  منها  ك��ل  ف  يجري  اأخ���رى  غ��رف  اإىل  والبي�ش، 

العمل: تقطيع اخل�ضار، تقطيع اللحوم، طهو الطعام، غ�ضل 

حفظ  يتميّ  كذلك  وتعقيمها...  االأواين  تنظيف  ال�ضحون، 

احلبوب،  د:  حم��ديّ لنوع  منها  كل  �ش  خ�ضيّ خم��ازن  ف  امل��واد 

والزيوت. بات،  املعليّ

املعايري و�صالمة العمل

يرتكز العمل ف مطبخ لواء احلر�ش اجلمهوري على النظافة 

اأهمية  يقليّ  فال  العمل  ف  االجتهاد  ا  اأميّ ة،  اأ�ضا�ضييّ كقاعدة 

ة اللتزام هذين االأمَرين ت�ضمن  عن النظافة، واملتابعة امل�ضتمريّ

عدم ت�ضجيل اأي خطاأ.

جوائز 

اإعداد: ليال �صقر الفحلوتقدير

العدد 110397

مطبخ لواء احلر�س اجلمهوري:

الأول للمّرة الثانية

اأّوًل على �صعيد اجلي�س )وعلى  �صّنف مطبخ لواء احلر�س اجلمهوري 

املطبخ  فيها  التي يح�صل  الثانية  املّرة  لبنان(، وهي  �صعيد منطقة جبل 

على هذا الت�صنيف، اإذ كانت املّرة الأوىل يف العام 2008. اإجناز كبري متّثل 

الغذائّية بف�صل جهود فريق  النظافة وال�صالمة  اأف�صل معايري  يف حتقيق 

عمل متكامل.



ويقول العقيد عويدات ف هذا ال�ضياق: ي�ضميّ فريق العمل 36 

�ضمنهم  من  ع�ضكرًيا،   18 ا  يوميًّ منهم  يتواجد  ع�ضكرًيا 

وم�ضاعديهم.  طهاة   4

ًدا  موحيّ ��ا  زيًّ يرتدون  وهم 

��م��ة،  �����ازات م��ع��قيّ وق�����فيّ

لفحو�ضات  ويخ�ضعون 

وللك�ضف  ة  دورييّ ة  خمربييّ

��ي ل��ل��ت��اأك��د من  ال�����ض��حيّ

م��ط��اب��ق��ت��ه��م ل�����ض��روط 

ال��ن��ظ��اف��ة وال�����ض��الم��ة 

ة. ال�ضحييّ

امل�ضوؤولون  ال�ضباط  يعنى 

تعقيم  على  ب��االإ���ض��راف 

والغرف  واملخازن  االأواين 

��ة،  دة ب�����ض��ورة ي��وم��ييّ امل����ربيّ

التي تخ�ضع  املياه  د من نظافة  للتاأكيّ وتعتمد معايري �ضارمة 

والك�ضف  اخلزانات  تنظيف  عن  ف�ضاًل  دورًي��ا،  للتحاليل 

با�ضتمرار. عليها 

تنتهي جولتنا ف مطبخ 

اجلمهوري  احل��ر���ش  ل��واء 

الطعام  �ضالة  ف  ب��امل��رور 

منذ  تاأهيلها  اأعيد  التي 

ر �ضروط  فرتة على نحو يوفيّ

التحية  نلقي  ال��راح��ة. 

عني  موديّ اللواء  قائد  على 

ة ج��دي��دة:  ��د م���ريّ ف��ي��وؤكيّ

ز  والتمييّ النجاح  �ضريّ  اإنيّ 

مثابرة  ف  هو  العمل  ف 

الفريق واإخال�ضه وهذا ما 

فعله فريق مطبخنا.
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ت�صنيف املطابخ يف اجلي�س للعام 2017

1- مطبخ لواء احلر�ش اجلمهوري: االأول على �ضعيد منطقة 

جبل لبنان وعلى �ضعيد اجلي�ش.

على  االأول  �ضغبني:  البقاع-  منطقة  عام  مقر  مطبخ   -2

�ضعيد منطقة البقاع.

االأول على �ضعيد منطقة  3- مطبخ قاعدة بريوت اجلوية: 

بريوت.

منطقة  �ضعيد  على  االأول  مرجعيون:  موقع  مطبخ   -4

اجلنوب.

�ضعيد  على  االأول  ال�ضمال:  منطقة  عام  مقر  مطبخ   -5

منطقة ال�ضمال.



ريا�سة

اإعداد: 

روجينا خليل ال�صختورة

العدد 112397

لبنان اأّوًل يف بطولة اآ�صيا املفتوحة 

الثانية بالكيك بوك�صينغ

بالكيك  الثانية  املفتوحة  اآ�ضيا  بطولة  ف  اًل  اأويّ لبنان 

بوك�ضينغ

برعاية دولة رئي�ش جمل�ش الوزراء ال�ضيد �ضعد احلريري 

بوك�ضينغ،  للكيك  اللبناين  االحتاد  مع  وبالتعاون 

م االحتاد العاملي للعبة WKU، بطولة اآ�ضيا املفتوحة  نظيّ

مب�ضاركة  وذلك  ب��ريوت،  ف  الريا�ضية  املدينة  مالعب  على 

مبجموع  االأول  املركز  ف  حليّ  الذي  لبنان  بينها  من  دول   9

امليداليات اإذ ح�ضد 103 ذهبية، 109 ف�ضية و109 برونزية.

اللبناين  اجلي�ش  فريق  حليّ  م�ضارًكا،  فريًقا   28 بني  ومن 

وباإ�ضراف  الهند�ضة،  مديرية  من  تيماين  ب�ضام  املقدم  برئا�ضة 

املركز  ف  التوجيه،  مديرية  من  متراز  رئبال  النقيب  املدرب 

اجلدول  وفق  وع�ضكرييه  �ضباطه  فوز  اإثر  وذلك  ع�ضر،  الثاين 

االآتي:

بطولة اآ�صيا املفتوحة الثانية بالكيك بوك�صينغ

الت�ضنيفالوزنالفئةامل�ضابقةالقطعةالرتبةاالإ�ضم وال�ضهرة

االأولفوق 80 كلغفوق 35 �ضنةكيك اليتمديرية الهند�ضةمقدم مهند�شب�ضام التيماين

الثالثحتت 65 كلغ18 – 35 �ضنةاللوكيك�شفوج املغاويررقيبمهدي زعرور

الثالثحتت 75 كلغ18 – 35 �ضنةاللوكيك�شفوج املغاويرمعاونبالل تلجة

االأولحتت 55 كلغ18 – 35 �ضنة�ضيمي كونتاكتلواء امل�ضاة العا�ضرجمند )م.خ(فرا�ش عيد

الثالثفوق 90 كلغ18 – 35 �ضنة�ضيمي كونتاكتلواء امل�ضاة العا�ضرنقيبرئبال متراز

الثاينحتت 85 كلغ18 – 35 �ضنةاليت كونتاكتلواء احلر�ش اجلمهوريجمند )م.خ(رامي اجلمال

االأولفوق 80 كلغفوق 35 �ضنةاليت كونتاكتمديرية الهند�ضةمقدم مهند�شب�ضام التيماين

اجلي�س يتاأّلق يف �صباق املياه املفتوحة الأول
تاأليّق فريق اجلي�ش ف �ضباق املياه املفتوحة االأول 

وال�ضياحة  لل�ضيارات  اللبناين  النادي  نظمه  الذي 

ATCL ف خليج جونيه والذي �ضميّ ثالثة �ضباقات 
�ضباحة: 1، 3 و6كلم. اإذ حليّ ف م�ضابقة ال�1 كلم 

)21-39�ضنة(،  عجمي  حممد  اجلندي  من  كليّ 

املركز  ف  )40-49�ضنة(  زيعور  علي  اأول  واملوؤهل 

االأول، واجلندي خمايل مطر )16-20�ضنة(، والعريف 

علي عز الدين )21-39�ضنة( ف املركز الثاين. وف 

م�ضابقة ال�3 كلم، حليّ الرقيب اأول وائل زيادة )21-

39 �ضنة( ف املركز االأول. اأما ف م�ضابقة ال�6 كلم، 

جاك  اأول  وامل��ع��اون  ك��رتا  اإليا�ش  الرقيب  فحليّ 

خمايل )21-39 �ضنة( ف املركزين االأول والثاين.
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... ويحّل ثانًيا يف بطولة لبنان للجودو

... وثالًثا يف بطولة لبنان لكرة الطاولة

الثاين  املركز  ف  اجلي�ش  فريق  ح��ليّ   

بطولة  ف  م�ضاركة  اأندية  �ضتة  بني  من 

التي  اجل��ودو  ف  للرجال  العامة  لبنان 

نادي  ف  للعبة  اللبناين  االحتاد  مها  نظيّ

مي�ضال  الرقيب  ح��ليّ  اإذ  اأدم���ا،   – بوما 

املركز  من  كلغ(   90 )حت��ت  ال�ضوري 

املركز  ف  الع�ضكرية  للريا�ضة  العايل 

)حتت  احل��الين  حممد  والعريف  االأول، 

الفوج املجوقل، واجلندي  100 كلغ( من 

حممود علي )فوق 100 كلغ( من اللواء 

الثامن ف املركز الثاين. وحليّ ف املركز 

الثالث كليّ من العريف طالل العري�ضي 

البحرية،  القوات  من  كلغ(   60 )حتت 

وال��ع��ري��ف��ني ر���ض��اد 

ال��ع��ي��ن��ات��ي م��ن 

ف�����وج ال���ت���دخ���ل 

�ضعد  ور���ض��ا  االأول 

احلادي  اللواء  من 

)كالهما  ع�ضر 

كلغ(،   66 حتت 

اأول و�ضيم  واجلندي 

امل����وا�����ش )حت���ت 

من  ك��ل��غ(   73

مطار  عن  واملدافعة  احلرا�ضة  كتيبة 

دقو  ح�ضني  واجل��ن��دي  ال����دويل،  ب���ريوت 

احل��ادي  ال��ل��واء  م��ن  81 كلغ(  )حت��ت 

حممد  خدماته  املمددة  واملجند  ع�ضر، 

احلدود  فوج  من  كلغ(   90 )حتت  �ضعد 

الربية الثالث.

اأقيمت ف نادي املون ال�ضال – عني �ضعاده بطولة لبنان للدرجة 

اللبناين  االحت��اد  تنظيم  من  الطاولة  كرة  ف  للفرق  االأوىل 

للعبة ومب�ضاركة 12 فريًقا من بينهم فريق اجلي�ش الذي حليّ 

اإدلبي،  اأحمد  البحري  الركن  العقيد   : الثالث، و�ضميّ ف املركز 

الدين،  وائل �ضيف  اأول  املعاونون  اأحمد،  اأول علي حيدر  املوؤهل 

ح�ضني  اأحمد  العريفان  جرج�ش،  وربيع  الدقدوقي،  م�ضطفى 

حرب واأمين فقيه، واملجندون املمددة خدماتهم علي فح�ش، 

اأحمد م�ضطفى حرب وحممد فح�ش.

بطولة اجلي�س يف كرة امل�صرب
ع��ل��ى ���ض��ع��ي��د ب��ط��والت 

بطولة  اأق��ي��م��ت  اجل��ي�����ش، 

ملعب  على  امل�ضرب  كرة 

اجل��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة – 

فيها  و����ض���ارك  احل�����دت، 

رجال و�ضيدات من خمتلف 

ال��ق��ط��ع وال���وح���دات. وق��د 

النحو  على  النتائج  جاءت 

االآتي:

• فئة الرجال: حليّ املعاون 
من  الدقدوقي  م�ضطفى  اأول 

املركز  ف  اجلي�ش  مو�ضيقى 

املهند�ش  املقدم  االأول، تبعه 

اأرك���ان  م��ن  عبا�ش  وائ���ل 

اجلي�ش للعمليات - مديرية 

اال�ضتعالم ف املركز الثاين، 

زغيب  �ضيمون  واجل��ن��دي 

الع�ضكرية ف  الطبابة  من 

املركز الثالث.

ت  حليّ ال�ضيدات:  فئة   •
من  من�ضور  اإل��ي��ز  اجل��ن��دي 

للريا�ضة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز 

امل��رك��ز  ف  ال��ع�����ض��ك��ري��ة 

األي�ش �ضفري  االأول، واجلندي 

ف  لبنان  من منطقة جبل 

املركز الثاين.
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والفئات  للفرق  االحت��اد  كاأ�ش  ف  اجلي�ش  فريق  �ضارك 

العمرية ف األعاب القوى الذي اأقيمت �ضباقاته على مالعب 

االأوىل  املراكز  ع�ضكريوه  ق  وحقيّ اجلمهور،  �ضيدة  مدر�ضة 

على النحو االآتي:

كاأ�س الحتاد للفرق 

والفئات العمرية

يف األعاب القوى 

كاأ�س الحتاد للفرق والفئات العمرية يف األعاب القوى

الت�ضنيفالتوقيت / امل�ضافةامل�ضابقةالقطعةالرتبةاالإ�ضم وال�ضهرة

االأول11.04 ث100 مرتلواء امل�ضاة االأولعريفحمزة ح�ضن

الثاين11.06 ثفوج التدخل الثالثعريف�ضادي فرحات

االأول17.33 مرت110 مرت حواجزلواء احلر�ش اجلمهوريجمند )م.خ(خالد كنعان

االأول22.84 ث200 مرتلواء امل�ضاة احلادي ع�ضرجنديح�ضن من�ضور

االأول50.88 ث400 مرتلواء الدعمعريف اأولاأحمد حم�ضن

االأول1.01.92 د400 مرت حواجزلواء امل�ضاة االأولعريف اأولخالد من�ضور

الثاين1.02.28 دلواء احلر�ش اجلمهوريجمند )م.خ(خالد كنعان

االأول2.08.12 د800 مرتفوج املدفعية الثاينمعاونح�ضن كركلي

الثاين2.08.62 دفوج املدرعات االأولجنديكمال االأحمد

االأول4.28.48 د1500 مرتفوج املدفعية الثاينمعاونح�ضن كركلي

الثالث4.28.69 دلواء امل�ضاة االأولجندياأحمد علي

االأول10.16.09 د3000 مرت موانعلواء احلر�ش اجلمهوريرقيبحممد قدوح

الثاين10.17.20 دلواء امل�ضاة االأولرقيب اأولح�ضني قي�ش

5000 مرتلواء احلر�ش اجلمهوريعريف اأولبالل عوا�ضة

10000 مرت

االأول16.00.00 د

الثاين33.25.17 دلواء احلر�ش اجلمهوريمعاون اأولح�ضني عوا�ضة

الثالث35.44.77 دلواء احلر�ش اجلمهوريعريف اأولعمر عي�ضى

االأول43.03 مرترمي القر�شاللواء اللوج�ضتيجندي اأولرامي من�ضور

الثاين42.76 مرتلواء احلر�ش اجلمهوريرقيب اأولبدري عبيد

االأول15.66 مرترمي كرة حديديةلواء احلر�ش اجلمهوريرقيب اأولبدري عبيد

الثاين13.60 مرتفوج املدرعات االأولعريفعلي عبا�ش

االأول49.27 مرترمي الرمحلواء امل�ضاة االأولجندي اأولعبد الرحمان احلالين

الثاين48.35 مرتفوج التدخل اخلام�شجمند )م.خ(نبيل االأكومي

االأول29.20 مرتاإطاحة املطرقةمعهد التعليمرقيبجورج ها�ضم

االأول6.63 مرتوثب طويللواء امل�ضاة العا�ضررقيبحممد اإبراهيم طريجي

الثاين5.49 مرتلواء احلر�ش اجلمهوريجنديعبا�ش قبي�ضي

االأول1.80 مرتوثب عايللواء امل�ضاة احلادي ع�ضرعريفعلي الديراين

الثاين1.60 مرتلواء الدعمجنديحممد املوىل

االأول12.51 مرتوثب ثالثيلواء امل�ضاة احلادي ع�ضرعريفعلي الديراين





�أثناء  يف  حت�صل 

ح��و�دث  �ل�صباحة 

باأنو�عها،  �مل�صبقة  معرفتنا  من  �لرغم  وعلى  كثرية، 

ن�صبًيا.  �صعبة  م�صاألة  عليها  و�ل�صيطرة  جتّنبها  حماولة  تبقى 

فال�صباحة و�ألعاب �ملياه �لأخرى تعترب م�صدًر� من م�صادر �لبهجة 

و�لفرح، لكن �لتوفيق بني توفري �لأمان للطفل و�صعوره بالفرح 

�لتحّديات  �أو  �لعقبات  من  هو  �لريا�صة  هذه  ممار�صته  خالل 

ا خا�صة يف  �إعطاء �لطفل درو�صً �لتي تو�جه �لأهل. لذلك، فاإّن 

�ل�صباحة من �أف�صل �لطرق ل�صمان �صالمته، وم�صاعدته يف بناء 

�لثقة بنف�صه، �إمنا يجب �أن نعرف �لوقت �ملنا�صب للبدء بهذه 

�لدرو�س.

اآراء متباينة

لقد بات �صائًعا يف �لعديد من �لبلد�ن تعليم �لأطفال �ل�صباحة 

يف مرحلة مبكرة. فدرو�س �ل�صباحة ت�صاعد �لأولد يف �كت�صاب 

عادة �لبقاء يف �ملاء، وتعطي �لأهل فر�صة ممار�صة �ل�صباحة مع 

�ملقابل،  يف  معّينة.  بر�مج  خالل  من  �آمن  ب�صكل  �أطفالهم 

يف  فاعلّيتها  تثبت  مل  �لدرو�س  هذه  �إّن  �لأطفال  �أطباء  يقول 

�ل�صنة  جتاوزو�  �لذين  فالأولد  لالأطفال،  �لتاّمة  �ل�صالمة  تاأمني 

ما  �لذين  �أولئك  �أّما  �ل�صباحة،  �لعمر مبقدورهم ممار�صة  من 

ًعا فال ي�صتطيعون ذلك. وبر�أيهم، �إّن �إعطاء  يز�لون �أطفاًل ُر�صّ

مثل هذه �لدرو�س قد يكون مفيًد� فقط لإمناء عامل �لرت�بط 

�لعائلي بني �لأهل و�لأولد، �أّما تعّلم �ل�صباحة يف �لأ�صهر �لأوىل 

فيها،  م�صكوك  م�صاألة  �لطفل  عمر  من 

وقابلة للنقا�س.

من الثالثة وما فوق

�أ�صدرت �لأكادميية �لعاملية لطّب �لأطفال 

�ل�صباحة  درو���س  �إعطاء  بعدم  يق�صي  بياًنا 

�لثالثة  �ل�صنة  يتجاوزو�  مل  �لذين  لالأطفال 

�ل�صحية  �لأخطار  من  وح��ّذرت  �لعمر،  من 

و�لأط��ف��ال  �لأه���ل  تقا�صم  ع��ن  �لناجمة 

�إىل  �لبيان  �أ�صار  كما  �ل�صباحة.  �أحو��س 

�لتبّول  �إىل  �لأطفال  تدفع  �لد�فئة  �ملياه  �أّن 

�جلر�ثيم  تكاثر  �لنتيجة  تكون  وبالتايل 

من  يزيد  م��ا  �لأح��و����س،  يف  و�مليكروبات 

�صحية  لأم��ر����س  �لأط��ف��ال  تعّر�س  خماطر 

تربية 

اإعداد: ماري الأ�شقر - اخت�صا�صية يف علم النف�سوطفولة
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متى نعّلم 

اأولدنا ال�شباحة 

وكيف؟

من  اأكرث  ال�شغار،  على  ي�شعب 

التمّتع  رغبة  مقاومة  الكبار، 

وممار�شة  ال�شيف  ب�شم�س 

اإىل  بالن�شبة  فاملاء  ال�شباحة. 

بالت�شويق  مليء  عامل  الأطفال 

جتربة  ال�شباحة  وتعّلم  والبهجة، 

فيها الكثري من الفرح. ولكن هذه 

للقلق  م�شدًرا  ت�شبح  قد  الريا�شة 

والإزعاج للأهل.



وجلدية خمتلفة.

�ملنا�صب  �لعمر  ب��اأّن  �لقول  على  �خل��رب�ء  من  �لعدي�د  يجمع 

�لثالثة  �صن  من  يبد�أ  �ل�صباحة  يف  ��ا  درو���صً �لأط��ف��ال  لإعطاء 

هذه  �أ�ص�س  تعّلم  �لأولد  ي�صتطيع  �لعمر  هذ�  ففي  ف��وق،  وما 

�لريا�صة، كالع�وم وتوقيع حركات �لقدمني و�ليدين مما يزيد 

�عتمادهم على �أنف�صهم ويحررهم من �خلوف. ويقول �خلرب�ء 

بطريقة  �ملاء  عامل  ��صتك�صاف  �لطفل  �أمام  �ملجال  �إف�صاح  �إّن 

ريا�صة  �إتقانه  �جّتاه  يف  �لأوىل  �خلطوة  هو  ومنظمة،  تدريجية 

�ل�صباحة على �أ�ص�س �صليمة.

�ملياه  يف  �ل�صري  على  �لطفل  ت�صجيع  �إّن 

�لقدمني  �أعلى  م�صتو�ه  يتعّدى  �أن  دون  من 

و�صيلة  هو  �لكتفني،  و�أخ���رًي�  �خل�صر،  ثم 

�صحيحة وم�صمونة يعتاد �لطفل من خاللها 

مالم�صة �ملاء جل�صمه، ويكت�صف مدى قدرته 

على مقاومتها، ويف �لوقت نف�صه ي�صمح هذ� 

حيال  �لطفل  فعل  رّد�ت  مبعرفة  �ل��ت��دّرج 

�لتجربة �جلديدة.

بع�س  ممار�صة  يف  �لطفل  م�صاركة  �إّن 

�ل�صباحة،  �أحو��س  يف  �إليه  �ملحببة  �لألعاب 

�أمور  �لفقاقيع...  و�إحد�ث  باملاء  كالرت��صق 

ومو�جهة  بنف�صه  ثقته  تعزيز  �صاأنها  من 

خوفه من �ملاء. فالأطفال ي�صعرون بالثقة يف 

�لأجو�ء �لتي متنحهم �لر�حة و�لأمان. لذلك 

من �ل�صروري �أن تتحدثي مع طفلك عن �ملاء 

لها يف  يتعّر�س  قد  �لتي  �ملخاطر  له  وت�صرحي 

�أثناء �ل�صباحة من دون �إخافته. فاملق�صود هو 

�ل�صباحة  لي�صتطيع  �ملاء  �أن يفهم خ�صائ�س 

و�للعب فيها باأمان.

اإر�شادات �شرورية

لتجّنب حو�دث �ل�صباحة ينبغي مر�عاة �أمور �أ�صا�صية �أهمها:

• عدم �ل�صماح للطفل بالنزول �إىل �ملاء منفرًد�.
• حتذير �لأولد من �للعب و�للهو بالقرب من �أحو��س �ل�صباحة.
خبري  �صخ�س  مبر�فقة  �إل  �ملاء  يف  �لغو�س  من  �لأولد  منع   •

وبالغ.

• �إنذ�ر �لأولد بعدم دفع بع�صهم �لبع�س بقوة باجتاه �ملاء.
• �إرتد�ء �لذين ل يتقنون �ل�صباحة و�لأطفال 
�لذين مل يتجاوزو� �صن �لثالثة، �ل�صرتة �لو�قية 

قبل �لنزول �إىل �ملاء.

�لتي  �حلو�جز  تخّطي  من  �لأولد  منع   •
�صة لل�صباحة. حتّدد �ملنطقة �ملخ�صّ

يجب  �لحتياطات،  ه��ذه  �إىل  بالإ�صافة 

�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ج��ع��ل �ل��ط��ف��ل ي��ت��اأق��ل��م مع 

�لنتقال  ثم  وم��ن  �أوًل،  بالثياب  �ل�صباحة 

دوري��ة  بطريقة  وذل��ك  »�مل��اي��وه«  �إرت���د�ء  �إىل 

�إىل �ملاء �صاعة  �لنزول  ومنتظمة، وردعه عن 

للطفل  �ل�صماح  عدم  يجب  كذلك  ي�صاء. 

�ل�صهل  من  حيث  �مل��اء،  يف  رجليه  بو�صع 

يف  �ل�صقوط  وبالتايل  قدميه  �إح��دى  �ن��زلق 

�حلو�س.
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7 عوامل تتلف بطارية هاتفك

ب�صرعة؟  هاتفك  بطارية  تتلف  هل 

�إليك �حلّل:

ت�شتخدمها:  التي  التطبيقات  من  تاأّكد   -1

كل  ��صتنفاذ  ن�صبة  معرفة  ت�صتطيع 

تطبيق للبطارية، وقد �أثبتت �لأبحاث �أّن 

و�أبرزها  �لجتماعي  �لتو��صل  تطبيقات 

��صتهالًكا  �لأك���ر  ه��ي  في�صبوك، 

للبطارية.

2- ل تعّر�س هاتفك حلرارة مرتفعة: تر�وح 

 16 بني  للهاتف  �ملالئمة  �حل��ر�رة  درجة 

�أو  درج��ة   35 حل��ر�رة  تعّر�صه  درج��ة.  و25 

�أكر، يتلف �لبطارية ويعّطلها جذرًيا. 

على  �صلًبا  �حل��ر�رة  تدّن  يوؤّثر  كذلك، 

فهي  موؤّقت،  ب�صكٍل  و�إمن��ا  �لبطارية، 

ت�صتعيد عافيتها عندما ت�صبح يف حر�رة 

معتدلة.

كمبيوتر  با�شتخدام  هاتفك  ت�شحن  ل   -3

 :)sleep mode( ال�شكون  و�شعّية  يف 

يف  �لكمبيوتر  يكون  �أّل  ل  �ملف�صّ من 

 Standby و�صعية �ل�صكون �أو �ل�صتعد�د

Mode عند ��صتخد�مه ل�صحن �لهاتف، 
مو�ص�وًل  يك�ون  �أن  يج�ب  وكذل�ك 

بطاري�ة  تعّطل�ت  و�إّل  �صاحن�ه،  عل�ى 

�لهات��ف.

4- انتبه من الن�شاط غري املرئي: حني تغلق 

تنزيله على هاتفك  مّت  معّيًنا  تطبيًقا 

�لعمل،  عن  توّقف  �أن��ه  يعني  ل  فهذ� 

لتجّنب ذلك  �إنه يعمل يف �خللفية.  بل 

تكنولوجيا
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اإعداد: ندين البلعة خريالله

Google يحافظ على 
املواقع الأثرية

�أُط��ل��ق��ت جم��اًن��ا، م��ن خ��الل 

ل��ل��م�����ص��ح   Google خ���دم���ة 

 3D( �لدّقة  عايل  �لأبعاد  �لثالثي 

ت�صمل  جمموعة   ،)Scanning
�صياحًيا  موقًعا   25 م��ن  �أك��ر 

�أنحاء �لعامل، وذلك  من خمتلف 

 Cyark منظمة  م��ع  بالتعاون 

للم�صح و�لت�صوير.

با�صتخد�م  �مل�صروع  ه��ذ�  �أجن��ز 

�لرقمية  �لآث����ار  علم  تقنيات 

بالليزر  �مل�صح  فيها  مبا  �ملتطورة 
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 Drones طيار  دون  من  و�لطائر�ت 

�صمن  ن�صرت  �لتي  �ل�صور  للتقاط 

و�لثقافة  للفنون  غوغل  م�صروع 

Google Arts and Heritage، وقد 
يوم  مع  �مل�صروع  هذ�  �إطالق  تز�من 

�لرت�ث �لعاملي )18 ني�صان 2018(.

للرتميم  �لتقنية  ه��ذه  ت�صتخدم 

تدّمرت  تاريخّية  ملو�قع  �لفرت��صي 

من  ومتّكننا  �لع�صور،  م��ّر  على 

�فرت��صية فيها، ف�صاًل  �لقيام بجولة 

عادة  ميكن  ل  �أماكن  زي��ارة  عن 

بالإ�صافة  دخولها،  �أو  �إليها  �لو�صول 

�إىل توثيق �ملو�قع و�لهياكل و�ملعابد 

ب�صكٍل غري تدّخلي �أو تدمريي.

�ملوقع  زورو�  �خلدمة  ه��ذه  لتجربة 

https://artsandculture.:لآتي�

google.com/project/cyark

و�أط��ف��ئ حتديث  �لإع���د�د�ت  �إىل  �أدخ��ل 

 Background �خللفية  يف  �لتطبيقات 

.App Refresh
�إّن  دائ��م:  ب�شكٍل  البلوتوث  ت�شّغل  ل   -5

 Wireless صتخد�م �لت�صال �لال�صلكي��

بطاريتك.  على  يوؤثر  �أّن��ه  �إل  ر�ئ��ع،  �أمر 

ل  عندما   Bluetooth ت�صغيل  �أوق��ف 

ي�صيف  قد  فذلك  �إليه،  بحاجة  تكون 

�أي  �أكر على حياة بطاريتك  �أو  �صاعة 

مّدة ت�صغيلها.

املواقع  حتديد  خ��دم��ات  ت�شّغل  ل   -6

خدمات  �إّن   :Location Services
حتديد  وخ��دم��ات   Bluetoothو  GPS
 Hot Spot�و�ل �ل�صري  زحمة  �أم��اك��ن 

على  تق�صي  ولكنها  مفيدة،  وغريها 

�لإع��د�د�ت  �صجّل  �إىل  �أدخ��ل  �لبطارية. 

توقف  �أن  و�لأف�صل  ��صتعمالها،  لتحديد 

ت�صغيلها كّلها.

حني  دائًما:  م�شاءة  �شا�شتك  ترتك  ل   -7

تكون  ل  ح��ني  �أو  �ل��ب��ط��اري��ة  ت�صعف 

�مل�صاءة  �ل�صا�صة  ل�صتخد�م  م�صطًر� 

تخفيف  ميكنك  �لليل،  يف  ا  خ�صو�صً

قّوة ملعان �ل�صا�صة و�صوئها.

خطر امليكروويف جمّدًدا

�مليكروويف  �أفر�ن  ��صتخد�م  من  �لعلماء  فيها  يحذر  �لتي  �لأوىل  �ملرة  لي�صت 

يف ت�صخني �لطعام يف �لأو�ن �لبال�صتيكية، لكن �لأبحاث �أّكدت مزيًد� من 

 Indira IVF م�صت�صفى  من  علماء  �كت�صف  فقد  �ل�صياق.  هذ�  يف  �لأخطار 

Hospital يف نيودلهي بالهند، �أّن هذ� �ل�صتخد�م ي�صّكل خطًر� كبرًي� على 
�صحة �لإن�صان، �إذ »يوؤدي �إىل �رتفاع �صغط �لدم ويزيد من خطر �لإ�صابة بالعقم 

ومر�س �ل�صكري و�ل�صمنة و�ل�صرطان«.

وي�صري �لباحثون �إىل �أن هذه �لأو�ن تفرز خالل عملية �لت�صخني يف �مليكروويف 

وح�صب  �ل��دم.  �إىل  �لو�صول  و�صهلة  م�صرطنة  كيميائية  منها   %95 م��و�د، 

�إح�صائيات منظمة �ل�صحة �لعاملية، فاإّن هذه �ملادة �لكيميائية EDC مدّمرة 

لعمل �لغدد �ل�صماء يف �جل�صم، وباإمكانها �لتاأثري يف عملية �إفر�زه لهرمونات 

�لتنا�صلي  ن�صاط �جلهاز  فيها  �حليوية، مبا  ترتبط مبختلف عملياته  معينة 

و�لنمو و�لنوم و�لتئام �جلروح.



�لتهاب  لظهور  و�ح��د  �صبب  يوجد  ل 

هنالك  �إمّنا  �لأ�صخا�س،  عند  �ملفا�صل 

جمموعة من �لعو�مل �إذ� �جتمعت جتعل 

من �لإن�صان عر�صة لالإ�صابة بهذ� �ملر�س. 

�لخت�صا�صي  يذكر  �لعو�مل  هذه  من 

و�لعامود  و�ملفا�صل  �لعظم  جر�حة  يف 

�للبنانية  �جلمعية  عام  و�أمني  �لفقري، 

�جلمّيل،  بيار  �لدكتور  �لعظم  جلر�حة 

�لعو�مل �لور�ثّية. فوجود حالت �لتهاب 

�لعائلة �جليني يجعل  تاريخ  مفا�صل يف 

بالإ�صافة  به،  لالإ�صابة  ا  معّر�صً �ل�صخ�س 

�إىل �لعو�مل �خلارجية كالتدخني وعدم 

وتناول  �لريا�صّية  �لن�صاطات  ممار�صة 

�أنو�ع معّينة من �لأطعمة �لتي ت�صاعف 

�أعر��س هذ� �ملر�س.

ويوؤّكد �لدكتور �جلمّيل �أن �لت�صخي�س 

حقيقية  فر�صة  هو  للمر�س،  �ملبكر 

�لّتلف  من  �ملفا�صل  وحماية  للعالج 

تبد�أ  �لعالج  خطو�ت  �أوىل  و�لتاآكل. 

ب�صورة  و�للتهاب  �لأمل  م�صاد�ت  بو�صف 

لت�صل  ���ص��ري��ع��ة، 

�إىل  ب��ع��د  م���ا  يف 

ع�������الج م�������ص���ار 

�مل��ر���س ب���الأدوي���ة 

على  تعمل  �لتي 

�حلماية من وقوع 

بالعظام  �لأ���ص��ر�ر 

ظهور  ومتنع   ،cartilage و�لغ�صروف 

هذه  ب��ني  وم��ن  �ملفا�صل،  يف  ت�صوهات 

�لت�صّوهات �لتو�ء �ملفا�صل.

مهّمة  خطوة  بالغذ�ء  �لعالج  ويعترب 

يف معاجلة هذ� �ملر�س. ويوؤّكد �لدكتور 

حدوث  توّقع  ميكن  ل  �أن��ه  �جلمّيل 

�ملعجز�ت بعد �ّتباع نظام غذ�ئي ي�صاعد 

�أن  �إّل  �ملفا�صل،  �لتهاب  حم��ارب��ة  يف 

�آلمه  تخفيف  �إىل  توؤدي  �لأطعمة  بع�س 

ولي�س �لق�صاء عليها نهائًيا. وهو ين�صح 

�ملعّر�صني لالإ�صابة بهذ� �ملر�س بالآتي:

 Omega3�بال �لغنية  �لأغذية  تناول   -

كالأ�صماك  �لأك�����ص��دة،  وم�����ص��اد�ت 

و�ل�صومون(  و�ملاكريل  )�لتونة  �لدهنية 

و�للوز،  كاجلوز  �لنيئة  ر�ت  و�ملك�صّ

حتتوي  �لتي  �لغذ�ئّية  �ملتّممات  وجتّنب 

على �لأوميغا 6 و 9. فهذه �لأخرية ت�صّبب 

�للتهابات يف �جل�صم وتطلق �جلزئّيات 

�لأطعمة  لل�صرطان، ومن  �مل�صّببة  �حلّرة 

�جلانبون،  �ل�صّكر،  عليها:  �ملحتوية 

�مل��رت��دي��ال، �ل��زب��دة �مل��ذّوب��ة على درج��ة 

حر�رة عالية. وبالتايل يجب �لتاأكد من 

يحتوي  نتناوله  �لذي  �لغذ�ئي  �ملتّمم  �أّن 

على �لأوميغا 3 فقط.

بالذرة  �لأبي�س  �لدقيق  �لتعوي�س عن   -

غني  �لأبي�س  فالدقيق  و�ل�صوفان،  و�لأرّز 

بالغلوتني ومبا �أّن 20% من �صكان �لعامل 

�ملكّون،  ه��ذ�  على  ح�صا�صّية  يعانون 

�إىل  عليه  �ملحتوية  �لأطعمة  تناول  يوؤّدي 

ت�صّرر �جلد�ر �ملخاطي لالأمعاء مّما ي�صّبب 

�للتهابات ومن بينها �لتهاب �ملفا�صل.

قواعد 

اإعداد: ليال �شقر الفحلالتغذية

�لعدد 120397

يعّرف الطب التهاب املفا�شل على اأّنه التهاب 

درجات  حدوث  ي�شبب  املفا�شل  غ�شاء  يف 

ال�شباح  �شاعات  مع  تبداأ  الأمل  من  متفاوتة 

حركة  وتقّيد  النهار،  طوال  وت�شتمر  الأوىل 

هذا  نعالج  اأن  ميكن  فكيف  اليومية.  الإن�شان 

املر�س ونخّفف من اأعرا�شه من خلل الغذاء؟

كيف نحّد من 

التهاب املفا�شل

بوا�شطة الغذاء

الدكتور 

بيار اجلمّيل
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و�لأطعمة  �ملقلية  �خل�صار  ��صتبد�ل   -

تفوق  عالية  حر�رة  درجة  على  �ملطهّوة 

�خل�صار  �أو  بالفاكهة  مئوية  درج��ة   80

خفيفة  ح���ر�رة  درج��ة  على  �ملطبوخة 

�خل�صرو�ت  بني  ومن  هادئة.  نار  وعلى 

�ملر�س  مكافحة  يف  �ملهّمة  و�لفاكهة 

�لكيوي  �لكرز،  �ل��ربي،  �لتوت  �جل��زر، 

و�لفريز.

- �لبتعاد عن �حلليب لأنه يوؤّثر �صلًبا 

و�صرب  �للتهابات،  ويزيد  �ملفا�صل  على 

�لذي   C بفيتامني  �لغني  و�لع�صري  �مل��اء 

يغّذي �لغ�صروف.

ا ملن يتناولون  هذ� �لأمر �صروري خ�صو�صً

وُتفقد  للبول  مدّرة  لأنها  �ل�صغط،  �أدوي��ة 

مّما  �مل��اء  من  كبرية  كمية  �جل�صم 

 Acide Urique�يوؤّدي �إىل �رتفاع ن�صبة �ل

�ملفا�صل  و�لتهاب 

و�ل���ت���ك���ّل�������س، 

وت���ك���ّون �ل��رم��ل 

و�حل�����������ص�����ى يف 

�لكلى.

- تناول �لأطعمة 

بفيتامني  �لغنية 

�مل��وج��ودة   K2و  A
�حل�����ب�����وب  يف 

�ملحتوية  و�لأغذية 

�لطحالب  ع��ل��ى 

�لبحرية. وي�صدد �لدكتور �جلمّيل يف هذ� 

�لأطعمة  تناول  �صرورة  على  �خل�صو�س 

�لغنية بفيتامني K2 بالتز�من مع تلك 

�ملحتوية على فيتامني D )و�إذ� تعّذر ذلك 

ميكن ��صتبد�لها باملتمم �لغذ�ئي لهذ� 

فيقي  باليوم(،  مّرة  ويوؤخذ  �لفيتامني، 

ذلك من �أمر��س �لقلب ويخّف�س م�صتوى 

�لكولي�صرتول �ل�صار و�لكال�صيوم �ملحيط 

باأوعية �لقلب ويعّزز �صّحة �لعظام ويقّوي 

�ملفا�صل.

من  �أكرب  ة  ح�صّ تناول  من  �لتاأكد   -

غذ�ئّية  وجبة  من   %70 تو�زي  �ل�صلطات 

مقابل 30% من �للحوم �لغنّية بال�صوديوم 

و�لدهون �لتي حتّفز �للتهابات.

من  �جلمّيل  �لدكتور  ي��ح��ّذر  �أخ���رًي� 

بال�صوديوم  �لغنية  �ملعّلبة  �لأغذية  تناول 

من  تزيد  �لتي  �حلافظة  و�ملو�د  و�ل�صّكر 

وغري  كبري  ب�صكل  �للتهاب  ن�صبة 

مقبول.



اأطايب 

اإعداد: ليال �شقر الفحلال�شيف

• �ل�صيف ريت�صارد خمت�س
يف �لأطباق �لفرن�صية و�لعاملية

�لأطايب من 

خمتلف مطابخ 

�لعامل على �صفحات 

»�جلي�س«

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�شناف 

مميزة مع ال�شيف

ري�شار اخلوري

 الدجاج 

املح�شي بالأرز 

والقلوبات

• املكّونات:
ف����روج ك��ام��ل: 

ك����ي����ل����وغ����ر�م 

ون�صف.

�أو  �أم��ريك��ي  �أرز 

ب�صمتي: كوبان.

ب�صل: عدد2.

حلمة مفرومة: ن�صف كيلو.

زبدة: ملعقة كبرية.

زيت نباتي: ملعقة كبرية.

مكعب مرقة �لدجاج: عدد 2.

م�صتكة: حّبتان.

هال: حّبتان.

قلوبات م�صّكلة )حمّم�صة �أو مقلية(: 

ح�صب �لرغبة.

�صبع بهار�ت: ح�صب �لرغبة.

ة. بابريكا: ر�صّ

�صرحات حام�س: للزينة.

ملح: ح�صب �لرغبة.

عود  ك��ر�ف�����س،  )ك���ر�ت،  مطّيبات 

قرفة، جزر(: ح�صب �لرغبة.

 • طريقة التح�شري:

- يغ�صل �لأرز وينقع ملدة ع�صر دقائق قبل 

طهيه.

بالزبدة  ويقلى  ناعًما  �لب�صل  يفرم   -

نار متو�صطة حتى يذبل ثم  و�لزيت على 

ت�صاف �للحمة �ملفرومة و�لبهار�ت و�مللح.

-  ي�صّفى �لأرز وي�صاف �إىل �للحم �ملفروم 

وورقة  �مل�صحوقتني  �مل�صتكة  حبتي  مع 

�لدجاج  ومكّعبي  �لهال  وحّبتي  �لغار 

 4 و  �ل�صاخن،  �ملاء  من  قليل  يف  �ملذّوبني 

�لقلوبات  من  وحفنة  �ملاء  من  �أك��و�ب 

�مل�صّكلة. حترك �ملكّونات وترتك على 

نار خفيفة حتى تن�صج.

-  يفرك �لف�روج جّيًد� باحل�ام�س و�خل�ل 

جان�ًبا  ويت�رك  باملاء  يغ��صل  ثم  و�مللح، 

حتى ي�صّفى.

�إىل  �مل��ط��ب��وخ  �لأرز  كمية  تق�صم   -

حني  �إىل  �لأول  �لق�صم  ي��رتك  ق�صمني، 

�لثان يف جوف  �لق�صم  �لتقدمي، ويح�صى 

�لفروج �لذي يقّطب بو��صطة �إبرة وخيط، 

فيما يربط �لفخذ�ن و�جلانحان.

و�لبهار  بامللح  جم��ّدًد�  �لفروج  يفرك   -

ويو�صع  �لزيت،  من  وقليٍل  و�لبابريكا 

و�لكر�ت  �لغار  �أور�ق  فيها  �صينية  يف 

وتدخل  �لقرفة،  وعود  و�جلزر  و�لكر�ف�س 

ملدة  مئوية  درج��ة   200 ح��ر�رت��ه  ف��رن  �إىل 

�صاعة تقريًبا، �أو حتى ين�صج.

- يف �صحن �لتقدمي، يو�صع �لق�صم �لثان 

�ملطهو  �لفروج  وفوقه  �ملطبوخ،  �لأرز  من 

وب�صرحات  �مل�صّكلة  بالقلوبات  ويزّين 

�حلام�س ويقّدم مع �ل�صل�صة.

- �شل�شة الدجاج املح�شي:

• املكّونات:
زبدة: ملعقة كبرية.

طحني: ن�صف كوب.

مكّعبا  �أو  �لطازجة،  �ل��دج��اج  مرقة 

دجاج مذّوبان يف قليل من �ملاء �لد�فئ.

�صبع بهار�ت: ح�صب �لرغبة.

قرفة مطحونة: ح�صب �لرغبة.

ملح: ح�صب �لرغبة.

• طريقة التح�شري:
ي�صاف  ث��ّم  �لنار،  على  �لزبدة  ت��ذّوب   -

�إليها �لطحني وحترك، ثم مرقة �لدجاج 

و�لبهار�ت و�مللح.

- حتّرك �ملكونات ب�صورة م�صتمرة حتى 

تتما�صك.

�لعدد 122397



ال�شنيورة ال�شيداوية

• املكّونات:
�صمنة: 600 غر�م.

�صّكر بودرة: 600 غر�م.

طحني: كيلوغر�م و�حد.

مكّونات احل�شوة:

ف�صتق حلبي مطحون: ن�صف كيلو.

�صكر: 300 غر�م.

ماء �لورد: ح�صب �لرغبة.

التح�شري:  • طريقة 

ت�صرب  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي،  �خل���الط  يف   -

�ل�صمنة و�ل�صكر �لبودرة ملدة 5 دقائق، ثّم 

ا حتى تتكّون عجينة متما�صكة. ي�صاف �لطحني تدريجيًّ

- ترتك �لعجينة لرتتاح ملدة �صاعٍة تقريًبا على حر�رة �لغرفة.

�حل�صوة  بد�خلها  وتو�صع  �لو�صط،  من  بالإ�صبع  وتثقب  �لعجينة  تكّور   -

)�ملكّونة من �لف�صتق �حللبي �ملطحون و�ل�صكر وماء �لورد �ملمزوجني جّيًد�(. 

وت�صّف  �لقالب  ثّم تخرج من  �ل�صنيورة  ل�صنع  �لقالب �خلا�س  وتو�صع يف  تغلق 

وتو�صع يف  �لزبدة(،  بورق  �ل�صتعانة  )�أو ميكن  على �صينية مانعة لاللت�صاق 

ترفع  ثّم  فقط،  دقائق  ملدة خم�س  مئوية  درجة   220 م�صبًقا على  فرن حمّمى 

وترتك جانًبا حتى تربد وتقّدم.

Crabsticks �شلطة ال�شمندر وال�

• املكّونات:
�صمندر م�صلوق: حّبتان.

ذرة معّلبة: ن�صف كوب.

�أ�صابع Crabsticks: عدد 6.

خ�س �آي�صربغ: ن�صف حّبة.

ليمون: حبة و�حدة.

مايونيز: ملعقتان كبريتان.

ملعقتان  بل�صمي:  خل  �لتفاح،  خل 

كبريتان.

بندورة كرزية: حفنة.

كاجو حمّم�س: ح�صب �لرغبة.

فلفل �أ�صود: ح�صب �لرغبة.

�أوريغانو: ح�صب �لرغبة.

ملح: ح�صب �لرغبة.

• طريقة التح�شري:
و�لأوريغانو  �خلّل  مع  �ملايونيز  ُيخلط   -

و�لفلفل �لأ�صود و�مللح جّيًد� حتى تتجان�س 

�ل�صل�صة.

يق�صر  ث��ّم  ويقطع،  �ل�صمندر  يق�صر   -

وتفرم  بالطول،  ا  ح�ص�صً وُيقطع  �لليمون 

ة �لآي�صربغ. خ�صّ

و�ل���ذرة  و�ل��ل��ي��م��ون  �ل�صمندر  ي��و���ص��ع   -

يف  �لآي�صربغ  وخ�ّس  �لكرزية  و�لبندورة 

�ل�صل�صة  ت�صكب  ثّم  �لتقدمي،  �صحن 

�أخ��رًي�  برفق.  وُتقّلب  �ملكونات  ف��وق 

تو�صع �أ�صابع �ل�crabsticks )بعد ف�صلها 

م. عن بع�صها( و�لكاجو �ملحّم�س وُتقدَّ

ي��ن�����ص��ح �ل�����ص��ي��ف ري��ت�����ص��ارد 

من  قليل  ب��اإ���ص��اف��ة  �خل����وري 

عند  �لزبدة  �إىل  �لنباتي  �لزيت 

�لزيت  لأن  للقلي،  ��صتخد�مها 

�لحرت�ق  من  مينعها  �لنباتي 

بالتايل  ويحافظ  �صريعة،  ب�صورة 

على نكهة �لطعام.
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�جلائزة

400.000 لرية لبنانية

تقّدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�شابقة 

�س للفائزين فيها  »اجلي�س« لقّرائها وتخ�شّ

جوائز مالية قيمتها اأربعماية األف لرية 

لبنانية، توّزع بوا�شطة القرعة على اأربعة 

فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�شح داخل املربعات 

وتر�شل ال�شفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة اجلي�س  العنوان  اإىل  • تر�شل احللول 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« - 

»م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة 
ثكنات اجلي�س يف املناطق جميعها.

اآب 2018. • اآخر موعد لقبول احللول 20 
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
ق

اب
�ش

مل
 ا

ط
و

ر
��

�ش

ال�شم:......................................................................................................................................     الهاتف:.....................................................................................

العنوان:..............................................................................................................................................................................................................................................
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لريا�صة  م�صابقة  �أَه���ّم   �1

ك����رة �ل����ق����دم، ����ص���ارَك 

منتخبها يف نهائيات بطولة كاأ�س �لعامل 

2018، منتخب �صارك يف �لبطولة.

فيها،  و�صاركت  �لبطولة  ��صت�صافت   �2

يف  ���ص��ارك  منتخب  وحفظها،  �صانها 

�لبطولة.

يف  مدينة  م��ن،  نقرِتب  �أم��ط��ار،  ورك،   �3

�لوليات �ملتحدة.

�لأمريكية،  و��صنطن  ولي��ة  عا�صمة   �4

�أغّطي، �صبيه ونظري، �أرجَع �ل�صيء.

5� تغم�س وتغّط�س يف �ملاء، عا�صمة �أوروبية، 

نوتة مو�صيقية.

6� يتابع، ممثلة وعار�صة �أزياء كندية.

7� مت�صابهان، حرف جزم، يخاف ويجزع.

ن  نتح�صَّ �آخ��ر،  �ىل  مو�صع  من  ُينقل   �8

ونتزّين، حرف عطف.

تَعب،  �ل�صينما،  يف  مّثل  لبنان  9� مطرب 

نطوف حول.

10� �مُلده�صون، لوحة فنّية عاملية، نوع من 

�حلّيات.

ق�صاء  يف  بلدة  جم��ري،  �صاعر  للنفي،   �11

عاليه.

12� مت�صابهان، بحرية يف �أوروبا، �أذ�عوه.

�جلنائية  �ل�صرطة  منظمة  عائلة،   �13

�لدولية.

14� عاوَن.

15� �صاَح �لتي�س، حرف جزم.

16� ممثل كوميدي م�صري ر�حل.

17� ت�صّرفو� بحذق ومهارة مع، يقر�أ، حتّمَل 

�مل�صاّق، �أ�صرت و�أغّطي.

يف  ���ص��ارك  منتخب  و�رت���ف���َع،  �صَما   �18

�لبطولة، َفور�.

19� نفّهمهم �لكالم م�صافهًة، �أت�صّدى له 

و�أقاومه، �صعف، مت�صابهان.

منتخب  وهاجمو�،  فاجاأو�  طرب،  �آلة   �20

�صارك يف �لبطولة.

منتخب  �لبطولة،  يف  �صارك  منتخب   �21

�صارك يف �لبطولة، �إحدى �لقار�ت.

اأفقًيا:

يف عمودًيا: ����ص���ارك  م��ن��ت��خ��ب   �1

�ل���ب���ط���ول���ة، �إق���ل���ي���م يف 

�أمَلى. �لر�ئحة،  �لأرجنتني، بقل طيب 

�أغنية  �لبطولة،  يف  �صارك  منتخب   �2

لر�غب عالمة.

على  بالع�صا  ���ص��رَب  مت�صابهان،   �3

�إط���ار�ت  �ل��رب�ك��ني،  تقذفها  �ل��ظ��ه��ر، 

�ل�صيار�ت.

�صقيق  ر�ح��ل  م�صري  ممثل  دخ��ان،   �4

ر�حلني. ملخرجني 

�فريقية. م�صتِعل، جَمعه، عا�صمة   �5

ملجاأها. غناجها،  للتف�صري،   �6

�ل��ورود،  من  نوع  �أجنالها،   �7

و�لدتها.

طبل،  حْلم،  ور�أى،  �صادَف   �8

�أ�صرَع يف �مل�صي.

�صمري  �ل��ع��امل،  يف  جليدي  نهر  ث��ان   �9

مت�صل، متطاوع يف �لكالم مع.

وجتمعينها،  تلتقطينها  �أ���ص��رَع،   �10

و�حل�صب. �لأ�صل 

رئي�س جنوب  قتال ع�صكرية،  11� طائرة 

�صابقا. �فريقيا 

�نطلَق  لبنان  مغن  �لأمن،  قوى  من   �12

1981، يخرج ويظهر. من ��صتوديو �لفن 

ممثلة  لال�صتفهام،  باملكان،  نقيم   �13

�أ�َصّره يف نف�صه. �صورية، 

�حلبيب،  وطننا  وفا�صلو�،  فاو�صو�   �14

�لنب. ي�صتعمل مع  �صمري مت�صل، 

لأول  �لثوب  يلب�س  بّر�د،  �لوقت،  �صار   �15

بالأمر. مّرة، يظفر 

مثابر�  �ملكان،  ق�صَدت  عربية،  دولة   �16

ومو�ظبا.

ممثلة  ب��ال��در�ه��م،  �مل�����ص��روع  مت��ّد   �17

�ملر�س. ر�حلة، عاودُه  بريطانية 

�أمه  بو�صاية  ملَك  �لوعل،  ولد  فّزَع،   �18

مو�صيقية. نوتة  زنوبيا، 

باخلرب،  �أخرَب  �لنوم،  ثقلة  �أكاتب،   �19

�لبطولة. �صارك يف  منتخب 

بال�صيء،  ن��ق��ّر  وك���ان���َف،  ع��ا���ص��َد   �20

بطولة  يف  ���ص��ارك  منتخب 

�لعامل. كاأ�س 

ال�ف�ائ�زون:

م�صابقة عيد �لعّمال

�لعدد �لرقم 395

ال�ف�ائ�زون:

م�صابقة عيد �لعّمال

�لعدد �لرقم 395

اأول ح�شني غازي م�شطفى • املعاون 
لو�ء �مل�صاة �لعا�صر.

اأول جرج�س رزق. • الرقيب 
لو�ء �حلر�س �جلمهوري.

• الرقيب حممد غازي م�شطفى
لو�ء �مل�صاة �لثان ع�صر.

• العريف م�شطفى بدور
فوج �حلدود �لربية �لأول.
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�بت�صامة

�أفر�ح

�عتناء

�حرت�م

بناية

بيوت

بوخار�صت

بكفيا

ثانية

ثقة

جحافل

ح�صارة

ح�صة

حو�ر

خلود

خريطة

درة

رونالدو

ر�صالة

�صتوكهومل

�صياحة

�صمعة

�صنديد

�صقور

�صحيفة

�صابون

عجب

ع�صجد

عيناتا

عامر

غزل

فريتاون

فند

ق�صر

قافلة

قرب�س

قنديل

كنار

لبنان

ليما�صول

حلوم

مباريات

معامل

موريتانيا

نيودلهي

هومريو�س

ياوندي

يخت

يا�صمني
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مارتن كلبروت:

 �1743( �أملان  كيميائي 

�إك��ت�����ص��َف   .)1817

�لتيتان و�لأور�نيوم. و�إبنه 

هايرني�س، له موؤلفات يف 

�للغات �لترتية.

 

فلهلم اأينتهوفن:

 �1860  ( هولندي  طبيب 

1927( . �أول من ��صتعمل 

�لكهربائي  �لت�صوير 

للقلب. نال جائزة نوبل 

.1924

 

لورن�س كلين:

�أمريكي  �قت�صاد  عامل 

) 192� 2013(. له در��صات 

هامة عن �لقت�صاد، نال 

جائزة نوبل 1980.

 

قامو�س �صغري

احلل بني يديك

�صعبة �حلل�صهلة �حلل
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هل تريد �أن 

تكت�صف ما 

هو خمّباأ يف 

د�خل �ل�صورة؟

ما عليك 

�إّل �أن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�صطها، على 

�أن تكون  

�مل�صافة قريبة 

جًد�، ثم حاول 

بعد ثو�ن �أن 

تبعد �ل�صورة 

تدريًجا، 

حماوًل �أن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�صل �إىل 

روؤية �لأ�صكال 

�لثالثية 

�لأبعاد �لتي 

�صتظهر 

�أمامك. 
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العميد علي قان�شو

مدير التوجيه

�شروح العلم

عبارة

فهي  �جليو�س،  بنيان  يف  �أ�صا�صًيا  ركًنا  �لع�صكرية  و�ملعاهد  �لكّليات  ُتعترب 

مر�حل  عدة  �صمن  �ل�صابط  فيها  ميّر  �أكادميية  منظومة  مبجموعها  متّثل 

خالل ترّقيه يف �حلياة �لع�صكرية، فيتلقى ما ينا�صب رتبته من علوم ومناهج، 

�مل�صتقبلية. ول �صك  �لنهو�س مبهامه  �إىل  توؤّهله  �لتي  �ملعارف  ويت�صّلح باأحدث 

�للبنان حتتّل مكانة ممّيزة بني جيو�س  �جلي�س  و�ملعاهد يف  �لكّليات  �أّن  يف 

�ملنطقة و�لعامل.

ل يخلو �لطريق �لذي ي�صلكه �صباطنا من �خلطو�ت �جلريئة و�خلطر و�لبطولة 

و�لإقد�م، ول يخلو كذلك من �جلهد �لفكري و�لإبد�ع �لعلمي، و�ل�صهر و�لكّد 

يف �صبيل حت�صيل �لعلوم وتطوير �لذ�ت، و�صوًل �إىل �لنجاح و�لتفّوق. وقد �صهد �لعديد 

من �لكّليات �لعليا يف �لعامل على تفّوق �صباطنا من خمتلف �لرتب و�مل�صتويات، 

من �لذين تابعو� دور�ت يف �خلارج و�أثبتو� تفّوقهم على زمالئهم يف �لدر��صة.

لي�س غريًبا �إًذ� �أن ت�صّخر �لقيادة جزًء� كبرًي� من �إمكاناتها لتطوير �لكّليات 

�ّتخاذ  على  لقدرتهم  وتطويًر�  �لقادة،  مل�صتوى  رفًعا  ذلك  يف  �أّن  لعلمها  و�ملعاهد، 

�لقر�ر �ل�صحيح يف �أحلك �لظروف.

�لعماد  �لعماد مي�صال عون، وح�صرة  زيارة فخامة رئي�س �جلمهورية  وقد جاءت 

قائد �جلي�س �إىل كّلية فوؤ�د �صهاب للقيادة و�لأركان لت�صّب يف هذ� �لجتاه. فهي 

�لزيارة �لأوىل �لتي يقوم بها رئي�س جمهورية �إىل هذ� �ل�صرح �لتعليمي �ملمّيز، كما 

�أّنها ر�صالة و��صحة تبنّي �أهمية كّلياتنا �لع�صكرية وموقعها يف �جلي�س، وكذلك 

ح�صورها �لفاعل بني �جلامعات �لوطنية، بحيث باتت ت�صتقبل جمموعة كبرية 

�ملرموقة  �ل�صهاد�ت  و�ملدن، ومتنح عدًد� من  �لع�صكري  �لبعد  ذ�ت  �لدور�ت  من 

�صمن عدة �خت�صا�صات.

خال�صة �لقول �أّن �قرت�ن �لإر�دة �ل�صلبة بالفكر �لعلمي �ملتقدم، هو خري �صمانة 

للجي�س، �صمانة جتعل �للبنانيني و�ثقني من �أد�ء �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية يف جميع 

�لظروف. 
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