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حتقيق ع�سكري

يوميات اأمنية

والإقدام  البطولة  مواعيد  من  موعًدا  كان  �سباط   26 فجر 

يف روزنامة جي�سنا، الذي نّفذ عملية نوعية يف راأ�ش بعلبك 

�ساعقة  �سربة  مبثابة  وكانت  �ساطًعا،  اإجن��اًزا  �سّكلت 

خمّلفني  ففّروا  الوعرة،  اجلرود  يف  نني  املتح�سّ لالإرهابيني 

جثث قتالهم وكميات من الأ�سلحة والأعتدة.

�سنوات  اأرب��ع  نحو  منذ  اجلوية  حامات  قاعدة  اأن�سئت 

حتقق  ما  اإىل  �سريعة  نظرة  ويف  اليوم،   .)2010/11/25(

واأثمرت.  بذلت  جلهود  التحية  اأداء  واجًبا  يبدو  فيها، 

فالقاعدة اأ�سبحت »احتياط تدّخل �سريع«، جاهز لأداء اأي 

مهمة طارئة اإىل املهمات العادية والروتينية.

جرود  يف  لالإرهابيني  مت�سدًيا  مهماته  اجلي�ش  يتابع  فيما 

وقوى  اجلي�ش  من  م�سرتكة  قوى  بداأت  ال�سرقية،  ال�سل�سلة 

�سهر  من  ع�سر  الثالث  فجر  العام،  والأمن  الداخلي  الأمن 

�سباط املن�سرم، تنفيذ خطة اأمنّية وا�سعة يف منطقة البقاع، 

�سملت عمليات دهم واإقامة حواجز وت�سيري دوريات.
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االأو�س�ع يف البق�ع وت�أمني اال�ستقرار

يف لق�ءات وزير الدف�ع الوطني

الدفاع  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  ا�ستقبل 

الوطني �سمري مقبل، يف مكتبه يف الوزارة، النائب اإميل 

رحمه الذي اأطلعه على الو�سع يف منطقة راأ�س بعلبك 

اأبناء املنطقة حيال ما  اإليه ما ي�سعر به  واجلوار، ونقل 

النائب  واأكد  بعلبك وحميطها.  راأ�س  يجري يف جرود 

يف  لبطوالته  وتقديرهم  للجي�س  االأهايل  تاأييد  رحمه 

والتكفريّية،  االإرهابّية  املجموعات  هجمات  �سّد 

وتطّرق  له.  وامل�ساندة  الدعم  لتقدمي كل  وا�ستعدادهم 

وحدات  بداأت  التي  االأمنية  اخلطة  اإىل  ا  اأي�سً البحث 

بعنا�سر  معّززة  البقاع،  منطقة  يف  تنفيذها  اجلي�س 

من قوى االأمن الداخلي واالأمن العام.

كما ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني، الوزير ال�سابق وئام 

اأفق تناولت جممل التطّورات  واأجريا مًعا جولة  وهاب 

تاأمني  مو�سوع  اإىل  اإ�سافة  امل�ستجدات،  واآخر  املحلية 

متكينها  بغية  الع�سكرية  للموؤ�س�سة  الالزم  الدعم 

من موا�سلة الت�سدي للتكفرييني. ويف هذا االإطار، نّوه 

الوزير وهاب »بجهود دولة الرئي�س مقبل يف تاأمني كل 

�سرورة  »هناك  اأّن  موؤكًدا  اجلي�س«،  لدعم  الفر�س 

لال�ستثمار باالأمن، وعلى كل امل�سوؤولني يف ال�سلطتني 

الت�سريعّية والتنفيذّية، اأن يتجاوبوا مع هذا اال�ستثمار 

على  تقع  الذي  النواب  جمل�س  يف  �سّيما  ال  بالتحديد، 

اال�ستثمار  م�ستلزمات  كل  تاأمني  م�سوؤولية  عاتقه 

باالأمن«.

لالأمن  العام  باملدير  الدفاع  وزير  اجتمع  كذلك، 

العام اللواء عبا�س ابراهيم الذي اأطلعه على ن�ساطات 

اإىل  اإ�سافة  االأم��ن،  على  احلفاظ  جم��ال  يف  املديرية 

امل�ساعي املبذولة التي يقوم بها واالت�ساالت التي يجريها 

التداول  جرى  كما  املخطوفني.  الع�سكريني  الإطالق 

االأمنّية  االأج��ه��زة  خمتلف  بني  القائم  التن�سيق  يف 

يف  �سّيما  ال  اال�ستقرار،  وتاأمني  االأمني  الو�سع  ل�سبط 

�سبكاته  يف  املن�سوين  ومالحقة  االإره��اب  مكافحة  جمال 

واملتعاونني معه يف الداخل اللبناين.

املحكمة  هيئة  مقبل  الوزير  ا�ستقبل  اأخ��رى،  جهة  من 

الركن  العميد  رئي�سها  جانب  اإىل  �سّمت  التي  الع�سكرية 

اأبو  ريا�س  االأول  الع�سكري  التحقيق  قا�سي  ابراهيم،  خليل 

�سقر  القا�سي  املحكمة  هذه  لدى  احلكومة  مفّو�س  غيدا، 

طاين  القا�سي  الع�سكرية  التمييز  حمكمة  رئي�س  �سقر، 

القا�سي  االأخ��رية  املحكمة  لدى  احلكومة  ومفّو�س  لطوف 

عمل  حول  اللقاء  خالل  البحث  وترّكز  �سمرا.  اأب��و  �سربل 

الوزير مقبل على  اأثنى  التحقيقات. وقد  املحكمة وجمريات 

الراهنة  الظروف  ظل  يف  »بدورها  منّوًها  املحكمة«،  »ن�ساط 

والنهج املّتبع لتاأمني العدالة املطلوبة«.

ا�ستقباالت 

الوزير
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ا�ستقباالت 

القائد

ال�سفري الفل�سطيني وم�سوؤول حركة فتح�سفري اململكة العربية ال�سعودية

ق�ئد اجلي�ش ي�ستقبل �سفراء

مكتبه  يف  قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�س  قائد  ا�ستقبل 

 ،Patrice Paoli ال�سيد  فرن�سا  �سفراء:  من  كاًل  ال��ريزة،  يف 

وفد  راأ�س  على   Dimas Samodra Rum ال�سيد  واأندوني�سيا 

العربية  واململكة   ،Victor Mircea ال�سيد  ورومانيا  مرافق، 

ال�سعودية ال�سيد علي عوا�س الع�سريي.

االأمنّية يف  االأو�ساع  اللقاءات م�ستجدات  وقد عر�ست خالل 

لبنان واملنطقة والعالقات الثنائية.

اأ�سرف  ال�سيد  الفل�سطيني  ال�سفري  قهوجي  العماد  وا�ستقبل 

دبور يرافقه امل�سوؤول يف حركة فتح ال�سيد عزام االأحمد. وتناول 

البحث �سوؤوًنا تتعّلق باأو�ساع الاّلجئني الفل�سطينيني يف لبنان.

ال�سفري الفرن�سي

ال�سفري الروماين ال�سفري الأندوني�سي



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 8357

... وم�سوؤول العالق�ت الع�سكرية – الدولية الفرن�سي

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، م�سوؤول العالقات 

 Delort – LAVAL اللواء  الفرن�سية  الدولية   – الع�سكرية 

على راأ�س وفد مرافق. وتناول البحث عدًدا من الق�سايا الراهنة، 

اإىل  االإره��اب،  مكافحة  جمال  يف  امل�سرتك  التعاون  ا  خ�سو�سً

جانب العالقات الثنائية بني جي�سي البلدين.

... ووفًدا اأمريكًي�

م�سوؤول  �سّم  اأمريكًيا  وف��ًدا  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

ة للجي�س اللبناين يف وكالة  برنامج امل�ساعدات االأمنّية املخ�س�سّ

 ،Stephen Moree التعاون واالأمن الدفاعي االأمريكي ال�سيد

اخلارجية  وزارة  يف  الع�سكري   – ال�سيا�سي  املكتب  وم�سوؤولة 

االأمريكية ال�سيدة Kery Johnson يرافقهما ملحق الدفاع 

االأمريكي يف لبنان العقيد Antonio Banchs. وجرى البحث 

يف عالقات التعاون بني جي�سي البلدين، و�سبل تطوير برنامج 

امل�ساعدات االأمريكية يف �سوء امل�ستجدات الراهنة.

... وق�ئد قّوات االأمم املتحدة املوؤقتة يف لبن�ن

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، قائد قّوات االأمم املتحدة املوؤقتة 

االأو�ساع  يف  معه  وبحث  بورتوالنو،  لوت�سيانو  اجلرنال  لبنان  يف 

القائم بني  بالتعاون  �سلة  ذات  وم�سائل  على احلدود اجلنوبّية 

اجلانبني.
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النائب الوليد �سكريةالنائب زياد القادري

النائبان خالد زهرمان ون�سال طعمةالنائب �سليم كرم

وفد من حزب الكتائبالنائب ريا�س رحال

... ونّواًب�

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، النّواب ال�سادة: زياد القادري، الوليد �سكرية، �سليم كرم، خالد زهرمان 

ون�سال طعمة، وريا�س رحال.

�سا�سني  �سا�سني  واملحامي  ماروين  واإيلي  اجلمّيل  �سامي  النائبني  �سّم  الكتائب  حزب  من  وفًدا  التقى  كما 

يرافقهم وفد من روؤ�ساء بلديات وخماتري �سرقي زحلة. وتناول البحث التطّورات الراهنة يف لبنان واملنطقة، حيث 

اأ�ساد الزائرون بالت�سحيات اجل�سام التي يبذلها اجلي�س يف مواجهة االإرهاب حفاًظا على م�سرية اال�ستقرار يف هذه 

املرحلة الدقيقة التي متّر بها البالد.



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 10357

... ووزير الزراعة

ا�ستقبل العماد جان 

قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، وزير الزراعة النائب 

اأكرم �سهيب وبحث معه يف 

التطّورات الراهنة  يف البالد.

... والن�ئب الع�م امل�يل

مع وفد من الق�س�ة

ا���س��ت��ق��ب��ل ال��ع��م��اد ق��ائ��د 

املايل  العام  النائب  اجلي�س، 

القا�سي علي ابراهيم يرافقه 

وفد من الق�ساة.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، كاًل من الكاتب واملحّلل ال�سيا�سي جوزيف اأبو فا�سل، واالإعالمّية كلود اأبو نا�سر 

.MTV �هندي يرافقها وفد اإعالمي من برنامج »حتقيق« يف قناة ال

... واإعالميني

الإعلمّية كلود اأبو نا�سر هندي يرافقها وفد اإعلميالكاتب واملحّلل ال�سيا�سي جوزيف اأبو فا�سل





 26 فجر  يبزغ  اأن  قبل  بل  الربيع،  وقدوم  الثلج  بذوب�ن  اآذار  �سم�ش  ر  تب�سّ اأن  قبل 

ويرفعون  اأقدامهم  خون  ير�سّ التالل  من  مزيد  وعلى  يتقدمون،  هن�ك  ك�نوا  �سب�ط، 

راي�تهم، معلنني اأن قواعد اللعبة تغرّيت...

اجلي�س يهاجم

ويتقّدم يف اجلرود

عملية راأ�س بعلبك:

ال�س�طع الفجر 

اأو  ���س��در اجل���ر����س، ح���رف اجل���ر����س 

ت�سميتهما،  كانت  اأًي��ا  و1601،   1560

تقّدم  اللذان  املرتفعان  هذان  ي�سّكل 

موقعني  اجلي�س،  اأبطال  باّتاههما 

واالأهم  االأهمية.  بالغي  ا�سرتاتيجيني 

اأن العملية التي �سّكلت اإجناًزا �ساطًعا 

مّتت يف غ�سون �ساعات قليلة، وكانت 

لالإرهابيني  �ساعقة  �سربة  مبثابة 

ففّروا  ال��وع��رة،  اجل���رود  يف  نني  املتح�سّ

من  وكميات  قتالهم  جثث  خمّلفني 

االأ�سلحة واالأعتدة.

 

مب� قّل ودّل

و�سع  ال���ذي  التوجيه  م��دي��ري��ة  ب��ي��ان 

احليطة  ت��اأم��ني  اإط����ار  »يف  العملية 

املتاخمة  وال��ب��ل��دات  للقرى  االأم��ن��ي��ة 

كالعادة  ج��اء  ال�����س��رق��ي��ة«،  ل��ل��ح��دود 

يتقن  فاجلي�س  مقت�سًبا. 

ال���ف���ع���ل ع���ل���ى االأر�������س 

قّل  »ما  بقول  ويكتفي 

دائًما  �ساأنه  وهذا  ودّل«، 

اأن  غري  �سيمه...  ومن 

ا�ستوقف  االإجن��از  حجم 

الذين  املحّللني  طوياًل 

تعنيه  م��ا  اأه��م��ي��ة  ب��ّي��ن��وا 

املوقعني  على  اجلي�س  �سيطرة 

املذكورين يف �سياق معركته مع 

االإرهاب، وحماية لبنان من خطره.

االنت�س�ر خي�رن� الوحيد

اال�ستباكات  تتوقف  مل  ال��واق��ع  يف 

يف  واالإره�ابيني  اجلي�س  بني  اليومية 

اأكرث  منذ  بعلبك  وراأ�س  عر�سال  جرود 

ت�سديه  م��وازاة  يف  لك��ن  �سهرين،  من 

التي  والتقدم  االخرتاق  حماوالت  لكل 

مواقع  م��ن  ان��ط��الًق��ا  ه���وؤالء  بها  ق��ام 

كان  عليها،  ي�سيطرون  ا�سرتاتيجية 

على  ويعمل  م��راك��زه،  يعزز  اجلي�س 

اإىل  توا�سلها،  توؤمن  التي  الطرقات  �سق 

املعايري  قلبت  ا�ستباقية  ب�سربة  قام  اأن 

وزير الدف�ع ينّوه

بكف�ءة اجلي�ش القت�لية

والق�ئد يوؤكد اأّن

االنت�س�رخي�رن� الوحيد

يف قلب 

احلدث

العدد 12357

الفجر ال�س�طع



حتقيق  واح��د:  هدف  واأمامه  ال�سائدة، 

االنت�سار. فاالنت�سار كان اخليار الوحيد 

على ما اأعلن قائد اجلي�س العماد جان 

اأن اجلي�س لن يبقى  قهوجي الذي اأكد 

»ال�سيف  �سيكون  بل  الردع،  موقع  يف 

القاطع«.

وزير الدف�ع الوطني وق�ئد اجلي�ش

يف  راأ�ش بعلبك

نائب  دول��ة  زار  العملية  تنفيذ  غ��داة 

الدفاع  وزي��ر   - ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 

وقائد  مقبل  �سمري  االأ���س��ت��اذ  الوطني 

ع��دًدا  قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�س 

يف  املنت�سرة  الع�سكرية  الوحدات  من 

منطقة راأ�س بعلبك، حيث اّطلعا على 

املتخذة،  امليدانية  واإجراءاتها  اأو�ساعها 

ال�سريعة  الع�سكرية  العملية  �سوء  يف 

ج��رود  يف  اجلي�س  ق��وى  نّفذتها  ال��ت��ي 

املنطقة.

وقد نّوه وزير الدفاع بالكفاءة القتالية 

اجلي�س  قوى  بها  متّيزت  التي  العالية 

فائقة  ب�سرعة  االإره��اب��ي��ني  دح���ر  يف 

مهنًئا  ا�سرتاتيجيني،  مرتفعني  ع��ن 

الكبري  »االإجن���از  بهذا  الع�سكريني 

االإجن���ازات  �سل�سلة  اإىل  ي�ساف  ال��ذي 

ال�����س��اب��ق��ة ال��ت��ي ح��ّق��ق��ه��ا اجل��ي�����س يف 

يقبل  ال  مبا  واأثبتت  االإرهاب،  مواجهة 

ومتما�سك  حمرتف  جي�س  اأنه  ال�سك، 

وذو عقيدة وطنية �سلبة نقّية من �سموم 

ال�سيا�سة والفئوية والطائفية، وال ينق�سه 

وال�سالح  العتاد  من  املزيد  توفري  �سوى 

يف  حتقيقه  ناأمل  ما  وه��ذا  النوعيني، 

اأقرب وقت ممكن«.

اأن  قهوجي  العماد  اأّكد  جهته،  من 

االنت�سار  �سوى  اجلي�س  اأم��ام  جمال  »ال 

بالت�سحيات  م�سيًدا  االإره���اب«،  على 

املتوا�سلة التي يبذلها الع�سكريون على 

والبلدات  القرى  ال�سرقية حلماية  احلدود 

ت�سّلل  م��ن  احل����دود  ل��ه��ذه  امل��ت��اخ��م��ة 

واعتداءاتها،  االإرهابية  التنظيمات 

الع�سكرية  »العملية  اأن  اإىل  الف��ًت��ا 

بالنجاح  وتكّللت  ُنفذت  التي  النوعية 

الباهر، اإمنا تاأتي ت�سيًدا لقرار اجلي�س 

احلازم يف حماربة االإرهاب واإبعاد خطره 

»تاأمني  اأن  م��وؤك��ًدا  امل��واط��ن��ني«،  عن 

والعدوان،  الت�سّلل  من  احل��دود  �سالمة 

هو مبثابة خط الدفاع االأول عن وحدة 

لبنان واأمنه وا�ستقراره«.

نوؤمن اأن...

فجر 26 �سباط كان موعًدا من مواعيد 

البطولة واالإقدام يف روزنامة جي�سنا، وهذا 

نعرف  اأخ��رى.  مواعيد  �ستعقبه  املوعد 

االأبطال  ع�سكريينا  اأن  ونوؤمن  ذلك، 

وتر�سيخ  مواقعهم  تعزيز  يف  ما�سون 

املحرو�سة  االأر�س  يف  املباركة  اأقدامهم 

بهممهم وعرقهم ودمائهم...
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ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان

العدد 14357

�سفري ت�سيكيا ال�سيد �سفاتو بليك ت�سومبا

الّنائب الوليد �سكرية

الّنائبان هرني حلو واأنطوان �سعد

الّنائب قا�سم عبد العزيز

الّنائبان خالد زهرمان ون�سال طعمه

الوزير ال�سابق مروان خري الدين

�سفري ت�سيكي� 

ونّواب لدى 

رئي�ش االأرك�ن 

ا�ستقبل رئي�س االأركان اللواء الركن وليد �سلمان، يف مكتبه يف الريزة، �سفري ت�سيكيا ال�سيد 

�سفاتو بليك ت�سومبا وبحث معه يف �سبل التعاون بني اجلي�سني اللبناين والت�سيكي.

كما ا�ستقبل اللواء الركن �سلمان النّواب ال�سادة: قا�سم عبد العزيز، الوليد �سكرية يرافقه 

العميد املتقاعد حممد عبا�س، خالد زهرمان ون�سال طعمه، هرني حلو واأنطوان �سعد. وقد تطّرق 

البحث اإىل االأو�ساع العامة واآخر امل�ستجّدات.

ال�سابق زهري العبيدي، وبحث  والنائب  ال�سابق مروان خري الدين  الوزير  ا كاًل من  اأي�سً والتقى 

معهما �سوؤوًنا عامة.

كذلك، ا�ستقبل اللواء الركن �سلمان، وفًدا من منّظمة االأمن وال�سالم برئا�سة ال�سفري هيثم 

اأبو �سعيد، و�سفرية ال�سالم وال�سوؤون االإن�سانية يف املنّظمة العاملية حلقوق االإن�سان ال�سيدة ندى قليط 
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وفد من منّظمة الأمن وال�سلم

DIRI وفد من برنامج

وفد من رابطة  قدماء القوى  امل�سّلحة اللبنانية

ال�سيدة ندى قليط

الّنائب ال�سابق زهري العبيدي

ال�سيد كينيث روث مع وفد

الفنان رامي عيا�س

التي اأثنت على دور اجلي�س يف تر�سيخ االأمن واال�ستقرار.

والتقى رئي�س االأركان وفًدا من برنامج DIRI )مبادرة تطوير 

املوؤ�س�سات الدفاعية( وبحث معه يف نتائج اجتماعات عقدت 

مع اأركان القيادة.

كما التقى الرئي�س التنفيذي يف موؤ�س�سة INEGMA ال�سيد 

رايت�س  »هيومن  من  روث  كينيث  وال�سيد  قهوجي،  ريا�س 

ووت�س«.

امل�سّلحة  القوى   قدماء  رابطة   من  وف��د  ا،  اأي�سً زّواره  وم��ن 

اللبنانية، والفنان رامي عيا�س.









مرا�سم  ال��دويل،  احلريري  رفيق  مطار  يف  اأقيمت 

 Francisco Javier Soria تكرمي العريف ال�سهيد

�سمن  العاملة  الإ�سبانية  الوحدة  من   Toledo
قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، والذي ا�ست�سهد 

بتاريخ 2015/1/28 من جراء ق�سف العدو الإ�سرائيلي 

ملنطقة العبا�سية – الغجر.

ح�سر مرا�سم التكرمي قائد قّوات الأمم املتحدة يف 

�سحادة  احلاج  والعقيد عماد  بورتولنو  لوت�سيانو  اجلرنال  لبنان 

�سباط  من  وعدد  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثلاً 

الزهر  من  اإكليل  و�سع  جرى  وقد  املذكورة.  والقوات  اجلي�ش 

با�سم العماد قائد اجلي�ش على نع�ش ال�سهيد، كما منح تنويه 

والتقدير  واجلرحى  احلرب  اأو�سمة  تقليده  ومّت  قهوجي  العماد 

الع�سكري من الدرجة الربونزية.

اإعداد:

نينا عقل خليل

جي�شنا

مرا�سم تكرمي العريف ال�سهيد الإ�سباين

متارين بحرية م�سرتكة مع الفرقاطة الفرن�سية

»Commandant Ducuing«

يف اإطار التعاون الع�سكري بني اجلي�سني اللبناين والفرن�سي، 

نّفذت وحدات من القوات البحرية بال�سرتاك مع جمموعات 

 »Commandant Ducuing« الفرن�سية  الفرقاطة  من 

مرف�اأ  قبال�ة  اللبنانية  الإقليمّي�ة  املي�اه  يف  بحري�ة  متاري�ن 

بريوت.

ح�سر التمارين �سباط من اجلي�ش ومن قّوات الأمم املتحدة 

م�سبوهة  �سفن  وتفتي�ش  غط�ش  عمليات  و�سملت  املوؤقتة، 

ومكافحة حرائق بوا�سطة املراكب احلربية.
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جي�شنا

72 مدفًعا 

وذخرية اأمريكية للجي�ش

و151   M198 نوع  من  ا  مدفعاً  72 اللبناين  اجلي�ش  ت�سّلم 

يف  الأمريكية،  ال�سطات  من  مقّدمة  ذخ��رية،  م�ستوعب 

الأمريكي  ال�سفري  بح�سور  ب��ريوت،  مرفاأ  يف  اأقيم  احتفال 

رئي�ش  ونائب  مراف��ق،  وف��د  راأ�ش  على  هي�ل  دايفيد  ال�سيد 

ممثلاً  كرجيان  مانويل  الركن  العميد  للتجهيز  الأركان 

ال�سب��اط  من  وع��دد  قهوجي،   ج��ان  العماد  اجلي�ش  قائد 

والإعلميني.

»الدعم  اأن  باملنا�سبة  كلمة  يف  الأمريكي  ال�سفري  واأكد 

للجي�ش  الأمريكية  املتحدة  الوليات  تقّدمه  الذي  امل�ستمر 

اللبناين نابع من ال�سراكة الثابتة بني البلدين ال�سديقني«، 

ا اأن »بلده ب�سدد تقدمي املزيد من امل�ساعدات النوعّية  مو�سحاً

له، بهدف مكافحة الإرهاب واحلفاظ على ا�ستقرار لبنان«.

الأمريكي  ال�سفري  كرجيان  الركن  العميد  �سكر  بدوره، 

امل�ساعدات  هذه  على  الأمريكية  وال�سلطات  هيل  ال�سيد 

القّيمة. الع�سكرية 

...وهبة من قّ�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
اأعتدة  اأقيم يف الناقورة احتفال مبنا�سبة ت�سّلم 

لبنان  املوؤقتة يف  املتحدة  مقّدمة من قّوات الأمم 

الركن  العميد  الحتفال  ح�سر  للجي�ش.  هبة 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثلاً  احلايك  روبري 

قهوجي، ال�سيد Fabio Bendinelli ممثلاً قائد 

وعدد  بورتولنو،  لوت�سيانو  الدولية اجلرنال  القّوات 

من �سباط اجلي�ش والقّوات الدولية.

�سكر  كتاب  احلايك  الركن  العميد  وتل 

لل�سيد  و�سّلمه  اجلي�ش  ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  با�سم 

تذكارية.  ��ا  درعاً له  ق��ّدم  كما   ،Bendinelli
م�سبقة  غرف  خم�ش  تت�سّمن  الهبة  اأن  يذكر 

مع  كمبيوتر  جهاز  وثمانني  ا  وواح���داً ال�سنع 

املعدات  من  كمّية  اإىل  بالإ�سافة  متّمماتها، 

املكتبّية.

العدد 20357



... واأعتدة ل�ج�ستّية اإيطالّية

خا�سة بالآليات الع�سكرّية

كفر�سيما،  يف  اللوج�ستي  اللواء  قيادة  يف  احتفال  اأقيم 

اجلي�ش  يت�سّلم  اإت��ف��اق��ي��ة،  م�سروع  توقيع  مبنا�سبة 

اخلا�سة  اللوج�ستية  الأع��ت��دة  من  كمّية  مبقت�ساها 

بالآليات الع�سكرية من ال�سلطات الإيطالية.

 Giuseppe ال�سيد  الإيطايل  ال�سفري  الحتفال  ح�سر 

الركن  والعميد  ال�سفارة،  اأع�ساء  من  ووفد   Morabito
للتجهيز ممثلاً  الأركان  رئي�ش  نائب  مانويل كرجيان 

قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي.

با�سم  �سكر  كتاب  كرجيان  الركن  العميد  تل  وقد 

العماد قائد اجلي�ش و�سّلمه اإىل ال�سفري Morabito، كما 

قّدم له درع اجلي�ش التذكاري.

جهاز Trimble GPS ملعاجلة م�سكلة الألغام وور�سة ح�ل كيفّية ا�ستعماله

�سمن اإطار زيادة القدرات الذاتية للجي�ش يف معاجلة م�سكلة 

الألغام يف لبنان، مّت حتقيق جهاز »Trimble GPS« مل�سلحة 

املركز اللبناين للأعمال املتعّلقة بالألغام وذلك مببادرة من 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي )UNDP( وبدعم من الإحتاد 

الأوروبي.

فيها  �سارك  ور�سة عمل  املركز  يف  اأقيمت  ال�سياق،  هذا  ويف 

 Geo« عدد من �سباطه ورتبائه، �سرح خللها مندوب �سركة

ال�سيد عبدالله ب�سيب�ش موا�سفات اجلهاز   »Spatial Minds
اأعمالاً  امل�ساركون  نّفذ  بينما  و�سيانته،  ا�ستعماله  وكيفّية 

حتديد  يف  بدّقة  يتمّيز  الذي  اجلهاز  على  ميدانّية  تطبيقّية 

املواقع.
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جي�شنا

اجلمعّيات العاملية

العاملة يف نزع الألغام

تلتقي م�س�ؤولني وتعاين العمل يف ال�ر�ش

العدد 22357

لدى  للعمليات  العام  املدير  من  كل  لبنان  زار 

 – الدامناركية  الكن�سية  امل�ساعدات  جمعية 

وامل�ست�سار   ،Claus Nielsen ال�سيد  كوبنهاغن 

التقني لدى املجموعة الإ�ست�سارية للألغام »ماغ« يف 

بريطانيا ال�سيد Mark Thompson، واملدير املايل يف 

منّظمة هانديكاب العاملية - ليون )فرن�سا( ال�سيد 

التقنية للمنّظمة  وامل�ست�سارة   ،Mickael Poulain
ال�سيدة Aude Brus، بهدف الطلع على مراحل 

للأعمال  الإن�سانية  العمليات  برنامج  تنفيذ 

املتعّلقة بالألغام وتطّورها واإمكانات دعمها.

اللبناين  املركز  بزيارة  جولتهم  الزائرون  ا�ستهل 

حيث  الفيا�سية،  يف  بالألغام  املتعّلقة  للأعمال 

التقوا رئي�ش املركز العميد الركن عماد ع�سيمي 

وبحثوا معه يف عمل املركز يف جمال اإدارة العمليات 

على  املحققة  والإجن��ازات  الألغام  لنزع  الإن�سانية 

اأوقات خمتلفة، املركز  هذا ال�سعيد. كما زاروا يف 

النبطية،  يف  بالألغام  املتعّلقة  للأعمال  الإقليمي 

بيار  املقدم  املركز  رئي�ش  قّدمه  اإيجاز  اإىل  وا�ستمعوا 

الربنامج  تطّور  ومراحل  فيه  العمل  حول  مارون  بو 

الوطني اللبناين للأعمال املتعّلقة بالألغام لأغرا�ش 

اإن�سانية.

�سري  اإطلعية على  للزائرين جولة  كما كانت 

العمل يف ور�ش معاجلة القنابل العنقودية يف بلدات: 

عيتات  عاريا،  جعيتا،  الربغلية،  ال�سمايل،  برج 

التي تعمل فرق من جمعية امل�ساعدات الكن�سية 

الدامناركية على تنظيفها. ويف جولة اأخرى عاين 

الزائرون ور�ش العمل يف بلدات: الزرارية، جمدل زون، 

زوطر الغربية، كفرتبنيت، الدم�سقية وبعلول والتي 

تعمل على تنظيفها فرق من املجموعة ال�ست�سارية 

حقول  الزيارات  �سملت  كذلك  »م��اغ«.  للألغام 

تعمل  التي  املتاولة  وزغرتا  بل  دير  بلدتي  يف  الألغام 

هانديكاب  منظمة  م��ن  ف��رق  تنظيفها  على 

.)HI( العاملية



اإجازة يف اإدارة 

الأعمال لكل من 

النقيب

ربيع هالل

واملالزم اأول 

هي�سم اأب� �سقرا

ن�����ال ال��ن��ق��ي��ب 

اليا�ش هلل  ربيع 

اإدارة  يف  اإجازة  الأول،  املدّرعات  فوج  من 

كّلية  من  جّيد،  تقدير  مع  الأعمال 

يف  الأع��م��ال  واإدارة  القت�سادية  العلوم 

اجلامعة اللبنانية.

اأبو  اأول هي�سم ناجي  كما حاز امللزم 

اإجازة  امل�ساة احلادي ع�سر  لواء  �سقرا من 

ل��لإدارة  احلديثة  اجلامعة  من  مماثلة 

.)MUBS( والعلوم

بروت�ك�ل تعاون بني جهاز 

اإ�سكان الع�سكريني املتطّ�عني 

وم�سرف فر�ست نا�س�نال

املتطّوعني  الع�سكريني  اإ�سكان  جهاز  وّق��ع 

وم�سرف  نبهان  نبهان  العميد  برئي�سه  ممثلاً 

فر�ست نا�سونال بنك ممثلاً برئي�ش جمل�ش الإدارة 

�سركة  �ساحب  وبح�سور  النمر،  رفعت  رامي  ال�سيد 

»ELSA« للمقاولت ال�سيد اليا�ش �سعد، بروتوكول 

اإىل  املنت�سبني  الع�سكريني  بغية منح  تعاون جديد 

ا �سكنّية ل�سراء م�ساكن يف اأبنية قيد  اجلهاز قرو�ساً

الإن�ساء تبنيها �سركة »ELSA« للمقاولت.

وقد األقى رئي�ش اجلهاز العميد نبهان كلمة اأ�ساد فيها بدور 

على  بنك  نا�سونال  فر�ست  م�سرف  و�سكر  امل�سريف،  القطاع 

رامي  ال�سيد  األقى  بدوره،  لعمل اجلهاز.  امل�ستمر  ودعمه  تعاونه 

تقّدمها  التي  اجل�سام  بالت�سحيات  خللها  نّوه  كلمة  النمر 

اأمان  �سمام  هو  »اجلي�ش  اأن  ا  موؤكداً الع�سكرية،  املوؤ�س�سة 

الوطن وحامي ال�ستقرار يف البلد«.

اجلهاز  يقوم  اجل��دي��د،  ال��ربوت��وك��ول  ومبوجب  اأن��ه  يذكر 

والعقود  امل�ستندات  وحت�سري  القانونية،  الإجراءات  با�ستكمال 

امل�ساهمة  بالعملية خلل فرتة وجيزة، بهدف  لل�سري  اللزمة 

ا  وباأ�سعار مقبولة جداً اللئقة للع�سكريني  امل�ساكن  يف توفري 

تنا�سب اأو�ساعهم.

دبل�م درا�سات عليا

يف اإدارة الأعمال 

وامل�ارد الب�سرية

للعميد الركن علي مّكه

�سهاب  ف��وؤاد  كّلية  قائد  ن��ال 

للقيادة والأركان العميد الركن 

عليا  درا�سات  دبلوم  مّكه  علي 

الب�سرية،  واملوارد  الأعمال  اإدارة  يف 

من اجلامعة اللبنانية الكندّية.

جي�ش العلم والثقافة

اإجازة تعليمّية 

يف الرتبية 

والإعداد

للمعاون اأول 

با�سم احل�سني

حاز املعاون اأول با�سم اأحمد 

احل�سني من اللواء اللوج�ستي 

الرتبية  يف  تعليمّية  اإج���ازة 

الرتبية  كّلية  من  والإعداد، 

يف اجلامعة اللبنانية.
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مًعا يف 

مواجهة 

التحديات

و�ضع النقاط على 

اخلط الأزرق

عمل يقت�ضي �أحياًنا 

�ل�ضري يف حقول �لغام 

وحمل مو�د �لبناء 

على �لأكتاف

ما هو �خلط �لأزرق؟ وملاذ� يتم تعليمه على �لأر�ض، وما �لفارق بينه وبني �حلدود �لدولية و�ل�ضياج 

�لتقني؟ هذه �لأ�ضئلة و�أخرى ذ�ت �ضلة �أجاب عنها �لعميد �لركن �أنطو�ن مر�د يف مقابلة �أجر�ها 

�لزميالن يوري كو�ضكو ور�نيا بدير من وحدة �لإذ�عة �لتابعة لقو�ت �لأمم �ملتحدة �لعاملة يف لبنان.

يف ما يلي ن�ض �ملقابلة �لتي �أ�ضاءت على كل ما يتعلق باخلط �لأزرق.

�ملهم  �لأزرق وملاذ� من  - ما هو �خلط 

�أن نحرتمه؟

الإن�سحاب  خ��ط  ه��و  الأزرق  اخل��ط   -

و�سعته  ال��ذي   )Withdrawal line(

الأمم املتحدة يف العام 2000 بهدف وحيد 

هو التحقق من الإن�سحاب الإ�سرائيلي.

لأن  الأزرق  اخل��ط  اح���رام  املهم  م��ن 

وهذا   ،1701 للقرار  احرامه  اأعلن  لبنان 

ا يف الفقرتني الرابعة  القرار ي�سّدد وخ�سو�سً

والثامنة منه، على الحرام التام للخط 

هو  اخلط  لهذا  اأي خرق  فاإن  لذا  الأزرق، 

قد  اأنه  اإىل  بالإ�سافة   ،1701 للقرار  خرق 

جي�ش  مثًل  اأمنية.  بحوادث  يت�سّبب 

عمليات  بعدة  ق��ام  الإ�سرائيلي  العدو 

اأنهم  بحجة  لبنانيني  رع���اة  خطف 

جتاوزوا اخلط الأزرق.

على  تعليمه  عملية  ب��د�أت  مل��اذ�   -

�لأر�ض؟

القرار  و�سدور   2006 مت��وز  ح��رب  بعد   -

اإىل  اللبناين  اجلي�ش  انت�سر   ،1701 الدويل 

جنوب  منطقة  يف  اليونيفيل  جانب 

الليطاين و�سوًل اإىل اخلط الأزرق، ومبا اأن 

القرار 1701 ي�سّدد على احرام هذا اخلط 

اأجل  من  تعليمه  ال�سروري  من  ك��ان 

احلاجة  ظهرت  وقد  مراقبته.  ت�سهيل 

اأكرث اىل تعليمه بعد اخلرق الإ�سرائيلي 

يف مارون الرا�ش بتاريخ 2007/2/7 ، حيث 

جّرافة  على  النار  اللبناين  اجلي�ش  فتح 

جلي�ش العدو الإ�سرائيلي خلل حماولتها 

القيام باأعمال بالقرب من اخلط الأزرق 

بحجة اأن العمل يتم جنوب هذا اخلط. 

وبعد اأن مّت اأخذ القيا�سات الدقيقة تبني 

اخلط  خرق  الإ�سرائيلي  العدو  جي�ش  اأن 

الأزرق مل�سافة 50 مًرا تقريًبا.

- كيف يتم و�ضع �لعالمات �ملرئية؟

على  ال��ن��ق��اط  اليونيفيل  ت��ق��رح   -

اجلانبني وبعد اأخذ موافقة الطرفني ت�سع 

خطة عمل.

على  قيا�سات  باإجراء  اليونيفيل  تقوم 

كل نقطة بعمل م�سرك ومنف�سل مع 

وبذلك  والإ�سرائيلي.  اللبناين  اجلانبني 

)اجلي�ش  قيا�سات  ثلثة  لدينا  ي�سبح 

العدو  جي�ش  اليونيفيل،  ال��ل��ب��ن��اين، 

الإ�سرائيلي(، يف حال كانت الفوارق دون 

اعتماد  على  املوافقة  تتم  �سنتمًرا   50

النقطة الو�سطية للنقاط الثلثة، وتقوم 

النهائية  العلمة  بتثبيت  اليونيفيل 

على هذه النقطة. يتحقق اجلانبان من 

الفرق  كان  حال  ويف  النهائية  العلمة 

وبني  النهائية  العلمة  اإحداثّيات  بني 

تتم  الواحد  املر  دون  النقطة  اإحداثيات 

املوافقة وتكون العملية قد اأجنزت، اأّما 

يف حال وجود فوارق اأكرب فتعاد العملّية 

للتحقق من ال�سبب ومعاجلته.

الفارق  يكون  الآل��ي��ة  ه��ذه  مبوجب 

جمموعة  نتيجة  به  امل�سموح  الأق�سى 

دقة  ولكن  واح��د،  مر  هو  القيا�سات 

احلد  اإىل  ال��ف��وارق  ه��ذه  ت�سّغر  العمل 

الأق�سى املمكن.

- ما �لذي مت �إجنازه حتى �لآن يف هذ� 

�ل�ضدد؟

ال��ع��لم��ات  تثبيت  ل��ت��اري��خ��ه  مّت   -

النهائية على 214 نقطة، وثمة 35 نقطة 

مّت التوافق على تعليمها على اأن تقوم 

بتثبيت  اليونيفيل  يف  الهند�سة  ف��رق 

العلمات النهائية عليها.

واأ�سار العميد الركن مراد اإىل اأمرين:

تعليمها  مت  التي  النقاط  عدد  اإن   -1

الناقورة  الأزرق من  يغطي كامل اخلط 

با�ستثناء  ك��ل��م(   80( ال����وّزاين  حتى 

لبنان منذ  يتحّفظ عليها  التي  املناطق 

اجلانب  يرف�ش  التي  والنقاط   2000 العام 

الإ�سرائيلي تعليمها.

العلمات  بني  ب�سيطة  مقارنة  اإن   -2

تر�سيم  ال��ث��لث:  امل��راح��ل  يف  احل��دودي��ة 

الأزرق  اخلط  وتعليم   1949 تر�سيم   ،1923

تظهر تطّور العمل )راجع اجلدول(.

- ما �لذي �ضيتم �لقيام به يف �مل�ضتقبل؟

قدر  اأك��رب  و�سع  هو  خمططنا  اإن   -

اخلط  على  ال��ع��لم��ات  م��ن  ممكن 

يف  اأم��ا  للعيان.  ظ��اه��ًرا  جلعله  الأزرق 

اخلط  نحرم  فنحن  التحفظ  مناطق 

اأمر واقع  اأي  الأزرق ولكننا نرف�ش خلق 

جديد، ونذّكر دائًما بالتعريف ال�سحيح 

كل  رف�سنا  م��وازاة  يف  الإن�سحاب  خلط 

عدد النقاط التياملرحلة

مت تعليمها

معدل النقاط املعّلمة 

يف الكيلومرت الواحد

Paulet- 1923 تر�سيم

 Newcombe
 380.475

تر�سيم 1949

اإتفاقية الهدنة 

1431.787 

 2.675 214تعليم اخلط الأزرق
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للت�سرف  الإ�سرائيلي  اجلانب  حماولت 

يف هذه املناطق بحجة اأنها جنوب اخلط 

الأزرق. مع ذلك نحن نوافق على و�سع 

التي  امليدانية  الإ�سارات  بع�ش  اليونيفيل 

من  واإمنا  مهمتها  تنفيذ  يف  ت�ساعدها 

ما  النقاط.  باقي  يف  كما  تثبيت  دون 

بداأنا به وما �سنتابع عمله هو:

املتوافق  النقاط  تعليم  متابعة   -1

عليها خارج مناطق التحفظ.

اإىل ت�سحيح اخلط الأزرق يف  2- ال�سعي 

اليونيفيل والأمم  مناطق التحفظ )عرب 

املتحدة( من اأجل اإعادة هذه املناطق اإىل 

ال�سيادة اللبنانية.

3- ال�سعي اإىل اإعادة اإحياء مهمة فريق 

اأي مراقبة خط احلدود  املراقبني الدوليني 

الدولية.

- كيف يتم �لتعاون بني �جلي�ض �للبناين 

و�ليونيفيل يف عملية �لتعليم؟

العملية  هذه  يف  الأك��رب  العبء  اإن   -

يقع على اليونيفيل، فهي تقوم باقراح 

والتن�سيق  العمل  خطط  وو�سع  النقاط 

النظر.  وجهات  وتقريب  الأط��راف  بني 

يف  �ساق  بعمل  تقوم  ذلك  اإىل  بالإ�سافة 

فتح امل�سالك عرب حقول الألغام مل�سافات 

و�سعبة،  وع��رة  اأر���ش  طبيعة  ويف  طويلة 

كما تقوم باإجراء القيا�سات مرتني )مرة 

ببناء  تقوم  كذلك  فريق(،  كل  مع 

قواعد الباطون وتثبيت الرباميل عليها، 

هنا  من  كبرًيا.  جهًدا  يتطلب  وه��ذا 

ن�سعى  الكبري  عملها  نقدر  وكوننا 

للتعاون الكامل معها �سواء من خلل 

لدى  املتوافرة  التقنية  املعطيات  تزويدها 

معطيات  )خ��رائ��ط،  اللبناين  اجلي�ش 

التن�سيق  خلل  من  اأم  جغرافية...(، 

الإجراءات  جميع  واتخاذ  معها  الدقيق 

اللزمة لت�سهيل عملها وت�سريعه.

�خلط  ب��ني  يخلطون  �مل��و�ط��ن��ون   -

�لأزرق، �ل�ضياج �لتقني و�حلدود �لدولية، 

هل ميكن �أن ت�ضرح لنا �لفو�رق بينها؟

الدولية، هو خط احلدود  - خط احلدود 

ا بني لبنان وفل�سطني. املعرف بها دوليًّ

 1923 العام  يف  اخلط  هذا  حتديد  مت   •

الفرن�سي  ال��ن��ف��وذ  ب��ني  فا�سل  كخط 

)فل�سطني(  الربيطاين  والنفوذ  )لبنان( 

بريطانية   – فرن�سية  جلنة  عمل  نتيجة 

املقدم  الفرن�سي  اجلانب  عن  تراأ�سها 

املقدم  الربيطاين  اجلانب  وعن   Paulet
.Newcombe

اتفاقية  يف  اخل��ط  ه��ذا  تاأكيد  مت   •
الهدنة يف العام 1949 حيث جاء يف املادة 

اخلام�سة منها: يتبع خط الهدنة احلدود 

املعرف بها دولًيا.

وهو  تعريفه،  �سبق  الأزرق  اخل��ط   •
يتطابق مع خط احلدود الدولية يف ق�سم 

من  ع��دد  يف  ف��وارق  وتوجد  منه  كبري 

لبنان على اخلط  لذا حتّفظ  الأماكن، 

الأزرق يف هذه املناطق.

جمّهز  �سياج  هو  التقني،  ال�سياج   •
العدو  جي�ش  و�سعه  اإلكرونية  بو�سائل 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي مب��ح��اذاة ال��ط��ري��ق ال��ذي 

ت�سلكه دورياته على طول اخلط الأزرق، 

بع�ش  يف  الأزرق  اخل���ط  م��ع  يتطابق 

النقاط،  من  عدد  يف  ويخرقه  الأماكن 

اأخرى  اأماكن  يف  عنه  يبتعد  اأنه  كما 

ح�سب طبيعة الأر�ش ومل�سافات قد ت�سل 

املواطنني  معظم  م��ر،   200 اإىل  اأحياًنا 

ال�سياج  اأن  يعرفون  اأ�سبحوا  اللبنانيني 

من  وذل��ك  الأزرق  اخل��ط  لي�ش  التقني 

بها  يقوم  التي  التوعية  حملت  خلل 

اجلي�ش اللبناين بالتعاون مع اليونيفيل 

ل�سرح ذلك.

�ل�ضعوبات  لنا  ت�ضرح  �أن  ميكن  هل   -

�لتي يو�جهها �جلي�ض �للبناين و�ليونيفيل 

خالل عملية تعليم �خلط �لأزرق؟

- هناك العديد من ال�سعوبات واأهمها:

للخط  موّحد  مرجع  على  التوافق   •
الإ�سرائيلي  اجلانب  يعرف  مل  الأزرق: 

 2008 العام  يف  اإل  الرقمي  الأزرق  باخلط 

الأزرق  اخلط  تعليم  عملية  اأن  حني  يف 

بداأت اآخر العام 2006.

ت�سحيح  الإ�سرائيلي  اجلانب  رف�ش   •
و�سع ال�سياج التقني حيث يخرق اخلط.

الأجهزة  على  الت�سوي�ش  عمليات   •
الإ�سرائيلية  املراكز  من  الطبوغرافية 

املنت�سرة على طول اخلط الأزرق.

الألغام  من  الآلف  فهناك  الألغام،   •
الإ�سرائيلية  الإعتداءات  خّلفتها  التي 

يف  م�سالك  وفتح  لبنان،  على  املتتالية 

حقول الألغام يتطلب جهًدا كبرًيا.

الطرقات  ع��ن  بعيدة  نقاط  وج��ود   •
على  ال�سري  يتطلب  اإليها  وال��و���س��ول 

اأرا�ٍش وعرة،  الأقدام مل�سافات كبرية ويف 

ا  خ�سو�سً كبرية  �سعوبات  خلق  وه��ذا 

الباطون  قواعد  لبناء  اللزمة  امل��واد  اأن 

كانت تنقل على الأكتاف.

�خلط  تعليم  عملية  حّققت  هل   -

�لأزرق �لأهد�ف �لتي بد�أت لأجلها؟

ب�سكل  اخل��روق��ات  انخف�ست  لقد   -

تعليم  مت  حيث  املناطق  يف  ملحوظ 

كانت  التي  فاخلروقات  الأزرق،  اخلط 

حت�����س��ل م���ن اجل���ان���ب ال��ل��ب��ن��اين هي 

مبعظمها غري مق�سودة يقوم بها بع�ش 

تعليم  �ساعدهم  وقد  واملزارعني،  الرعاة 

بالن�سبة  اأما  الأزرق على جتّنبها.  اخلط 

اىل اجلانب الإ�سرائيلي فجميع خروقاته 

قبل  م��ن  تنّفذ  كونها  مق�سودة  ه��ي 

جيًدا  تعرف  التي  الع�سكرية  الوحدات 

مكان اخلط الأزرق، حتى ولو مل يكن 

للخط  خرًقا   15( الأر����ش  على  معلًما 

الأزرق من قبل دوريات اإ�سرائيلية خلل 

العام 2014(.

بع�ش  حت�����س��ل  ك��ان��ت  امل��ا���س��ي  يف 

خراج  يف  مزارعني  قبل  من  اخل��روق��ات 

اأف�سلية  اإعطاء  فتم  اجلبل،  مي�ش  بلدة 

املنطقة  ه��ذه  يف  الأزرق  اخل��ط  لتعليم 

اخلروقات  انخفا�ش  النتيجة  وكانت 

بليدا  يف  وك��ذل��ك  ال�����س��ف��ر،  ح��د  اإىل 

لبنانيني  ملواطنني  ب�ساتني  توجد  حيث 

جي�ش  اأق��دم  وقد  الأزرق.  اخلط  تتجاوز 

اثنني  اختطاف  على  الإ�سرائيلي  العدو 

تعليم  فتم   ،2008/12/19 بتاريخ  منهم 

بالتن�سيق  ترتيبات  وو�سع  الأزرق  اخلط 

على  املزارعني  �ساعدت  اليونيفيل  مع 

دون  من  اأرا�سيهم  ا�ستثمار  موا�سلة 

اعتداءات  اأو  احتكاكات  اأي  ح�سول 

عليهم من قبل جي�ش العدو الإ�سرائيلي.
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اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

حتقيق 

ع�سكري

�حتياط تدّخل �سريع وحا�سم

قاعدة حامات اجلوية

�أن�سئت قاعدة حامات �جلوية منذ نحو �أربع �سنو�ت )2010/11/25(. �ليوم، ويف نظرة �سريعة �إىل ما حتقق فيها، يبدو و�جًبا �أد�ء �لتحية جلهود بذلت 

و�أثمرت. فالقاعدة �أ�سبحت »�حتياط تدّخل �سريع«، جاهز لأد�ء �أي مهمة طارئة �إىل �ملهمات �لعادية و�لروتينية.

قائد قاعدة حامات �جلوية �لعميد �لركن �لطيار زياد هيكل، ي�سعنا يف �ل�سورة.

29 العدد 357



حتقيق 

ع�سكري

�إ�سافة نوعية

�لتي تنّفذونها؟ �أبرز �ملهمات  • ما هي 
- تنّفذ  قاعدة حامات اجلوية املهمات 

التي تكّلفها بها قيادة القوات اجلوية 

هذه  وتنق�سم  اجلي�ش.  قيادة  لأوامر  بناء 

املهمات اإىل نوعني: اأر�سية وجوية.

البحث  املهمات اجلوية عمليات  من 

 search( البحر  فوق  ا  خ�سو�سً والإنقاذ 

ال�سخ�سيات  ون��ق��ل   ،)and rescue
بالإ�سافة   ،)VIP transport( الر�سمية

اإىل نقل العنا�سر، فنظًرا اىل قدرتها على 

ت�ستطيع  كبرية،  حمولة  ا�ستيعاب 

 troops( الطوافة نقل حواىل 20 عن�سًرا

.)insertion
وبجهود  القاعدة  ا�ستطاعت  وي�سيف: 

املتوافرة  الطوافات  جتهيز  ع�سكرييها 

على  كانت  منا�سبة،  باأ�سلحة  لديها 

منت طوافات »الهانرت« القدمية التي مل 

تعد يف اخلدمة. وبذلك باتت قادرة على 

للقوات  القريبة  اجلوية  املهمات  دعم 

ت�ستوعب  الطوافات  فهذه  ال�سديقة. 

اليوم ع�سرات ال�سواريخ اإىل مدافع 30 ملم 
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 ،)rotating beacon( للطائرات  اإنارة 

اأخرى  وجتهيزات  طريان  ذخرية  وخمزن 

و�سوى  اآليات  وم�سغل  رمي،  م�سبه  مثل 

ذلك... 

ال�سرب  القاعدة  يف  يتمركز  واأ�ساف: 

يف  الطوافات  م�ساركة  وتعترب  التا�سع، 

املعارك من القدرات اجلديدة يف اجلي�ش 

بذل  الذي  املجهود  بف�سل  توافرت  والتي 

تدريب  توؤّمن  فالقاعدة  املجال.  هذا  يف 

ا�ستعمال  على  والفنيني  ال��ط��ي��اري��ن 

بقدراتها  ال�سيانة،  واأع��م��ال  ال�سالح 

الذاتية.

احتياط  ق��وة  القاعدة  تعترب  عملًيا 

عر�سال  ج���رود  ويف  ال�سريع،  للتدخل 

يف  عالية  ك��ف��اءة  ط��واف��ات��ه��ا  اأث��ب��ت��ت 

بكثافة  الثقيلة  الأ�سلحة  ا�ستعمال 

بت�سرف  نحن  باخت�سار،  كبرية.  نريان 

وت�ستطيع رمي قنابل )زنة الواحدة منها 

بني 250 و400 كلغ( ومذنبات) 68 ملم(. 

واأ�سار قائد القاعدة اإىل اأن هذه الطوافات 

العام  هي هبة قدمتها دولة الإمارات يف 

2010، مو�سًحا اأن التعديالت التي اأجريت 

وه��ذا  نوعًيا،  اإجن���اًزا  ت�سكل  عليها 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  عنه  عرّب  ما 

قهوجي عندما زار القاعدة وح�سر مناورة 

اجل��دي��دة.  حّلتها  يف  للطوافات  حية 

�ساركت هذه الطوافات يف املعارك التي 

واأثبتت  الإرهابيني  �سّد  اجلي�ش  خا�سها 

اإىل  قهوجي  بالعماد  حدا  ما  فعاليتها، 

اأدائهم، وذلك  الع�سكريني على  تهنئة 

خالل جولته التي �سملت القواعد اجلوية 

يف كل من حامات ورياق والقليعات. 

الطوافات  ف���اإن  امل��ه��م��ات،  ه��ذه  اإىل 

ال�سريع  احلبل  اإن��زال  لعمليات  جمهزة 

اأف��واج  عنا�سر  ولتمارين   ،)rappel(
القوات اخلا�سة.

تدريب  فت�سمل  الأر�سية  املهمات  اأما 

عنا�سر من خمتلف الوحدات على م�سبه 

وعمليات  العمالين  والإنت�سار  الرمي 

حفظ الأمن يف حميط القاعدة، ويف اأثناء 

النتخابات النيابية.

لعب �أ�سا�سي يف �ملعارك

جتهيز�ت  �إىل  �جلوية  �لقو�عد  حتتاج   •
خا�سة، هل تتو�فر لديكم هذه �لتجهيز�ت؟

- تتوافر يف القاعدة التجهيزات املطارية 

والر�سد  املراقبة  تاأمني  لها  تتيح  التي 

موؤ�سر  اإىل  بالإ�سافة  والإت�سالت،  اجلوي 
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اأول  ونحن  مبا�سرة،  القيادة 

وحدات  مل�سلحة  يتدخل  من 

كل  وعند  املنت�سرة  اجلي�ش 

طارئ.

هذه  �أه��م��ي��ة  ك��ان��ت  م��ا   •
�لأخرية  �ملعارك  يف  �لطو�فات 

�لتي خا�سها �جلي�ش؟

- لقد برهنت الوقائع خالل 

وطرابل�ش  عر�سال  م��ع��ارك 

وراأ�ش بعلبك اأهمية دور هذه 

الطوافات، يف احل�سم مل�سلحة 

مت�سك  التي  القوى  جانب  اإىل  اجلي�ش، 

بالأر�ش. وقد كان للغارات التي �سّنتها 

يف  كبري  اأث���ر  امل�سلحني  م��واق��ع  على 

جمريات املعارك، وهذا ما نّوه به العماد 

قائد اجلي�ش.

قريًبا مزيد من �لقدر�ت

لتطوير  م�ستقبلية  خطو�ت  من  هل   •
�لقاعدة؟

قيادة  و�سعتها  التي  اخلطة  بح�سب   -

قاعدة  ت�ستقبل  �سوف  اجلوية،  القوات 

ح���ام���ات خ��الل 

الثالث  ال�سنوات 

امل���ق���ب���ل���ة، ���س��ت 

حربية  ط��ائ��رات 

 super ن��وع  م��ن 

�سبع   ،tucano
م�سلحة  طوافات 

 ،cougar ن���وع 

ال��ه��ب��ة  اإط�����ار  يف 

ال�������س���ع���ودي���ة-

للجي�ش  الفرن�سية 

من  ال��ل��ب��ن��اين. 

و���س��ع  مّت  ه���ن���ا 

لتجهيز  خ��ط��ة 

امل��ط��ار وت��ط��وي��ره 

وف�������ق درا������س�����ة 

مديرية  اأع��دت��ه��ا 

ال��ه��ن��د���س��ة ح��ول 

ال�سروية  املن�ساآت 

هنغارين  )اإن�ساء 

ك������ب������ريي������ن 

ل����س���ت���ي���ع���اب 

ال������ط������ائ������رات 

اإطفاء،  حمطة  وق��ود،  حمطة  اجلديدة، 

واإن��ارت��ه  امل��درج  تاأهيل  خم��ازن ذخ��رية، 

عن  القاعدة  لعزل  �سور  اإن�ساء  وتزفيته، 

حتوير  حمايتها،  وت��اأم��ني  حميطها 

اإىل  حامات  بلدة  من  املمتد  الطريق 

حتقيق 

ع�سكري
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يتقاطع مع  بلدة وجه احلجر بحيث ل 

املدرج(. 

الركن  العميد  اأ���س��ار  اآخ��ر  جم��ال  يف 

على  ت�ستقبل  القاعدة  اأن  اإىل  هيكل 

اأمريكية  ع�سكرية  طائرات  مدرجها 

ال�سرية  عنا�سر  ت�سّرف  يف  مو�سوعة 

اخلا�سة،  القوات  مدر�سة  يف  املتمركزة 

اإ�سافة اىل املعدات التي تنقلها للجي�ش 

طائرة(،   59 املا�سي  العام  يف  )ا�ستقبلت 

الربيطاين  امللكي  ال�سرب  وط��واف��ات 

ال�سباط  ت��دري��ب  تتوىل  التي  قرب�ش  يف 

والفنيني على عمليات البحث والإنقاذ، 

يف  عالية  بخربة  يتمتعون  فالربيطانيون 

هذا املجال. ويف اإطار التعاون القائم بيننا 

اإلقاء  يف  القاعدة  �سباط  �سارك  وبينهم، 

متارين  ويف  قرب�ش  يف  حما�سرات  ع��دة 

بحث واإنقاذ.

نّفذت  القاعدة  اأن  اإىل  اأ�سار  كذلك 

اأك��ر  املا�سية  �سنوات  الأرب���ع  خ��الل 

قابل  العدد  هذا  طريان،  �ساعة   2000 من 

للت�ساعد تدريًجا يف امل�ستقبل، وهو دليل 

الطيارون  يكت�سبها  التي  اخلربة  على 

والتي  فنًيا،  الطوافات  جهوزية  وعلى 

مرحلة  يف  ا  خ�سو�سً ال����%75،  تخطت 

املعارك الأخرية.

دور�ت و�أعمال �سيانة

�لطيارون دور�ت يف �خلارج؟ يتابع  • هل 
التدريب  الطيارون  يتلقى  اأن  بعد   -

حيث  اجل��وي��ة  ري��اق  مدر�سة  يف  ال���الزم 

دورات  منهم  البع�ش  يتابع  يتخرجون، 

وفرن�سا  اأمريكا  يف  ا  خ�سو�سً اخل��ارج  يف 

املزيد  لكت�ساب  العربية،  ال���دول  ويف 

املرتقب  من اخلربة يف هذا املجال. ومن 

عدد  مع  متا�سًيا  الطيارين  عدد  زي��ادة 

والطوافات  الطائرات 

التي �سنح�سل عليها.

• هل تخ�سع �لطو�فات 
ل�سيانة دورية؟

الفني،  اجلناح  اإن   -

�سباط  م��ن  امل��ك��ّون 

وم��ه��ن��د���س��ني ورت��ب��اء 

اخت�سا�سيني،  واأف���راد 

دميومة  عن  م�سوؤول 

الطوافات،  جهوزية 

وه���و ي��ق��وم ب��اأع��م��ال 

ومميزة  عديدة  فنية 

مثل: الك�سف اليومي 

م���ا ق��ب��ل ال���ط���ريان 

ك�سف   ،)PMD(

م����ا ب���ع���د ال���ط���ريان 

ك�����س��ف   ،)AF(

 days  7( اأيام  ال�سبعة 

اإىل   ،)inspection
الدورية  الك�سوفات 

والأ�سهر  بال�ساعات 

وال�����س��ن��ني. ط��ب��ًع��ا ل��ك��ل ع��م��ل فني 

واجلميع  وعتاده،  وعدته  اخت�سا�سيوه 

 2000 فخالل  ب��دق��ة،  املطلوب  يوؤمنون 

�ساعة طريان مل ي�سجل اأي حادث يذكر.

اإىل  القاعدة  اأ�سار قائد  اللقاء،  يف ختام 

اأن التحديات على �سعيد تاأهيل القاعدة 

من�ساآت  اإىل  بحاجة  و»ن��ح��ن  كبرية 

مثايل  جديدة كي يكون عندنا مطار 

على غرار بقية املطارات«.
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اإعداد:

نينا عقل خليل

يوميات 

�أمنية

فيما يتابع اجلي�ش مهماته مت�سدًيا للم�سلحني الإرهابيني يف 

جرود ال�سل�سلة ال�سرقية، بداأت قوى م�سرتكة من اجلي�ش 

الثالث ع�سر  العام، فجر  والأمن  الداخلي  الأمن  وقوى 

من �سهر �سباط املن�سرم، تنفيذ خطة اأمنّية وا�سعة يف 

البقاع. �سملت الإجراءات املنّفذة عمليات  منطقة 

دهم واإقامة حواجز ثابتة وظرفية، وت�سيري دوريات 

يف خمتلف بلدات املنطقة املذكورة وقراها.

الآليات  �سوت  يزعجهم  مل  البلدات  اأبناء 

كانوا  بل  والأزقة،  الأحياء  تدخل  وهي  الع�سكرية 

الأمن  تر�سيخ  اإىل  الهادفة  بالإجراءات  مرّحبني 

يف  والحتترتام  باللياقة  متّيزت  والتي  وال�ستقرار، 

التعاطي مع املواطنني.

نحو 150 موقوًفا 

يف البقاع 

ومئات يف خمتلف املناطق

عني اجلي�ش 

ل تنام 

مّتت  التي  التوقيفات  ح�صيلة  بلغت 

بني 2014/2/13 والثامن ع�صر منه، حواىل 

الـ 150 موقوًفا من املطلوبني وامل�صتبه بهم 

لبنانيون  مواطنون  بع�صهم  واملخالفني، 

والبع�ض الآخر من التابعية ال�صورية.

كما �صبطت القوى حواىل 

من  قانونية  اأوراق  دون  من  �صيارة   44

وعــدًدا  م�صروقة،  �صيارات  ــع  اأرب بينها 

اأوراق  دون  من  النارية  الــدراجــات  من 

كمّيات  اإىل  بالإ�صافة  ا،  اأي�صً قانونية 

ـــة  ـــع ـــت ــــن الأم م

الـــعـــ�ـــصـــكـــريـــة 

اخلفيفة  والأ�صلحة 

والذخائر.

مّت  كــــــذلــــــك، 

طن   2 ــواىل  ح �صبط 

ح�صي�صة  مـــادة  مــن 

ــبــة  الــكــيــف مــو�ــصّ

ــودع يف  ــت ــص ــ� داخـــــل م

ومعمل  احلمودية،  بلدة 

ـــدرات  ـــخ لــتــ�ــصــنــيــع امل

وكمّية من املواد املخّدرة 

يف البلدة نف�صها.

يف  الوا�صعة  دار  حملة  ويف 

الوحدات  �صبطت  بعلبك، 

70 كلغ من مادة ح�صي�صة 

الكيف امل�صّنعة، و400 كلغ 

من املادة نف�صها غري م�صّنعة، 

وكمّية من الهريويني وحبوب 

الكبتاغون.

اإىل ذلك، لفتت القيادة يف بيان اأ�صدرته 

»مديرية  اأن  اإىل   ،2015/2/18 بتاريخ 

املخابرات متّكنت من توقيف ع�صابة 

توقيفات 

وم�سبوطات
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يوميات 

�أمنية

مقتنيات  على  بال�صطو  قامت  خطرية 

بع�ض الكنائ�ض يف عّدة مناطق لبنانية، 

وا�صتولت على عدد من الأيقونات والرموز 

الدينية وكمّية من املجوهرات والتحف 

امل�صروقات،  م�صادرة  مّتت  وقد  الأثرية. 

لتحديد  املوقوفني  مع  التحقيق  وبو�صر 

الكنائ�ض امل�صتهدفة.

ويف هذا الإطار، دعت القيادة امل�صوؤولني 

عن الكنائ�ض اإىل التعّرف اإىل امل�صروقات 

 LAF الإلكرتوين  التطبيق  خالل  من 

Shield، لي�صار اإىل اإجراء الالزم.
اجلي�ض  وحــــدات  اأوقــفــت  ــك،  كــذل

خمتلفة،  جن�صيات  من  ا  �صخ�صً  830

اتخذتها  التي  الأمنية  التدابري  نتيجة 

خالل  اللبنانية،  املناطق  خمتلف  يف 

ــادت  واأف املا�صي.  الثاين  كانون  �صهر 

بتاريخ  اأ�صدرته  بيان  يف  اجلي�ض  قيادة 

متوّرط  املوقوفني  بع�ض  باأن   ،2015/2/10

واعتداء  نار  واإطــالق  اإرهابية  جرائم  يف 

عــلــى مــواطــنــني، واإجتــــار بــاملــخــدرات 

اأ�صلحة  وحيازة  تهريب  باأعمال  والقيام 
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الآخــر  بع�صهم  اأن  كما  وممنوعات. 

ت�صمل  مــتــعــددة،  ارتــكــب خمــالــفــات 

من  اللبنانية  الأرا�صي  داخــل  التجوال 

�صيارات  وقيادة  �صرعّية،  اإقامات  دون 

ودراجات نارية من دون اأوراق قانونية.

 3 ــيــارة،  ــص �  93 املــ�ــصــبــوطــات  �صملت 

و58  ــا،  زراعــًي جـــراًرا  مـــازوت،  �صهاريج 

دّراجة نارّية، بالإ�صافة اإىل كمّيات من 

الع�صكرية  والأعتدة  والذخائر  الأ�صلحة 

ت�صليم  مّت  وقــد  ــدرات.  ــخ وامل املتنّوعة 

املراجع  اإىل  امل�صبوطات  مع  املوقوفني 

ة لإجراء الالزم. املخت�صّ

...وتفكيك �سيارات وعبوات مفّخخة

الأخرية  الفرتة  خالل  اجلي�ض  فّكك 

عّدة �صيارات وعبوات مفّخخة. فبتاريخ 

اأن  اجلي�ض  قيادة  اأعلنت   ،2015/1/14

»اخلبري الع�صكري فّكك عبوة نا�صفة 

اإىل  مو�صوعة  كانت  للتفجري  معّدة 

القلعة،   – جمدليا  عام  طريق  جانب 

وهي موؤلفة من قارورة غاز بداخلها نحو 

ومو�صولة  املتفّجرة،  املــواد  من  كلغ   10

ب�صاعق كهربائي وفـتيل �صاعق و�صريط 

بو�صر  وقــد  مـــرًتا.   15 بطول  كهربائي 

التحقيق لك�صف هوية الفاعلني«.

دوريـة  متّكنـت  التـالـي،  الـيـوم  ويف 

من مديـريـة املخابرات مـن ر�صــد �صيـارة 

جــرود  يف  م�صبوهـة  مـر�صـيد�ض  نـوع 

عر�صال – عـني ال�صعـب، وبـعـد الك�صف 

اأنــها مفخــخـة بعـبـوة  ــن  ـّ عليــها تبي

زنـــتـهــــا 120 كلــــغ 

معــّدة للتـفـجري.

املخابرات  من  دورية  عرثت  كذلك، 

يف  اجلي�ض  حاجز  قــرب   )2015/1/22(

املنطقة نف�صها، على �صيارة نوع »كيا« 

مفخخة  لوحات،  دون  من  اأ�صود  لونها 

بنحو 25 كلغ من املواد املتفجرة. وعلى 

وعمل  الع�صكري  اخلبري  ح�صر  الفور 

على تفكيكها.

اجلي�ض  فّكك   2015/1/31 وبتاريخ 

بوا�صطة  للتفجري  معّدة  نا�صفة  عبوة 

اإىل  مو�صوعة  توقيت  و�صاعة  ركيمة 

جانب طريق عام جمدليا – القبة.

بتاريخ  الــقــيــادة  اأعلنت  ذلـــك،  اإىل 

ملديرية  تابعة  »دوريــة  اأن   ،2015/2/12

ــض  راأ� منطقة  يف  �صبطت  املــخــابــرات 

ال�صرج يف جرود بلدة عر�صال، عبوة نا�صفة 

املتفجرة،  املـــواد  مــن  كلغ   25 زنتها 

ت�صلكه  الــذي  الطريق  على  مو�صوعة 

وقد  الرعيان.  وادي  يف  اجلي�ض  ــات  دوري

على  وعمل  الع�صكري  اخلبري  ح�صر 

اآمن  مكان  اإىل  ونقلها  العبوة  تعطيل 

وتفجريها«.

اإىل  املواطنني  اجلي�ض  قيادة  ودعـت 

ع�صكــري  مــركــز  اأقــــــــرب  »اإبــــالغ 

اإىل  لي�صار  م�صبوه  ج�صم  اأّي  عـــــن 

الوحــدات  قبل  من  عليـه  الك�صــف 

اأمنهم  على  حفــاًظا  وذلك  املخت�صة، 

و�صالمتهم«.
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درا�سات 

اإعداد: د. �أحمد علوواأبحاث

عميد متقاعد

اأمريكا تّتجه اإىل تطوير اأ�سلحة تقليدية تقارب النووية دقًة وفعاليًة

رو�سيا ترّد بتطوير �أ�سلحة دفاعية 

وتعلن رف�ض نظام »�لزعيم �لو�حد«

خالل �جتماع �حتاد �لنقابات �لرو�سية يف مدينة �سوت�سي 

حرب  توجد  »ال  بوتني:  �لرو�سي  �لرئي�ض  قال   )2015 �سباط   7(

عرب  تطورها  لتجميد  حماولة  »هناك  �أن  �أّكد  لكنه  رو�سيا«،  �سد 

�الحتاد  �نهيار  عقب  �لعامل  يف  ت�سكل  �لذي  �لنظام  و�أن  خمتلفة،  طرق 

و�سعه  يبقى  �أن  يف  يرغب  �لذي  �لو�حد«  »�لزعيم  نظام  هو  �ل�سوفياتي، 

على ما هو عليه«.

و�أ�ساف �لرئي�ض �لرو�سي: »�لزعيم يعترب �أنه ميكن �أن يفعل كل �سيء، 

ووفق  هو  به  ي�سمح  ما  فقط  يفعلو�  �أن  لهم  فيمكن  �الآخ��رون،  و�أما 

م�ساحله �لبحتة... هذ� �لنظام لن تقبل به رو�سيا �أبًد�.

طموحات وهو�ج�ض

�صّرح   2013 ال��ع��ام  م��ن  ح��زي��ران   19 يف 

 : قائلاً بوتني  فلدميري  الرو�صي  الرئي�س 

لتطوير  العامل  ح��ول  ا  ن�صاطاً ن��رى  »اإننا 

التقليدية  الأ�صلحة  م��ن  منظومات 

تقت��رب  وال��ت�����ي  العالية  ال��دق��ة  ذات 

ق��درة  م��ن  ال�صارب��ة  بامكاناته��ا 

وهذا  ال�صرتاتيجي��ة.  النووي��ة  الأ�صلح��ة 

يعن��ي اأن الدول التي متتل�ك مث��ل هذه 

جوه��ري  ب�صك��ل  ت�صاعف  الأ�صلحة 

قدراته��ا الهجومي��ة«.

ا  خطاباً ب�صاعات  يومها  بوتني  ا�صتبق 

يف  األ��ق��اه  اأوب��ام��ا  الأم��ريك��ي  للرئي�س 

تخفي�س  من  املزيد  اإىل  فيه  دعا  برلني 

كان  بوتني  اأن  كما  النووية.  الأ�صلحة 

يلّمح يف الوقت ذاته اإىل »مبادرة ال�صربة 

 CPGS) الأمريكية«  الفورية  العاملية 

 Conventional Prompt Global
.)Strike

�صّكل مو�صوع تطوير اأ�صلحة تقليدية 

ا  اأهدافاً ت�صرب  اأن  ميكنها  نووية  غري 

ا  جداً ق�صري  وقت  ويف  بعيدة  م�صافة  على 

ل��وزارة  ا  ا�صرتاتيجياً ا  وطموحاً ا  هاج�صاً

الأمريكيون  ويرى  الأمريكية.  الدفاع 

اأن  ه��ذه  التطوير  لفكرة  املتحم�صون 

الفورية  العاملية  »ال�صربة  مبادرة  اأ�صلحة 

التقليدية« ميكن اأن تت�صدى للأ�صلحة 

وللقدرات  الإ�صطناعية  للأقمار  امل�صادة 

التعقيد،  والبالغة  املتطورة  الدفاعية 

نووية من  دولة  اأي  منع  كما ميكنها 

تر�صانتها، وكذلك ميكنها  ا�صتخدام 

اأو قتل اأي قائد  �صرب اأي هدف يف العامل 

اإرهابي بعد حتديد مكانه خلل �صاعة 

من اتخاذ القرار بذلك. 

ا�صتخدام  اأن  اآخ���رون  ي��رى  املقابل  يف 

اأ�صلحة ال�صربة العاملية الفورية، ميكن 

ا ا�صرتاتيجية ج�صيمة، اإذ  اأن يوّلد اأخطاراً

اأّن ت�صاعد ال�صراع قد يوؤدي اإىل ا�صتخدام 

اخل�صم ال�صلح النووي. 

الأمريكي  الكونغر�س  ف��اإن  كذلك 

مل يوافق ب�صكل نهائي حتى الآن على 

اج��راء  واق��رتح  ككل،  امل��ب��ادرة  متويل 

على  ليوافق  عليها  التعديلت  بع�س 

دعم وحتقيق ق�صم من برامج الأ�صلحة 

الع�صكرية  والإم��ك��ان��ات  وال��و���ص��ائ��ل 

املرتبطة بها.

وقد تو�صل اخلرباء الع�صكريون يف وزارة 

عدد  ت�صميم  اإىل  الأمريكية  ال��دف��اع 

من اأنواع الأ�صلحة لتلبية حاجات هذه 

يقرروا  مل  ولكنهم  ومتطلباتها  املبادرة 

بعد اأيها الأف�صل.

هل من بد�ئل؟

مع بداية اجناز بع�س الأ�صلحة والو�صائط 

الع�صكرية اخلا�صة بها، واقرتاب موعد 

يت�صاعد  ب�صاأنها،  املنا�صب  القرار  اتخاذ 

ح��ول  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  يف  اجل���دل 

الفورية  العاملية  ال�صربة  مبادرة  ح�صنات 

بدائل  اإيجاد  اإمكان  وحول  وخماطرها، 

على  وعواقبها  ارتداداتها  يف  ا  خطراً اأقل 

وهنا  الأمريكية.  ال��ردع  ا�صرتاتيجيا 

قدمها  التي  ال��ط��روح��ات  بع�س  ب��رزت 

حتقيق  يف  ي��رون  ال��ذي��ن  الع�صكريون 

بديلاً  ال�صبحية  البال�صتية  ال�صواريخ 

اأجدى واأقل كلفة، واإن كان اأقل �صرعة 

من �صواريخ مبادرة ال�صربة الفورية.
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مو�قف �خلرب�ء �لع�سكريني

ال�صرتاتيجيني  اخل��رباء  جلنة  اأك��دت 

الأ�صلحة  اأن  ���ص��ن��وات،  م��ن��ذ  ال��رو���س 

ال��دّق��ة  ذات  التقليدية  الأم��ريك��ي��ة 

ال�صلحة  لو�صع  ت�صتخدم  قد  العالية، 

وبذلك  اخلطر.  دائرة  يف  الرو�صية  النووية 

يبدو اأن الأ�صلحة التقليدية ال�صرتاتيجية 

اأ�صبحت ق�صية حمورية يف اأي مفاو�صات 

ويرى  البلدين.  الت�صلح بني  حول مراقبة 

الوليات  اأن  الأمريكيني  اخلرباء  بع�س 

جدية  اأزمة  يف  وجدتا  اإذا  ورو�صيا  املتحدة 

وخطرية، واأ�صبح ا�صتخدام ال�صلح النووي 

فاإن   ، حمتملاً اأو  ت�صوره  ميكن  ا  اأم��راً

التقليدي«  املعاك�س  »الرد  املخاوف من 

النووي��ة  ال�صربة  ح��دوث  يف  تعجل  قد 

الأوىل. 

مو�قف �ل�سيا�سيني 

و�ال�سرت�تيجيني

الدفاع  وزي��ر  نائب  ق��ال   2007 العام  يف 

الرو�صي احلايل اأناتويل انتونوف والذي كان 

ال�صلح  ونزع  الأمن  لق�صم  ا  رئي�صاً يومها 

اجلمع  »اإن  الرو�صية:  اخلارجية  وزارة  يف 

ما بني مبادرتي »ال�صربة العاملية الفورية« 

لأمريكا  �صيوؤمن  ال�صاروخي«  و»الدفاع 

و�صائل فر�س الهيمنة والتحكم بالعامل 

ا«. ا وا�صرتاتيجياً �صيا�صياً

ويف اأيلول 2014 قال نائب وزير اخلارجية 

مقابلة  يف  ريفكوف  �صريغي  الرو�صي 

مع �صحيفة »كومر�صنت«: »اإّن تطوير 

الفورية  العاملية  ال�صربة  ا�صلحة  منظومة 

�صراع  اإىل  يقود  قد  املتحدة  الوليات  يف 

نائب  اعترب  عواقبه كارثية«. كذلك 

يف  بوري�صوف  ي��وري  الرو�صي  الدفاع  وزي��ر 

تن�صىء  قد  رو�صيا  »اأن   2014 العام  نهاية 

نظام ال�صربة الفورية العاملية اخلا�س بها، 

الأ�صلحة  مبداأ  من  �صتنطلق  ولكنها 

الدفاعية فقط«. 

من جهتها، ترى اإدارة الرئي�س اأوباما اأن 

ا�صتقرار  على  ا  �صلباً توؤثر  لن  املبادرة  هذه 

العلقات النووية ما بني الوليات املتحدة 

وكل من رو�صيا وال�صني. فهي ت�صتهدف 

الأع����داء م��ن ال���دول ال��ن��ووي��ة، واأول��ئ��ك 

املحتملني (مثل كوريا ال�صمالية وايران 

الإقليميني،  الأخ�صام  اأو  املارقة(  والدول 

ب��ل من  الع���داء  م��ن  تعترب  ورو���ص��ي��ا ل 

»املناف�صني الأنداد«.

وهو  اأك��ت��ون  جيم�س  ي��رى  ك��ذل��ك 

ال�صرتاتيجيني  املحللني  كبار  اأح��د 

كارينجي  »معهد  يف  الأم��ريك��ي��ني 

»ميكن  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  لل�صلم« 

و�صطى  دول  م�صتويات  على  تطبيقها 

الم��ك��ان��ات  ح��ي��ث  م��ن  ���ص��غ��رية  اأو 

ال�صمالية  ككوريا  والنووية  ال�صاروخية 

اأخ�صام  م�صتوى  على  ولي�س  واإي����ران، 

اأو  كرو�صيا  ك��ربى  ق��درات  ميلكون 

نووي  فعل  برد  تقومان  قد  فهما  ال�صني. 

دون  ال�صواريخ من  هذه  اأطلقت  يف حال 

اذا  وما  باجتاهها  ومعرفتهما  علمهما 

ا نووية اأم ل«. كانت حتمل روؤو�صاً

»على  اأن  اأك��ت��ون  املحلل  ي��رى  وهنا 

ال�صربة  م��ب��ادرة  ب��اأّن  تقتنع  اأن  رو�صيا 

الردع  قوة  على  توؤثر  لن  الفورية  العاملية 

والوليات  رو�صيا  على  بل  لديها،  النووي 

اأمنهما  لتعزيز  ا  معاً تعمل  اأن  املتحدة 

امل�صرتك«.

�أ�سلحة �ملبادرة 

الأ�صلحة  فاإن  النظرية،  الناحية  من 

املعتمدة يف نظام ال�صربة العاملية الفورية 

وزنها  تقليدية  حربية  ��ا  روؤو���صاً تت�صّمن 

كبري، تلقى ب�صرعة عالية وبدقة بالغة، 

راأ�س حربي  وتوّلد قوة تدمريية تعادل قوة 

نووي.

التقليدي  احلربي  الراأ�س  حتميل  ويتّم 

اأو عربة ف�صائية  على �صاروخ بعيد املدى 

ي�صافر  حيث  الهدف،  نحو  رحلته  لبدء 

من  اكرب  ب�صرعة  اجل��وي  الغلف  عرب 

�صرعة ال�صوت بعدة اأ�صعاف (نحو 5 ماخ 

ال�صاعة(،  اأي ما يزيد عن 6000 كلم يف 

�صيتعني  ولذلك  عالية،  ح��رارة  يولد  ما 

لتجنب  خا�صة  و�صفائح  مبواد  حمايته 

�صتبقى  املركبة  اأن  ومبا  لكن  ذوبانه. 

عليها  ولي�س  اجل���وي  ال��غ��لف  داخ���ل 

الف�صاء، فال�صاروخ �صيكون  اإىل  الذهاب 

البال�صتية  ال�صواريخ  من  ق��درة  اأك��ر 

على املناورة، وعلى جتنب املجال اجلوي 

هذه  م�صممو  وي�صري  حم��اي��دة.  لبلدان 

ت�صلك  اأن  ميكن  اأنها  اإىل  ال�صواريخ 

حاد  منعطف  اتخاذ  قبل  ا  مبا�صراً ا  م�صاراً

بدقة  متتاز  اأنها  كما  ال��ه��دف،  نحو 

�صعاع  (�صمن  الهدف  اإ�صابة  يف  اأكرب 

عدة اأمتار فقط(. 

لقد مّت اإجناز املرحلة الأوىل من حتقيق 

منوذج  واأط��ل��ق  امل��ب��ادرة،  اأ�صلحة  بع�س 

جتربة ال�صاروخ الول يف العام 2011، كما 

جرت بنجاح (يف اأيار 2013( جتربة اإطلق 

 51 -X) – اأ«  �صاروخ كروز »اإك�س -51 

�صرعته  تفوق  وال��ذي   )A WaveRider
من  اأي   )Supersonic) ال�صوت  �صرعة 

اجل�صم  �صرعة   = (امل��اخ  م��اخ   5 اإىل   1،2

مق�صومة على �صرعة ال�صوت(. 

�ملبادرة يف 

�ال�سرت�تيجيا �الأمريكية

مبادرة  اأ�صلحة  حتقيق  اأن  يف  ل�صك 
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ال�صربة الفورية العاملية واإجنازها ب�صكل 

اإىل  ي�صل  ق��د  ��ا  وق��تاً �صي�صتغرق  كامل 

منت�صف العقد املقبل كما تفيد م�صادر 

الدفاع  وزارة  دوائ��ر  يف  الأ�صلحة  ت�صنيع 

�صيتيح  ذل���ك  ول��ك��ن  الأم��ريك��ي��ة، 

للوليات املتح�دة ما ياأتي:

�صريعة  ع�صكرية  �صربات  -ت�صديد 

ودقيقة يف اأي مكان يف العامل.

- القيام ب�صربات ا�صتباقية �صّد اأي عدو 

قد يبا�صر احلرب عليها.

وقائية  ح��رب  �صن  اإىل  امل�صارعة   –
نووية  اأ�صلحة  مراكز  اأو  اأ�صلحة  ل�صرب 

ال�صاروخ  حالة  يف  كما  انطلقها  قبل 

وال��ذي  دون���غ«  »ن��و  ال�صمايل  ال��ك��وري 

ي�صتغرق التح�صري لإطلقه ما بني 50 اإىل 

90 دقيقة.

– منع العدو من تكرار ا�صتهدافها يف 
ال�صواريخ  من  دفعة  عليها  اأطلق  حال 

ب�صرب  وذل���ك  التقليدية،  اأو  ال��ن��ووي��ة 

مراكز هذه ال�صواريخ قبل متكنه من 

اطلقها مرة ثانية.

�لرّد �لرو�سي

اأبدتها  اأن ردود الفعل التي  من الوا�صح 

وال�صني  كرو�صيا  الكربى  ال��دول  بع�س 

العاملية  الفورية  ال�صربة  م��ب��ادرة  على 

واحل��ذر.  التوج�س  تعك�س  التقليدية 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  فتربيرات 

بحقيقة  وحلفاءها  رو�صيا  تقنع  مل 

تقدم  مع  وبخا�صة  املبادرة  هذه  اأه��داف 

الأمامية  حديقتها  اإىل  الناتو  حلف 

اأوكرانيا  يف  وتدخله  ال�صرقية  اأوروب��ا  يف 

الأو�صط  ال�صرق  يف  تدخله  اإىل  بالإ�صافة 

وكذلك يف ال�صرق الأق�صى. لذلك بداأت 

جديدة  ع�صكرية  برامج  و�صع  رو�صيا 

وو�صعت  واأ�صلحتها،  جي�صها  لتحديث 

العام  (نهاية  جديدة  ع�صكرية  عقيدة 

2014( اعتربت فيها حلف الناتو التهديد 

قواعد  واأّن  �صّيما  ل  لرو�صيا،  الأ�صا�س 

اإطلق ال�صواريخ وفق املبادرة الأمريكية، 

وال���ب���وارج،  ال��غ��وا���ص��ات  ع��ل��ى  تعتمد 

اأو  الطائرات  من  الطلق  اإىل  بال�صافة 

الف�صاء  يف  املنزلقة  الدافعة  العربات  من 

ا  اأمريكياً ا  انت�صاراً يعني  مما  اخلارجي، 

ا على م�صتوى العامل وف�صائه. وهذا  وا�صعاً

ما يعيد اإىل الأذهان مبادرة حرب النجوم 

عهد  يف  الثمانينيات  يف  الأمريكية 

ريغان  رونالد  الأ�صبق  الأمريكي  الرئي�س 

مبزيد  اآن��ذاك  عليها  ال�صوفياتي  وال��رد 

وترية  وارتفاع  الع�صكري  الإنفاق  من 

الت�صلح،  �صباق  وت�صعري  الباردة  احلرب 

ال�صوفياتي  الإحت��اد  انهيار  يف  اأ�صهم  ما 

ال�صابق. ولكن يبدو اأن رو�صيا اليوم هي 

فاإىل  ال�صابق،  ال�صوفياتي  الإحت��اد  غري 

جديدة  اأ�صلحة  تطوير  على  ت�صميمها 

للدفاع عن نف�صها، توؤكد رو�صيا اأنها لن 

تقبل »باأن تقود دولة واحدة (اأي 

الأمريكية(  املتحدة  الوليات 

كما  اجلديد  العاملي  النظام 

ما  وهذا  �صروط«.  وب��دون  تريد، 

ي�صدد عليه رئي�صها بوتني منذ 

بع�س  ويف  خطبه  يف  ���ص��ن��وات 

املفاو�صات  اأو  الدولية  املوؤمترات 

���ص��وؤون الأم��ن  ت��دور ح��ول  التي 

واملخاطر  العاملي  اأو  الإقليمي 

التي تتهددهما.

�ملر�جع:

- carnegieendowment.
org/.../conventional-
prompt-global
- missilethreat.com/.../

conventional-prompt-
strike
- carnegieendowment.org/.../

silver-bullet-asking-right-que 

- en.wikipedia.org/wiki/
Prompt_Global_Strike.

• تراوح �صرعة ال�صوت يف اجلو 
يف  و1236 كلم   1224 بني  ما 

لدرجة  ا  تبعاً وذلك  ال�صاعة، 

وال�صغط  الرطوبة  اأو  احل���رارة 

اجلوي.

درا�سات 

واأبحاث
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عالقات 

اإعداد:دولية

نغم اأبو �شقرا

واالفتخار  االعتزاز  ال�شديدة  البلدان  اأهم  اإحدى  ال�شني 

بح�شارتها التي متتد لنحو 5000 عام تقريًبا، تاريخها حافٌل 

التي  والعادات  بالتقاليد  كما  وامل�شرقة،  امل�شيئة  باجلوانب 

العمالق  ينه�ض  اليوم  اأبنائها.  حياة  يف  حمورًيا  دوًرا  توؤدي 

ال�شاحتني  يف  بو�شوح  دوره  ويببرز  جديد  من  ال�شيني 

االإقليمية والدولية.

ال�صرق الأو�صط و�صراع القطبني

امل�شتقبل كفيل باالإجابة عن كل االأ�شئلة... 

ال�شني وال�شرق االأو�شط

منطقة  بلدان  بني  التاريخية  العالقات  من  الرغم  على 

العًبا  يوًما  تكن  مل  االأخرية  اأن  اإال  وال�صني،  االأو�صط  ال�صرق 

اهتمام  حمور  تكن  مل  التي  املنطقة  تلك  يف  فاعاًل  دولًيا 

ال�صينية،  اال�صرتاتيجية  �صمن  تدخل  ومل  ال�صينيني  ال�صا�صة 

التجارية  املبادالت  على  اقت�صرت  الطرفني  بني  فالعالقات 

والثقافية.

االأو�صط  ال�صرق  منطقة  تتجَنب  املا�صي  يف  ال�صني  كانت 

كونها منطقة �صراعات وحروب، على الرغم من اأّنها م�صدر 

وارداتها  واأ�صا�صي للنفط. فال�صني كانت ت�صرتي معظم  مهم 

ال�صوداء  واأفريقيا  )فنزويال(  اجلنوبية  اأمريكا  من  النفطية 

)اأنغوال وال�صودان( التي ما تزال املورد االأول الحتياجات ال�صني 

النفطية.

لكن مع بروز قّوتها �صيا�صًيا واقت�صادًيا وتكنولوجًيا، بداأت 

االأو�صط  ال�صرق  كمنطقتي  اأخرى،  م�صادر  عن  تبحث  ال�صني 

الو�صطى.  واآ�صيا 

ال��ذات  على  االنكفاء  من  طويلة  مبرحلة  ال�صني  م��ّرت 

 - العربي  ال�صراع  اإزاء  وقوية  حازمة  مواقف  فيها  تتخذ  مل 

منذ  ولكن  اأو�صطية.  ال�صرق  الق�صايا  من  وغريه  اال�صرائيلي 

ال�صني  لتربز  جمدًدا  ين�صط  ال�صيني  الدور  راأينا  تقريًبا  عقدين 

قليلة  �صنوات  ومنذ  �صاعدة.  كربى  اآ�صيوية  اإقليمية  كقوة 

االأول  ل�صببني:  االأو�صط يكرب،  ال�صرق  اهتمامها مبنطقة  بداأ 

كونها منطقة قريبة ن�صبًيا اأكرث من غريها منها، والثاين 

كونها املنبع االأ�صا�صي للنفط والغاز.

واأمنية اقت�شادية و�شيا�شية  م�شالح 

يف  ال�صينية  امل�صالح  تق�صيم  ميكننا 

منطقة ال�صرق االأو�صط اإىل ثالث فئات: 

وامل�صالح  واأمنية.  �صيا�صية  اإقت�صادية، 

اإذ  ال�صينية،  النظر  وجهة  من  االأولوية  �صاحبة  االقت�صادية 

من  احتياجاتها  من  �صخًما  جزًءا  ت�صتورد  باتت  ال�صني  اإّن 

النفط اخلام من منطقة ال�صرق االأو�صط عموًما ودول اخلليج 

وال��دول  ال�صني  بني  التجارية  التبادالت  و�صّجلت  ا.  خ�صو�صً

العربية ن�صبة مرتفعة جًدا، مما جعل البلدان العربية �صاد�س 
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اأكرب �صريك جتاري معها، وذلك من خالل توقيع 21 اتفاقية 

يف جماالت خمتلفة.

بني  للم�صالح  ت�صارًبا  ن�صهد  �صوف  القادمة  ال�صنوات  ويف 

منطقتي  يف  �صّيما  ال  ال�صيني،  وامل��ارد  االأمريكي  العمالق 

املّتحدة  الواليات  ا�صتطاعت  فقد  الو�صطى.  واآ�صيا  اخلليج 

يف  نفوذها  تب�صط  اأن  االإره��اب«  على  »احل��رب  �صعار  بف�صل 

بالنفط  الغنّية  واأفغان�صتان  الو�صطى  اآ�صيا  جمهوريات  بع�س 

ا ال�صيطرة  واملعادن. وا�صتطاعت من خالل احتالل العراق اأي�صً

ع��ل��ى »ح��ن��ف��ّي��ة« ال��ن��ف��ط يف 

العربي حتت  اخلليج  منطقة 

عّدة �صعارات.

ي�صريون  ال�صينيون  ب��داأ 

االأمريكيني  خطى  على 

الو�صطى  اآ�صيا  منطقتي  يف 

وال�����ص��رق االأو���ص��ط، وذل��ك 

دبلوما�صيتهم  عرب حتريك 

واّتخاذ مواقف جريئة وقوية. 

يف  ال�صني  تعاون  �صهدنا  وق��د 

كازخ�صتان  مع  الطاقة  قطاع 

تعزيز  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  واأوزب��ك�����ص��ت��ان، 

عالقتها مع اململكة العربية ال�صعودية، ودول عربية 

�صملت  عديدة  بجوالت  ال�صيني  اخلارجية  وزير  )قام  اأخرى 

اأثار قلق  ما  وهذا  واليمن(،  ُعمان،  �صلطنة  ال�صعودية، م�صر، 

الواليات املتحدة االأمريكية واالحتاد االأوروبي على حّد �صواء.

امللجاأ االآمن

جذبت الثورات العربية وما يحدث يف البلدان العربية انتباه 

�صّناع القرار يف بكني، وهوؤالء يعتربون اأّن لالأو�صاع يف �صوريا 

كذلك  ال�صينية.  واالقت�صادية  االأمنية  امل�صالح  على  تاأثري 

ال�صينية  �صيني جعل احلكومة  23 مليون م�صلم  وجود  فاإّن 

تنظر بعني القلق اإىل ما �صهدته بكني يف االآونة االخرية من 

ا�صطرابات واأحداث �صبيهة مبا حدث يف العامل العربي. كما 

اأّن اأي ا�صطراب اأو اإرهاب يف منطقة ال�صرق االأو�صط �صيوؤثر على 

لتتمكن  املنطقة،  يف  وال�صالم  اال�صتقرار  يهمها  التي  ال�صني 

من اإقامة عالقات اإقت�صادية و�صيا�صية مع دولها. 

وو�صوًحا حيال  اأكرث ح�صوًرا  ال�صيني  املوقف  اإىل ذلك، بات 

اإىل  اأّدى  والرو�صي(،  الفيتو )ال�صيني  ال�صورية، فا�صتخدام  االأزمة 

اإ�صقاط ثالثة قرارات يف جمل�س االأمن �صعت اإىل اإدانة النظام 

معار�صة  فهو  لذلك  احلقيقي  الدافع  اأّما  ومعاقبته.  ال�صوري 

االأنظمة  بع�س  م�صري  بتقرير  االأوروب��ي   - االأمريكي  االنفراد 

االأوروب��ي  ال�صغط  زي��ادة  وبالتايل  االأو�صط،  ال�صرق  منطقة  يف 

واالأمريكي على ايران، مما يهدد اإمدادات النفط لل�صني.

تقدم  بكني  بداأت  فقد  ال�صيا�صية  امل�صالح  ناحية  من  اأما 

وتعترب  الإ�صرائيل،  وكذلك  العربية  للدول  ك�صديق  نف�صها 

اأكرث  و�صيا�صي  ا�صرتاتيجي  دور  اأداء  من  ميّكنها  ذلك  اأن 

املتحدة  الواليات  توؤديه  ال��ذي  ال��دور  من  وحيادية  م�صداقية 

االأمريكية واملتحيّز دائًما الإ�صرائيل.

وم�صتقبلي  حايل  ك�صوق  العربية  للدول  اليوم  ال�صني  وتنظر 

اأم��وال��ه��ا  ل���روؤو����س  اآم���ن  وك��م��ل��ج��اأ  امل��ت��ع��ددة،  ملنتجاتها 

وا�صتثماراتها.

ماذا يحمل امل�شتقبل؟

للدور  امل�صتقبلية  النتائج  حول  التحليالت  من  العديد  ثّمة 

لل�صني  اأن  البع�س  ويعتقد  االأو�صط،  ال�صرق  منطقة  يف  ال�صيني 

تتمّثل  البعيد  امل��دى  على  وع�صكرية  �صيا�صية  طموحات 

اخلليج.  يف  االأمريكية  املتحدة  الواليات  مكان  باحللول 

م�صاحلها  حماية  تريد  اأنها  تاأكيده  ميكن  ما  ولكن 

الطرق  عرب  اإليها  النفط  اإمدادات  تاأمني  خالل  من  احليوية 

املنطقة  يف  املتنامي  ال�صيني  الدور  يف  حمّللون  ويرى  البحرية. 

املتحدة  الواليات  لتناف�س قطبني: غربي متّثله  العريبة فر�صة 

يعني  وهذا  ال�صني،  متّثله  �صاعد  �صرقي  واآخ��ر  االأمريكية، 

متعدد  جديد  عاملي  نظام  وب��زوغ  القطبية  االأحادية  انتهاء 

االأقطاب.

اإىل  بالدخول  ال�صيني  للمارد  املتحدة  الواليات  �صت�صمح  فهل 

بالد العرب؟

�صوؤال بر�صم امل�صتقبل. 

على اأّي حال فاإّن ال�صراع ال�صيني - االأمريكي على النفط 

يف  زال  ما  وامل�صهد  بالفعل،  بداأ  قد  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف 

بدايته، وامل�صتقبل كفيل بالرد على االأ�صئلة كّلها.
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ق�ضايا 

اإعداد: �إح�ضان مرت�ضى �إقليمية

باحث يف ال�س�ؤون الإ�سرائيلية

ب�ضرف �لنظر عن ��ضتنكارنا تخطي حدود �ملنطق و�للياقة يف ما ن�ضرته �ضحيفة »�ضاريل 

�ل�ضالم حتت عنو�ن  �ملقّد�ضني عليهم  �لأنبياء  �لفرن�ضية من �ضور م�ضيئة لكر�مة  �يبدو« 

�ل�ضحيفة،  �لوح�ضي على  �لهجوم  ا يف  �ضخ�ضً �ثني ع�ضر  مقتل  تاأتي حادثة  �لتعبري،  حرية 

للتحري�ض  �ضانحة  فر�ضة  لت�ضّكل  �لإرهابية،  �لقاعدة  منظمة  من  عنا�ضر  �أيدي  على 

�ل�ضهيوين على �مل�ضلمني حول �لعامل وتلميع �ضورة �ليهود عموًما و�ل�ضهاينة �لإ�ضر�ئيليني 

ا، حتت عنو�ن »�لإرهاب �لإ�ضالمي يهدف �إىل �إبادة �لغرب«.  خ�ضو�ضً

نتنياه� يف باري�س

حماولة لتلميع 

�ضورة جمرم

ت�ضوير �إ�ضر�ئيل ك�ضحية!

�أمام  تاريخية  فر�صة  �حلادثة  �صّكلت 

رئي�س  ر�أ�صهم  وعلى  �ل�صهاينة  �لقادة 

�حلكومة �لإ�صر�ئيلية بنيامني نتنياهو 

جر�ئم  من  �لإ�صر�ئيليني  تربئة  ملحاولة 

�حلرب �لتي تالحقهم نتيجة قتل �لآلف 

من �لفل�صطينيني �لأبرياء وت�صريد مئات 

من  كلًيا  وجتريدهم  منهم  �لآلف 

حقوقهم �ملادية و�لإن�صانية و�لقانونية.

�إقناع  �إ�صر�ئيل  حت���اول  عقود  ومنذ 

�لعامل بعدم ربط ما يدور يف �لعامل �لعربي 

و�لإ�صالمي من عنف وحر�ك �جتماعي 

يكرث  ما  وه��و  �إ�صر�ئيل،  مع  بال�صر�ع 

�ليوم نتنياهو من تكر�ره بالقول �أن »ل 

عالقة لل�صر�ع �أو �ل�صتيطان مبا يحدث 

و�إّن  �لإ�صالمي،  و�لعامل  و�لعر�ق  �صوريا  يف 

�إ�صر�ئيل جزء من �حلل ولي�صت جزًء� من 

�مل�صكلة«.

ل���ك���ّن ك��ب��ر حم�����رري �ل��ن�����ص��خ��ة 

بر�ديل  »هاآرت�س«  ل�صحيفة  �لإنكليزية 

�لإ�صر�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�س  حّمل  بور�صتون 

عن  �ملبا�صرة  �مل�صوؤولية  نتنياهو  بنيامني 

حمالت �ملقاطعة �لتي تت�صع حالًيا بحق 

�إ�صر�ئيل، م�صًر� �إىل �أن »�إجناز« حكومة 

د�ئرة  تو�صيع  يف  يتمثل  �لوحيد  نتنياهو 

مقاطعة �إ�صر�ئيل.

�ل�صحيفة  م��وق��ع  ن�����ص��ره  م��ق��ال  ويف 

�أن موجات  �أو�صح بور�صتون  �لإلكرتوين، 

�ملقاطعة �صتتعاظم �إذ� مل يكّف نتنياهو 

عن ت�صوير �إ�صر�ئيل ك�صحية، يف �لوقت 

�لذي ل تفّوت فيه فر�صة من دون ��صتفز�ز 

�لعامل. و�أ�صار بور�صتون �إىل �أن نتنياهو هو 

هولند�  مع  �لعالقة  تدهور  عن  �مل�صوؤول 

�إ�صر�ئيل  �أ�صدقاء  �أوث��ق  من  تعترب  �لتي 

لرف�صه طلبها �ل�صماح بت�صدير منتوجات 

كما  �لغربية.  �ل�صفة  �إىل  غزة  قطاع 

يعد ينطلي عليه  �لعامل مل  �أن  �إىل  �أ�صار 

حديث نتنياهو عن عر�قة �لدميقر�طية 

�إىل  حكومته  تتجه  بينما  �لإ�صر�ئيلية 

�لنقب  �لبدو يف  �لآلف من  طرد ع�صر�ت 

من بيوتهم، على �لرغم من �أنهم يعّدون 

تقرر  وبينما  �إ�صر�ئيليني«،  »مو�طنني 

�للجوء  حق  طالبي  �عتقال  حكومته 

من �لأفارقة ملدة �صنة وبدون حماكمة.

نفاق ودجل و�نتهازية

�لنفاق  يتك�صف  تقدم  ما  �صوء  على 

باأب�صع  �ل�صهيونية  و�لنتهازية  و�لدجل 

�ل�صحافة  نقلته  م��ا  ع��رب  ���ص��وره��ا، 

وت�صريحات  ت�صّرفات  من  �لإ�صر�ئيلية 

يف  باري�س،  يف  �لعدو  حكومة  لرئي�س 

بتاأييد  �لأوروبيني  لإقناع  و��صح  م�صعى 

�حلرب �لتي ت�صّنها �إ�صر�ئيل على �ملقاومة 

�لربملانات  ثني  وحماولة  �لفل�صطينية، 

بالدولة  �لعرت�ف  مو��صلة  عن  �لأوروبية 

�لأ�صا�س مل  ففي  �مل�صتقلة.  �لفل�صطينية 

تتم دعوة نتنياهو للم�صاركة يف �مل�صرة 

ُطلب  �لعك�س  على  و�إمن��ا  �لكبرة، 

منه عدم �حل�صور، وهو ما �أّكدته م�صادر 

باأّن  نف�صه،  �حلكومة  رئي�س  ديو�ن  من 

فرن�صا حتّفظت على م�صاركته، ولكّنه 

ر�صمي  خرب  �صدر  فقد  ذل��ك.  على  �أ�صّر 

يفيد باأن نتنياهو لن ي�صارك يف �مل�صرة، 

ولكن بعد �أن جرى �لإعالن عن ح�صور 

مثل  �لإ�صر�ئيلي،  �ليمني  من  مناف�صيه 

�فيغدور  �خلارجية  ووزي��ر  بينيت  نفتايل 

وقرر  ر�أي��ه  عن  نتنياهو  عدل  ليربمان، 

يف  مفاجئ  ب�صكل  �صخ�صًيا  �مل�صاركة 

باري�س.

و�إمنا  ومل تنته �لق�صية عند هذ� �حلد، 

ا �أن ين�صم �إىل �حلافلة  طلب نتنياهو �أي�صً

�لرغم  على  �لعامل،  زعماء  تنقل  �لتي 

من �أنه مل ُيحجز له مقعد، وذروة �لحر�ج 

�أجل  من  لعبها  �لتي  باللعبة  متّثلت 

�لت�صلل �إىل �ل�صف �لأول، �إذ مت ذلك عرب 

مد يده لل�صالم بطريقة تبدو كما لو �أنها 

عفوية، مع رئي�س جمهورية مايل، �لذي 

وتبادل  �لأول،  �ل�صف  يف  موجوًد�  كان 
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�لكالم معه. وهكذ� جنح نتنياهو يف 

مع  �مل�صرة  يت�صدر  �لت�صلل كي  عملية 

تقودها،  كانت  �لتي  �لأوىل  �خلما�صية 

و�مل�صت�صارة  �لفرن�صي  �لرئي�س  جانب  �إىل 

�لأملانية.

و��صل  ب��ل  ه��ن��ا،  �مل�صرحية  تنته  مل 

عندما  �لكوميدية  حركاته  نتنياهو 

بيديه  ويلوح  للكامر�ت،  يبت�صم  �أخذ 

جانبي  على  كانت  �لتي  للجماهر 

�جلموع  ه��ذه  �أن  ل��و  كما  �ل��ط��ري��ق، 

تاأتي  �مل�صرة  و�أن  �أجله،  من  جمتمعة 

على  ولي�س  �نت�صار�ت  حتقيق  مبنا�صبة 

و�لت�صامن  �حل��زن  عن  �لتعبر  خلفية 

�أطلق  نف�صها  �ملنا�صبة  ويف  �صحايا.  مع 

نتنياهو �صل�صلة من �لت�صريحات �مللفقة 

�لإره���اب  ه��دف  »�إن  فيها:  ق��ال  �لتي 

�إ�صر�ئيل، ولي�س �حلدود،  �لإ�صالمي، لي�س 

�ىل  يهدف  �لإره���اب  م��ن  �ل��ن��وع  فهذ� 

�لثقافة  و�صرب  ودولنا،  جمتمعاتنا  �إبادة 

�لقائمة على �لإن�صانية«!!.

حرب على �لهوية!

يف  �لقت�صادي  �ملحلل  كتب  ب���دوره، 

�لعربية  �أح��رون��وت«  »يديعوت  �صحيفة 

�صيفر بلوت�صكر: »�حلرب لي�صت كما 

�أجل  يوًما من  �لبع�س، مل تكن  يت�صور 

ر�صم  من  وردعهم  �لإعالميني،  �إخافة 

هوية  على  حرب  �إنها  �لكاريكاتور، 

�حل��رب  �أن  وزع��م  وثقافتها«.  فرن�صا 

�إثبات  �إطار  �لقائمة يف فرن�صا »تندرج يف 

�لقوة على �لأر�س بني طرفني؛ �لليرب�لية 

فهي  �ملتع�صب«،  و�لإ���ص��الم  �لغربية، 

»ولي�صت  يزعم،  كما  ح�صار�ت،  حرب 

تنظيمات«.  ت�صّنها  تخويف  حملة 

على  يتحتم  �أن��ه  ��صتخل�س  وب��ال��ت��ايل 

�لبديل  بفر�س  �ملو�جهة  �لأوروبية  �ل��دول 

وعدم  �لليرب�لية،  �لقيم  نظام  فر�س  وهو 

�حلفاظ  �أجل  من  و�خل�صوع  �ل�صت�صالم 

على م�صتقبلها«. 

�إيتان  �لإ�صر�ئيلي  �لإع��الم��ي  وكتب 

�أحرونوت«  »يديعوت  �صحيفة  يف  هابر 

مقاًل حتت عنو�ن »�لإرهاب �لإ�صالمي«، 

حل  �إي���ج���اد  �إىل  ���ص��ر�ح��ة  ف��ي��ه  دع���ا 

و�خلال�س  بطردهم  �أوروب��ا  يف  للم�صلمني 

رئي�س  �ع��الن  مقابل  يف  وذل��ك  منهم، 

�أن  نتنياهو  بنيامني  �لإ�صر�ئيلي  �ل��وزر�ء 

�صيعمل  ا  خا�صً �إ�صر�ئيلًيا  وز�رًي��ا  طاقًما 

»من �أجل دفع �خلطو�ت �لتي تهدف �إىل 

ومن  فرن�صا  �بيب من  لتل  �لهجرة  زيادة 

�ملظاهر  تو�جه  �لتي  �لأوروبية  �لدول  �صائر 

حد  على  �ل�صامية«،  ملعاد�ة  �لفظيعة 

جلميع  »�أق��ول  نتنياهو،  وق��ال  تعبره. 

�إ�صر�ئيل هي بيتكم  �إن  �أوروبا  �ليهود يف 

تل  �إىل  �لهجرة  يريد  يهودي  و�أي  ا...  �أي�صً

�بيب �صي�صتقبل هنا بقلب د�فئ وباأذرع 

مفتوحة. �صن�صاعدكم على �ل�صتيعاب 

ا«.  هنا يف دولتنا �لتي هي دولتكم �أي�صً

موجة هائجة من �لإرهاب!

يف  �لأخ���رة  �لهجمات  �إىل  �إ���ص��ارة  يف 

�إىل  ينتمون  �أ�صخا�س  نّفذها  �لتي  باري�س 

�ملبا�صر  �لدعم  تتلقى  �إرهابية  منظمات 

�أطر�ف من بينها  وغر �ملبا�صر من عّدة 

�إ�صر�ئيل، قال نتنياهو: »هذه �لعتد�ء�ت 

مبا�صًر�  ��صتمر�ًر�  ت�صكل  باري�س  يف 

�ملتطرف  �لإ�صالم  ي�صّنها  �لتي  للحرب 

على ح�صارة �حلرية �لغربية وعلى �لعامل 

�لدول  ا على  �أي�صً �ملعا�صر، ولكّنها ت�صن 

�ملعتدلة وعلى جماهر كاملة  �لعربية 

يف �لعامل �لإ�صالمي«.

من  هائجة  موجة  هي  »هذه  و�أ�صاف: 

�لإرهاب �لذي ير�صل �أذرعه �إىل كل �أنحاء 

�لعامل، و�إذ� مل ي�صُح �لعامل �صريًعا، ف�صنجد 

�صربات  ويوّجه  قوة  ي��زد�د  �لإره��اب  هذ� 

�حلر  �لعامل  مر�كز  ا يف  �أي�صً ق�صوة  �أكرث 

ويف �أماكن �أخرى«. 

قيمة  �إ���ص��ف��اء  نتنياهو  ح���اول  وق���د 

م�صرة  يف  م�صاركته  على  ��صتثنائية 

باري�س �لتي رمى من خاللها �إىل حتقيق 

�لعيون ل�صرف  �لرماد يف  ذّر  �لأول  هدفني: 

�إ�صر�ئيل  ترتكبه  عّما  �لغربي  �لنتباه 

عها  تو�صّ يف  �لإن�صانية  بحق  جر�ئم  من 

�لفل�صطينية  �لأر����ص��ي  يف  �ل�صتيطاين 

و�ل��ث��اين  و�ل��ق��د���س،  �لغربية  �ل�صفة  يف 

حماولة ��صرت�صاء �لر�أي �لعام �لأوروبي من 

عرب  و�لكذب  و�لتدلي�س  �خلد�ع  طريق 

�لت�صامن  م�صرة  يف  �ملفتعلة  �مل�صاركة 

مع �ل�صحايا.

خالل  نتنياهو،  ر�أى  نف�صه  �لوقت  يف 

لقائه قادة �جلاليات �ليهودية يف باري�س، 

�أن »هناك �أهمية كبرة باأن يرى �لعامل 

�إىل  �إ�صر�ئيل ي�صر جنًبا  رئي�س حكومة 

جنب مع كل قادة �لعامل يف جهد و�حد 

مل  »�إذ�  �أنه  �إىل  و�أ�صار  �لإرهاب«.  ملحاربة 

فاإن  �لإره���اب؛  �صّد  �لآن  �لعامل  يتوحد 

�ل�صربات �لتي جربناها هنا �صتزد�د بينما 

�لنا�س ل يدركون ذلك، ولذلك �أنا �أمتنى 

�أن تتوحد �أوروبا«.

رّب �ضاّرة... نافعة!

�ملنا�صبة  ��صتغالل  نتنياهو  ين�س  مل 

طريق  من  �حل��دود  �أبعد  �إىل  وت�صخرها 

ا  خ�صو�صً �لعكر،  �مل��اء  يف  �ل�صطياد 

�أزمة  من  �إ�صر�ئيل  تعانيه  ما  �صوء  على 

دميوغر�فية مع تر�جع �أعد�د �ملهاجرين 

من دول �لرفاه وتز�يد �أعد�د �لنازحني �إىل 

�لال�أخالقية  �لأجو�ء  من  هرًبا  �خلارج، 

و�لال�إن�صانية و�لف�صاد �مل�صت�صري و�لعن�صرية 

مفا�صل  كل  يف  عقالها  من  �ملنفلتة 

�لدولة و�جلي�س على حد �صو�ء. 

عملي��ة  �أن  ي�ت�ب�ني  �خل��ت��������ام  ويف 

�أهد�ف  خدمت  قد  باري�س  يف  �لقاع��دة 

كل  على  �ل�صرت�تيجية  �ل�صهيونية 

�صحيفة  عنه  عرّبت  �لذي  �لأمر  �ل�صعد، 

عدد  �أّن  بتقديرها  �لعربية  »هاآرت�س« 

�إىل  �أوروب��ا  من  يهاجرون  �لذين  �ليهود 

�أح��د�ث  �صوء  على  �صرتفع  �بيب  تل 

علًما  �صخ�س،  �آلف   10 نحو  �إىل  باري�س 

)غر  �ليهودية  �لوكالة  تقدير�ت  ب��اأّن 

�للكرتوين  موقعها  على  �حلكومية( 

تفيد باأّن �أعد�د �ليهود يف �أوروبا ت�صل �إىل 

من  �صخ�س  �ملليون  ون�صف  مليون  نحو 

فرن�صا،  يعي�صون يف  �ألف   600 بينهم نحو 

�لتي ت�صم �جلالية �لثالثة يف حجمها بعد 

�إ�صر�ئيل  من  كل  يف  �ليهودي  �لنت�صار 

و�لوليات �ملتحدة.
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تذكري...

وفق تعريف الأمم املتحدة، فاإّن الإجتار 

تقدمي  اأو  توظيف  اأو  نقل  ي�شمل  بالب�شر 

ويف  ا�شتغاللهم.  بهدف  لأ�شخا�ص  مالذ 

وع�شابات  منّظمات  تقوم  الإط��ار  هذا 

اأو  واإج��ب��اره��م  بال�شحايا  ب��الإي��ق��اع 

ا�شتدراجهم ملمار�شة اأ�شكال مهينة من 

مثل  بهم،  املتاجرين  مل�شلحة  الأعمال 

وتفيد  الأع�شاء...  وبيع  والت�شّول  البغاء 

تقارير الأمم املتحدة اإىل اأّنه ثمة نحو 27 

مليون �شحية يف العامل يحقق املتاجرون 

دولر  مليارات   8 اإىل  ت�شل  اأرباًحا  بهم 

�شنوًيا.

وحت�شرنا هنا كوارث اإن�شانية يعانيها 

بلدانهم  ال�شرعيون من  املهاجرون غري 

الفقرية اأو التي ت�شهد احلروب اإىل بلدان 

الهجرات  هذه  تعترب  اإذ  ا�شتقراًرا،  اأكرث 

عا�ص  ولطاملا  بالب�شر،  الإجت��ار  من  نوًعا 

�شروب  من  باأنواعها،  املاآ�شي  �شحاياها 

الن�شب والحتيال والعتداءات اجلن�شية 

اأو  البحار،  لأ�شماك  عر�شة  تركهم  اإىل 

عالقني على حدود برية... ماآ�ص غالًبا ما 

تنتهي باملوت اأو العتقال اأو ال�شتغالل. 

وقد �شهد العامل يف الفرتة الأخرية اأب�شع 

التي  املناطق  يف  بالب�شر  الإجت��ار  اأن��واع 

حيث  والن�شرة،  داع�ص  عليها  �شيطرت 

الأثمان،  باأبخ�ص  وتباع  الن�شاء  ت�شبى 

كما تباع اأع�شاء القتلى وامل�شابني وفق 

ما ذكرت تقارير �شحفية. 

تعي�ص حالة  التي  الدول  لبنان من بني 

ظل  يف  بالب�شر،  الإجت��ار  ق�شية  من  قلق 

عدد  ح��ول  دقيقة  معلومات  غ��ي��اب 

عن  عديدة  تقارير  تتحّدث  ال�شحايا. 

مار�شات تعترب من اأوجه الإجتار بالب�شر، 

القا�شرات  وتزويج  الأع�شاء  بيع  ومنها 

والدعارة وا�شرتقاق اخلدم...

االتفاقية

اإىل  حتتاج  التي  املخاطر  ب��واب��ة  م��ن 

مدين  وجمتمع  ووطنية  دول��ي��ة  جهود 

لبنان  كاريتا�ص  خطت  ملكافحتها، 

�شحايا  حماية  م�شار  يف  مهمة  خطوة 

الإجتار بالب�شر بالتعاون مع وزارة العدل، 

اللواء  العدل  وزير  وّقع   2015/1/26 ففي 

كاريتا�ص  رابطة  ورئي�ص  ريفي  اأ�شرف 

�شحايا  حماية  اتفاقية  كرم  بول  الأب 

ت�شّمنت  بالأ�شخا�ص.  الإجت��ار  جرمية 

حماية  ح��ول  ه��ام��ة  ب��ن��وًدا  التفاقية 

كاريتا�ص  تعهدت  ال��ذي��ن  ال�شحايا 

بحمايتهم وم�شاعدتهم اأًيا كانوا، ومن 

جن�شيتهم  اإىل  اللتفات  دون 

دينهم،  اأو  لونهم  اأو  عرقهم  اأو 

والأط��ف��ال  ال��ن�����ش��اء  �شيما  ل 

منهم. وت�شمل و�شائل امل�شاعدة 

لئق  مكان  تاأمني  واحلماية 

لإي��وائ��ه��م،  ال��الزم��ة  ب��امل��ع��دات  وجمهز 

خربة  وذوي  اخت�شا�شيني  مع  والتعاقد 

كاريتا�ص  تلتزم  كما  مل�شاعدتهم، 

تطبيق خطة وقائية وعالجية وا�شحة يف 

للتطبيق  وامل�شاعدة قابلة  اإطار احلماية 

وامل��راج��ع  الفريقني  بر�شى  وال��ت��ع��دي��ل 

املهمات  تاأمني  تتعّهد  كما  املخت�شة. 

والنف�شي  اجل�شدي  التعايف  تتيح  التي 

توفري  ومنها  لل�شحايا،  والجتماعي 

واملعلومات  امل�شورة  وتقدمي  ال�شكن، 

بحقوقهم  يتعلق  م��ا  يف  ��ا  خ�����ش��و���شً

والنف�شانية  الطبية  وامل�شاعدة  القانونية، 

واملادية وحماولة تاأمني فر�ص عمل...

التنفيذ  حيز  التفاقية  ه��ذه  دخلت 

بدًءا من 2015/2/1، وقال الوزير ريفي اإنها 

بدوره  النهو�ص  اجلزائي  للق�شاء  »�شتتيح 

�شيما  العقابي، ل  بواجبه  اأ�شوة  احلمائي 

و�شيلة  اأ�شحت  قد  ال�شحايا  حماية  اأن 

وغاية يف اآن، اإذ غالًبا ما تكون ال�شحية 

هي الدليل اإىل تاجرها«. 

�شرورة  على  ف�شّدد  ك��رم  الأب  اأّم���ا 

م�شرًيا  الدولية  الأنظمة  لبنان  مواكبة 

اأطفال«  »بيع  عمليات  ي�شهد  اأّنه  اإىل 

من دون اأن يعطي �شورة وا�شحة عن مدى 

ا�شتفحال م�شاألة الإجتار بالب�شر فيه.

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

نا�س وحقوق

على الرغم من االتفاقيات والربوتوكوالت العديدة التي و�ضعتها االأمم 

املتحدة ملكافحة جرمية االإجتار بالب�ضر و�ضادقت عليها غالبية الدول، 

فاإّن هذه اجلرمية ما زالت م�ضت�ضرية حتت اأ�ضكال كثرية، والق�ضاء عليها 

االإطار  هذا  ويف  املدين.  املجتمع  تعاون  الر�ضمية،  اجلهود  اإىل  يتطّلب، 

حماية  بهدف  كاريتا�س  وبني  لبنان  يف  العدل  وزارة  بني  اتفاقية  وّقعت 

�ضحايا االإجتار بالب�ضر.

وزارة العدل وكاريتا�س

يوّقعان اتفاقية حلماية �ضحايا االإجتار بالب�ضر
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من النورماندي اإىل الناعمة

رحلة طويلة وحلول موؤّجلة

يف  لبنان  يف  النفايات  اإدارة  اأزمة  بداأت 

تتفاقم  وراح��ت  الت�سعينيات  مطلع 

منذ ذلك الوقت. وتبينّ اإحدى الدرا�سات 

حول الواقع البيئي يف لبنان اأن حماوالت 

ملف  خطورة  من  للحدنّ  جرت  عديدة 

كانت  بغالبيتها  اأنها  اإال  النفايات، 

ط��ارئ��ة  خ��ط��ة  نتيجة  اأو  ع�����س��وائ��ي��ة 

ة، ما اأدى اىل تاأزم  فر�ستها احلاجة امللحنّ

امل�سكلة، بداًل من احلدنّ منها، اأحياًنا، 

الواقع يف  االأمر  تاأخر احللول وتقبل  واإىل 

اأحيان اأخرى.

بريوت  على  ك��ان  طويلة  فل�سنوات 

مع  النورماندي  مكبنّ  مع  تتعاي�ش  اأن 

كل امل�ساوىء التي فر�سها هذا التعاي�ش 

ل  ف العمل يف املكبنّ ويتحونّ قبل اأن يتوقنّ

»خليج  اأو  ب��اي«  »الزيتونة  اإىل  الحًقا 

الزيتونة«.

�سوليدير  م��ن  ج���زًءا  اأ�سبحت  ال��ي��وم 

الربية، ت�سمنّ هذه املنطقة نادًيا لليخوت 

يف  امل��ع��روف��ة  امل��ط��اع��م  م��ن  و�سل�سلة 

ة  خم�س�سنّ اأ�سواق  اىل  اإ�سافة  العا�سمة، 

للم�ساة.

اإىل  النفايات  انتقلت  النورماندي  من 

مكبنّ �سيدا »البحري« الذي تراكمت 

عاًما،   40 م��ن  الأك��ر  النفايات  فيه 

بداأ  فرتة  منذ  بيئية.  كارثة  لت  و�سكنّ

النفايات  اإزالة  واالإعمار  االإمناء  جمل�ش 

بناء  وذلك  ي،  جدنّ ب�سكل  املكبنّ  من 

على قرار �سادر عن وزارة البيئة يف اأيلول 

2011. املكب بات اليوم بارتفاع ثمانية 

�سطح  مرًتا عن  و12  الطريق،  فوق  اأمتار 

اأكر  ارتفاعه  ك��ان  اأن  بعد  البحر، 

االأمم  برنامج  من  وبدعم  مرًتا.   50 من 

تنفيذ  بداأ   ،)UNDP( للتنمية  املتحدة 

مكانه،  عامة  حديقة  اإن�ساء  م�سروع 

ته بلدية �سيدا. اأعدنّ

املناطق  خمتلف  يف  ن�ساأت  ذلك  اإىل 

فعلت  ع�سوائية  مكبات  اللبنانية 

وتلويًثا.  �سرًرا  البيئة  يف  ال�سيء  فعلها 

العنوان  يبقى  الناعمة  مطمر  لكننّ 

خالًفا  تو�سيعه  متنّ  اأن  بعد  االأخ��ط��ر، 

اإن�����س��ائ��ه، وب��ات  مل��ا ك��ان م��ق��رًرا عند 

من  االأطنان  ماليي  جنباته  يف  يحمل 

خطة  ف�سل  ب�سبب  وذل��ك  النفايات، 

البيئة  وزير  عهد  يف  اأقرت  التي  الطوارئ 

اأكرم �سهيب، حيث متنّ االإ�ستغناء عن 

يفرت�ش  كان  التي  العمرو�سية  حمرقة 

املطمورة  النفايات  كمية  تخف�ش  اأن 

اإىل ما يزيد على 600 طن يومًيا. كذلك 

ذها  تنفنّ التي  الت�سبيخ  خطة  ف�سلت 

الكورال،  معمل  يف  �سوكومي  �سركة 

من  الت�سبيخ  ن�سبة  انخف�ست  حيث 

 300 على  يزيد  ال  ما  اىل  يومًيا  طن   1200

رفع  ال��ذي  االأم��ر  ردي��ئ��ة،  وبنوعية  طن 

كمية النفايات التي ترد ب�سكل يومي 

للطمر من 1240 اإىل 1955 طًنا باليوم يف 

واإىل 2200 طن يف العام 2004.   ،2000 العام 

لت�سل  باالرتفاع  الكميات  وا�ستمرت 

ت  وتخطنّ  ،2008 العام  يف  ا  طًنً  2234 اإىل 

يف  دفن  وبذلك   .2010 العام  يف  طن   2300

15 مليون  يزيد على  ما  الناعمة  مطمر 

طن، على امتداد ال�سنوات ال� 15 املا�سية.

اإعداد:

تريز من�صور

م�شاكل 

النـفـايـات وحلول تـ�صـّكـل 

قائمة  م�صكلة  ال�صلبة 

اإىل  توؤدي  لأنها  بذاتها 

مل  اإذا  البيئة  تلوث 

تدويرها  اإعـــادة  يتّم 

منها.  ــفــادة  ــت وال�ــص

املـتـقدمـة  الـبـلـدان 

اإىل  اإجـمـالاً  لـت  تو�صّ

بطرق  نفاياتها  اإدارة 

ملا  ــا  ــافاً خ علمية، 

البلدان  يف  يح�صل 

لبنان.  ومنها  النامية 

على  تنت�صر  فالقمامة 

جوانب الطرق الرئي�صة 

يف  وكذلك  والفرعية 

اأو  الزراعية،  الأرا�صي 

عام  مكّب  اإىل  تنقل 

ومن  جتميعها  ليتّم 

دون  من  طمرها  ثم 

معاجلة.

ملف  ـــّول  حت لــقــد 

اإىل  لبنان  يف  النفايات 

كبرية  وطنية  م�صكلة 

م�صكات  اإىل  ت�صاف 

ويف  مزمنة.  ـــرى  اأخ

ـــان  ـــي مــعــظــم الأح

موؤّجلة  احللول  تاأتي 

جمتزاأة  اأو  للم�صلكة، 

وغري جذرية اأو علمية.

من النورماندي اإىل الناعمة

النفايات يف لبنان

رحلة الألف ميل حتتاج 

اإىل خطوات جدّية
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يغطي املطمر بح�سب ت�سميمه 

تقدر  االأر���ش  يف  م�ساحة  االأ�سلي 

قدرة  وت�سل  م2،   120.000 بحواىل 

طن  م��ل��ي��وين  اإىل  ا���س��ت��ي��ع��اب��ه 

امل�ساحة  لكن  النفايات.  من 

مرًتا   296736 اإىل  لت�سل  تو�سعت 

لت�سل  ازدادت  واالأطنان  مربًعا، 

اإىل اأكر من 15.

اللبنانيي،  اأن  ذكره،  واجلدير 

يدفعون كلفة كب�ش النفايات 

اإىل مطمر  نقلها  قبل  وتغليفها 

الغالف  ينزع  حيث  الناعمة 

طمرها،  ليتمنّ  وتبعرحمتوياته 

كلفة  احت�ساب  دون  من  وذلك 

يدلنّ  بنقلها.  تقوم  التي  االآليات 

�سوكلي  �سركة  اأن  على  املطمر  واقع 

جتمع من بريوت الكربى وجبل لبنان 

املنزلية  النفايات  من  طن   200 ح��واىل 

تقوم  وه��ي  يومًيا  والع�سوية  ال�سلبة 

بطمرها من دون اإعادة تدوير اأوت�سبيخ. 

الع�سوائية  الطمر  اأعمال  اأن  ومعلوم 

تت�سبب بالكثري من امل�ساكل البيئية 

طمر  ب�سبب  امليثان  غاز  انبعاث  منها 

بحدوث  ي��ه��دد  مم��ا  الع�سوية،  امل���واد 

اإ�سافة  بكارثة  ت�سبب  قد  انفجارات 

ي�سل  والتي  الكريهة  الروائح  انت�سار  اإىل 

باملطمر  املحيطة  القرى  اإىل كل  مداها 

وبقطر يتجاوز 20 كلم، ف�ساًل عن هبوط 

التي مترنّ  ال�سومعة  قناة مياه جمرى نهر 

الكمية  ثقل  ب�سبب  املطمر  حتت  من 

ا ا�سطر ال�سركة اإىل القيام  املطمورة ممنّ

النهر.  جم��رى  لتحويل  حفر  باأعمال 

ي�ساف اإىل ما ذكر اأن املياه اجلوفية التي 

ثة.  تقع حتت املطمر هي بغالبيتها ملونّ

النفايات  رم��اد  بقايا  املطمر  وجتتاح 

التالفة  الطبية وبقايا املواد االإلكرتونية 

واأ�سا�سًيا  كبرًيا  م�سدًرا  ت�سكل  التي 

ال�سحة  على  خطرية  ملوثات  النت�سار 

الثقيلة  واملعادن  كالديوك�سي  العامة 

امل�سببة لل�سرطان.

التمديد ملطمر الناعمة

وتعديل القرار 46

الناعمة  مطمر  ق�سية  ��ل��ت  ���س��كنّ

اإليه حمور  النفايات  ق  واال�ستمرار يف تدفنّ

باإقفاله  طالبت  احتجاجية  حركة 

و�سارك فيها اأهايل املنطقة والعديد من 

اجلمعيات البيئية. اإ�ستمرنّ اجلدل طوياًل 

اأقرنّ  اأن  اإىل  ت االعت�سامات  ا�ستمرنّ كما 

الوزراء يف جل�سته املنعقدة يف 12  جمل�ش 

ق�سى  موؤقًتا  حالاًّ   2015 الثاين  كانون 

ني�سان   17 لغاية  باملطمر  العمل  بتمديد 

د ثالثة اأ�سهر اأخرى اإذا  2015، على اأن يجدنّ

دعت احلاجة، وملرة واحدة واأخرية، علًما 

لت على التمديد. اأن حتفظات �سجنّ

احلالية  العقود  متديد  جرى  وبالتايل 

)�سوكلي  اأفريدا  جمموعة  مع  عة  املوقنّ

ع��ق��د كن�ش  ومت��دي��د  و���س��وك��وم��ي(، 

احت��اد  ن��ط��اق  يف  وجمعها  ال��ن��ف��اي��ات 

بلديات الفيحاء.

ولقد اأقرنّ املجل�ش يف هذه اجلل�سة تعديل 

ال�ساملة  باخلطة  ق  املتعلنّ  46 رقم  القرار 

للنفايات املنزلية ال�سلبة، وحتديد قواعد 

التلزمي للكن�ش واجلمع والطمر. 

للخطة  الرئي�سة  ال��ق��واع��د  تق�سي 

من  امل��ئ��ة  يف   60 ن�سبته  م��ا  ب��ا���س��رتداد 

والتدوير  ال��ف��رز  خ��الل  )م��ن  النفايات 

ال�سنوات  يف  الطاقة(  وا�سرتداد  والت�سبيخ 

الثالث االأوىل من االلتزام و75 يف املئة يف 

ال�سنوات الالحقة... 

�ش  التخلنّ �سرورة  القرار على  ن�ش  كما 

ال��ن��ه��ائ��ي م��ن ال���ع���وادم ال��ن��اجت��ة عن 

تاأهيل  خ��الل  من  النفايات  معاجلة 

هة )degraded(، اأي مواقع  املواقع امل�سونّ

ات  املقالع والك�سارات، اأو مواقع املكبنّ

الع�سوائية اأو اأية مواقع اأخرى بحاجة اإىل 

دها جمل�ش الوزراء بناء  اإعادة تاأهيل يحدنّ

على  وذل��ك  البيئة،  وزارة  اق��رتاح  على 

خدماتية  منطقة  لكل  مطمر  اأ�سا�ش 

اإىل  اللبنانية  املناطق  ال��ق��رار  م  )ق�سنّ

خم�ش مناطق خدماتية(.

االإمن��اء  جمل�ش  م��ن  ال��ق��رار  ويطلب 

اأن  على  املناق�سات  اإط��الق  واالإع��م��ار 

اجلديدة  املطامر  تلزمي  عقود  تكون 

والداخلية  املالية  وزارات  اإ�سراف  حتت 

كما  االإجتماعية.  وال�سوؤون  والبيئة 

حق  ال���وزراء  جمل�ش  ال��ق��رار  ن�شنّ  منح 

ف�سل  اإذا  الطمر  مواقع  لتثبيت  التدخل 

املتعهد اختيارها والبدء بتجهيزها.

»اإ�سالحية«  ف  ت�سننّ التي  النقاط  ومن 

�سبع  باتت  العقود  م��دة  اأن  ال��ق��رار،  يف 

م�شاكل 

وحلول
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ثالث  مل��دة  للتجديد  وقابلة  �سنوات، 

�سنوات، بعدما كانت ال�سيغة القدمية 

لفرتة  التمديد  يكون  اأن  على  تن�شنّ 

اعتماد  تاأخري  يعني  ما  �سنوات،  خم�ش 

لفرتة   2020 العام  حتى  امل��ح��ارق  خيار 

هذا  عن  التخلي  اإمكان  مع  اإ�سافية، 

جناح  حال  يف  ث  وامللونّ املكلف  اخليار 

جتربة املعاجلة وطمر العوادم.

عقود  تق�سيم  على  االق���رتاح  وين�شنّ 

م��رح��ل��ت��ي  اىل  اجل����دي����دة  ال���ت���ل���زمي 

منف�سلتي متتاليتي:

خم�ش  ملدة  انتقالية  االأوىل:  املرحلة   •
�سنوات، تعتمد خاللها اأعمال الكن�ش 

واجلمع والنقل والفرز والت�سبيخ والطمر.

�سنة،   15 مدتها  الثانية:  املرحلة   •
يعتمد خاللها الكن�ش واجلمع والنقل 

بطريقة  وامل��ع��اجل��ة  والت�سبيخ  وال��ف��رز 

النفايات  وحتويل  احل��راري  التفكيك 

اىل طاقة.

كيف تدير الدول نفاياتها؟

نف�سه  يطرح  ال��ذي  اجل��وه��ري  ال�سوؤال 

اليوم ويطرحه كل لبناين، كيف تدير 

دول العامل نفاياتها املنزلية؟ 

ى الكثري من دول العامل البحث  تخطنّ

املعتمدة  التقنيات  ب��ي  املفا�سلة  يف 

وباتت  املحلي،  التلوث  ب  جتننّ لناحية 

التي  االإنبعاثات  تخفي�ش  على  ز  تركنّ

ت�ساهم يف تغري املناخ العاملي. 

نظام  يف  للنظر  االأ�سا�سي  العامل  ولعلنّ 

تكوين  ه��و  ال�سلبة  النفايات  اإدارة 

التكوين  ف��ه��ذا  ون��وع��ه��ا.  النفايات 

يختلف وفق عدة عنا�سر اأبرزها، م�ستوى 

امل��ن��اخ، املوقع  ال��دخ��ل، من��ط احل��ي��اة، 

)املدن واالأرياف(، والكثافة ال�سكانية. 

ل  معدنّ اأن  العاملية  الدرا�سات  اأثبتت  وقد 

البلدان  يف  منخف�ش  النفايات  جمع 

اإىل  ي�سل  اأن  ميكن  ولكنه  النامية، 

ما بي 90 و100 يف املئة يف الدول املتقدمة. 

النامية  البلدان  يف  املعدالت  اأن  كما 

والريفية.  احل�سرية  املناطق  بي  تتفاوت 

ي�سل  قد  املثال،  �سبيل  على  لبنان  ففي 

بريوت  يف  املئة  يف   100 اىل  اجلمع  معدل 

ه اأقل يف املناطق الريفية،  الكربى لكننّ

يف  ال��ن��ف��اي��ات  معظم  تنتهي  ح��ي��ث 

بعد  اأو حترق حملًيا  ات ع�سوائية  مكبنّ

رمي الع�سوي منها يف الطبيعة اأو حتويله 

طعاًما للحيوانات االأليفة... 

تظهر مراجعة جتارب الدول يف كيفية 

معاجلة نفاياتها اأن احللول التي تتبعها 

يف  نف�سها  لي�ست  فهي  متجان�سة،  غري 

اإىل  العامل. وتعود االختالفات  كل دول 

واإىل وجود خ�سو�سيات  النفايات  طبيعة 

العامل  دول  اأن معظم  اإال  موؤثرة،  حملية 

بعيدة  وخ��ط��ط  ا�سرتاتيجيات  لديها 

املدى وهي تعتمد تقنيات متعددة الإدارة 

نفاياتها.

التخفي�ض واإعادة التدوير

النفايات  اإدارة  يف  االأول��وي��ات  هرم  اإن 

يف  للتخفي�ش  االأول��وي��ة  يعطي  ال�سلبة 

امل�سدر اأو التخفيف من اإنتاج النفايات، 

ويعترب ذلك الفر�سة املثالية لتوفري املوارد 

وتخفي�ش االنبعاثات، وكذلك احلاجة 

الإدارة النفايات.

وبالن�سبة اىل معظم املواد، متثل اإعادة 

التدوير الفر�سة الثانية االأف�سل للحد من 

انبعاثات الغازات الدفيئة وتوفري الطاقة 

اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  الت�سنيع،  عملية  يف 

الطرق  عن  الناجتة  االنبعاثات  ب  جتننّ

االأخرى الإدارة النفايات. 

هذه  يجعل  م��ا  اأننّ  ��ا،  اأي�����سً وي��الح��ظ 

الدول التي تعتمدها  العملية ناجحة يف 

املواد  توفري  الأهمية  املواطني  وعي  هو 

يف  كبرية  بن�سب  تتوافر  التي  اخل��ام 

والورق  النفايات )كالبال�ستيك 

وال��ك��رت��ون واالل��وم��ي��ن��ي��وم...( 

والأهمية توفري الطاقة وما يرتبط 

وكذلك  ان��ب��ع��اث��ات،  م��ن  بها 

ال�سرائب واحلوافز االأخرى. 

تنخف�ش  النامية،  البلدان  يف 

ن�سب اإعادة التدوير مع مالحظة 

ر�سمية  غ��ري  عمليات  وج���ود 

الذين  اعي«  »اجلمنّ خالل  من 

الإع���ادة  قابلة  م���واد  يجمعون 

الت�سنيع من احلاويات.

تعرنّ  اأ�سب�اب  م��ن  اأن��ه  علًما 

هذه  يف  امل�سدر  يف  التدوير  اإع��ادة 

ال��ب��ل��دان، ع���دم وج���ود اأ���س��واق 

للمواد القابلة للتدوير وال م�سانع 

واإعادة  للفرز  زة  جمهنّ )كافية( 

الت�سنيع.
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التخمري

ل  ي�سكل التخمري اأحد خيارات التحونّ

حتليل  يتمنّ  حيث  للنفايات  البيولوجي 

حم��ددة  ظ��روف  يف  الع�سوية  النفايات 

)هواء، حرارة، رطوبة وحمو�سة( مالئمة 

الإنتاج ال�سماد الذي ي�ستخدم كمح�سن 

يف  احلل  هذا  ي�ساهم  وبالتايل،  للرتبة. 

اإىل  وحتويلها  الع�سوية  املواد  تدوير  اإعادة 

الرتبة، كما ميكن اأن يكون طريقة 

التي  النفايات  كمية  من  للحدنّ  بديلة 

الع�سوية على  املواد  يتم طمرها. حتتوي 

ن�سبة عالية من الرطوبة وبعد تخمريها 

يف   50 بن�سبة  وزنها  ينخف�ش  لها  وحتلنّ

نطاق  على  التخمري  تطبيق  يتم  املئة. 

وا�سع يف اأوروبا، على الرغم من اأن ن�سب 

املواد الع�سوية يف نفاياتها قليلة، اأما يف 

غنية  النفايات  حيث  النامية  البلدان 

اأقل  الع�سوية، فاإن ن�سب التخمري  باملواد 

ويفرت�ش حت�سينها.

احلرق

ي�ساهم  احل��رق،  بخيار  املوؤمني  وف��ق 

باإدارة  الغنية  البلدان  يف  النفايات  حرق 

التخل�ش  يتيح  �سهلة  النفايات بطريقة 

املختلطة  االأنواع  وا�سع من  على نطاق 

ف�ساًل  ال�سلبة،  املنزلية  النفايات  مل��واد 

عن توفري كمية كبرية من انبعاثات 

ا�ستعادة  خ��الل  من  الدفيئة  ال��غ��ازات 

الطاقة املوجودة يف النفايات.

يتمنّ  باأنه  االإح�سائيات،  اآخ��ر  وتفيد 

حواىل  ح��رق  العاملي(،  ال�سعيد  )على 

�سنوًيا  النفايات  من  طن  مليون   130

على  تتوزع  حمطة   600 من  اأك��ر  يف 

ال�سلبة  النفايات  بلًدا. وحرق  حواىل 35 

ومنها  املتقدمة  البلدان  يف  ن�سبًيا  �سائع 

نحو  ه  التوجنّ نتيجة  االأوروبية،  البلدان 

التخفيف من طمر النفايات يف االحتاد 

يتمنّ  اأن��ه  اإىل  البيانات  وت�سري  االأوروب���ي. 

اإجمايل  م��ن  املئة  يف   25 اإىل   20 ح��رق 

النفايات املنزلية ال�سلبة يف اأوروبا. اأما يف 

وكالة حماية  فت�سري  املتحدة،  الواليات 

البيئة اإىل اأنه يتمنّ حرق حواىل 14يف املئة 

الواليات  النفايات فقط، ال�سيما يف  من 

بال�سكان.  اكتظاًظا  االأكر  ال�سرقية 

حمدودة  امل�ساحات  حيث  اليابان،  ويف 

املئة  70 يف  اأكر من  للغاية، يتمنّ حرق 

من النفايات. 

معظم  يف  النامية،  البلدان  تعتمد 

وغري  الع�سوائي  احل��رق  على  االأح��ي��ان 

انخف�ا�ش  اإىل  ذل��ك  ويع�ود  امل��راق��ب، 

املكبات،  يف  النفايات  رم��ي  كلفة 

اإن�ساء  اأك��الف  ارت��ف��اع  مع  باملقارنة 

ومراقبتها،  وت�سغيلها  الر�سمية  املحارق 

الفا�سلة.  املحارق  جتارب  اإىل  باالإ�سافة 

امل�ستقبلية  االإجتاهات  ذلك  اإىل  ي�ساف 

على  �ستعتمد  والتي  النفايات،  حلرق 

عن  ف�ساًل  ال��ط��اق��ة،  اأ���س��ع��ار  بات  تقلنّ

انبعاثات  تخفيف  وتكاليف  احلوافز 

الغازات الدفيئة.

الطمر

�سيوًعا  االأك��ر  االأ�سلوب  هو  الطمر 

�ش من النفايات يف جميع اأنحاء  للتخلنّ

واالأرخ�ش  االأ�سرع  الو�سيلة  فهو  العامل، 

غاز  انبعاث  م�سكلة  يطرح  ه  لكننّ

اأكر  املناخ  والذي ي�ساهم بتغرينّ  امليثان 

من 34 مرة من ثاين اأوك�سيد الكربون 

ال�سهري.

النفايات  لطمر  ط��رق  ة  ع��دنّ وه��ن��اك 

ت��ن��ط��ل��ق م���ن ا���س��ت��خ��دام امل��ك��ب��ات 

مطامر  ا���س��ت��خ��دام  اإىل  ال��ع�����س��وائ��ي��ة، 

مدافن  اإىل  التقنية،  عالية  هند�سية 

نة للنفايات النووية. حم�سنّ

ال��ه��ن��د���س��ي��ة على  امل��ط��ام��ر  حت��ت��وي 

الغازات  ال�ستخراج  اأنظمة  جمموعة 

واأنظمة التحكم بالع�سارة... مما يوؤدي 

انبعاثات  معدل  يف  كبري  انخفا�ش  اإىل 

غاز امليثان وا�ستعادة الطاقة، وتوليدها.

احلّد من ا�صتنزاف 

املوارد الطبيعية

اخل���ي���ارات  اأن  م  ت���ق���دنّ مم���ا  ي��ت�����س��ح 

ال��ب��ل��دان  ب��ي  ع��ام  ب�سكل  تختلف 

املتقدمة والبلدان النامية، وكذلك بي 

ب�سبب  وذلك  نف�سه،  البلد  يف  البلديات 

االقت�ساد  ذلك  يف  مبا  متعددة،  عوامل 

التنظيمية  والقيود  وال�سيا�سات  املحلي 

البنية  بات  ومتطلنّ العامة  والت�س�ورات 

التحتية.

النفايات  اإدارة  تتمنّ  اأن  املهم  لكن 

احلفاظ  يف  ت�سهم  علمية  خطط  وفق 

املوارد  ا�ستنزاف  من  واحلدنّ  البيئة  على 

الطبيعية، وتكون يف الوقت عينه ذات 

جدوى اقت�سادية.

م�شاكل 

وحلول
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حتت ال�ضوء

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

العدد 56357

فئات 

املخالفات

وما يرتتب عليها

يف قانون ال�شري اجلديد 

فاأمر  »الدفرت«  �شحب  اأما  حملولة...  وبتمرق،  األف   50 الغرامة 

اآخر... هذا ما اأجمع عليه معظم الأ�شخا�ص الذين متت م�شاءلتهم 

يف ا�شتطالٍع للراأي عن فعالية نظام النقاط يف احلد من املخالفات 

رادًعا  ي�شكل  ال�شوق  رخ�شة  �شحب  اإمكان  اأّن  تبّي  اإذ  املرورية، 

النقاط  و�شحب  املالية  الغرامة  اأن  البع�ص  وجد  وقد  لهم.  جوهرًيا 

بع�شهما  يكمال  اأن  بل  ينف�شال،  اأن  يجب  ل  املخالفات  عدد  وفق 

ا. و�شدد اآخرون على اأّن الغرامة يجب اأن تكون مرتفعة لت�شكل  بع�شً

رادًعا فعلًيا للمخالفي... وعلى ما يبدو هذا ما اعتمد يف قانون ال�شري 

اجلديد. 

الغرامات وفق الفئات

املخالفات التي ت�ستدعي تنظيم حم�سر �سبط مق�سمة اإىل فئات خم�س، يقابل كّل منها ر�سم مايّل حمدد. ففي حالة الوقوف 

م ق�سم  م املخالف مبا بني100 و150 األف لرية لبنانية. اإذا �سدد املرتتب عليه خالل 15 يوًما من حترير ال�سبط ُيح�سَ املمنوع مثال، ُيغرَّ

من الغرامة لت�سجيعه، فيدفع 50 األف لرية، وعند عدم الدفع خالل هذه املدة ترتفع قيمة الغرامة اإىل 70 األف لرية يف مدة الـ 15 يوًما 

التي تلي. وبعد مرور �سهر ُيحال اإىل حمكمة ال�سبط، ويكون ملزًما دفع الغرامة كاملة اأي الغرامة 100 اأو150 األف لرية لبنانية، 

وذلك وفَق ما ُيحّدده القا�سي. ويظهر اجلدول اأدناه اأنواع املخالفات وما يرتتب عليها:

قيمة الغرامة امل�شددةقيمة الغرامةالفئات

خالل 15 يوًما

قيمة الغرامة امل�شددة

خالل الـ15 يوًما التالية

امل�شاة )عدم �سلوك الأر�سفة واملمرات واجل�سور 

والأنفاق املخ�س�سة لهم، عدم العبور اإل على 

الإ�سارة ال�سوئية، ا�ستعمال الأوتو�سرتادات...(

30 األف ل.ل.20 األف ل.ل.بني 50 و100 األف ل. ل.

الفئة الأوىل )وقوف ممنوع، عدم حيازة رخ�سة 

املركبة اأو اإجازة ال�سوق...(

70 األف ل.ل.50 األف ل.ل.بني 100 و150 األف ل.ل.

الفئة الثانية )�سرعة، مناورة، عازل للروؤية، رخ�سة 

�سوق منتهية ال�سالحية...(

150 األف ل.ل.100 األف ل.ل.بني 200 و300 األف ل.ل.

الفئة الثالثة )عدم المتثال، القيادة من دون 

خوذة، التكلم على الهاتف، عدم و�سع حزام 

الأمان، �سيارة من دون ميكانيك...(

350 األف ل.ل.200 األف ل.ل.بني 350 و450 األف ل.ل.

الفئة الرابعة )عك�س ال�سري، �سيارة غري م�سجلة، 

من دون لوحات...(

بني 500 و700 األف ل.ل. 

+ احتجاز بح�سب 

املخالفة

450 األف ل.ل.350 األف ل.ل.

الفئة اخلام�شة )القيادة من دون اإجازة �سوق، 

ال�سرعة الزائدة عن 60كلم/�س عن ال�سرعة 

امل�سموح بها...(

بني 1.000.000 و3.000.000 

لرية لبنانية + حب�س 

من �سهر حتى �سنتني

--

وبع�س  الأ�سواق،  يف  وطرحها  الغرامات  بحجم  املتعلقة  املالية  الطوابع  املال  وزارة  بعد كاإعداد  تنّفذ  اإجراءات مل  ثمة  ولكن 

الأمن  لقوى  العامة  املديرية  يف  املرور  اأ�ساًل كوحدة  ي�سكل  الآخر مل  وبع�سها  تزال غري مكتملة،  ل  التي  الأخرى  الإجــراءات 

الداخلي، ف�ساًل عن عدم اإن�ساء ال�سجل املروري املتعلق بت�سجيل النقاط على املخالفني بغية احت�سابها لحًقا ل�سحب الرخ�سة... 
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نظام النقاط

نظام النقاط من الأمور التي ا�ستحدثها قانون ال�سري اجلديد، وهو يقوم على و�سع 12 نقطة يف ر�سيد كل حائز رخ�سة �سوق، على 

اأن يتّم �سحب هذه النقاط بالتنا�سب مع املخالفات املرتكبة وفق اجلدول الآتي:

عدد النقاط التي ت�شحباملخالفة

1عدم اإعطاء الأف�سلية للمركبات داخل امل�ستديرة اأو تلك التي ت�سرع برتكها

1التجاوز �سمن امل�ستديرة

1عدم التقيد بامل�سارب املحددة لدخول امل�ستديرة واخلروج منها 

1عدم التزام عالمات �سطح الطريق

1ولوج التقاطع اإذا كان من �ساأنه التوقف و�سطه واإعاقة ال�سري

1+ احتجازعدم �سالحية حزام الأمان

1+ اإنزال الركابنقل ركاب يزيد عددهم عن العدد املحدد يف رخ�سة ال�سري

الأكل والتدخني خالل نقل الركاب بالأجرة

ا( )�سواء كان ال�سائق يقود مركبة اأو با�سً

2

2جتاوز ال�سرعة املحددة باأقل من 20 كلم/ �ساعة

عدم التزام ميني الطريق وتخفيف ال�سرعة لإف�ساح جمال جتاوز القوى امل�سلحة وفرق 

الإطفاء والإ�سعاف والدفاع املدين التي نبهت عن اقرتابها باإ�ساراتها اخلا�سة

2

2عدم مراعاة قواعد ا�ستعمال املنبه ال�سوتي

2 + �سحب املركبة واحتجازهاتكرار ا�ستعمال املنبه اأو موا�سلة ا�ستعماله

2عدم التوقف عند لفتة: قف

2الوقوف يف الأماكن اخلطرة التي تهدد ال�سالمة العامة

2عدم ا�ستعمال اأ�سواء الإ�سارة قبل النحراف اأو اإيقاف املركبة مب�سافة كافية

2+ احتجازعدم النحراف التدريجي اإىل اجلهة التي يرغب ال�سائق ب�سلوكها

احتجازعدم وجود جهاز اإطفاء

2+ احتجاز املركبة+ �سحب الرخ�سةحيازة رخ�سة �سوق منتهية ال�سالحية

3اجتياز الفا�سل بني م�سلك واآخر

3ا�ستعمال اأي جهاز من اأجهزة الت�سال اأثناء القيادة

3-6 تبًعا لن�سبة الكحولقيادة املركبة حتت تاأثري الكحول

3جتاوز ال�سرعة املحددة مبا بني 20 واأقل من 40 كلم/ �ساعة

3عدم التقيد باأوامر رجل الأمن

3الت�سبب ب�سيالن الزيوت اأو غريها من املواد ال�سائلة اأثناء ال�سري

3عدم ا�ستعمال حزام الأمان يف املقاعد اخللفية والأمامية

3عدم �سالحية املكابح

4جتاوز ال�سرعة املحددة مبا بني 40 واأقل من 60 كلم/ �ساعة

4قيادة املركبة يف غري الجتاه املحدد

4قيادة املركبة من دون ت�سجيل

12قيادة املركبة حتت تاأثري املخدرات

عندما يفقد ال�سائق جميع نقاطه، تفقد رخ�سة ال�سوق �سالحياتها وت�سحب منه ملدة 6 اأ�سهر يخ�سع خاللها لدورة متخ�س�سة يف 

اإحدى مدار�س ال�سوق. وعند تكرار فقدان جمموع النقاط خالل 3 �سنوات ت�سحب الرخ�سة منه ملدة �سنة، على اأن يخ�سع املخالف 

للدورة املذكورة اإ�سافًة اإىل اإعادة امتحان ال�سوق. وتطبق هذه القاعدة كلما �سحبت النقاط بكاملها.







من التاريخ

اإعداد:

د.�شادية عالء الدين 

ثروات امللوك 

والعظماء رافقتهم 

اإىل املدافن

اأّما الإنك�شاريون فلم 

ياأخذوا معهم اإّل ال�شحون

امتلك ال�شالطني وامللوك وكبار 

الذهب  من  كبرية  كنوًزا  القادة 

الكرمية  والأحجار  واملجوهرات 

الكنوز  تلك  النفي�شة.  واملعادن 

اأ�شحابها  مع  غالًبا  تدفن  كانت 

لكن  بهم.  اخلا�شة  املقابر  يف 

القدمية  املجتمعات  لبع�ض  كان 

املجال،  هذا  يف  غريبة  ع��ادات 

اإىل  رافقتهم  مثاًل  فالنك�شاريون 

فاقت  التي  الطعام  قدور  املدافن 

قيمتها لديهم قيمة الكنوز.

كنوز مدفونة

ومعابدهم  ق�صورهم  الفراعنة  زّي��ن 

الذهب  من  كبرية  بكميات  اخلا�صة 

النفي�صة  واملعادن  الكرمية  والأحجار 

التي دفنت معهم، ومعلوم اأّنه عرث يف قبور 

وكبار  وكهنتهم  ووزرائهم  الفراعنة 

على  وال�صيا�صيني،  الع�صكريني  قادتهم 

كنوز ثمينة.

من  الأر�صتقراطية  الطبقة  مقابر  ويف 

رو�صيا  )جنوبي  ا�صكي�صيه  �صكان 

الفنية  القطع  الأوروبية(، وجد عدد من 

فوجهاء  والف�صة.  الذهب  من  امل�صنوعة 

القرن  يف  �صاغوا  الأ�صكي�صي  املجتمع 

من  ال�صخ�صية  الزينة  اأدوات  ق.م  الرابع 

الذهب و�صنعوا اأدوات املائدة من الف�صة، 

وقد دفنت معهم ممتلكاتهم الثمينة.

زخرفات فنية واأ�شلحة

الت��رو���ص��ك��ي��ون ال���ذي���ن ح��ك��م��وا 

يف  واأث��روا  عام  مائة  ح��واىل  روم��ا  مدينة 

كانوا  وح�صارتهم،  ال��روم��ان  ت��اري��خ 

ويزينونها  قبورهم  ج���دران  يزخرفون 

عاداتهم  على  ال�صوء  �صلطت  ب�صور 

بع�ض  يف  ووجدت  ومالحمهم.  واأزيائهم 

املدفونني  امل��ح��ارب��ني  اأ�صلحة  قبورهم 

كانوا  التي  احلربية  والعجالت  فيها، 

ي�صتعملونها، وبع�ض اجلواهر. 

واليونانيون  الفينيقيون  اأوىل  ذلك  اإىل 

اأه��م��ي��ة كبرية  وال��ع��رب،  وال���روم���ان، 

يف  الذهب  اأهمية  فاقت  للكهرمان 

الكهرمان  ويتميز  ك��ث��رية.  اأح��ي��ان 

اأو  امل��خ��ت��ل��ف��ة )ك�����رات  ب��اأ���ص��ك��ال��ه 

الغرام  ب��ني  وزن��ه��ا  ي���راوح  �صغرية  قطع 

)الأ�صفر  املتنوعة  واألوانه  والكيلوغرام( 

والأ�صود  والأزرق  والبني  والأحمر  والع�صلي 

حتى  ال�صفاف  الفاحت  من  تتدرج  والتي 

الداكن املعتم(. انبهر القدماء ب�صفافية 

ال�صاطري  واأّل��ف��وا  وجماله،  الكهرمان 

ي�صرتون  وك��ان��وا  ون�صاأته،  اأ�صله  ح��ول 

بقطعة واحدة منه عبيًدا، ويقاي�صون به 

احلديد والربونز والنحا�ض. 

الكهرمان

ع��رث ع��ل��ى ق��ط��ع م��ن ال��ك��ه��رم��ان 

قبور  يف  اخل��رز  من  حبات  �صكل  على 

كعقود  ا�صتعملوه  الذين  الفينيقيني 

يف  الفراعنة  ا�صتخدمه  بينما  للزينة، 

اليونانيون  ا  اي�صً وا�صتعمله  التحنيط. 

ال��ق��دم��اء ك��م��ج��وه��رات وع��رف��وا فيه 

حّكه  فعند  ال�صاكنة.  الكهرباء 

والأوراق  واخليوط  ال�صعر  يجذب  بال�صوف 

هذه  ومن  الكرتون،  �صموه  وقد  اجلافة. 

الت�صمية، ا�صتق لفظ الكهرباء يف لغات 

الغرب )électricité(. عند العرب �صمّي 

التنب«  لق��ط  اأو  ب�»العنرب  الكهرمان 

بال�صوف.  يدلك  حني  التنب  يجذب  لأّنه 

الكهرمان،  ب��دوره��م  عرفوا  ال��روم��ان 

اأوامر  نريون  الروماين  المرباطور  واأ�صدر 

اإىل جنوده تق�صي بالبحث عنه. ويف اأثناء 

ال��روم��ان  احل��رب ك��ان بع�ض حم��ارب��ي 

من  دبابي�ض  مالب�صهم  على  ي�صعون 

ا يف الطب  الكهرمان الذي ا�صتخدم اأي�صً

والتجارة.
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�شحون اأغلى من الذهب

الإنك�صاريون  عّظم  جهتهم  م��ن 

كانوا  التي  )ال�صحون(  ال��ق��دور  ���ص��اأن 

ق��دره  منهم  فلكل  فيها.  ياأكلون 

وي�صونه،  معه  يحمله  ال���ذي  اخل��ا���ض 

يتوفى  وعندما  املوت،  ويدافع عنه حتى 

الذي  الإنك�صاري  واجلي�ض  معه.  يدفن 

وكان  التاريخ  يف  دائم  جي�ض  اأول  يعترب 

ت�صّكل  العثمانية،  ال��دول��ة  ق��ّوة  حم��ور 

من ال�صبان ال�صغار الذين يتم اأ�صرهم يف 

واأهلهم  ويبعدون عن موطنهم  احلرب، 

يعرفون  فال  خا�صة،  لرتبية  ويخ�صعون 

اأًبا �صوى ال�صلطان ول مهنة �صوى احلرب. 

ا  اأن�صاأوا جيو�صً العثمانيني  اأّن  العلم  ومع 

من  قوتهم  ا�صتمدوا  اأّنهم  غري  اأخ��رى، 

وامل���دّرب  املنّظم  الإنك�صاري  اجلي�ض 

واملتفاين يف خدمة ال�صلطان.

يحملون  ك��ان��وا  اجلي�ض  ه��ذا  جنود 

القدور التي تقّدم املاأكولت اإليهم فيها، 

اأينما توجهوا. وكان الواحد منهم ي�صعر 

بالإهانة والعار اإذا اأ�صاع القدر اخلا�ض به 

حتى واإن ح�صل ذلك يف احلرب. كيف 

ميكن تف�صري ذلك؟ يح�صرنا هنا القول 

ال�صنني:  مئات  منذ  النا�ض  يتناقله  الذي 

ال�صلطان  �صحن  م��ن  ي��اأك��ل  »م���ن 

بني  عالقة  من  فهل  ب�صيفه«.  ي�صرب 

كان  حال  اأي  على  رّب��ا...  الأمرين؟ 

مقلوبة  قدورهم  ي�صعون  الإنك�صاريون 

عدم  اإظهار  يريدون  حني  منازلهم  اأمام 

ر�صاهم عن اأوامر روؤ�صائهم...

التحولت  زمن  يف  طرابل�ض  جمتمع  عماد:  الغني  عبد   -

العثمانية، دار الإن�صاء للطباعة والن�صر، طرابل�ض 2002.

- �صاطع احل�صري: البالد العربية والدولة العثمانية، دار العلم 

للماليني، بريوت 1960. 

- حممد فريد بك املحامي: تاريخ الدولة العلية العثمانية، دار 

اجليل، بريوت 1977.

الن�صر  والعامل، دار  - عبا�ض ميخائيل حدادين: تاريخ العرب 

العربية للدرا�صات والتوثيق، �صباط 1987.

طرابل�ض  مدينة  يف  العثمانية  الإدارة  الدين:  عالء  �صادية   -

ال�صام، 1840-1914، دار مكتبة الإميان، طرابل�ض - لبنان 2011.

- ح�صن مبي�ض: اجلمهورية الرومانية، دار ومكتبة اجلامعة 

اللبنانية للطباعة والن�صر والتوزيع، طرابل�ض 1990.

النه�صة  دار  �صو�صيولوجية،  درا�صات  البدوي:  علي  حممد   -

العربية، بريوت 2004.

التاريخ  يف  مقدمة  اليونان  يحيى:  الوهاب  عبد  لطفي  د.   -

احل�صاري، دار النه�صة العربية للطباعة والن�صر، بريوت.

املراجع

61 العدد 357



�سفحات اجلي�ش... يف كل منا�سبة

�صفحات  االجتماعي،  التوا�صل  مواقع  على 

تن�صر  اللبناين،  اجلي�ش  با�صم  م�صّماة  كثرية 

يومًيا ال بل �صاعة ب�صاعة ال�صور والتعليقات التي 

حت�صد اإعجاب اآالف املتابعني.

اللبناين«،  اللبناين«، »اجلي�ش  »حمّبو اجلي�ش 

»اجلي�ش اللبناين خط اأحمر...«، »كلنا جي�ش 

»تخليًدا  اللبناين«،  اجلي�ش  »ع�صاق  لبناين«، 

اللبناين«،  اجلي�ش  واأبطال  �صهداء  لذكراكم، 

فوج  »اأ�صدقاء  امل��ج��وق��ل...«،  الفوج  »اأ�صدقاء 

من  �صور  للجي�ش،  داعمة  حمالت  املغاوير«... 

ال�صهداء  �صور  املتقّدمة،  واملراكز  اخلدمة  مواقع 

اعتداء  الأي  و�صجب  و�صلوات،  باأدعية  مرفقة 

وتزويده  لت�صليحه  و�صرخات  اجلي�ش،  له  يتعر�ش 

كل ما يلزم يف حربه �صّد االإرهاب. 

من  كل  �صد  واح��دة  ويد  واحد  قلب  »اجلي�ش 

لنا  فهنيًئا  لبنان  على  التطاول  نف�صه  له  ت�صّول 

م�صاكن  »ي�صعد  البطل...«،  الوطني  بجي�صنا 

اجلي�ش  من  م�صيحي  �صهيد  »لكل  اجلي�ش...«،  منا�صري  يا 

اجلي�ش  من  م�صمل  �صهي��د  ولكل  ركعة.  �صن�صلي  اللبناين 

امل�صاج��د...  يف  جرا���ش  االأ �صنقرع  �صمعة...  �صن�صعل  اللبناين 

ونرفع القراآن يف الكنائ�ش...«، »مّلا تدّق �صاعة اخلطر، الوطن 

»�صعبك  ي�صتعريون:  ف��ريوز  ومن  جي�ش...«،  بيلب�ش  كّلو 

مما  من��اذج  تلك  االإي���ام«...  وتوقف  ال�صم�ش  لتربد  بيحبك 

حتفل به ال�صفحات الداعمة للجي�ش يومًيا.

يف االأعياد جهد نا�صطون لنقل �صور الع�صكريني يف اخلدمة: 

كيف  والدن  بيعرف  ح��دا  طّيب  ع��ّي��دوا!!!  هيك  »ه��ّن��ي 

عّيدوا!؟«.

�صقوط �صهداء للجي�ش هو اأكرث ما ي�صعل ال�صفحات غ�صًبا، 

والنا�صطون كلٌّ على �صفحته اخلا�صة، يعرّبون عن �صخطهم 

اجلي�ش 

اإعداد:واملجتمع

ندين البلعة خريالله

لأنه اأبي واأخي وبالدم يدافع عني

اأعلن والئي 

للجي�ش اللبناين

فر�سة  اأو  منا�سبًة  اللبنانيون  يفّوت  ال 

للإعراب عن تقديرهم جلي�سهم ودعمهم 

له. ويف كل معركة يخو�سها �سّد االإرهاب 

يقفون  واملواطنني،  الوطن  باأمن  والعابثني 

خلفه �سنًدا معّبين عن موقفهم بو�سائل 

التوا�سل  مواقع  ت�سهده  ما  منها  خمتلفة، 

�سفحات  عب  حملت  من  االجتماعي 

خا�سة باجلي�ش. 
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وحزنهم: »اأي �صهيد ي�صقط من اأبطال جي�صنا ي�صاوي كل...«، 

»خلف كل �صورة حكاية، وخلف كل حكاية ق�صة ن�صر 

كتبها �صهداء بدمائهم الزكية«، »ويل الأمة تعّزي االآخرين 

من  نقطة  »كل  �صبابها«،  خرية  با�صت�صهاد  يعّزيها  اأحد  وال 

دمكم خ�صارة اإلنا يا وطن، وغري معكم م�ش باقي وطن، الله 

�صهيد،  »الله حمّيي ع�صكرنا«، »�صهيد يجّهز  يحميكم«، 

�صهيد يقتدي ب�صهيد، و�صهيد ي�صتقبل �صهيد، وت�صتمر حكاية 

النا�ش على  فاإن  الرتاب عودوا  االأحياء حتت  »اأيها  ال�صهادة«، 

»االأمر  عبارة  اأما  الوحيد...«؛  اأملنا  اجلي�ش  ماتوا،  قد  االأر�ش 

لك« فحا�صرة دوًما...

يف عني العا�سفة...

يف العوا�صف التي اأ�صرت املواطنني يف منازلهم وغّيبت التالمذة 

عن مدار�صهم كما يف موجات اللهيب، كانوا يوؤّدون واجبهم. 

ال�صفحات  على  ا  اأي�صً اخلا�صة  اأ�صداوؤه  له  كانت  االأم��ر  هذا 

امل�صّجعة للجي�ش، والنا�صطون اأّدوا التحية لع�صكريني يلتحفون 

الثلج وي�صتمرون يف مهّماتهم بثبات. 

»حتية الأبطال اجلي�ش اللبناين الذين يلتحفون الثلج للدفاع 

الأهلهم  وترجعهم  وحتميهم  معهم  تكون  رب  يا  عنا، 

�صيدا  من  ب���ريوت...  اإىل  �صمالنا  اأرز  تالل  »من  ب��خ��ري...«، 

ما  بعمرو  االأرز  متل  اللبناين   اجلي�ش  واحل��دود...  البقاع  جلرد 

بريكع...«، »واأنت حتمل فنجان قهوتك ال�صاخن، وجتل�ش 

بجانب مدفاأتك، تذّكر اأن جندًيا من اجلي�ش اللبناين يقف 

يف ال�صقيع، ليحميك و يحمي الوطن...«، »دعواتنا بهالليلة 

الباردة للجي�ش اللبناين حامينا ورافع رايتنا...«، »يا رب يل يف 

اجلي�ش اللبناين اأخ - ال بل اآالف االأخوة - احمهم من كل �صر 

وابعث يف قلوبهم دفئًا...«، »ت�صحياتكن ووفاكن اأن�صع من 

بيا�ش الثلج«...

يف  العالقني  الإنقاذ  حتّركت  التي  اللبناين  اجلي�ش  مالالت 

التعليقات  من  ة  ح�صّ لها  كانت  ا  اأي�صً املرتاكمة،  الثلوج 

واالأدعية التي ن�صرت مع �صورها. 

اأعلن الوالء للجي�ش اللبناين

مت على �صعيد وا�صع بعنوان »من كل  ا حملٌة ُنظِّ برزت اأي�صً

لبناين... الوالء للجي�ش اللبناين«، بداأت من �صفحات مواقع 

يف  االأمنية  والقوى  اجلي�ش  مع  »كّلنا  االإجتماعي:  التوا�صل 

مواجهة االإرهاب...«، �صمن حملة »الوالء للجي�ش اللبناين« 

للجي�ش  والئ��ي  »اأعلن  لعبارة  املوؤيدين  من  عدد  اأك��رب  نريد 

اللبناين« للرّد على االإرهاب. الرجاء من اجلميع امل�صاركة... 

نحن اإدارة ال�صفحة نعلن الوالء للجي�ش اللبناين«. 

الذين  امل�صاركني  اآالف  ح�صدت  احلملة  هذه 

اأعلن كّل منهم والءه للجي�ش اللبناين. وتبعتها 

حملة �صاركت فيها �صخ�صيات معروفة �صّمت 

اإع��الٍن  يف  روا  ��وِّ ���صُ واإعالميني  وممثلني  فنانني 

ق�صري يعلنون فيه والءهم للجي�ش، ويذكر كل 

منهم �صفة من �صفات جي�صنا. من هوؤالء: عمر 

ميقاتي، عمار �صلق، دارين حمزة، داليدا خليل، 

الفر�صان  حلود،  األني  نعمة،  مايا  قا�صي،  مريفا 

ندين  ال�صابقة  لبنان  جمال  وملكة  االأربعة، 

اأعلنوا والءهم للجي�ش اللبناين  ول�صون جنيم... 

والعلم  اجلي�ش  وعلم  ع�صكرية  اآلية  وخلفهم 

اللبناين، الأن اجلي�ش »ال ي�صاأل عن ديني وطائفتي 

ليفديني...  لوين  عن  ي�صاأل  وال  يحميني،  حتى 

عني  ويدافع  واأخي،  اأبي  هو  اأهلي،  من  هو  الأنه 

وي�صّحي  مقابل  بال  يعطي  الأنه  وال��دم...  بالروح 

الأنه  اخلطر...  وجه  يف  وعنيد  ت��رّدد  بال  بالغايل 

يوم  كل  وي�صت�صهد  واالإره��اب،  التطّرف  ي�صحق 

كّف  على  حياته  الأن  باأمان...  اأوالدي  ليكرب 

ون�صتهر...  نكرب  وبوجوده  لبنان  ليحمي  يده 

وماآذن  كنائ�صنا  اأجرا�ش  جناحه  وحتت  اعتدالنا  حامي  الأنه 

منّثل  وبوجوده  حلّريتنا  الوحيدة  احلماية  هو  الأنه  جوامعنا... 

ونغّني ون�صل اإىل العاملية... الأنه اجتمع على الوفاء، وال قوة �صّر 

تقدر اأن تفّرقه، بوحدته نقوى وبالوفاء نهزم االأعداء... والأنه قوي 

وقّوته تنبع من اإميانه الكبري بلبنان...« لكل هذه االأ�صباب 

وغريها نعلن جميًعا والءنا للجي�ش اللبناين!
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�أول  �جلندي  �جلي�ش  قيادة  نعت 

حممود عبد �لوهاب عمر �لذي توفيّ 

بتاريخ 2015/1/16.

ف   1987/12/15 مو�ليد  م��ن   -

فنيدق، حمافظة عكار.

ب��ت��اري��خ  �جل��ي�����ش  ف  ع  ت��ط��ويّ  -

.2009/4/23

�حل��ادي  �مل�شاة  ل��و�ء  ع��د�د  من   -

ع�شر-�لكتيبة 111.

- حائز:

• و�شام مكافحة �لإرهاب.
• تنويه �لعماد قائد �جلي�ش ثالث 

�ت. مريّ

�جلي�ش  قائد  �لعماد  تهنئة   •
تني. مريّ

• تهنئة قائد كتيبة.

- متاأهل وله ولد و�حد.

يف �سجل 

اخللود

�أول  �مل��وؤه��ل  �جلي�ش  قيادة  نعت 

ت��وفيّ  �ل���ذي  �شعيد  حممد  ح�شن 

بتاريخ 2015/2/7.

ف   1963/6/10 م��و�ل��ي��د  م��ن   -

حمافظة  مرجعيون،  ق�شاء  حول، 

�لنبطية.

ب��ت��اري��خ  �جل��ي�����ش  ف  ع  ت��ط��ويّ  -

.1983/7/14

�جلي�ش  �أرك����ان  ع���د�د  م��ن   -

للعديد – مديرية �لأفر�د.

- حائز:

• و�شام �لوحدة �لوطنية.
• و�شام فجر �جلنوب.

• و�شام �لتقدير �لع�شكري.

• و�شام �لفخر.
من  �للبناين  �ل�شتحقاق  و�شام   •

�لدرجة �لر�بعة �لربونزي.

من  �للبناين  �ل�شتحقاق  و�شام   •
�لدرجة �لثالثة �لف�شي.

• �مليد�لية �لع�شكرية.
• و�شام مكافحة �لإرهاب.

• تنويه �لعماد قائد �جلي�ش �شبع 
�ت. مريّ

 18 �جلي�ش  قائد  �لعماد  تهنئة   •
ة. مريّ

• تهنئة مدير �لأفر�د.
• تهنئة قائد كتيبة.

- متاأهل وله ثالثة �أولد.

�مل�ؤهل �أول ح�سن حممد �سعيد

�ملجّند �ملمّددة خدماته

�أحمد خالد م��سى

�جلندي �أول 

حمم�د عبد �ل�هاب عمر

دة خدماته �أحمد خالد مو�شى  د �ملمديّ نعت قيادة �جلي�ش �ملجنيّ

�لذي توفيّ بتاريخ 2015/1/28.

- من مو�ليد 1996/8/10 ف جمدل.

دت خدماته �عتباًر� من 2014/7/1. - مديّ

ة �ملخابر�ت. - من عد�د مديرييّ

- عازب.
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يف  وك�أّنه  وواد،  و�سفح  تّلة  كّل  وفوق  الوطن،  �سرف�ت  على  يرابط 

وّدي مع ع�ئلته  وانف�س�ل  ومب�هج احلي�ة،  الراحة  دائمة مع  خ�سومة 

واأهله وبني قومه. 

الق�سم،  به  اأو�س�ه  الذي  لبن�ن  عن  ليذود  ب�لبندقية  حيًن�  يت�سّلح 

وائتمنه عليه الأ�سالف، وحيًن� اآخر ب�لإمي�ن وال�سمت، اإذا م� نبتت الأ�سواك يف جنب�ت 

العقول، وتغّرب �سوء احلّق، و�سقطت الق�م�ت واملق�م�ت يف وهدات التج�رب، و�سلب 

الوطن على اأيدي بنيه.

جندّي لبن�ن لي�س ك�س�ئر جنود الع�مل، لأنه �س�حب ر�س�لتني:

الأوىل هي اجلندية، بطريقه� املعّبد بجمر الت�سحية، املظّلل بغ�سون 

ال�سرف والإب�ء، واملر�سوم بحرب الدّم الق�ين.

اأّم� الث�نية فهي اإن�س�نية �س�ملة، بحيث يقع عليه العبء الأكرب 

يف منع ت�س�دم ري�ح احل�س�رات فوق م�س�حة وطنه ال�سغري، الذي 

واإّل  والثق�فية،  اجلغرافية  الزلزل  اأن يكون على خّط  له  قّدر 

فقد هذا الوطن معنى وجوده، وفقد �سعبه بريق ح�سوره وملع�ن 

�سورته بني �سعوب الأر�س ك�ّفة.

عنيًدا،  �سلًب�  متم��سًك�  يبقى  واملحن،  ال�سدائد  زمن  يف 

مع  طلوعه�  ال�سم�س  جتّدد  كم�  والعزائم،  الهمم  يحيي 

اأو  الرتاجع  اأو  لالإحب�ط  عنده  مك�ن  ل  اإذ  �سب�ح،  كّل 

قّدت  اإرادة  وذو  ال�سخر،  على  بنيت  عقيدة  ابن  لأنه  الرتّدد، 

من جذوع الأرز يف اأع�يل اجلب�ل.

عني  يف  الوطن  ربيع  فيزهر  الوغى،  �س�ح�ت  يف  ي�ست�سهد 

اجلي�س، اأّم� يف عيون مواطنيه، فيجّف األف نهر من اأنه�ر العط�ء، 

وييب�س األف مو�سم من موا�سم الزهر، لأنه الأكرث الت�س�ًق� بوجدانهم، 

اأجي�لهم، كيف ل، وقد  والأ�سّد دف�ًع� عن حّقهم و�سم�ًن� مل�ستقبل 

ك يف حمراب الوطن، النقّي من �سموم الط�ئفية،  عرفوه ذاك املتن�سّ

ب�لتقدير  وثقته املرتعة  والق�نع مبحبة �سعبه  الزاهد مبت�ئع احلي�ة، 

وال�سكران.

واملواقف،  املواهب  يكتنز  بعقل  لبن�ن،  جي�س  العلى  اإىل  ام�ِس 

�سرب  كّل  تب�سم  واأقدامك  والبطولت،  ب�لأجم�د  جمبول  فت�ريخك 

من تراب البالد، وم�آثر �سهدائك تقرع اآذان الزم�ن... 

خواطر

بقلم: العميد دانيال احلداد

من مديرية التوجيه

جندّي 

لبـنـان

67 العدد 357



�سيفنا والقلم

العدد 68357

بطل ما مات

ال ق�صيد اليوم

ب��امل��ج��د ب��ي�����ض��ا م��ك��ل��ل��ة  ع ج���ب���ال 

اأح���م���د اإب�����ن حم���م���ود ����ض���ار ال��وع��د

ورد ب����راع����م  ي��خ�����ض��ر  ع����م  ل���ب���ن���ان 

ي���ا م��وط��ن��ي ل���� م���رف���وع ف����وق ال��زن��د

اأح������م������د غ����ف����ي ف��������وق اجل���ب���ل

م�����ن �����ض����ه����ادت����و ج����اي����ي الأم�������ل

ي�������رت�������اح ال�������ب�������ط�������ل  راح 

راح وم�����������ا  امل�������������دى  اح�������ت�������ل 

وم����ن ال��رب��ي��ع ت��ك��ّب��ل��وا »ب���ج���راح«

���ر ج��ل��ي��د احل������زن ب����الأف����راح ك�������ضّ

اأح��������م��������د ب������ط������ل م��������ا م������ات

م�����ه�����م�����ا اإج��������������ت ع����ت����م����ات

اإىل روح النقيب ال�شهيد

اأحمد حممود طبيخ

العقيد توفيق نعيم يزبك

د. ع�صام اأحمد يحيى

بالأم�س نظم ق�ضيد فيك للعر�س 

واليوم خاطرة ل ت�ضبه الأم�س

اأع�ضر  فدعني  اليوم...  ق�ضيد  ول  الق�ضيدة  اأنت  اأحمد، 

حلاظ  من  حلظة  يف  قبلة.  اأطبع  عّلني  النجوم  عيون 

الزمن الغا�ضم. على وريد الفجر املغبون، يف غمد الكاآبة 

املتزاحمة على م�ضارح ال�ضحى. والداكنة باألوان الهموم، 

املنبعث  ال�ضحر  اأنغام  على  الراق�س  الهواء  حول  امللفوفة 

العامرة  امل�ضوؤولّية  اجتاه  اجلبني،  عا�ضبة  �ضم�س  ثنايا  من 

ال�ضنني  خا�ضرة  على  مر  ال�ضّ وبقايا  ال�ضهر،  رك��ام  بني 

املطّوقة  اأعناقها  ت�ضحب  حولك  من  والأّي��ام  العجاف. 

بالزمن  التي جتري ك�ضيحة، وكاأين  ال�ضاعات  ب�ضال�ضل 

الرديء،  الزمن  هذا  يف  الأنفا�س.  اختلطت  حتى  ي�ضري  ل 

ازدح��ام  عند  احل��روف  وفو�ضى  الطلمات،  ف�ضاء  �ضمن 

وروؤو�س  املدافع،  اأفواه  وعلى  الأ�ضواك،  فوق  املنثورة  املعاين 

ال�ضواريخ ل�ضيد الرجال العظام، كنت الفار�س املغوار حني 

جعان.  ال�ضّ جنب 

ملوؤها  وقفة  املّت�ضخ-  الزمن  وقفت -يف هذا  اأحمد، هنا 

احلرية والده�ضة، عّلك ترت�ضف دمعة فرج تنزلق من فم 

مييًنا،  تلتفت  الوطن.  اأح��زان  بحر  يف  ال�ضابحة  ال�ضماء 

بانق�ضا�س  يتوّعد  �ضقر  كعني  بك  ترتّب�س  غيمة  فرتى 

متالكت  املنظر.  ه��ول  ل�ضدة  العمالقة  فري�ضة  على 

فاحلياة  الّرمال  بع�ضا  وهززت  هّمتك  و�ضحذت  اأع�ضابك 

احتيال  ل  ونقمة.  ونعمة  ورب��ع��ة،  ونزهة  وودع���ة،  لعبة 

كان  ال�ضوؤال  وعند  حمتوم.  قدر  اأو  منظوم  حظ  بل  فيها 

ل؟!  وكيف  حمال.  اجل��واب  لأن  ال�ضوؤال  عن  اأمتنع  اأن 

وب�ضهادتك اأنت قلبت وجه املاء خمافة اأن تخد�ضه براثن 

اجلبناء يف ع�ضر قد اأحملت فيه املروءة، وقطفت خ�ضلة نور 

القاب�س  ال�ضمت  النا�ضعة بني �ضجيج  ال�ضهادة  روا�ضي  من 

بني  العاريات  الكلمات  بدفء  تلوذ  احلنني،  جمر  على 

ه�ضاب القوامي�س، وال�ضابحات فوق مرايا اجلراج، لتجرح 

الفوؤاد وت�ضقي من ريقه اأعناب الوطن. 

كغربة  بفقدك  غريًبا  �ضار  اليوم  لبنان  زمن  اأحمد، 

معاجم.  دون  من  املفردات  و�ضياع  قوامي�س،  بال  اللغة 

هذا  يف   – الرمال  رداء  لتلب�س  طويت  الع�ضكرية  وبزتك 

ح�ضرية  وتفرت�س  الغيم،  بيا�س  وتلتحف   – الفاجر  الزمن 

املطويات  اأكمامها  وت�ضدل  ال�ضماء،  اأدمي  فوق  الت�ضحية 

يا  غفوت  هكذا  الزرقاء.  اأطرافها  على  رف  ال�ضّ باأ�ضرار 

التي  اءة  الو�ضّ ثماره  ن�ضوج  تنتظر  فجر  و�ضادة  على  اأحمد. 

حتمل يف �ضاللها املالأى بواعث الأمل الواعد، مبا ت�ضتهي 

الزيت  لي�ضيل  الزيتون،  اأ�ضجار  وتع�ضق  القمح،  �ضنابل 

وينبت القمح فاأطعمت ال�ضرف والت�ضحية والوفاء كرامة 

الثبات،  برجال  وجي�ضه  احلياة،  بروح  طعمه  ينعم  وطن 

ال�ضالة.  مبحراب  ومالئكته  النت�ضارات،  بفجر  و�ضعبه 

اأهداب  على  تتنّزه  اخلر�ضاء،  وحدتك  من  خرجت  حتى 

القمر مع �ضوء ال�ضباح الذي ن�ضج من نورك لوجه ال�ضم�س 

خيوًطا ت�ضيء �ضراحة الّنهار. 

ظهر  على  الكلمات  ت�ضرج  اأحمد،  يا  لو  النهاية،  ويف 

اجلياد لتعدو مع الريح ت�ضابق الزمن، لو تفلت املعاين من 

عقالها لتجري مع هدير املروءة، لو ترفع البالغة جبينها 

الزيتون،  باألوان  اأمامي، لكتبت �ضور احلياة  ال�ضجود  عن 

وم�ضحت اأدمي البحر بقطرات من زيوته الّذهبية، ووهبت 

قو�س قزح مل�ضة من اآهاتي ليختال بها كطاوو�س ويتخطى 

ول  تلتوي،  حروف  ل  مملكة  هناك  اخليال.  مملكة 

كلمات تنع�س، ول عبارات تياأ�س. بل حقيقة ترق�س فوق 

اأكمامها  واإ�ضارات تلوي خ�ضورها على  ال�ضماء،  اأكتاف 

وجه  واح��د.  لدين  وجهان  ولبنان  هادة  ال�ضّ ب��اأّن  الزرقاء، 

احلياة و�ضورها، ودين الإن�ضانية وقيمها.

مهداة اإىل ال�شهيد النقيب اأحمد طبيخ





وجوه

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بومارون

العدد 70357

نادين ويل�سون جنيم ملكة ت�سع اجلي�ض يف عيونها

�شجاعة ن�شيطة وعنيدة

واأحب  ال�سواذ  اأكره  عنيدة،  ا  واأي�سً ون�سيطة  �سجاعة  فتاة  اأنا  اأجابت:  نف�سها  عن  �ساألتها  اإذا 

ا جميلة، بل جميلة جًدا؛ وقد حملت لقب ملكة جمال لبنان يف  احلياة... هذه الفتاة هي اأي�سً

العام 2007.

وانطلقت  والقيم  املبادئ  الكثري من  الع�سكري، حملت منه  البيت  اإبنة  ويل�سون جنيم،  نادين 

يف احلياة بح�سوٍر ملفت. »اجلي�ض« تتعّرف اأكرث اإىل م�سرية هذه ال�سبّية، ملكة، وممثلة وعاملة 

يف ميادين اخلدمة العامة.

تربية  واإخ��وت��ي  اأن���ا  تلقينا  بالفعل 

�صخ�صياتنا  �صقلت  �صارمة  ع�صكرية 

كنت  �صغري  فمنذ  اإيجابي؛  ب�صكل 

واأح��اول  ح��ويل،  من  يحدث  مبا  اأهتم 

ال��ذي  وال���دي  بف�صل  وذل��ك  ا�صتيعابه، 

بالأعمال  الهتمام  على  ا  اأي�صً عّودنا 

جعلتني  الرتبية  هذه  والهادفة؛  املفيدة 

مع  باإيجابية  تتفاعل  ن�صيطة  اإن�صانة 

ما،  فارق  اإحداث  اإىل  وت�صعى  يح�صل  ما 

ولي�س كاإن�صان �صلبي ل يعنيه ما يجري 

ومبا  الوطن،  هذا  اإبنة  فاأنا  حوله.  من 

من  اأنا�صل  وو�صائل  اأ�صلحة  من  اأملكه 

اأجل وطني.

تربية ع�سكرية

• بداية، نادين جنيم كيف ت�سفني نف�سك؟ 
اأنا ب�صكل عام فتاة �صجاعة ون�صيطة، 

اأع��ر ع��ن راأي���ي بكل ح��ري��ة، واأك��ره 

»الغلط وال�صواذ«.

اأحبها  ل  ال�صفة  هذه  عنيدة  ا  اأي�صً واأنا 

يف �صخ�صيتي، لذلك عملت على تروي�س 

يف  ال�صرورية  املرونة  فاكت�صبت  نف�صي، 

احلياة مبختلف جمالتها ومنها املجال 

املهني. 

جنيم،  ويل�سون  الركن  العميد  اإبنة  اأنت   •
ع�سكرية،  تربية  تلّقيت  اأنك  تعتربين  هل 

وكيف اأّثر ذلك على �سخ�سيتك؟

الع�صكرية  الرتبية  قائلة:  واأ�صافت 

اأن  ا  خ�صو�صً واأغنتها  ب�صخ�صياتنا  اأّثرت 

يف  مطلقة  اأولوية  كانت  التعبري  حرية 

بيتنا.

»جذبُت الأ�سواء اىل عاملي«

ملباراة  حها  تر�صّ والدها من  عن موقف 

ملكة اجلمال، قالت نادين: يف البداية 

مل  لكنه  امل�صابقة  دخ��ويل  يعار�س  مل 

ه��ذه  ك��ان��ت  ذل���ك.  ع��ل��ى  ي�صجعني 

وتربيتنا،  عائلتنا  عن  بعيدة  الأج��واء 

الجن���راف  م��ن  ع��ل��ّي  يخ�صى  وك���ان 

يبعد  ال��ذي  وال�صهرة،  الأ���ص��واء  ع��امل  يف 

الإن�صان اأحياًنا عن الطريق التي ر�صمها 

�صوف  ب��اأين  وعدته  لكنني  مل�صتقبله، 

اأجذب الأ�صواء اإىل عاملي. وهكذا �صعيت 

اجلمال  ت��اج  جعل  اإىل  ولي��ت��ي  خ��ال 

يف  مظاهر  من  يرافقه  وما  اأحمله  الذي 

والدي  فاأ�صبح  وخ��ريه،  املجتمع  خدمة 

اأول امل�صجعني يل وبارك جميع خطواتي 

وم�صاريعي.



جنًبا اىل جنب مع اجلي�ض

لبنان  جمال  ملكة  لقب  حيازتك  عقب   •
ال�سليب  م�سعفي  عداد  يف  كنِت  وجيزة  بفرتة 

البارد،  نهر  اإىل  توّجهوا  الذين  الأح��م��ر 

اجلي�ض  بني  م�ستعرة  املعركة  كانت  حني 

والإرهابيني، ما الذي دفعك اإىل ذلك؟

ال�صليب  يف  متطّوعة  كنت  يومها 

م�صاعدة  ر�صالتي  وك��ان��ت  الأح��م��ر، 

لذا  ك��ان��وا،  اأينما  وامل��ر���ص��ى  اجل��رح��ى 

حيث  ال��ب��ارد  نهر  خميم  اإىل  توّجهت 

اجلي�س  ب��ني  امل���ع���ارك  ت����دور  ك��ان��ت 

اإىل  جنًبا  عملنا  وهناك  والإرهابيني، 

�صقط  الذي  اللبناين  اجلي�س  مع  جنب 

كما  واجل��رح��ى  ال�صهداء  ع�صرات  ل��ه 

كان  الأحمر،  لل�صليب  �صهيدان  �صقط 

م�صاندة  م��زدوًج��ا:  ه��ديف 

رف���اق���ي امل�����ص��ع��ف��ني يف 

التحية  وتقدمي  عملهم، 

ل��ل��ع�����ص��ك��ري��ني ع��ل��ى 

يف  اجل�صام  ت�صحياتهم 

املعركة، وبذلك �صاعدت 

عر  اللبناين  املجتمع 

على  الإع�����ام  و���ص��ائ��ل 

ما  على  اأك��ر  التعّرف 

العام  الراأي  وح�صد  يح�صل 

�صد الإرهاب واأدواته.

ن��ادي��ن جنيم  وت��اب��ع��ت 

ا اأخاف  قائلة: يف هذه الأيام ال�صوداء اأي�صً

ال�صّر  اأن  اأ�صعر  لأنني  لبنان  على  ج��ًدا 

يرتّب�س به، لكنني على ثقة باأن �صابة 

منيًعا  ���ص��ًدا  يقفان  ومناعته  اجلي�س 

جانب  اإىل  ونحن  الأخ��ط��ار،  مبواجهة 

هذه  عن  نتزحزح  ول��ن  باقون  اجلي�س 

الأر�س الطاهرة.

الفرتة  يف  �ساركت  ا  اأي�سً ال�سياق  هذا  يف  • اإًذا 
للجي�ض  ولئ��ي  »اأعلن  حملة  يف  الأخ��رية 

اللبناين«؟

اإىل  بان�صمامي  جًدا  فخورة  واأنا  طبًعا، 

الظروف  هذه  يف  ا  خ�صو�صً احلملة،  هذه 

ا�صة التي ميّر بها لبنان. احل�صّ

رائعة،  النتيجة  »كانت  واأ���ص��اف��ت: 

اأهل  من  العديد  جمعت  احلملة  فهذه 

اجلي�س،  ح��ول  �صادقة  لفتة  يف  الفن 

املوؤ�ص�صة الغالية على قلوبنا.

فخورة مبا حققته

نا�سطة  ج�معيات  عدة  تدع�مني  اأنت   •
يدفعك  الذي  ما  اللبناني��ة،  ال�ساح�ة  على 

اإىل ذلك؟

عليها،  ن�صاأت  التي  واملبادئ  تربيتي 

وبعد انتخابي ملكة جمال لبنان فتح 

خلدمة  كثرية  اأب��واًب��ا  اللقب  ه��ذا  يل 

جمعيات  مل�صلحة  فعملت  املجتمع، 

اللبناين  الأحمر  ال�صليب  منها  كثرية 

كّر�صت  وقد  ه��ادي«.  »كن  وجمعية 

مل�صاعدة  ولي��ت��ي  ف��رتة  ط���وال  ج��ه��ودي 

بر�صالته  اأوؤم��ن  لأنني  الأحمر  ال�صليب 

املتطوعني  من  وكنت 

فيه منذ �صباي، وبف�صل 

املترعني  م�����ص��اع��دة 

اخلريية  واحل��ف��ات 

جتهيز  من  متكّنا 

م��راك��زه مب��ع��ّدات 

ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 

وتاأليلية ح�ديث�ة وافتت��اح مركز جديد. 

حتقيقه  ا�صتطعت  مبا  جًدا  فخ�ورة  واأنا 

لهذه اجلمعية ال�صامية الأهداف.

اجلمعيات  اليوم  اأدع��م  اأن��ا  كذلك 

�صد  املراأة  بحقوق  تطالب  التي  الن�صائية 

فيها  العاملني  واأهنئ  الأ�صري،  العنف 

تثبيت  اإىل  و�صعيهم  جهودهم  على 

حقوق املراأة يف هذا املجتمع.

بني الخت�سا�ض واملهنة

• ما هو الخت�سا�ض الذي در�سته يف اجلامعة 
واأي مهنة متار�سينها اليوم؟

الأع��م��ال  اإدارة  يف  ت  تخ�ص�صّ ل��ق��د 

ال��ع��ل��وم  واإدارة  ال��دول��ي��ة  وال��ع��اق��ات 

الأعمال  ادارة  اأحب  وكنت  ال�صيا�صية؛ 

اأبرع فيها ب�صكل  اأنني  واأ�صعر  باملطلق 

للعمل  جم���الت  تفتح  فهي  ك��ب��ري، 

اأن��ا  واأ���ص��اف��ت:  خمتلفة.  قطاعات  يف 

اأكر  يف  النجاح  على  قادرة  باأين  اأوؤمن 

 2011 العام  يف  اأ�ص�صت  وق��د  جم��ال،  من 

املواقع  لت�صميم  �صركة  يل  اأ�صدقاء  مع 

الإلكرتونية، تطّورت واأ�صبحت ت�صّم 14 

موظًفا والكثري من الزبائن.

التمثيل؟ • ماذا عن جتربتك يف 
لعبت عدة اأدوار متثيلية رئي�صة وثانوية 

عربية  واأخ��رى  لبنانية  م�صل�صات  يف 

والتاريخّية  الكوميدّية  بني  تنوعت 

»ال�صحرورة«  »جود«،  ومنها:  والدرامّية، 

»ب���ا ذاك������رة«، »غ����زل ال��ب��ن��ات«، 

مقدمة  كنت  كذلك  »الغالبون«؛ 

على   The Voice برنامج  يف  م�صاعدة 

ت�صوير  ب�صدد  اليوم  واأنا   ،MBC ال�  قناة 

م�صل�صل جديد. 

للجي�ض 

اللبناين كل 

احلب

ن���ه���اي���ة  يف 

وّجهت  حديثها 

حتية  امل��ل��ك��ة 

ح�����ب وت���ق���دي���ر 

ل��ل��ج��ي�����س ودع���ت 

اإىل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني 

قوة  لأن  م�صاندته 

يعمل  ال��ذي  جي�صه،  ق��وة  م��ن  ال��وط��ن 

الوطن  والأخ���ري  الأول  وه��ّم��ه  ب�صمت 

وال�صعب...

احلب،  كل  اللبناين  للجي�س  وقالت: 

بكل  باقون...  نحن  جناحيه  وحتت 

عيوننا  ويف  جانبه،  اإىل  نقف  قدراتنا 

ن�صعه...
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العربية  ال�شعوب  تعاين 

اإتقان  يف  متزايًدا  ق�شوًرا 

حتت  وجتتمع  لغتها، 

هذا العنوان عدة اأ�شباب. 

يف  مبا�شًرا  اإ�شهاًما  الق�شور  هذا  اأ�شهم  وقد 

ل  تُر�شَ اأ�شبحْت  كثريٍة  لغويٍة  اأخطاٍء  �شيوع 

الكتابات  اأنواع  خمتلف  يف  امل�شلَّمات  اإر�شاَل 

من مقاالت ووثائق ر�شمية ون�شرات اإعالمية 

وغريها. واإن املرا�شالت الع�شكرية واحدة من 

اللغوية  االأخطاء  بع�ض  تت�شمن  التي  املجاالت 

ال�شائعة، ما يجعل االإ�شارة اإليها اأمًرا �شرورًيا.

االأخطاء  من  جمموعة  املقالة  هذه  تت�شمن 

اللغوية التي تِرُد اأحياًنا يف املرا�شالت الع�شكرية، 

مع  ال�شواب  بياُن  ثم  اأواًل  اخلطاأُ  ُذكر  وقد 

تو�شيٍح َنَحوّي خمت�شر.

وقفة 

اإعداد:مع اللغة

النقيب ح�شني غدار

اأبرز االأخطاء 

اللغوية ال�شائعة يف املرا�شالت الع�شكرية 

1. �شباط وع�شكريو اجلي�ض:

لغوية  تراكيب  ا�ستعمال  يف  ي��ِرد  قد 

�سبيهة بهذه: 

وع�سكرّيو  �سباُط  الإجتماَع  ح�سَر 

اجلي�ش.

ج���رى ت��ف��ت��ي�����ُش ح��ق��ائ��ِب وخ���زائ���ِن 

التالمذِة.

وجتمعاِت  م��راك��َز  اجلي�ُش  ه��اج��َم 

وخمازَن الإرهابيني.

اإن اخلطاأ يف هذا النوع من الرتاكيب 

اللغوية هو اإ�سافة اأكرث من م�ساف اإىل 

املثال،  �سبيل  فعلى  واحد،  اإليه  م�ساف 

�سباط  الإجتماع  »ح�سر  نقول:  عندما 

اأ�سفنا  قد  نكون  اجلي�ش«  وع�سكريو 

اإىل  و»ع�سكريو«  »�سباط«  كلمَتي 

م�ساف اإليه واحد وهو كلمة »اجلي�ش«، 

يقابله  م�ساف  ك��ل  لأن  خطاأ  وه��ذا 

م�ساف اإليه واحد فقط.

وميكن جتنب هذا اخلطاأ عرب ذكر 

�سمائر(  )اأو  �سمري  ثم   ، اأولاً اإليه  امل�ساف 

يعود اإىل ذلك امل�ساف اإليه، كما يلي:

اجلي�ٍش  ���س��ب��اُط  الإج��ت��م��اَع  ح�����س��َر 

وع�����س��ك��ري��وُه: »���س��ب��اط« م�����س��اف، 

»ع�سكريو«  اإليه،  م�ساف  »اجلي�ش« 

�سمري  »ع�سكريوه«  يف  الهاء  م�ساف، 

م�ساف اإليه يعود اإىل امل�ساف اإليه الأول اأي 

»اجلي�ش«. 

ال��ت��الم��ذِة  ح��ق��ائ��ِب  تفتي�ُش  ج���رى 

وخ���زائ���ِن���ِه���م: »ح��ق��ائ��ب« م�����س��اف، 

»خ��زائ��ن«  اإل��ي��ه،  م�ساف  »ال��ت��الم��ذة« 

�سمري  »خزائنهم«  يف  الهاء  م�ساف، 

م�ساف اإليه يعود اإىل امل�ساف اإليه الأول اأي 

»التالمذة«.

الإرهابيني  م��راك��َز  اجلي�ُش  ه��اج��َم 

»م��راك��ز«  وخم��ازَن��ُه��م:  وجتمعاِتِهْم 

م�������س���اف، »الإره����اب����ي����ني« م�����س��اف 

يف  ال��ه��اء  م�ساف،  »جت��م��ع��اِت«  اإل��ي��ه، 

يعود  اإليه  م�ساف  �سمري  »جتمعاتهم« 

»الإرهابيني«،  اأي  الأول  اإليه  امل�ساف  اإىل 

الهاء يف »خمازنهم«  »خمازن« م�ساف، 

اإليه  اإىل امل�ساف  اإليه يعود  �سمري م�ساف 

الأول اأي »الإرهابيني«.

2. حيُث نُِقل اإىل امل�شت�شفى:

»حيُث« لفظة تدل على ظرف املكان 

ا دون غريه، كما يف قولنا: »ذهبُت  ح�سراً

اأو  اأخ����ي«،  يعمل  ح��ي��ُث  امل�����س��رف  اإىل 

اأن  اإل  ملوثٌة«.  املياُه  حيُث  ت�سبْح  »ل 

ا على اأنها حرف  »حيُث« ُت�ستعمل خطاً

الأمثلة  يف  كما  اجُلَمل  يربط  عطف 

الآتية:

اإىل  ُن��ق��ل  ح��ي��ُث  ��ا  اأر���ساً و�سقط  ت��ع��رّث 

امل�ست�سفى.

كبرية  ب�سرعة  ت�سري  الآل��ي��ة  كانت 

حيُث ا�سطدمت باحلائط.

حيُث  التعليمات  اجل��ن��دي  خ��ال��ف 

ُفر�سْت بحقه عقوبة تاأديبية.

يف اجُلمل ال�سابقة مل ُت�ستعمل »حيُث« 

على اأنها ظرف مكان، اإمنا ا�سُتعملت 

للربط  اأداة  اأي  عطف،  حرف  اأنها  على 

اأن  وال�سواب  خطاأ،  وهذا  جملتني،  بني 

يحل حملها حرف عطف اأو ما �سابه:

ا فُنقل اإىل امل�ست�سفى. تعرّث و�سقط اأر�ساً

كبرية  ب�سرعة  ت�سري  الآل��ي��ة  كانت 

فا�سطدَمْت باحلائط.

ُفر�سْت  وقد  التعليمات  خالف اجلندي 

بحقه عقوبة تاأديبية.

3. مما اأدى اإىل:

فاإنها  الفعل  قبل  »م��ا«  ت��ِرد  عندما 

ا اإما حرف نفي كما يف قولنا: »ما  غالباً

ا�سم  اأو  �سرتها«،  ترفع  احل�سناء  كانت 

قولنا:  يف  كما  »ال��ذي«  مبعنى  مو�سول 

ال��ذي  علمت  اأي  ح��دث«  م��ا  »علمُت 

ا  كثرياً يقع  ال�سائع  اخلطاأ  واإن  حدث. 

يف احلالة الثانية اأي عندما تكون »ما« 

، كما يف اجلمل الآتية: ا مو�سولاً ا�سماً

اإىل  اأدى  مما  �سالحه  اجلندي  اأ�سقط 

ك�سره.

وقع حادث �سري مما �سبب زحمة �سري 

خانقة.

بني  عنيفة  ا���س��ت��ب��اك��ات  اإن��دل��ع��ت 

امل�سلحني مما جعل املنطقة غري اآمنة.

تتاألف »مما« من لفظتني هما »من« 

ال�سابقة  الأمثلة  يف  وا�ستعمالها  و»ما«، 

»من«  جر  حرف  تت�سمن  لأنها  خطاأ 

»مما«  ا�ستعمال  وي�سح  ل��ه،  وظيفة  ل 

ارتباٌط مبا  اإذا كان حلرف اجلر »من« 
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�سبقه فال ي�ستقيم املعنى بحذفه، كما 

له  يخطط  مما  الوطن  »جن��ا  قولنا:  يف 

الوطن من ما )الذي(  اأي »جنا  الأعداء« 

»عجبُت  وقولنا:  الأع���داء«،  له  يخطط 

)الذي(  ما  من  »عجبُت  اأي  راأيُته«  مما 

راأيُته«.

امل��ذك��ورة،  الأم��ث��ل��ة  اإىل  وبالن�سبة 

كما  »م��ا«  ا�ستعمال  فيها  فال�سواب 

يلي:

اإىل  اأدى  م��ا  �سالحه  اجل��ن��دي  اأ�سقط 

�سالحه  اجلندي  اأ�سقط  واملعنى:  ك�سره. 

وذلك ما )الذي( اأدى اإىل ك�سره.

�سري  زحمة  �سبب  ما  �سري  ح��ادث  وقع 

وذلك  �سري  حادث  وقع  واملعنى:  خانقة. 

ما )الذي( �سبب زحمة �سري خانقة.

بني  عنيفة  ا���س��ت��ب��اك��ات  اإن��دل��ع��ت 

اآمنة.  غري  املنطقة  جعل  ما  امل�سلحني 

واملعنى: اإندلعت ا�ستباكات عنيفة بني 

امل�سلحني وذلك ما )الذي( جعل املنطقة 

غري اآمنة.

4. تالمذة ال�شباط:

ال�سباط«  »ت��الم��ذة  تعبري  ُي�ستعمل 

جمع  على  للدللة  الأح��ي��ان  بع�ش  يف 

»التلميذ ال�سابط«، وهذا خطاأ، وال�سواب 

ذلك  يف  ال�سبب  ال�سباط«.  »التالمذة 

�سابٌط«  تلميٌذ  »ه��ذا  قولنا  يف  اأن��ه  هو 

ا  نعتاً و»�سابٌط«  ا  ا�سماً »تلميٌذ«  يكون 

النعت  يتبع  اأن  ا  اإذاً بد  فال  �سفة،  اأي  له 

جميع  يف  »تلميذ«  املنعوت  »�سابط« 

اأو  اإفراد  اأو  تنكري  اأو  تعريف  اأحواله من 

جمع، كما يلي:

التلميُذ  ه��ذا  ���س��اب��ٌط:  تلميٌذ  ه��ذا 

ال�سابُط.

هوؤلء تالمذٌة �سباٌط.

هوؤلء التالمذُة ال�سباُط.

5. على ِحدى:

»يجتمع  امل��ث��ال:  �سبيل  على  ُي��ق��ال 

وذلك  ِح��دى«  على  �سنة  كل  تالمذة 

كل  تالمذة  »يجتمع  وال�سواب:  خطاأ، 

اأو  »ِح��دى«  فكلمة  ِح��دٍة«.  على  �سنة 

»ِحدا« هي امل�سدر من فعل »َحدا يحدو« 

قافلة  ي�سوق  مِلَن  وُيقال  القافلة،  قاَد  اأي 

اأن  ا  اإذاً يتبني  العي�ش«.  »حادي  اجِلمال 

»احِل��دى« و«احِل���دا« و»احَل���ْدي« كّلها 

وق والقيادة، فال وجه لقولنا:  مبعنى ال�سَّ

اأو »وقفُت على  »كل �سنة على ِحدى« 

ِحدى«.

اأما كلمة »ِحدٌة«، وهي ال�سواب هنا، 

الوحدة  ومعناها  »واحد«،  من  فم�ستقة 

كل  تالمذة  »يجتمع  فنقول  والتفّرد، 

منف�سلني  وحدهم  اأي  ِح��َدٍة«  على  �سنة 

»وقفُت  قولنا  وكذلك  الباقيني.  عن 

ا. على ِحدٍة« اأي وحيداً

املالعب،  القاعات،  ال��غ��رف،   .6

والتجهيزات يف الكلية:

اللغات  يف  امل�ستعملة  الأ�ساليب  من 

الأج��ن��ب��ي��ة ت��ت��اُب��ع الأ���س��م��اء م��ن غري 

اجلملتني  بينها كما يف  حرف عطف 

التاليتني:

…the rooms, the halls, the 
playgrounds, and the equipments 
of the faculty.
…les chambres, les salles, les 

cours, et les équipements de la 
faculté.
لكّن  الأج��ن��ب��ي��ة،  ال��ل��غ��ات  يف  ه���ذا 

الأ�سلوب نف�سه ل ي�سلح يف العربية، مثل 

قولنا:

الغرف،  حتديث  على  العمل  يجري 

يف  والتجهيزات  امل��الع��ب،  ال��ق��اع��ات، 

الكلية.

وال�سبب هو اأنه ل يجوز عطف الأ�سماء 

من غري حرف عطف بينها، فال�سواب 

اأن نقول:

الغرف  حت��دي��ث  على  العمل  ي��ج��ري 

يف  والتجهيزات  وامل��الع��ب  وال��ق��اع��ات 

الكلية. يجدر بالإ�سارة اأنه يجوز عطف 

وذلك  عطف،  حرف  غري  من  ال�سفات 

ما ي�سمى عطف الن�سق، فاجلمل التالية 

كلها �سحيحة:

 اإنه رجل �سجاٌع خمل�ٌش �سريٌف كرمٌي.

اإنه رجل �سجاٌع خمل�ٌش �سريٌف وكرمٌي.

و�سريٌف  وخمل�ٌش  �سجاٌع  رج��ل  اإن���ه 

وكرمٌي.

7. كافة الع�شكريني:

لفظة »كاّفة« ا�سم فاعل م�ستق من 

على  معانيه  احد  يدل  الذي  كّف  فعل 

�سِمَلُه،  ُه هو  فاأحد معاين َكفَّ ال�سمول، 

والتاء للمبالغة.

بعد  ت��اأت��ي  اأن  »كاف�ة«  يف  وي�سرتط 

اأتت  اإذا  اأم�ا  ال�سمول،  تفيد  الإ�سم ح�تى 

الك��ّف  مبعنى  فت��سب��ح  الإ�س�م  قبل 

نقول:  اأن  اخل��ط��اأ  م�ن  ل��ذا  املن�ع،  اأو 

مكّلفون  الع�سكريني  كافة  »اإّن 

»اإن  وال�س��واب  الوط�ن«،  عن  الدفاع 

الدفاع  مكلفون  ك�افةاً  الع�سكريني 

عن الوطن«، في�سبح املعن�ى عنده�ا اأن 

�ا مكّلف�ون الدف�اع  الع�سكريني جميعاً

عن الوطن.

»كافة«  ورود  عن  مثالاً  هنا  ون�سوق 

قبل الإ�سم مبعنى الكّف اأو املنع:

اأي  الفتنة:  للوطن عن  اجلي�ش كافٌة 

مانع للوطن يف وجه الفتنة.

لفظة  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  م��ن  ب��د  ول 

»جميع« اأكرث مرونة يف معنى ال�سمول، 

بعده  ت�سح  الإ�سم كما  قبل  ت�سح  فهي 

ا«  »جميعاً اأي  ح��ال  تكون  اأن  ب�سرط 

كما يف اجلملتني الآتيتني:

)اأو  مكلفون  الع�سكريني  جميع  اإن 

مكّلٌف( الدفاع عن الوطن.

مكلفون  ا  جميعاً الع�سكريني  اإن 

الدفاع عن الوطن.

ا�ستعمال  امل�ستح�سن  من  مالحظة: 

»كافة« بعد ال�سم العاقل )اأي الأ�سخا�ش 

بعد  ا�ستعمالها  عدم  ل  ويف�سّ والإن�سان( 

ال�سم  غري العاقل )الأ�سياء واحليوانات(. 

اإن الع�سكريني  فيقال كما ورد اأعاله: 

اأّن  اعتبار  على  من�سوبة  ا  )دائماً كافةاً 

اعرابها هو حال والتقدير جمتمعني(.

 وعليه ن�ستعمل مع الأ�سياء واحليوانات 

جميع  اإن  فنقول:  »جميع«،  كلمة: 

ال�سناديق مقفلة اأو اأّن ال�سناديق كّلها 

على  اأف�سل  )وه��ذا  مقفلة  جميعها  اأو 

اعتبار اأن التوكيد ياأتي بعد املوؤّكد: اإن 

الكالب  اأن  اأو  تنبح  الكالب  جميع 

كّلها تنبح(.
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يّتهم اأكرث اأهل النظر الوات�س 

من  ع��ّم��ه  واأب��ن��اء  واأخ��وت��ه  اآب 

اأولدته  مّما  وتانغو  وفايرب  فاي�سبوك 

اهتمام  ب�سرف  االّت�ساالت،  تكنولوجيا 

ال�سباب عن الكتاب، واإف�ساد اأخالقهم، 

واإ�سعاف الروابط االجتماعية يف اأ�َسرهم. 

فاأبناء  اّتهام حّق، كما تعلمون؛  وهذا 

هذا اجليل اأُتيح لهم اأن يعرفوا يف اأعمار 

مبكرة ما يجب اأن يعرفوه وما ال يجب 

من عاَل اأ�سبح التنّزه، بل الت�سّكع، يف 

اأبوابه اأمرين مي�سورين  دروبه وولوج كّل 

يقولون.  كما  امل��اء،  جتّرع  من  واأ�سهل 

هذا  اأم���ام  ي�سمدوا  اأن  لهم  فكيف 

االإغراء، والأّي �سبب تبقى عامرة �سهرات 

اأفراد االأ�سرة  ال�سمر وتبادل االأحاديث بني 

اأ�سبح لكّل منهم عامله اخلا�ّس  بعدما 

به!

االّتهامات  ه��ذه  اإىل  اأ�سيف  اأنني  اإال 

اآداب  ا�سمحالل  وهو  اأال  اآخ��ر،  اّتهاًما 

 savoir��ب بالفرن�سية  املعروفة  املجتمع 

لي�س  اآب  الوات�س  جيل  اأّن  ذلك   ،vivre
ليجال�سوا  امل��زاج،  ُقل  اأو  الوقت،  لديهم 

احلديث  لباقة  منهم  ويتعّلموا  الكبار، 

يف  كنا  اإذ  نفعل  كنا  كما  والت�سّرف 

وَنِخر  الزمن،  رُدوؤَ  لقد  اأعمارهم.  مثل 

العاَل حتى العظم ب�سو�س الف�ساد.

وجع  عن  الأع��رّب  الكالم  ه��ذا  اأق��ول 

ترتفع  وك��اآب��ة  قلبي،  �سغاف  مي���ّزق 

غمامتها ال�سوداء يف �سماء روحي كّلما 

ا بدت يل منه قّلة اأدب من  �سادفت �سابًّ

حيث يدري اأو ال يدري. 

ذات  التقيته  ال�سّبان  النموذج من  هذا 

�سباح واأنا اأهّم باخلروج من بّوابة املبنى 

�سكنت  ال�����ذي 

�سققه  اإحدى  زمًنا 

ل��زي��ارة  ب���روت  يف 

اأو  ق���دمي،  �سديق 

رفيق  ب���االأح���رى، 

ع�سناها  طفولة 

قريتنا  يف  م��ًع��ا 

اجلبلية اجلميلة.

قذفت  �سديقي 

مثلي  املدنية  ب��ه 

كثرين  وم��ث��ل 

اآخرين اإىل بروت، 

ال  التي  العا�سمة 

�سوارعها  يف  تنام. 

ال�ساخبة واأبنيتها 

�ساع  ال�ساهقة 

اأه������ل ق��ري��ت��ي، 

اأول����ئ����ك ال��ذي��ن 

ينعمون  ك��ان��وا 

ال��غ��ي��م  ج����وار  يف 

ال  ه��دوء  وال�سالم.  بالهدوء  الله  وج��وار 

يقطعه �سوى غناء الفاّلحني يف الكروم، 

ال�سجر،  اأغ�سان  على  الع�سافر  وزقزقة 

ال�سفوح  من  الهابطة  ال�سواقي  واأنا�سيد 

اأخبار  اإال  ينّغ�سه  ال  و�سالم  الوديان.  اإىل 

اجتمع  كلما  النا�س  يتداولها  احلرب 

نفر منهم يف �ساحة اأو بيت اأو دّكان.

يف  كانوا  ول��رّب��ا  قريتي.  اأه��ل  �ساع 

اأنهم  اأن يعلموا  بروت جراًنا من غر 

جران. بروت ابتلعتهم. فّرقتهم؛ فما 

اإال ال�سدف يف ال�سوارع،  عادت جتمعهم 

اأو املاآمت، ولكن... من غر اأحزان. اأما 

وال�سّراء.  ال�سّراء  يف  واح��ًدا  فكانوا  فوق 

يجتمعون يف كّل عر�س، وماأمت، وعيد، 

تناولهم  اأثناء  كذلك  ح�ساد.  ومو�سم 

كانوا  املتجاورة  احلقول  يف  الغداء  طعام 

قون هواء  يجتمعون. كيف ال وهم يتن�سّ

العني  مياه  من  وي�سربون  اإّي��اه،  ال�سيعة 

عينها!!

قد  اأن��ت  ها  الغادر!  قلمي  يا  منك  اآٍه 
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ا. وهذه  اأفلتت من عقالك هذه املّرة اأي�سً

بايل  ال�سيعة يف  عادتك كّلما خطرت 

تتمّرد على فكري،  اأ�سابعي.  بني  واأنت 

وتتبعه  فتطيعه  قلبي،  نداء  اإىل  وت�سغي 

لتخّط ما ميليه عليك وهو يقفز على 

يف  و»ُيَهْو�ِسُل«  االأرنب،  قفز  العني  طريق 

اأزهار  فيها  ال�سوك  يحا�سر  التي  الرباري 

»عرف الديك« و»بخور مرمي«، ويت�سّلق 

احليطان التي �سقط فيها حجر من هنا 

تراب  على  ليتدحرج  هناك،  من  واآخر 

بني  وي�سيع  والتني،  واللوز  العنب  كروم 

اأزهارها  من  يفوح  التي  ال��وّزال  اأغ�سان 

ال�سفر اأريج اأعجز اأمهر العّطارين.

رويدك يا قلمي؛ فاأنا من اأجل مو�سوع 

وبريتك.  علبتك  من  اأخرجتك  اآخ��ر 

الذي  ال�ساّب  هذا  عن  اأحت��ّدث  اأن  اأردت 

�سادفته يف ذلك ال�سباح، ويعرّب عن جيل 

الوات�س اآب اأف�سل تعبر.

ال�سوداء  العري�سة  البّوابة  فتحُت  عندما 

يف  يل  بدا  اأمامي،  منت�سًبا  وراأيته  الأخرج 

طويل  العمر.  من  الثاين  العقد  اأوا�سط 

القامة، عري�س املنكبني، يف اإحدى اأذنيه 

بوجه  فاأ�سبه  الوجه  اأما  معدنية.  حلقة 

عمرو �ساحب ابن الرومّي.

ي�سغط  خلوًيا  هاتًفا  يحمل  ك��ان 

االثنتني، وبني  يديه  باإبهاَمي  اأزراره  على 

والفينة  ال��ف��ي��ن��ة 

لي�سّد  يًدا  ي�سحب 

�سرواله  خ�سر  بها 

واخل�سر  اأعلى  اإىل 

اأ�سفل.  اإىل  ي�سّد 

كذلك  وا�ستمّر 

من غر اأن يفطن 

ي�سّد دربي.  اأنه  اإىل 

كتابة  اأنهى  ومل��ا 

الر�سالة، رفع ب�سره 

اأية  يف  و�ساأل:  اإيّل، 

بيت  يقع  طبقة 

فالن؟ قلت: »�سباح اخلر يا ابني«، عّله 

بذلك يفهم اأنه كان عليه اإلقاء التحية 

اأّواًل. لكنه ما فهم. بل هّز راأ�سه �سعوًدا 

ونزواًل عالمة موافقته على حتّيتي. وعاد 

اجلواب.  مني  منتظًرا  �سامًتا  اإيّل  ينظر 

قلت: يف احلقيقة ال اأعرف... اأت�سمح يل 

باملرور من ف�سلك؟ عندئٍذ تنّحى جانًبا؛ 

فخرجت، وم�سيت يف �سبيلي اإىل �سديقي 

وبي �سيق �سديد.

عند املدخل ا�ستقبلني ب�سر، كعادته، 

بكّل حفاوة وترحاب. واإذ الحظ الوجوم 

فاأخربته  بَي؛  عّما  �ساألني  وجهي  على 

ل  الذي  ال�ساّب  ذلك  مع  يل  كان  با 

اأدبه؛  لقّلة  عنه  ي�ساأل  جاء  عّما  اأجبه 

ف�سحك وهو يرّد الباب خلفي، ثم قادين 

اإىل ال�سرفة التي ال ت�ستطيع اأن ترى منها 

اأبعد من ب�سعة اأمتار يف اأّي اجّتاه نظرت.

وقد  ب�سر،  قال  �سديقي.  يا  حتزن  ال   -

احلزن  اأم���ارات  حمّياه  على  ارت�سمت 

والله  واأ�ساف: عجيب  نهاين عنه.  الذي 

كيف  ال�ساّب:  ت�ساأل  اجليل.  هذا  اأمر 

حالك؟ فيجيبك: مليح. وت�ساأله: اأاأنت 

اأو بكلمة  راأ�س،  بهّزة  بخر؟ فيكتفي 

لي�ستا  لله«  و«احلمد  »النعم«  ف�  »اإيه«. 

يف قامو�سه. َمن َطرَّ �سارباه ونبتت حليته 

االألفاظ  يجهل  حتى  بعد  �سغًرا  لي�س 

اأو  الالئقة،  التخاطب  وط��رق  املهّذبة 

يوليه  وال  حم��ّدث��ه  قبالة  يجل�س  حتى 

غر  م��ن  ين�سرف  ال  ث��م  ح��ذائ��ه،  نعل 

هكذا  نكن  ل  نحن  ال.  ا�ستئذانه... 

يف مثل اأعمارهم. كنا نح�سن الكالم 

منا  اأكرب  كانوا  َمن  نحرتم  والت�سّرف. 

ا. ن�سبقهم بالتحية، وجنل�س ب�سمت  �سنًّ

ونتعّلم  اإليهم،  ن�سغي  ح�سرتهم.  يف 

الهاتف  خ��ّرب  اجليل  ه��ذا  م��ن��ه��م... 

اخللوّي عقولهم، واأف�سد االأنرتنت اللعني 

اأخالقهم. 

باأ�سف  يتكّلم  ب�سر  ك��ان  هكذا 

وال  اإليه  اأن�ست  فكنت  اأنا  اأما  وح�سرة. 

ا  اأ�سمع، واأنظر اإىل وجهه وال اأرى اإال �سبيًّ

عمره،  من  العا�سرة  ُيِتّم  ل  ال�سيعة،  يف 

ا�سمه ب�سر.

يف ذلك اليوم البعيد من اأّيام الطفولة، 

من  ال�سرقّي  احلّي  يف  عندي  ب�سر  كان 

�سادًرا  �سوًتا  �سمعنا  عندما  ال�سيعة، 

بيتنا،  القريب من  ذويه  بيت  من جهة 

اإىل  وخرجنا  فنه�سنا  نعمان.  يا  ينادي: 

�سروااًل  يرتدي  رجل  واإذا  ونظرنا،  امل�سطبة 

النداء  يكّرر  كوفّية،  ويعتمر  عربًيا 

وهو مي�سك بغ�سن �سجرة لوز متدلٍّ فوق 

الطريق. فرك�س ب�سر باجّتاه الرجل وهو 

ي�سيح: ال يا عّم. اإحرت�س. ال تاأكل من 

حلقُت  وعندما  اأرج��وك.  ال�سجرة،  هذه 

ال�سجرة  هذه  للرجل:  يقول  �سمعته  به: 

ال�ساّمة.  باملبيدات  اأم�����س  ر�س�سناها 

ت�ستطيع اأن تقطف من تلك، قال وهو 

الكْرم  يف  اأخ��رى  �سجرة  اإىل  بيده  ي�سر 

الذي يقوم يف اجلهة املقابلة من الطريق.

- اأريد روؤية والدك. اأما زال راغًبا يف بيع 

الفر�س؟ �ساأل بعدما اأفلت الغ�سن.

نقّدمها  لكن  نبيعها.  ال  الفر�س   -

تقدمة للنا�س االأفا�سل.

الرجل  قال  بنّي.  يا  ق��واًل  اأح�س��نت   -

اّت�سعت��ا  بعينني  ب�س��ر  اإىل  ينظ��ر  وهو 
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ده�س��ة واإعجاًبا.

- اأ�ستاأذنك لدقيقتني ريثما 

اأذه����ب الأُخ��ط��ر اأب���ي واأّم���ي 

الب�ستان  يف  يعمالن  اللذين 

القريب.

الب�ستان.  اإىل  ب�سر  وم�سى 

وما هي غر دقائق حتى عاد 

واأبويه. فرّحب نعمان بالرجل 

يف  وا�ست�سافه  تعارفا،  بعدما 

خرج  ثم  الوقت.  لبع�س  بيته 

الِفناء  الفر�س مربوطة يف  اإىل حيث  واإّياه 

خلف البيت.

كاملة.  دورة  الفر�س  حول  الرجل  دار 

اإىل  حافرها  من  خبرة  بنظرة  م�سحها 

نا�سيتها. تفّح�سها. رّبت عنقها. وفتح 

اأ�سنانها.  فمها ملعرفة عمرها من حال 

ثم �ساأل نعمان عن ثمنها.

- مئة لرة. قال نعمان.

اأدفع  باهظ.  ثمن  هذا  اأخ��ي.  يا  ال   -

اأن يدفع  نّيته  الرجل ويف  اأجاب  ت�سعني. 

اأ�سّر نعمان على هذا الرقم الأن  اإذا  املئة 

ا. الفر�س اأعجبته حقًّ

بعتها  ملا  املال  اإىل  لوال حاجتي  والله   -

بهذا الثمن.

- ح�سًنا. لك ما تريد. اأجاب، ومّد يده 

ب�سع  منها  و�سحب  نقوده،  حمفظة  اإىل 

يا  الفر�س  ثمن  املئة  »هذه  نقدية:  اأوراق 

اأخي نعمان، وهذه اخلم�س لرات ُكْرمى 

لك يا ب�سر يا ابني«.

اإمتنع ب�سر عن قبول اللرات اخلم�س 

قائاًل: �سكًرا يا عّم. اعذرين. ال اأ�ستطيع 

هكذا  �سبيله.  يف  اأتعب  ل  ما  قبول 

يديه خلف ظهره، فيما  و�سبك  اأجاب، 

راح الوالد ينظر اإىل الرجل ب�سمت وحرة.

- ُقل لل�سبّي اأن يقبل مني هذه اللرات 

لقد جّناين من  ي�ستحّقها.  اإنه  القليلة. 

املوت قبل ح�سورك.

الوالد كَمن  رّدد  املوت!!  - جّناك من 

يحّدث نف�سه.

ب�سع  بقطف  هممت  لقد  اأج���ل.   -

اأن  قبل  ال�سجرة  ه��ذه  م��ن  ل��وز  ح��ّب��ات 

ب�سائل  مر�سو�سة  اأنها  اإىل  ولدك  ينّبهني 

�ساّم. اأجاب وهو ينظر اإىل ال�سجرة بعينني 

مذعورتني. فما كان من نعمان اإال اأن 

ا عن كالم.  ابت�سم، وخف�س راأ�سه مفّت�سً

اإذ ذاك رفع ب�سر ب�سره اإىل الرجل، وقال: 

يف احلقيقة ل تكن ال�سجرة مر�سو�سة.

- ل تكن مر�سو�سة!!

- كّل ما يف االأمر اأنها لي�ست لنا. هي 

اإليها  اأر�سدتك  التي  تلك  اأما  جلراننا. 

فهي ملكنا. وامللك لله قبل وبعد.

اأخذ الرجل يهّز راأ�سه �سامًتا وهو يتاأّمل 

ال�سبّي باإعجاب. ثم فتح حمفظة نقوده 

التي  ورقة اخلم�س لرات  واأخرج  جمّدًدا، 

اأعادها، ولكن مع اأخت لها  كان قد 

ت�ستحّق  اأنت  االآن  ولدي.  يا  معها: »خذ 

تقبل  اأن  اأرج��وك  م�ساعفة.  املكافاأة 

هذه اللرات الع�سر مني«.

مّرة جديدة امتنع ب�سر عن قبول املال. 

اأخ��ذ من  ثم  بقبوله.  اأم��ره  وال��ده  لكن 

الرجل:  اإىل  جيبه لرات ع�سًرا دفع بها 

اأبيعك  اأن  ب���دورك  مني  اقبل  »واالآن 

الفر�س بت�سعني لرة ال مئة«. فمّد الرجل 

واإحلاح من نعمان  ع طويل  يده بعد متنُّ

�سديد. عندئٍذ نزلت اأّم ب�سر التي كانت 

ترى كّل �سيء وت�سمع كّل كلمة من 

النافذة، وباركت للرجل قبل 

وينطلق  الفر�س  ميتطي  اأن 

بعد  فيما  علمُت  وق��د  بها. 

اأن ب�سًرا اأعطى والده اللرات 

والأخته  ل��ه  فا�سرتى  الع�سر، 

ومريوَلني،  املدر�سة  بها كتب 

والأّمهما ف�ستاًنا جديًدا.

مّرت هذه احلكاية كّلها 

وملا  ث��واٍن.  خ��الل  خاطري  يف 

بغر  له  اأُن�سُت  �سديقي  راآين 

م�سافرتني  بعينني  اإليه  واأنظر  انتباه، 

اأما زلت معي!؟... كاأنك  �ساأل:  بعيًدا، 

م�سغول الفكر باأمر ما يا �ساح. عندئٍذ 

من  اأ�سبحت  التي  باحلكاية  ذّكرته 

وقال  حزينة،  ابت�سامة  فابت�سم  املا�سي؛ 

اأكرث  تعّلموا  اجليل  هذا  اأبناء  بح�سرة: 

منا. ولكن ما قيمة العلم اإذا ل يكن 

اأال  ب��االأخ��الق!؟  مزّيًنا  ب��االأدب،  مقرتًنا 

رحم الله الذي قال:

َب ِحْلَي��ًة  اأرى الِعلَم نوًرا والتاأدُّ

فُخْذ منهما يف َرغبٍة بن�سيِب

ولي�َس َيِتمُّ الِعلُم يف النا�ِس للفتى

اإذا ل يكن يف علِمِه باأديِب.

ن�ستذكر  و�سديقي  رح��ت  ذل��ك  بعد 

عن  الن�سيان  غبار  وننف�س  امل��ا���س��ي، 

اجلميلة  قريتنا  يف  العتيقة  حكاياتنا 

حتى خرج ابن له يف ال�ساد�سة ع�سرة من 

عمره ل اأره منذ �سنوات، وقال: اأنا ذاهب 

اإىل بيت رفيقي.

- اأما من حتية يا رجل!! قال ب�سر.

اأجاب وعيناه ترافقان  - �سباح اخلر. 

اأ�سابعه على اأزرار هاتفه اخللوّي.

- اأال تذكر �سديقي! اإنه من �سيعتنا.

- جّيد. قال وان�سرف خارًجا وهو يحاول 

رفع حزام بنطاله.

- اأال جتل�س معنا قلياًل؟ �ساأل الوالد.

على  يناديني  رفيقي  ل��دّي.  وق��ت  ال   -

الوات�س اآب.
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 »IBM« أجرتها� �أّكدت در��سة 

من  تطبيًقا  �سّتني  �أن  �أخ���ًر� 

هو�تف  على  �لتعارف  تطبيقات 

�أن���دروي���د حت��ت��وي ع��ل��ى ث��غ��ر�ت 

�إىل �خ��ر�ق  ت����وؤّدي  ق��د  خ��ط��رة 

�ل�سبكة �ملو�سولة بها.

�لعامل، هناك موظف و�حد على  �ل�سركات حول  �أنه يف ن�سف  �لدر��سة  وتقول 

ع �لفجوة  �لأقل ي�ستخدم هذه �لتطبيقات من خالل �سبكة �ل�سركة، مما يو�سّ

يف �أمن بياناتها. فمعظم تطبيقات �لتعارف على �أندرويد تطلب �لولوج �إىل عّدة 

بيانات يف �لهاتف �لذكي عند حتميلها مثل �مليكرفون و�لكامر� و�لتخزين، 

بالإ�سافة �إىل �ملوقع �جلغر�يف و�أخًر� حمفظة �لبيانات على �لهاتف، مما ي�سمح 

للقر��سنة �لذين ي�ستغّلون �لثغر�ت �ملوجودة يف هذه �لتطبيقات �لو�سول �إىل قاعدة 

بيانات �لهاتف.

فالتطبيقات  �مل�ستخدمون،  يت�سّورها  مما  �أكرب  �مل�سكلة  �أن   »IBM« وتقول 

بن�سر  للقر��سنة  ت�سمح  وعالية �خلطورة،  �ملتو�سطة  �لتي حتتوي على ثغر�ت بني 

�لرب�مج �خلبيثة على �سبكة �ل�سركة، بالإ�سافة �إىل �لو�سول �ىل قاعدة �لبيانات 

و�حتمال  �جلغر�فية  �مل�ستخدمني  مو�قع  تعّقب  عن  ف�ساًل  عليها،  و�حل�سول 

�لو�سول �إىل �أرقام بطاقات �لئتمان. كما تقول �ل�سركة �إن �حلل �لوحيد لهذه 

�مل�سكلة هو عدم ��ستخد�م هذه �لتطبيقات على �سبكة �ملوؤ�س�سات، ومن بينها 

تطبيق »تيندر«، و»كيه كيوبيد«، و»مات�ش دوت كوم«.

نقل ريا�شي مبا�شر

http://www.yalla-shoot.com/

live
�ش يف نقل مباريات  موقع عربي متخ�سّ

لأهم  مبا�سر  بنقل  يقوم  �لقدم،  ك��رة 

وبع�ش  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل���دوري���ات  م��ب��اري��ات 

باللغة  تعليق  مع  �لعربية  �ل��دوري��ات 

�لعربّية.

برنامج ملكافحة الفريو�شات

https://www.virustotal.com
لفح�ش  جمانّية  خدمة  �ملوقع  يقّدم 

بفرو�سات  باإ�سابتها  �مل�ستبه  �مللفات 

»Worms«�أو  �أو   »Trojan« نوع  من 

 .)Malware( بالنظام  �سار  برنامج  �أي 

وهو ي�ستخدم ما يقارب �لأربعني برناجًما 

�لفرو�سات  مكافحة  بر�مج  �أ�سهر  من 

تقريًر�  يعر�ش  كما   ،)Antivirus(

�لفح�ش،  نتيجة  فيه  يو�سح  للم�ستخدم 

�لفاح�ش، ونتيجة  �لربنامج  �إ�سم  وي�سمل 

�أو  �لفرو�ش  �إ�سم  �إىل  بالإ�سافة  فح�سه، 

ورودها  وفق  �مللف  يحويها  �لتي  �لإ�سابة 

�لفاح�ش.  �لربنامج  بيانات  قاعدة  يف 

على  ي�سّهل  باأنه  �لأ�سلوب  هذ�  ويتمّيز 

مكافحة  برنامج  �ختيار  �مل�ستخدم 

�لفرو�سات �لأن�سب له، وخ�سو�سًا يف حالة 

على  و�مل�ستع�سية  �ل��ن��ادرة  �لفرو�سات 

بر�مج مكافحة �لفرو�سات.

اإعداد:

رميا �شليم �شوميط

خدمات 

دوت كوم

األعاب ذهنية

http://www.lumosity.com
ميكنك من خالل هذ� �ملوقع تطوير 

بو��سطة  وحت�سينها  �لذهنّية  قدر�تك 

�لتي  و�لألعاب  �لتمارين  من  جمموعة 

و�لإنتباه  �لذ�كرة  تنمية  على  ت�ساعد 

و�سرعة �لبديهة.

تعليم الإنكليزية للأطفال

http://www.starfall.com
�للغة  تعليم  يف  �ش  متخ�سّ م��وق��ع 

�لإنكليزية لل�سغار.

�إبد�عية  �أ�ساليب  با�ستخد�م  ميتاز 

جّذ�به بهدف تعليم �لطفل �أ�سا�سيات 

ب�سيطة  بطريقة  �لإنكليزية  �للغة 

و�سهلة.

تطبيق للحالت الطارئة

�لعاملة  �أف�سل �لتطبيقات  يعترب تطبيق »SOS« و�حًد� من 

حالت  عن  لالإبالغ   »IOS«و  »Android« نظامي  على 

�لنجدة عرب  �إر�سال طلب  �إذ ميّكن م�ستخدمه من  �لطو�رئ، 

ر�سالة مكتوبة �أو �سوتية مبجّرد هّز �جلهاز.

عند حتميل �لتطبيق، على �مل�ستخدم �إدخال رمز مكّون من �أربعة �أرقام، ومن 

ثم �سبط �هتز�ز �لهاتف بتوقيت معني، كي يقوم �جلهاز باإر�سال بريد �لكروين 

�لطو�رىء  لئحة  �إىل  �سّمهم  مت  �لذين  لالأ�سخا�ش  هّزه،  مبجرد  جندة  ر�سالة  �أو 

كالو�لدين �أو �لزوج.

�أو �سوتية مت  ور�سالة جندة مكتوبة  �لر�سالة �ملوقع �جلغر�يف للم�ستخدم،  وت�سم 

حتميلها يف وقت �سابق، بالإ�سافة �إىل كمية �ل�سحن �ملتوفرة يف �جلهاز.

اإحذروا تطبيقات التعارف 

على اأندرويد

83 �لعدد 357



�أطلقت �سركة »مايكرو�سوفت« �أوىل 

�لت�سغيل  نظام  من  �لتجريبية  �لن�سخ 

للهو�تف   »10 »ويندوز  خا�ستها  �جلديد 

للم�ستخدمني  م��ت��اح  وه��و  �ل��ذك��ي��ة، 

�مل�سرتكني يف برنامج �ختبار �لإ�سد�ر�ت 

 Windows( �إن�سايدر«  »ويندوز  �جلديدة 

.)Insider
�لذكية  �لهو�تف  م�ستخدمو  يحتاج 

�ملدعومة لتنزيل هذه �لن�سخة �لتجريبية 

»وي��ن��دوز  تطبيق  تثبيت  �إىل  �لأوىل 

�إن�سايدر« �ملتاح عرب متجر »ويندوز فون«، 

�لختبار  برنامج  يف  �لت�سجيل  ثم  ومن 

من  �لتجريبية  �لن�سخة  على  للح�سول 

نظام »ويندوز 10« على هو�تفهم.

ع��ّدة  �جل��دي��دة  �لن�سخة  ه��ذه  وت�سّم 

باحلجم  �خللفيات  �أب��رزه��ا  مم��ي��ز�ت 

�لكامل يف �ل�سا�سة �لرئي�سية، وحت�سينات 

 Action( �لإ����س���ع���ار�ت  م��رك��ز  يف 

�سفوف  ثالثة  ي��ق��ّدم  �ل��ذي   )Center
�أو  لتفعيل  �ل�سريعة،  �ملهمات  �أزر�ر  من 

�لكامري�  مثل  �لوظائف  بع�ض  �إيقاف 

ب�سبكة  و�لت�سال 

ف������اي«  »و�ي 

و»�ل���ب���ل���وت���وث«، 

بع�ض  لتعديل  �أو 

�خل����و������ض م��ث��ل 

درج������ة ���س��ط��وع 

وتوقيت  �ل�سا�سة 

�آخ��ر  منذ  قفلها 

��ستخد�م.

����س���ت���وّف���ر ه���ذه 

لل�سور،  �ملحدث  �لتطبيق  ا  �أي�سً �لن�سخة 

تتيح  �لتي  �لتفاعلية  �لإ�سعار�ت  وميزة 

وقت  �لإ���س��ع��ار�ت  على  �ل�سريع  �ل���رد 

على  �سريع  رد  كتابة  مثل  ظهورها، 

ر�سالة ن�سية، بالإ�سافة �إىل ميزة �لإمالء 

�لتعرف  نظام  ويتميز  �ملطّورة.  �ل�سوتي 

�جلديد   »10 »وي��ن��دوز  يف  �ل�سوت  على 

للهو�تف، ب�سرعة ودقة �أكرب يف �لتعرف 

ت�سري  حيث  �ملنطوقة،  �لكلمات  على 

ذكًيا  �أ�سبح  نظامها  �أن  �إىل  �ل�سركة 

�لتفرقة  م��ن  مي��ّك��ن��ه  �ل���ذي  ب��ال��ق��در 

عند   »Too«و  »Two« كلمَتي  بني 

�سماعهما من �مل�ستخدم.

ا  �أي�سً و�ست�سم �لن�سخة �لتجريبية �لأوىل 

�ملحرك �جلديد �لذي �سيعمل به مت�سفح 

»�إنرتنت  مت�سفح  د�خ��ل  »�سبارتان« 

�إن  �ل�سركة  قالت  حيث  �إك�سبلورر«، 

�ملت�سفح  ظهور  �ست�سهد  �لقادمة  �لن�سخ 

�لرئي�سي  للمت�سفح  كبديل  �جلديد 

بالإ�سافة  �لذكية،  للهو�تف  �حل��ايل 

و�لتح�سينات  �لعاملية  �لتطبيقات  �إىل 

�ل�سخ�سية  �مل�ساعدة  نظام  يف  �جلديدة 

تكنولوجيا

اإعداد:

ندين البلعة خريالله

»ويندوز 10« قيد التجربة على الهواتف

مليار اخرتاق ل�سجالت البيانات يف العام 2014

ن�سرت �سركة »جيمالتو« �أحدث نتائجها ملوؤ�سر �لخرت�قات 

لقو�عد  �خرت�ق   1500 �أكرث من  �لأمنية، حيث ك�سفت عن 

�لبيانات، ما �أدى �إىل �لدخول �إىل قر�بة مليار �سجل من �سجالت 

�لبيانات على م�ستوى �لعامل خالل �لعام 2014.

�لأمنية  �لخرت�قات  يف   %49 بن�سبة  زيادة  �لأرقام  هذه  ومتثل 

وزيادة بن�سبة 78% يف �سجالت �لبيانات �لتي تعر�ست لل�سرقة �أو 

�ل�سياع مقارنة بالعام 2013.

�لتعّديات  بر�سد   )BLI( �لخ��رت�ق��ات  م�ستوى  موؤ�سر  يقوم 

بيانات  قاعدة  عن  عبارة  فهو  �لإلكرتونية،  و�لخ��رت�ق��ات 

عاملية ُت�سجل �خرت�قات �لبيانات �أثناء حدوثها وتوفر منهجية 

�لخرت�قات  حدة  درجة  حتديد  �أجل  من  �لأمن  لخت�سا�سّيي 

ومعرفة ت�سنيفها. 

�ملعلومات  �سرقة  تعترب  �ملوؤ�سر،  يف  �ل��و�ردة  �لبيانات  وبح�سب 

لتنفيذ  �لإلكرتونيني  للمجرمني  �لرئي�ض  �لد�فع  �ل�سخ�سية 

ن�سبة  �ل�سرقة  هذه  �سّكلت  2014، حيث  �لعام  يف  �لخرت�قات 

�أي  يتجاوز  �ملعدل  وهذ�  �لبيانات،  �خرت�قات  جميع  من   %54

فئة �أخرى من فئات �لخرت�قات، مبا يف ذلك فئة �لو�سول �إىل 

�لبيانات �ملالية. 
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تاأمني معلومات بطاقات 

»فيزا« عند ال�سراء من الإنرتنت

�مل��م��ي��ز�ت  فبع�ض  »ك���ورت���ان���ا«. 

»كورتانا«  �مل�ساعدة  يف  �جل��دي��دة 

يف  �مل�ستخدمني  ع��ل��ى  �ستقت�سر 

متحدثي  م��ن  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 

�لإجن��ل��ي��زي��ة، ك��م��ا �أن��ه��ا لز�ل��ت 

�خلا�سة  �ملميز�ت  بع�ض  ت�ستخدم 

و�لتي   ،»8.1 ف��ون  »وي��ن��دوز  بنظام 

تخ�سع للتطوير قبل �إطالق �جلديدة 

�لتجريبية  �لن�سخ  يف  منها  ب���دًل 

�لقادمة.

�أن  م��اي��ك��رو���س��وف��ت  و�أك������دت 

�سيتيح  للربنامج  �ملخ�س�ض  �لتطبيق 

»وي��ن��دوز  ب��رن��ام��ج  �إىل  للمن�سمني 

�إن�سايدر« �إر�سال �لتعليقات لل�سركة 

�أو  يف حال ظهور �أي م�ساكل لديهم 

جديد  �سيء  �إ�سافة  يف  رغبتهم  عند 

�لن�سخة  ��ستعادة  حتى  �أو  للنظام، 

�ل�سابقة وحذف �لن�سخة �لتجريبية.

يذكر �أن �لن�سخة �لتجريبية �لأوىل 

للهو�تف   »10 »وي��ن��دوز  ن��ظ��ام  م��ن 

متاحة ب�سكل مبدئي ل�ستة �أجهزة 

لوميا  ط���ر�ز  م��ن  جميعها  ف��ق��ط، 

و830(   730  ،638  ،636  ،635  ،630(

وقد وعدت مايكرو�سوفت باأن تدعم 

�لن�سخ �لتجريبيبة �لقادمة جمموعة 

�أخرى من �لهو�تف.

�إطالقها   )Visa( »فيز�«  �سركة  �أعلنت 

نظاًما يوؤمن معلومات م�ستخدمي بطاقات 

�لقيام  عند  خا�ستها  �لإل��ك��رتوين  �لدفع 

�لأجهزة  عرب  �أو  �لإنرتنت  على  �سر�ء  بعملية 

�لنقالة.

 Visa« نظام  �ستو�سع  �أنها  »فيز�«  و�أو�سحت 

و�ل��ذي  خا�ستها،  �لأم��ن��ي   »Token Service
�لعام 2014، لي�ستخدم يف عدد من من�سات  �ل��ت��ج��ارة �أطلقته للمرة �لأوىل يف 

عرب  �لدفع  تطبيقات  من  جديدة  ومبجموعة  �لت�سغيل،  ومن�سات  �لإلكرتونية 

�لأجهزة �لنقالة.

�لبطاقات  على  �ملوجودة  �لبيانات   »Visa Token Service« نظام  وي�ستبدل 

وتاريخ  �مل�ستخدم  و��سم  رقًما   16 �ملكون من  رقم �حل�ساب  �لبال�ستيكية، مثل 

��ستخد�مها  �إعادة  ي�سعب  �لتي  �لرموز  من  مميزة  مبجموعة  �لبطاقة،  �نتهاء 

ب�سكل غري قانوين. و��ستخد�م هذ� �لنظام �جلديد على �لإنرتنت وبخدمات �لدفع 

عرب �لأجهزة �لنقالة، �سيحّد من عمليات ت�سّرب �ملعلومات �لدقيقة للبطاقات 

�لإلكرتونية �خلا�سة بامل�ستخدمني.

وقالت �سركة »فيز�« �إن عدًد� من �سركات ت�سنيع �لأجهزة �لذكية )�لهو�تف 

�أو �حلو��سب �للوحية(، �سيوفر خالل �لعام �جلاري �أجهزة مدعومة بالنظام �لأمني 

�جلديد، وهو �لنظام �ملتاح حالًيا عرب عدد من هو�تف �آيفون لال�ستخد�م بخدمة 

»�آبل باي« للدفع عرب �لهو�تف. كذلك �سيقوم عدد من �ملوؤ�س�سات �ملالية �لعاملية 

�لتي يعتمدها،  �لإلكرتوين  �لدفع  �لآمن �جلديد يف خدمات  �لدفع  بدمج نظام 

�ستقوم جمموعة كبرية من  �لنقالة، كما  �لأجهزة  �أو عرب  �لإنرتنت  �سو�ء عرب 

مو�قع �لتجارة �لإلكرتونية باعتماد �لنظام مل�ستخدميها.

للحد من عمليات  �جلاري  �لعام  �عتماد خدمة جديدة خالل  »فيز�«  وتعتزم 

�لإئتمان  بطاقات  با�ستخد�م  �لحتيال 

�سهر  خالل  و�ستبد�أ  �مل�سروقة.  �أو  �ملزورة 

لتتبع  ميزة  با�ستخد�م  �ملقبل  ني�سان 

هو�تف م�ستخدمي بطاقات �لإئتمان 

تو�جدهم  مكان  ملطابقة  خا�ستها 

مبكان �إن�ساء �لفو�تري �جلديدة �لو�ردة 

على بطاقاتهم.

يذكر �أن ميزة �لتتبع هذه �ستكون 

�أو  �إغ��الق��ه��ا  ومي��ك��ن  �ختيارية 

وقت.  �أي  ويف  ب�سهولة  تفعيلها 

�لبيانات  ب��اأن  �ل�سركة  ووع��دت 

�لتي يتم جمعها عربها لن يتم 

عمليات  �أي  يف  ��ستخد�مها 

لطرف  بيعها  �أو  ت�سويقية 

�أخر.
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�إميل  �لعماد  �لرئي�س  جممع  يف  �أقيم 

روكز،  مار   - �لع�سكري  �لريا�سي  حلود 

�لريا�سي يف �جلي�س  �ملو�سم  حفل �ختتام 

جائزة  خالله  منحت  �لذي   ،2014 للعام 

�جلمهوري  �حلر�س  للو�ء  �ملتحفز  �لنمر 

�ملركز  ا،  �أي�سً �ملرة  هذه  �حتّل،  �أن  بعد 

يف  �للوج�ستي  �ل��ل��و�ء  ت��اله  وق��د  �لأول. 

يف  �خلام�س  �مل�ساة  ول��و�ء  �لثاين،  �ملركز 

�ملركز �لثالث.

جان  �لعماد  برعاية  �حلفل  هذ�  ُنّظم 

بقائد  مم��ث��اًل  �جلي�س  ق��ائ��د  قهوجي 

�لع�سكرية  للريا�سة  �ل��ع��ايل  �مل��رك��ز 

وبح�سور  �لهد،  جورج  �لعميد  بالوكالة 

وزير �ل�سباب و�لريا�سة �لعميد عبد �ملّطلب 

حّناوي ممثاًل بالأ�ستاذ حممد عويد�ت، 

بالإ�سافة �إىل ممثلني عن قادة �لأجهزة 

و�لقطع  و�لأف��و�ج  �لألوية  وق��ادة  �لأمنية 

ورتباء  �سباط  �إىل  �جلي�س،  يف  �مل�ستقلة 

�لريا�سة و�لرمي، وممثلني عن �لحتاد�ت 

�لريا�سية �للبنانية، ومدربي فرق �جلي�س 

وعدد  �ملجّلني،  و�لع�سكريني  �لريا�سية 

من �لإعالميني �لريا�سيني.

�لوطني  �لن�سيد  مع  كانت  �لبد�ية 

عن  �سمت  دق��ي��ق��ة  ت���اله  �ل��ل��ب��ن��اين، 

ممثل  فكلمة  �جلي�س،  �سهد�ء  �أرو�ح 

�لذي  �لهّد  �لعميد  �جلي�س  قائد  �لعماد 

�ل�سنة  هذه  خالل  �لريا�سي  باجلهد  نّوه 

�لرت��ق��اء  �إىل  �لريا�سية  �ل��ف��رق  وب�سعي 

باأد�ئها وحتقيق نتائج �أف�سل من �لأعو�م 

�لتي  �ملرحلة  هذه  يف  �سيما  ل  �ل�سابقة، 

ودقة  خطورة  �لأك��ر  تكون  »تكاد 

كما  �حل��دي��ث«...  لبنان  ت��اري��خ  م��ن 

تعزيز  على  �جلي�س  قيادة  »حر�س  �أّكد 

�لتو��سل و�لتعاون مع �لحتاد�ت و�لأندية 

مهنًئا  وختم  �للبنانية«...،  �لريا�سية 

ومدربيهم،  وحد�تهم  وق���ادة  �ملجّلني 

و�لعطاء  �لتقدم  »دو�م  للجميع  متمنًيا 

ع��ل��ى ط��ري��ق ري��ا���س��ة وط��ن��ي��ة، ع��ام��رة 

مزدهرة«.

قتالًيا  ا  عر�سً �حلا�سرون  تابع  بعدها 

قدمه �لطفل رم�سان �أوند��س )7 �سنو�ت(، 

تاي   - ت��اي  �مل���و�ي  بلعبة  �ل��ع��امل  بطل 

و�لذي  و2014،   2013 للعامني  بوك�سينغ 

�أوند��س من �ملركز  �أحمد  يدربه �جلندي 

ثّم  ومن  �لع�سكرية،  للريا�سة  �لعايل 

كان عر�س يف رفع �لأثقال قدمه �لطفل 

�لإحت��اد  ع��ام  �أم��ني  �إب��ن  مقّلد  مهدي 

�للبناين لرفع �لأثقال ح�سنني مقّلد.

�لأوىل  �لثالثة  باملر�كز  �لفائزون  ت�سّلم 

م��رك��زه  بح�سب  ك���ّل  ميد�لياتهم 

ت�سّلم  كما  �لإف���ر�دي���ة،  �لأل��ع��اب  يف 

�ملجّلون يف �لألعاب �لإفر�دية و�لإجمالية 

جائزة  ت�سليم  ذلك  و�أعقب  كوؤو�سهم، 

للو�ء  �لأول  �ملركز  ودرع  �ملتحفز  �لنمر 

�لثاين  �ملركز  فدرع  �جلمهوري،  �حلر�س 

�لثالث  �ملركز  ودرع  �للوج�ستي،  لّلو�ء 

للو�ء �مل�ساة �خلام�س.

�لإقليمية  �لإجن��از�ت  �سعيد  على  �أّما 

و�لدولية، �لتي حققها بع�س �لع�سكريني 

فرق  �إىل  �ملنت�سبني  �لع�سكريني  و�أبناء 

ت�سليم  مّت  فقد  �ل��ري��ا���س��ي��ة،  �جلي�س 

ميد�ليات تقديرية �إىل كل من �ملجّلني 

�لآتية �أ�سماوؤهم:

• �لر�ئد �أ�سامة جوهر من فوج �لأ�سغال 
�مل�ستقل.

من  �سعيا  ف��ادي  �ل�سابط  �لتلميذ   •
�لكلية �حلربية.

�إبر�هيم من  �ل�سابط حممد  • �لتلميذ 
�لكلية �حلربية.

من  رم�سان  وليد  �ل�سابط  �لتلميذ   •
�لكلية �حلربية.

من  دحدح  جهاد  �ل�سابط  �لتلميذ   •
�لكلية �حلربية.

لو�ء  من  طحان  عبا�س  �أول  �ملوؤهل   •
�مل�ساة �لثاين ع�سر.

• �ملعاون �أول مرو�ن �سربل من مو�سيقى 

ريا�ضة

اإعداد:
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�جلي�س.

• �لرقيب �أول كمال �خلطيب من لو�ء 
�مل�ساة �ل�سابع.

و�جلندي  �خل��وري  م��ارون  �أول  �لرقيب   •
ط��ان��ي��و���س �ل��ق��زي م��ن �مل��رك��ز �ل��ع��ايل 

للريا�سة �لع�سكرية.

فوج  م��ن  قمحية  �أح��م��د  �لرقيب   •
�حلدود �لربية �لثاين.

• �لرقيب تامر عبيد من فوج �ملدرعات 

�لأول.

�مل�ساة  لو�ء  من  �سومان  علي  �لرقيب   •
�لثاين ع�سر.

من  �ل��رف��اع��ي  �أح��م��د  �أول  �لعريف   •
�ملركز �لعايل للريا�سة �لع�سكرية.

ل��و�ء  م��ن  ترحيني  ح�سن  �لعريف   •
�مل�ساة �لثاين.

• �لعريف ح�سن حمية من لو�ء �مل�ساة 
�حلادي ع�سر.

�مل�ساة  ل��و�ء  من  دق��و  خالد  �لعريف   •

�لثاين.

�لفوج  من  �حل��الين  حممد  �لعريف   •
�ملجوقل.

• �جلندي �أول و�ئل جعفر من لو�ء �مل�ساة 
�لأول.

• �جلندي علي �أيوب من �ملركز �لعايل 
للريا�سة �لع�سكرية.

• �جلندي �سعيد �ل�سامي من لو�ء �مل�ساة 
�لثاين.

علي  �جل��ن��دي   •
�ملركز  من  نظام 

للريا�سة  �ل��ع��ايل 

�لع�سكرية.

زي��اد  �جل��ن��دي   •
�خلطيب من فوج 

�ملدفعية �لأول.

�أحمد  �جلندي   •
�أوند��س من �ملركز 

للريا�سة  �ل��ع��ايل 

�لع�سكرية.

ل��و�ء  م��ن  �حل��ج��ار  حممد  �جل��ن��دي   •
�حلر�س �جلمهوري.

ف��وج  م��ن  م�سيك  حم��م��د  �مل��ج��ن��د   •
�لأ�سغال �مل�ستقل.

• �ملجند نور �لدين حديد من لو�ء �مل�ساة 
�لتا�سع.

�مل�ساة  لو�ء  �ملجند جهاد عثمان من   •
�لثامن.

�ل��ق��و�ت  م��ن  �أح��م��د  علي  �ملجند   •
�لبحرية.

• �أمري �إبن �ملقدم �سامر �سم�س �لدين.
• ر�سيد �إبن �لر�ئد �لإد�ري فادي �ل�سعدي.

• لور �إبنة �ملقدم يو�سف �مل�سري.
• علي �إبن �ملوؤهل �أول ح�سني حلاف.

• جينيفري وجوي ولد� �لرقيب �أول مارون 
�خلوري.

�ملقدم  �إب��ن  �أم��ري  �أّن  يذكر  ذل��ك،  �إىل 

�سامر �سم�س �لدين حقق �ملركز �لأول يف 

فعلت  وكذلك  للمبارزة،  لبنان  بطولة 

ريتا �إبنة �لعميد �لركن �ليا�س �أبو جودة، 

�إبن  �أرز  للعبة  �للبناين  �لإحت��اد  و�ختار 

�لعميد �لركن دريد زهر �لدين كاأف�سل 

لعب نا�سئ خالل �لعام 2014.

ملدربي  دروع  ت�سليم  ج��رى  ك��ذل��ك، 

لوي�س  �ل�سادة  �لريا�سية،  �جلي�س  ف��رق 

بامل�سد�س(،  )�لرماية  رعيدي  جرب�يل 

طارق عطية )�جلودو(، جرج�س ع�ساف 

�لر�عي )�لكرة  �لقوى(، �سمعان  )�ألعاب 

�ليد(،  )كرة  �لعبد  عكرمة  �لطائرة(، 

لل�سالت(،  �لقدم  )كرة  �سعيا  �أبو  ربيع 

دية  حممد  )�ل�سطرجن(،  جن��ار  �أح��م��د 

)�مل�سارعة(.

�سّلم  معه،  �لد�ئم  لتعاونهما  وتقديًر� 

�لع�سكرية  للريا�سة  �ل��ع��ايل  �مل��رك��ز 

�ل�سيد  �لريا�سي  �لأن�سار  نادي  ملمثل  درًعا 

�لن�ساطات  د�ئرة  رئي�س  �لدين  زين  ندمي 

�لريا�سية يف �جلامعة �للبنانية – �حلدث، 

و�آخر لل�سيد نزيه �أبي �سمعان من �سركة 

.»Josons«

و�أخرًي� �أقيم حفل كوكتيل باملنا�سبة.

اجلي�س يف بطولة التزلج الألبي يف اإيطاليا

�إيطاليا  �إىل  در��سية  مبهمة  ع�سكريون  �نتدب 

�لعميد  برئا�سة  �لألبي  �لتزلج  بطولة  يف  للم�ساركة 

حيث  �لأرز،   – �لتزلج  مدر�سة  قائد  حمود  خالد 

 15 بني  من  �لر�بعة  �ملرتبة  يف  �جلي�س  فريق  ّنف  �سُ

فريًقا م�سارًكا يف �سباق �لتعرج �لطويل، ويف �ملرتبة 

�خلام�سة من بني 20 فريًقا م�سارًكا يف �سباق �لعمق.
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يف  ريا�سية  لقاء�ت  يف  �جلي�س  �سارك 

�سيدة  مدر�سة  ملعب  على  �لقوى  �ألعاب 

ع�سكريوه  �أح����رز  ح��ي��ث  �جل��م��ه��ور، 

على  نتائجهم  وكانت  �لأوىل  �ملر�كز 

�لنحو �لآتي:

• اللقاء الأول:
• �سباق �ل� 300 مرت:

- �لعريف �أحمد حم�سن من لو�ء �لدعم 

يف �ملركز �لثاين.

- �لعريف خالد من�سور من �للو�ء �لأول 

يف �ملركز �لثالث.

• �سباق �ل� 3000 مرت:
- �ملجند �ملمددة خدماته دروي�س حديد 

من �للو�ء �لثاين يف �ملركز �لأول.

• اللقاء الثاين:
• �سباق �ل� 60 مرًت�:

- �جل��ن��دي ���س��ادي ف��رح��ات م��ن فوج 

�لتدخل �لثالث يف �ملركز �لأول.

لو�ء  من  �سعيب  حممد  �أول  �جلندي   -

�حلر�س �جلمهوري يف �ملركز �لثالث.

• �سباق �ل� 80 مرًت�:
�ل��ل��و�ء  م��ن  قا�سم  حممد  �لعريف   -

�ل�سابع يف �ملركز �لثاين.

• �سباق �ل� 150 مرًت�:
- �لعريف حممد قا�سم يف �ملركز �لثاين.

�أول حممد �سعيب يف �ملركز  - �جلندي 

�لثالث.

• �سباق �ل� 4×200 مرت:
- �لعريفان �أحمد حم�سن وخالد من�سور 

�لدين  نور  خدماتهما  �ملمددة  و�ملجند�ن 

من�سور  وح�سن  �لتا�سع  �للو�ء  من  حديد 

من �للو�ء �حلادي ع�سر: يف �ملركز �لأول.

• اللقاء الثالث:
• �سباق �ل� 60 مرًت�:

�لدين  ن��ور  خدماته  �مل��م��ددة  �ملجند   -

حديد يف �ملركز �لأول.

• �سباق �ل� 80 مرًت�:
�لدين  ن��ور  خدماته  �مل��م��ددة  �ملجند   -

حديد يف �ملركز �لأول.

�ملركز  يف  حم�سن  �أح��م��د  �لعريف   -

�لثاين.

�أول حممد �سعيب يف �ملركز  - �جلندي 

�لثالث.

• �سباق �ل� 150 مرًت�:
�ملركز  يف  حم�سن  �أح��م��د  �لعريف   -

�لأول.

�ملركز  يف  من�سور  خ��ال��د  �ل��ع��ري��ف   -

�لثالث.

• �سباق �ل� 1000 مرت:
�للو�ء  م��ن  ���س��وي��د�ن  علي  �جل��ن��دي   -

�ل�سابع يف �ملركز �لأول.

- �ملجند �ملمددة خدماته عاطف غريزي 

�ملركز  يف  �لأول  �لربية  �حل��دود  فوج  من 

�لثالث.

ريا�ضة

الكلية احلربية 

تفوز بكاأ�س الدكتور اأجمد النابل�شي

�لر�حل  بطولة  بكاأ�س  �حلربية  �لكلية  ف��ازت 

�جلامعة  نظمتها  �لتي  �لنابل�سي،  �أجمد  �لدكتور 

على   ،AUCE و�لتعليم  للثقافة  �لأم��ريك��ي��ة 

�لبطولة  ت�سمنت  �حل���دث.  ف��رع  يف  مالعبها 

م�سابقات كرة يد، كرة طاولة وكرة قدم م�سّغرة، 

�مل�سيفة  �جلامعة  جانب  �إىل  فيها،  و�ساركت 

و�لكلية �حلربية، كّل من �جلامعة �لعاملية وفوج 

�إطفاء بريوت.

... ويف �شيف 

احل�شام

األعاب قوى على ملعب مدر�شة اجلمهور
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اجلي�س يحّل ثالًثا 

يف بطولة لبنان لكرة 

القدم لل�شالت

ن��ّظ��م �لحت�����اد �ل��ل��ب��ن��اين 

لبنان  بطولة  �لقدم،  لكرة 

�لأوىل  ل��ل��درج��ة  ل��ل�����س��الت 

و�سارك   2015/2014 للمو�سم 

�إىل  �جلي�س  منتخب  فيها 

منهم  بلغ  ف��رق،   10 جانب 

كّل  �لنهائي  �لن�سف  �ل��دور 

و�مليادين  ب��ريوت  بنك  م��ن 

وطر�بل�س  �للبناين  و�جلي�س 

�لفيحاء بعد تقّدمهم على �لقلمون و�جلامعة �لأمريكية 

يو�سف  �لقدي�س  و�ل�سويفات وجامعة  و�لتكنولوجيا  للعلوم 

على �لتو�يل.

�لثانية  �لنهائي، تّوج فريق بنك بريوت بطاًل لل�سنة  ويف 

على �لتو�يل وفاز بكاأ�س �لبطولة �أمام فريق �مليادين.

�أما �جلي�س، فقد �أثبت مّرًة �أخرى ح�سوره �لقوي وجهوزيته 

يف هذه �لبطولة للذهاب بعيًد� يف �ملناف�سة، وحّل يف �ملركز 

�لثالث.

بطولة لبنان الإفرادية يف �شيف املبارزة

لبنان  بطولة  يف  �جلي�س  �سارك 

�لتي  �ملبارزة  �سيف  يف  �لإف��ر�دي��ة 

نّظمها �لحتاد �للبناين للعبة يف 

جممع �لرئي�س �لعماد �إميل حلود 

كّل  وحّل  �لع�سكري،  �لريا�سي 

�خل��وري  �سفيق  �أول  �مل��ع��اون  من 

من �للو�ء �لتا�سع يف �ملركز �لأول، 

�ملعاون �أول زياد �جللبوط من فوج 

�لتدخل �لثالث يف �ملركز �لثاين، 

�أحمد  علي  حممود  �أول  و�ملوؤهل 

�ملركز  يف  �ل��ث��ام��ن  �ل��ل��و�ء  م��ن 

�لثالث.

... ويف �شيف 

احل�شام

�سارك منتخب �جلي�س للمبارزة يف بطولة لبنان ل�سيف �حل�سام �لتي �أقيمت يف جممع �لرئي�س 

لبنان  بطولة  يف  �أما  �لفرق،  �سعيد  على  �لأول  �ملركز  يف  وحّل  �لع�سكري  �لريا�سي  حلود  �إميل 

�ملركز  �لع�سكرية يف  للريا�سة  �لعايل  �ملركز  �سر�نق من  �أول بهيج  �ملعاون  للقد�مى، فقد حّل 

�لأول من �أ�سل 10 م�ساركني.
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ريا�ضة

لقاء ودي يف اجلودو

�لعدد 92357

يف  ج���رى  �جل����ودو  يف  وّدي  ل��ق��اٍء  يف 

حلود  �إميل  �لعماد  �لرئي�س  جممع 

فريق  ب��ني  �لع�سكري،  �ل��ري��ا���س��ي 

بو�سيدو  نادي  وفريق  �للبناين  �جلي�س 

مبار�ة   11 ب�  �جلي�س  فاز  طر�بل�س،   –
وح�سل  مباريات،   5 خ�سارته  مقابل 

على كاأ�س �للقاء.

حنا  �ل�سيد  �ملباريات  على  �أ�سرف 

و�ملقدم  بو�سيدو،  ن��ادي  رئي�س  �أرو�دي 

�جلي�س،  فريق  رئي�س  �لكبي  فادي 

زهري  �ل�سادة  �حلكام  �ملباريات  وقاد 

فيا�س، د�ين بيطار ورينيه �لرومي.

طارق  �مل��درب  �أّن  بالإ�سارة  ويجدر 

�لله  عبد  جهاد  �أول  و�ملعاون  عطية 

ي�سرفان على تدريب فريق �جلي�س.

مربوك

�أنطوين،  �أبر�هام  تاألق   •
�إب�����ن �ل��ع��م��ي��د ن��ظ��رت 

�لتو�يل  على  �ل��ر�ب��ع  للعام  قابرليان، 

عن  �لذهبية  و�مليد�لية  �لكاأ�س  حمرًز� 

لبنان  بطولة  يف  �لأوىل  �ملرتبة  يف  حلوله 

للمد�ر�س �لأرمنية »LEVAN«، يف لعبة 

ممثال   ،2015-2014 للعام  �لطاولة  كرة 

مدر�سة ميالنكتون وهايك �أر�سالنيان. 

لعب  هو  �أنطوين  �أّن  بالإ�سارة  ويجدر 

متارين  ويجري  �لهومنتمن،  ن��ادي  يف 

للريا�سة  �ل��ع��ايل  �مل��رك��ز  يف  �أ�سبوعية 

�لع�سكرية.

�لرقيب  �أولد  ووئام،  و�سايل  موؤمن  فاز   •
�لعامة  لبنان  بطولة  يف  قا�سم،  فادي  �أول 

نظمها  �ل��ت��ي  �لكيوكو�سنكاي  يف 

وئام  فحققت  للعبة،  �للبناين  �لحت��اد 

�أحرز  حني  يف  �لثاين،  �ملركز  )30كلغ( 

موؤمن )حتت 50 كلغ/ حتت 15 �سنة( 

و�سايل )حتت 20 كلغ( �ملركز �لثالث.

• ح���ّل ك���ّل م��ن �جل��ن��دي 
كلغ(   81( �ل�سوري  مي�سال 

للريا�سة  �ل��ع��ايل  �مل��رك��ز  م��ن 

�ملمددة  و�ملجند  �لع�سكرية، 

 100( ج����وين  ج����اد  خ��دم��ات��ه 

ك��ل��غ( م���ن ف���وج �ل��ت��دخ��ل 

�ملركز  �إىل  )مف�سول  �لثالث 

�لعايل للريا�سة �لع�سكرية( يف 

لبنان  بطولة  يف  �لثالث  �ملركز 

لل�سباب  يف �جلودو للعام 2015، 

�لتي �أقيمت يف نادي بود� – �أدما 

باإ�سر�ف �لحتاد �للبناين لّلعبة.





اإعداد:

ليال �صقر الفحل

�صحة ووقاية

امل�صاكل  من  العديد  وراء  بكونها  مّتهمة  طويلة  ملدة  القهوة  ظّلت 

اإنها حتمل عدًدا من  اإىل القول  ال�صحّية، لكّن الدرا�صات احلديثة متيل 

الفوائد املهّمة اإذا ما مّت ا�صتهالكها بطريقٍة معتدلة.

القهوة مفيدة لل�صحة؟         اأكيد... واإمنا لي�س اإذا اأفرطنا يف تناولها

العدد 94357

درا�صات موثقة: القهوة حتارب ال�صرطان

تعترب القهوة ثاين اأهم م�سروب �ساخن يف بالدنا العربية بعد 

ال�ساي، كما تعترب من اأكرث املواد ا�ستهالًكا يف العامل )12000 

ا(. وتتعّدد الآراء حول مفاعيل القهوة لكن درا�سات  طن �سنويًّ

يخف�ض  اأن  الأ�سمر  امل�سروب  لهذا  ميكن  اأنه  حديثة  �ساملة 

ب�سكٍل ملحوظ من خماطر الإ�سابة بال�سرطان. 

جاءت  بال�سرطان،  تت�سّبب  القهوة  اأّن  لعقوٍد  �ساع  اأن  فبعد 

لتثبت  طويلة  �سنوات  م��دى  على  اأج��ري��ت  معّمقة  درا���س��ات 

العك�ض متاًما، حيث اأكدت التجارب اأّن للقهوة دوًرا فاعاًل 

يف الوقاية من بع�ض اأنواع ال�سرطان، وذلك من خالل حت�سني 

اأف�سل الأمثلة على هذه  ولعّل  النووي.  اإ�سالح احلم�ض  عملية 

احلقيقة ما اأّكده الباحثون حول وجود عالقة بني عدم تناول 

امل�سبب  )وهو  فيه  وال�سرطان  الكبد  بتلّيف  والإ�سابة  القهوة 

الوليات  يف  �سخ�ض  األ��ف  ع�سر  ثمانية  من  اأك��رث  ملوت  الول 

ا(. املتحدة الأمريكّية وحدها �سنويًّ

ا  اللواتي يتناولن يوميًّ الن�ساء  اأّن  العام 2011، وجد باحثون  ويف 

اأو املنزوعة  القهوة بنوعيها )العادية  اأكرث من 3 فناجني من 

الكافيني(، كانت احتمالت اإ�سابتهّن ب�سرطان الرحم اأقّل 

اأو من اللواتي  اإ�سابة من ل يتناولنها،  بكثري من احتمالت 

يكتفني باحت�ساء عدد اأقّل من الفناجني. ويف الدرا�سة عينها، 

الكمّية  ي�ستهلكون  الذين  الرجال  اأّن  الباحثون  ا�ستنتج 

ب�سرطان  اإ�سابتهم  احتمال  يقّل  ا،  يوميًّ القهوة  من  نف�سها 

املثانة بن�سبة 60٪. وقد ربطت جتارب موّثقة بني �سرب القهوة 

وانخفا�ض احتمال الإ�سابة باأنواع عديدة من ال�سرطانات منها 

�سياق  ويف  واحلنجرة...  واحللق  والفم  والعنق  الراأ�ض  �سرطان 

بالأمرا�ض  يتعّلق  ما  يف  ا  خ�سو�سً ال�سحّية،  قدراتها  تو�سيح 

يحتوي  معّقد،  م�سروب  القهوة  اإّن  الباحثون  قال  ال�سرطانّية، 

على مئات املركبات الكيميائية ذات التاأثري الإحيائي ومن 

بينها م�سادات الأك�سدة وم�سادات اللتهابات، التي من �ساأنها 

اأن تخّفف ن�سب اللتهاب يف اجل�سم مبا فيها ال�سرطانّية. 

... وعّدة اأمرا�س اأخرى

الإ�سابة  خطر  من  القهوة  تخف�ض  �سبق،  ما  اإىل  بالإ�سافة 

بال�سكري بن�سبة 50٪ من خالل تنظيم مرور مادة الغلوكوز يف 

الأمعاء الدقيق وحت�سني اأداء اجلهاز البويل لوظائفه، وباجللطات 

وخرباء  الأوبئة  وعلماء  الأطّباء  ويجمع   ،٪16 بن�سبة  الدماغية 

من  يقي  يومًيا،  منها  فناجني  ثالثة  تناول  اأّن  على  القهوة 

للقهوة  اأّن  كما  اخلاليا.  تلّيف  خطر  ويبعد  الكبد،  ت�سّمع 

قدرة على تخفيف اآلم الراأ�ض وال�سداع الن�سفي.

وبينما يوا�سل الأطباء بحثهم حول الأ�سباب احلقيقّية ملر�ض 

يخف�ض من  القهوة  �سرب  باأّن  تفيد  اأبحاث  فثمة  الألزهامير، 

ال�سويد  اخلرباء يف كّل من  وقد عمل  به.  الإ�سابة  احتمالت 

جتارب  خالل  ومن  عاًما  ع�سرين  عن  تزيد  ملدة  والدامنارك 

�سملت اأكرث من 1500 �سخ�ض على اإثبات وجود عالقة عك�سية 

بني القهوة واخلرف، نظًرا لكون اأولئك الذين يتناولون مبعّدل 3 

ا كانت احتمالت اإ�سابتهم بفقدان الذاكرة  اأو 4 فناجني يوميًّ

اأقّل بن�سبة 65٪ من اأولئك الذين يكتفون بتناول فنجان واحد 

اأو اثنني. ويعرب العلماء امل�ساركون يف التجارب عن اعتقادهم 

تو�سيع  القهوة تعمل على  املوجودة يف  الأك�سدة  باأّن م�سادات 

�سة للذاكرة يف الدماغ. الأوعية الدموية يف املنطقة املخ�سّ

اأّما يف ما خ�ّض العالقة التي تربط ما بني التوقف عن تناول 

القهوة ومعاناة الكتئاب، فيو�سح اخلرباء اأّن الغمو�ض ل يزال 

�سّيد املوقف، رغم العمل الدوؤوب يف الوليات املتحدة الأمريكّية 

بني  ما  رابط  وجود  يوؤّكدون  لكنهم  الأم��ر،  حقيقة  لإظهار 

�سرب القهوة وزيادة الطاقة وبالتايل حت�سن املزاج، وي�سريون اإىل 

احتمال كون مادة الكافيني هي امل�سوؤولة عن ذلك.

خري الأمور الو�صط

على  الأ�سمر  امل�سروب  هذا  بقدرة  اخلرباء  يعرتف  املقابل،  يف 

ا  الت�سّبب مب�ساكل �سحّية عديدة اإذا مّت تناوله باإفراط خ�سو�سً

اإذا كان الأ�سخا�ض يعانون اأ�ساًل من اأمرا�ض معّينة، كارتفاع 

اأن  ا  اأي�سً للقهوة  وميكن  املعوّية.  وال�سطرابات  الدم  �سغط 

الن�ساء  وباإجها�ض  الدماغ  ونزيف  اجللدي  بالطفح  تت�سّبب 

اأّن املبالغة يف �سربها يفقد اجل�سم مياهه لأّن  احلوامل، كما 

مادة الكافيني بطبيعتها مدّرة للبول. 

ا اأنها حتتوي على  ومن �سلبّيات الإفراط يف تناول القهوة اأي�سً

اجل�سم  امت�سا�ض  تعوق  التي  املعوية  واملثريات  التانيك  حم�ض 

اأداء وظائفه ب�سكل  والفيتامينات، مّما مينعه من  للمعادن 

منا�سب. وقد تت�سّمن اأعرا�ض الفراط يف ا�ستهالك القهوة زيادة 

دقات القلب ونوبات من الع�سبّية. اإًذا خري الأمور الو�سط... 





رحلة يف 

اإعداد:الإن�سان

غري�س فرح

ا  للرجال اأي�ضً

�ضن ياأ�ضهم...

ولكن ال 

تكرهوا �شًرا 

فلعّله خرٌي

التي يتوقف  اأي املرحلة  الن�شاء،  الياأ�س عند  املتعّلقة ب�شن  الكثري من املعلومات  نقراأ 

ال�شعور  اأبرزها  انتقالية مفاجئة. وهي عوار�س  فيها عوار�س  وتظهر  الطمث،  خاللها 

بالتعب والكاآبة، وا�شطراب ال�شهّية وزيادة الوزن، هذا باالإ�شافة اإىل الع�شبّية، وتناوب 

االإح�شا�س بال�شخونة والربودة.

عن  ت�شاوؤالت  تطرح  ال�شياق،  هذا  يف 

ال  ن�شبة  لها  تتعّر�س  م�شابهة  عوار�س 

مرحلة  نهاية  يف  الرجال  من  بها  باأ�س 

اخلم�شينيات.

الرجال والن�شاء: مت�شابهان خمتلفان

يف تقرير و�ضعه كل من الدكتور دانيال 

يف  جيوفري  الدكتور  وزميله  فيديروان 

جامعة هارفرد الأمريكية، اإ�ضارة اإىل اأن 

الرجال كالن�ضاء يعانون عوار�ض هبوط 

)التي�ضتو�ضتريون  اجلن�ضي  ال��ه��رم��ون 

وذلك  للن�ضاء(  والأ���ض��روج��ن  للرجال 

لدى تقّدمهم يف ال�ضن، اإّل اأن اأو�ضاعهم 

تختلف ب�ضكل جذري.

يحتفظن  معروف،  هو  كما  فالن�ضاء، 

بامل�ضتوى نف�ضه من هرمون الأ�ضروجن يف 

و�ضولاً  البلوغ،  اأج�ضامهن طوال مرحلة 

اإىل حدود مرحلة انقطاع الطمث. وهذا 

يعني اأن هرمون الأ�ضروجن يهبط عند 

هذا احلّد دفعة واحدة، الأمر الذي يت�ضّبب 

امل�ضار  والنف�ضية  البيولوجية  بالتّغريات 

ما  اأك��ر  وهو  مفاجئ،  ب�ضكل  اإليها 

يت�ضّبب مبعاناتهن. والالفت اأن الن�ضاء 

ل يخجلن من البوح مب�ضاعرهن خالل 

الإقرار  الرجال  يرف�ض  بينما  الفرة،  هذه 

اأهمها،  لأ�ضباب  تغرّيات  اأي  بح�ضول 

بال�ضعف.  الع���راف  وع��دم  املكابرة 

على كل، يكمن الفارق الأ�ضا�ضي بن 

التي  ال�ضرعة  معّدل  يف  والن�ضاء،  الرجال 

يهبط فيها الهرمون اجلن�ضي لدى كل 

فيه  يتدّنى  ال��ذي  الوقت  ففي  منهما. 

بدون �ضابق اإنذار يف اأج�ضام الن�ضاء، يهبط 

ا يف اأج�ضام الرجال مبعدل 1 اإىل 2  تدريجاً

الثالثن.  �ضن  بداية  من  ا  اعتباراً باملئة 

وهذا يعني اأن التغرّيات الوظيفية حتدث 

يجعل  الذي  الأمر  الذكور،  عند  ا  تدريجاً

بلوغ  قبل  ا  متعذراً ا  اأم���راً مالحظتها 

اخلم�ضن من العمر.

الإح�ضاءات  اأ�ضارت  ال�ضياق،  هذا  يف 

من  باملئة  ع�ضرة  اأن  اإىل  الأمريكية 

هبوط  ع��وار���ض  يعانون  الأم��ريك��ي��ن 

بلوغهم  لدى  التي�ضتو�ضتريون  م�ضتوى 

اأن  ثبت  كما  العمر،  م��ن  اخلم�ضن 

ن�ضف الذين بلغوا ال�ضبعن اأو معظمهم 

باتوا يعانون عوار�ض نق�ضه.

وتختلف الآراء ب�ضاأن حتديد �ضن الياأ�ض 

مع  املتداخلة  والعوامل  ال��رج��ال  عند 

والأه��م  ال��ذك��وري،  الهرمون  انخفا�ض 

والتي  الإح�ضاءات  بع�ض  اإليه  اأ�ضارت  ما 

اأّكدت وجود حواىل 13 باملئة من الرجال 

الهرمون يف  انخفا�ض هذا  يعانون  الذين 
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ال�ضابق  املعلومات  بح�ضب  ي��ط��اول  ل 

اأن  يعني  وهذا  كافة،  الرجال  ذكرها، 

على  به  ت�ضاب  ل  منهم  كبرية  ن�ضبة 

ا�ضتخدام  يف�ضل عدم  فهو  لذا  الإطالق. 

كونه  الرجال  عند  الياأ�ض  �ضن  تعبري 

الأ�ضا�ض  هذا  وعلى  اجلميع.  ي�ضمل  ل 

للدللة  ال��رج��ال  اأي��اأ���ض  ت�ضمية  يقرح 

اإىل  هنا  اإ�ضارة  البع�ض.  به  مير  ما  على 

الياأ�ض  �ضن  يدهمهم  الذين  الرجال  اأن 

ا اإىل طلب م�ضاعدة اأطباء  ي�ضطرون اأحياناً

نف�ضين ل�ضعورهم بالقلق والكتئاب.

العالج بالهرمون البديل:

فوائد اأو لزوم ما ال يلزم؟

هرمون  هبوط  فاإن  واأ�ضرنا  �ضبق  كما 

من  رج����الاً  ي��ط��اول  التي�ضتو�ضتريون 

ال�ضبان،  فيهم  مبن  الأعمار،  خمتلف 

كما يخ�ضع لتقلبات تختلف من رجل 

التعقيدات  من  الرغم  وعلى  اآخ��ر.  اإىل 

هذا  مب�ضتوى  املتعّلقة  وامل��الب�����ض��ات 

نق�ضه  عوار�ض  ف��اإن  ال��ّدم،  يف  الهرمون 

عمر  تخّطوا  الذين  لدى  ا  عموماً تظهر 

اخلم�ضن. وهنا ين�ضح بعدم اإغفال هذه 

اإخت�ضا�ضي،  طبيب  وا�ضت�ضارة  العوار�ض 

ا يف حال طاول تاأثريها العالقات  وخ�ضو�ضاً

احلميمة والثقة بالنف�ض.

البديل،  بالهرمون  العالج  اىل  بالن�ضبة 

اإىل  الأربعن.  �ضن  فيه  يتخطوا  مل  وقت 

ا  ذلك، فقد اأفادت درا�ضات اأجريت اأخرياً

ثلث  اأن  ال�ضويدية،  اجلامعات  اإحدى  يف 

الرجال يعانون اأعرا�ض �ضن الياأ�ض خالل 

مراحل معينة من العمر.

تداخالت وعوار�س ملتب�شة

كما �ضبق واأ�ضرنا، فاإن هبوط الهرمون 

م�ضابهة  بعوار�ض  يت�ضبب  ال��ذك��وري 

مع  الن�ضاء،  عند  الياأ�ض  �ضن  لعوار�ض 

ذلك يتم الت�ضديد على اأن هذه العوار�ض 

قد  اأنها  اأي  مر�ضية،  لأ�ضباب  تظهر  قد 

الهرمون  نق�ض  عن  ناجمة  تكون  ل 

اأن  اإىل  الإ�ضارة  من  بد  ل  وهنا  املذكور. 

بالهرمون  العالج  اإىل  يحتاجون  الذين 

بال�ضن،  املتقّدمن  ا  وخ�ضو�ضاً البديل، 

هم الذين يعانون ه�ضا�ضة العظام وزيادة 

التعّرق  يعاين  بع�ضهم  اأن  ولوحظ  الوزن. 

الع�ضبية  اإىل  اإ�ضافة  اجللد،  واح��م��رار 

والكتئاب.

املر�ضية  احل���الت  بع�ض  اإىل  بالعودة 

لعوار�ض  م�ضابهة  بعوار�ض  تت�ضبب  التي 

الخت�ضا�ضيون  ي�ضري  الهرموين،  النق�ض 

اإف��راز  يف  اخللل  اإىل  املثال،  �ضبيل  على 

والكلى،  القلب  واأمرا�ض  الدرقية،  الغّدة 

النف�ضية  الأم��را���ض  اإىل  بالإ�ضافة  ه��ذا 

التدخن  يف  والإفراط  املن�ضاأ،  البيولوجية 

ويف احت�ضاء الكحول.

اأن  الأب��ح��اث،  توؤكد  كما  وامل��ع��روف 

اأن  اإليها  امل�ضار  الأم��را���ض  ب��اإم��ك��ان 

تتفاعل مع النق�ض الهرموين لتزيد من 

حدة العوار�ض، هذا اإن مل تكن م�ضوؤولة 

بحّد ذاتها عن ظهورها.

�شن الياأ�س اأو اأياأ�س الرجال؟

الطبيب  ا���ض��ار  ث��ان��ي��ة،  ن��اح��ي��ة  م��ن 

رئي�ض  غ����ودك،  اي���زلن���د  الأم���ريك���ي 

م�ضت�ضفى  يف  البولية  امل�ضالك  ق�ضم 

Dawnstate Island اإىل اأن �ضن الياأ�ض 

فهو على الرغم من فوائده على �ضعيد 

يحمل  واجل�ضدي،  النف�ضي  التوازن  اإعادة 

اأهمها  جانبية  بعوار�ض  تتمثل  خماطر 

النوم،  اأثناء  يف  املوؤقت  التنّف�ض  انقطاع 

الأمر  ال��ّدم،  خاليا  عدد  زي��ادة  واحتمال 

مع  دموية  بتّخرات  يت�ضبب  قد  ال��ذي 

ومن  م�ضاعف��ات.  م��ن  حتمل��ه  م��ا 

الع��الج  له��ذا  اخل�ض��وع  �ضرورة  هنا 

اإ�ض��راف طبي��ب خمت���ض، عل��ى  حت��ت 

خمربي��ة  فحو�ض��ات  مع  يراف��ق  اأن 

دقيق��ة.

جملة  ن�ضرته  ما  فح�ضب  ك��ٍل  على 

ال��ع��ل��وم الأم��ريك��ي��ة يف ه��ذا امل��ج��ال، 

الياأ�ض  ب�ضن  املتعّلقة  الدرا�ضات  ف��اإن 

مقارنة  حم��دودة  زال��ت  ما  الرجال  عند 

الن�ضاء.  �ضملت مالين  التي  مبثيالتها 

الدرا�ضات  عليه  اأجمعت  م��ا  والأه���م 

الهرمون  نق�ض  انعكا�ضات  بخ�ضو�ض 

باملراأة.  الرجل  عالقة  على  ال��ذك��وري 

اإعجابهن  فالن�ضاء كما ثبت، يظهرن 

ا. وال�ضبب هو تراجع  بالرجال الأكرب �ضناً

العاطفي  اجلانب  وغلبة  عنفوانهم، 

لذا،  الآخر.  اجلن�ض  مع  تعاملهم  على 

التقّدم  من  الرجال  خل�ضية  داع��ي  فال 

العمر  م��ن  مرحلة  فلكل  بال�ضن، 

طعمها وحالوتها.
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عوامل اجتماعّية

ي�سري ال�سيد اإيلي غزال اإىل عّدة عوامل 

ال�ساب  ك  مت�سّ يف  ت�ساهم  اإجتماعّية 

جنده  االرتباط  هذا  اأن  اإىل  الفًتا  بذويه، 

يف  منه  اأكثثر  ال�سرقية  املجتمعات  يف 

العائلة  اأن  وال�سبب  الغربّية،  املجتمعات 

الغربّية ت�سعى اإىل تنمية »جناحي« الولد 

مغادرة  فكرة  على  ترّبيه  اأنها  مبعنى 

وبالتايل  الر�سد  �سن  بلوغه  عند  املنزل 

اال�ستقالل عن االأهل. يف املقابل، حتر�ص 

جناحي  »ق�ص  على  ال�سرقّية  العائلة 

الت�سّبث بجذوره  الولد« الأنها تتوّقع منه 

من  واأهله.  وعائلته  باأقربائه  ك  والتم�سّ

هنا نالحظ اأن ال�ساب ال�سرقي متجّذر يف 

عائلته ويجد �سعوبة يف االإنف�سال عنها. 

باالإ�سافة اإىل ذلك، ي�سعى بع�ص االأهل 

نتيجة  ال�ساب  باإبنهم  ك  التم�سّ اإىل 

لغياب  وذلثثك  االأمثثثان،  بعدم  �سعورهم 

بعد  واالإجتماعّية  ال�سحّية  ال�سمانات 

ال�سمان  الولد  يجعل  ما  التقاعد،  �سن 

الوحيد الأهله.

عوامل نف�سّية وعاطفّية

ال�ساب  تعّلق  اأن  غزال  ال�سيد  ويو�سح 

اأ�سباب  اإىل  مثثرّده  خا�ص،  ب�سكل  باأّمه 

ر  ويف�سّ باالأم.  مرتبطة  وعاطفّية  نف�سية 

االإجتماعي  التطّور  من  الرغم  على  اأّنه 

يف  املثثراأة  فثثاإن  ال�سرقّية،  املجتمعات  يف 

اإىل نف�سها  زالت تنظر  املواقع، ما  بع�ص 

كعن�سر �سعيف تابع للرجل. فهي اإما 

اأو زوجة فالن،  اأو اأخت فالن  اإبنة فالن 

دائمة  بحاجة  يجعلها  ما  وهثثذا  اإلثثخ.. 

بالزوج.  عادة  يتمّثل  ذكثثوري،  �سند  اإىل 

احلاجة  هذه  يلّبي  ال  االأخري  كان  فاإذا 

الأ�سباب خمتلفة، منها ال�سفر، اأو الوفاة، 

اأو اإذا كان �سعيف ال�سخ�سّية اأو مت�سّلًطا 

البديل  ابنها  املراأة جتد يف  فاإن  ا،  اأنانيًّ اأو 

االإ�ستثمار  عن  تعجز  عندما  العاطفي 

غزال  ال�سيد  ويوؤّكد  زوجها.  يف  ا  عاطفيًّ

جميع  على  تنطبق  ال  احلالة  هذه  اأن 

اأو  الثثزوج  غياب  يعانني  اللواتي  الن�ساء 

على  فقط  واإمنثثثا  العاطفي،  احلثثرمثثان 

من  الواثقة  فاملراأة  منهن.  ال�سعيفات 

ال حتتاج  ذاتها،  مع  املت�ساحلة  نف�سها، 

اإحباطها  لها  ليعّو�ص  خارجي  �سند  اإىل 

النف�سية  حاجاتها  يلّبي  اأو  زوجها  مع 

اأو املادّية ومينحها ال�سعور باالأمان، فهي 

قّوتها  خالل  من  االإكتفاء  على  قادرة 

الذاتّية.

كيف ترتجم االأم رغبتها يف االحتفاظ 

بابنها؟

يقول ال�سيد غزال اأّنه يف مرحلة العالقة 

ال�سبي  تعّلق  يثثزداد  املعروفة،  االأوديبّية 

باأّمه بدًءا من عمر الثالث �سنوات تقريًبا 

وحتى حواىل ال�ساد�سة من العمر. ويوؤّكد 

اأن هذه العالقة طبيعية جًدا، ال بل اأنها 

�سرورّية للنمو العاطفي واالإجتماعي له، 

هو وهي

اإعداد:

رميا �سليم �سوميط

قد ي�صبح 

الرجل ولًدا وال 

ينف�صل عن اأّمه 

عاطفًيا! 

فماذا يح�سل؟
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تعّلق الولد بوالديه وباأّمه حتديًدا، اأمر 

طبيعي. لكن ماذا لو ا�ستمر هذا التعّلق بعد 

ا عندما نتحّدث عن  مرحلة البلوغ، خ�سو�سً

عالقة الرجل باأّمه؟

هذا الو�سع، يتم و�سفه يف لغة علم النف�س 

بالتبعّية العاطفّية لالأم، الناجتة عن عدم 

انف�سال الولد عاطفيًّا عن اأّمه يف مرحلة 

البلوغ، ما يوؤّدي اإىل عدم قدرته يف مرحلة 

الن�سوج، على تاأ�سي�س عالقة زوجية �سليمة 

تقوم على العاطفة املتبادلة بني الزوجني. 

ففي هذه احلالة، ت�سعر الزوجة وكاأنها دخيل 

على عالقة زوجها واأّمه، وترى نف�سها يف 

موقع مناف�سة، خا�سرة �سلًفا، مع حماتها! 

ة  ـّ ال�سلبي اأ�سباب هذه احلالة، ونتائجـها 

على الزواج، يف حديث مع املعالج النف�سي 

اإيلي غزال.



من  اأّنه  نف�سه،  الوقت  يف  يو�سح  ولكنه 

تنتهي  اأن  للولد  النف�سّية  ال�سّحة  �سروط 

لها.  املحّددة  ال�سن  يف  االأوديبّية  مرحلة 

فال�سبي يجب اأن ينف�سل عن اأّمه، وهذا 

طبيعّية  ب�سورة  يتم  اأن  ميكن  االأمثثر 

االإن�سجام  يالحظ  عندما  وتدريجّية 

والديه.  بني  الزوجي  التوافق  اأو  العاطفي 

يف  �سعوبة  اأكر  االإنف�سال  يكون  وقد 

ظل غياب االأب، ولكّنه لي�ص م�ستحياًل 

لي�ص  ابنها  اأن  االأم  تقتنع  اأن  �سرط 

مو�سوع ا�ستثمار لها واإمّنا هو ابن احلياة 

اإليها با�ستقاللية  اأن ينطلق  التي يجب 

عندما  امل�سكلة  تقع  وي�سيف:  تاّمة. 

الأحد  ابنها  عن  التخّلي  االأم  ترف�ص 

االأ�سباب التي مت ذكرها �سابًقا، فتحول 

ا�ستقاللها عنه، وجتهد من خالل  دون 

رعايته  يف  واالإفثثثراط  بالعاطفة  اإغثثراقثثه 

العالقة  ا�ستمرار  على  بثثه،  والعناية 

يبقيه يف  وهو ما  وبينها،  بينه  الذوبانية 

حالة من التبعية الطفلّية على ال�سعيد 

مراحل  يف  تثثقثثّدم  ولثثو  حتى  العاطفي، 

الن�سج االإجتماعي. 

اإ�سكالّية الزوجة-االأم

العالقة  هذه  اأن  غزال  ال�سيد  وي�سيف 

ال�ساب  عالقات  على  �ستوؤّثر  االأوديبّية 

الن�سوج  مرحلة  يف  الحثثًقثثا  العاطفّية 

الثثذوبثثان )خفيف،  وفثثًقثثا حلثثّدة  وذلثثك 

ا�ستّدت  فكّلما  �سديد(.  اأو  ط،  متو�سّ

احلالة، انخف�ست يف املقابل قدرة ال�ساب 

�سليمة،  عاطفّية  عالقة  اإقامة  على 

يرف�سون  الرجال  بع�ص  اأن  جند  لذلك 

اأمورهم  ر  تي�سّ من  الرغم  على  الثثزواج، 

املادّية، وقدرتهم على اإن�ساء عائلة حيث 

ومن  االأم.  ح�سن  يف  البقاء  يختارون 

ب�سكل  يبحث  ف�سوف  منهم،  يتزّوج 

اأو  والدته،  �سورة  على  زوجة  عن  واٍع  ال 

و�سلوكها.  خ�سائ�سها  يف  متّثلها  اأن 

يف  يظل  الثثزوجثثي  الثثربثثاط  فثثاإن  وبالتايل 

هذه احلالة رهًنا لذلك التعّلق الالواعي 

�سوء  اإىل  يوؤدي  اأن  وهو ما ميكن  باالأم، 

ال  حيث  العاطفي-اجلن�سي،  التوافق 

حمل  فعاًل  يحل  اأن  للبديل  ميكن 

نق�ص يف  الزوجة يف  ت�سعر  �سوف  االأ�سيل. 

دائًما حمط مقارنة  و�ستكون  العاطفة، 

يف  اإليها،  ينظر  زوجها  كون  بالوالدة، 

الوعيه، على اأنها والدته. ويف هذه احلالة 

قد يعجز بع�ص الرجال عن اإقامة عالقة 

بالكاد  اأنهم  اأو  ن�سائهم،  مع  جن�سّية 

ميار�سون اجلن�ص. حتى اأن البع�ص منهم 

املثثراأة  حمل  بعد  اجلن�ص  عثثن  ميتنع 

اإليها  نظرتهم  من  انطالًقا  واإجنابها 

كاأم، فاالأم مقّد�سة بالن�سبة اإليهم. وهم 

نظرة  املثثراأة،  اإىل  ينظرون  هثثذه،  واحلالة 

واملراأة  القدي�سة،  وهي  االأم  املراأة  ثنائّية: 

الهوى«  »اإبنة  وهي  اجلن�ص  متار�ص  التي 

لذلك ال ميكنهم ا�ستيعاب فكرة اأن 

وقادرة  وحمرتمة  مهّذبة  الزوجة  تكون 

اجلن�ص.  ممار�سة  على  نف�سه  الوقت  يف 

ولهذا ال�سبب، يبحث البع�ص منهم عن 

الزوجة  املنزل الأن  عالقة جن�سّية خارج 

يف نظره هي مثال االأم التي ال مت�ص.

كيف ميكن للزوجة اأن تتعامل مع 

الو�سع؟

باأّمه  ال�ساب  تعّلق  يكون  عندما 

مهما  املثثثثراأة،  ت�ستطيع  لثثن  ا،  مر�سيًّ

كانت ذكّية وحكيمة، من مناف�سة 

حماتها. فاالأم يف مرحلة الرتبية، تعطي 

بال مقابل وتبذل الكثري من الت�سحيات 

فتتوقع  الزوجة  اأمثثا  اأوالدهثثثا.  �سبيل  يف 

عالقة قائمة على االأخذ والعطاء، االأمر 

جناح  يف  ا  واأ�سا�سيًّ ا  طبيعيًّ يعترب  الثثذي 

ولكّنه  الطبيعّية،  الزوجية  العالقات 

لك�سب  »معركتها«  يف  ي�ساعدها  ال 

قلب زوجها يف احلالة املذكورة.

بامل�سكلة،  الثثزوج  مواجهة  عن  اأمثثا 

الزوجة  يفيد  لن  اأنه  غزال  ال�سيد  فريى 

ب�سيء، الأّن الزوج �سينكر وجود امل�سكلة 

و�سيعترب  االأ�سل،  يف  لها  واٍع  غري  كونه 

اأن كالم زوجته ناجت عن كره لوالدته 

واأنه حتري�ص �سّدها. ويوؤكد ال�سيد غزال 

اإىل  اللجوء  هو  املع�سلة  لهذه  احلل  اأن 

زوجّية  عالقات  الأن  النف�سي،  العالج 

هذا  جثثّراء  من  بالف�سل  بثثاءت  كثرية 

اأن  امل�سكلة  وي�سيف:  املر�سي.  التعّلق 

يف  املوجود  ال�سراع  هثثذا  يعي  ال  الرجل 

بناًء على  يت�سّرف  اأنه  يعتقد  راأ�سه. فهو 

قيم اأخالقّية واجتماعّية. فاأّمه �سّحت 

تربيته،  يف  وتفانت  اأجله،  من  الكثري 

وهذا اأقل ما ميكنه القيام به جتاهها. 

جميع  به  تو�سي  واجب  االأهل  اإكرام 

االأديان ال�سماوّية، وهو اأمر مطلوب ب�سّدة 

على ال�سعيدين االجتماعي واالأخالقي. 

املق�سود  اأن  يو�سح  غثثزال  ال�سيد  لكن 

والعناية  باالأهل  االهتمام  بثثاالإكثثرام، 

�سن  يف  ي�سبحون  عندما  ا  وخ�سو�سً بهم 

اأ  ماديًّ دعمهم  يفرت�ص  حيث  متقّدم، 

ا. وعاطفيًّ

اأما اأن حتل االأم يف الوعي ال�ساب مكان 

اختالط  اإىل  يثثوؤّدي  اآخثثر  فاأمر  الثثزوجثثة، 

االأدوار، وخ�سارة املراأة حّقها ك�سريكة، 

العاطفة  عثثلثثى  االأم  حت�سل  حثثني  يف 

الزوجة.  ملك  تكون  اأن  يفرت�ص  التي 

االأم،  ل�سالح  الزوجة  اإهمال  يتم  فعندما 

عن  الثثزوج  يعجز  وعندما 

باتزان،  عاطفته  توزيع 

ي�سبح اإكرام الوالدة حالة 

مر�سّية ت�ستوجب العالج.
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فطريات تنت�سر ب�سرعة

ت�سمح  بيئة  املنزل  يف  الرطوبة  تخلق 

من  ن��وع  والعفن  باالنت�سار.  للعفن 

اأنواع الفطريات التي تنمو يف االأماكن 

الرطبة  االأجزاء  ويف  للهواء  املعّر�سة  غري 

واالأق��ب��ي��ة  احل��م��ام��ات  مثل  ال��داف��ئ��ة، 

تت�سرب  وحيث  املظلمة،  واالأم��اك��ن 

تتو�سع   امل��ن��زل.  امل��وا���س��ري يف  م��ن  امل��ي��اه 

اإذا تركت من دون  بقع العفن ب�سرعة 

التكاثر  ولقطع طريق  معاجلة جذرّية، 

ن�سبة  تتجاوز  اأاّل  يجب  الفطريات  على 

رطوبة الهواء يف املنزل ال� %70.

الن�ش  م�ساكل  معاجلة  اإىل  باالإ�سافة 

اال�ستعانة  تقت�سي  وال��ت��ي  وال��ت�����س��رب 

خ��ط��وات  اأوىل  ف����اإّن  باخت�سا�سيني، 

تخفي�ش  هي  الرطوبة  انت�سار  من  احلّد 

ينتج  والذي  البيوت،  املاء يف  بخار  ن�سبة  

والغ�سيل،  واال�ستحمام،  الطبخ،  عن 

وا�ستخدام و�سائل التدفئة املتنوعة وتهوئة 

املنزل قدر امل�ستطاع. 

حلول عملية

ميكن  ب�سيطة  تدابري  ثّمة  ذلك  اإىل 

الرطوبة،  للحّد من م�سكلة  اعتمادها 

مثل:

بوا�سطة  وذلك  العفن  -  تنظيف بقع 

واملياه  الكلور  مبزيج  اأو  االأبي�ش  اخلّل 

)مقدار كلور مقابل 3 مقادير مياه(. 

دقيقة   15 مل��ّدة  ال��غ��رف  ن��واف��ذ  فتح   -

الأّن  بالدخول،  للهواء  لل�سماح  يومًيا 

الهواء اخلارجي ينع�ش املنزل مّما مينع 

تهوئة  على  واملحافظة  الفطريات،  منو 

وغريها  واحلمامات  املطابخ  يف  منا�سبة 

من الغرف الرطبة. 

- ن�����س��ر ���س��ت��ائ��ر احل��م��ام وامل��ن��ا���س��ف 

وال�سجادات يف الهواء لتجّف من الرطوبة.

التهوئة  نظام  ا�ستخدام   -

امليكانيكّية يف الغرف التي 

لي�ش فيها نوافذ.

يف  املالب�ش  ن�سر  جتّنب   -

الغرف لتجفيفها، الأن رطوبة 

وتت�سرب  الغرفة  �ستتبّخر يف هذه  الثياب 

اإىل اجلدران.

يف  املياه  ت�سّرب  م�ساكل  معاجلة   -

تت�سّرب  ال  حتى  اكت�سافها  منذ  املنزل 

من  الرطوبة  وحت���ّول  االأر���س��ي��ات  حت��ت 

م�سكلة اإىل كارثة.

- اإعتماد ال�ستائر اخلفيفة ذات االألوان 

وال  ال�سوء  مب��رور  ت�سمح  التي  الفاحتة 

ه، مّما يتيح جلّو الغرف اأن يكون  متت�سّ

االأل��وان  ذات  العازلة  فال�ستائر  معتداًل، 

الداكنة متنع مرور �سوء ال�سم�ش.

امللح  م��ن  كمية  و�سع   -

االإنكليزي يف كوب زجاجي 

يف ال��غ��رف��ة، ف��ه��ذا امل��ك��ّون 

من  وي��ح��ّد  ال��رط��وب��ة  ميت�ّش 

اأ�سرارها.

اإعداد:

ليال �سقر الفحل

ن�صائح 

واإر�صادات
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ال�شتاء قا�ٍس والرطوبة مرتفعة 

كيف نق�سي على العفن والروائح الكريهة؟

اإغالق  ب�سبب  ال�ستاء  ف�سل  يف  للرطوبة  املنازل  تعّر�ض  فر�ض  تزداد 

ق  ت�سقُّ على  تقت�سر  ال  الرطوبة  اأ�سرار  التدفئة.  و�سائل  واعتماد  النوافذ 

يف  تنبعث  التي  الكريهة  فالرائحة  عليها،  �سوداء  بقع  وتكّون  اجلدران 

املنزل ميكن اأن توؤدي اإىل م�ساكل �سحّية.

ا اأّن  كيف ميكننا التخّل�ض من هذا ال�سيف »الثقيل« يف بيوتنا خ�سو�سً

ال�ستاء هذا العام يبدو طوياًل؟







لفائف ال�سمك مع البطاطا 

Pesto بنكهة الـ

• املكونات:
فيليه �سمك: 300 غرام.

بطاطا م�سلوقة: حّبتان.

زبدة: 50 غراًما.

�سل�سة البي�ستو: ربع كوب.

كاجو: حفنة.

تو�ست حمم�ص: عدد 2.

برتقال: حبة واحدة.

حبة الربكة: ر�سة.

بابريكا: ر�سة.

اأوريغانو: ر�سة.

ملح وفلفل اأ�سود: ح�سب الرغبة.

مكّونات �سل�سة البي�ستو:

اأوراق حبق طازجة: كوب واحد.

�سنوبر مقلي اأو حمّم�ص: ربع كوب.

جبنة بارميزان مربو�سة: ربع كوب.

ان. ثوم: ف�سّ

زيت زيتون: ن�سف كوب.

ملح: ح�سب الرغبة.

التح�سري والتقدمي: • طريقة 
يف  ال��ط��ازج��ة  احل��ب��ق  اأوراق  تو�سع   -

اإليها  وي�ساف  الكهربائي،  اخل��اط 

وت�سرب  ال�سنوبر  وكمية  ال��ث��وم  ا  ف�سّ

حتى تتكّون بوريه ناعمة. ي�ساف زيت 

الزيتون اإليها �سيًئا ف�سيًئا، ومن ثم جبنة 

البارميزان وامللح، وترتك حتى يتجان�ص 

اخلليط، ويرتك جانًبا.

ال��ن��ار،  على  ال��زب��دة  قطعة  حت��ّم��ى   -

�سلطة اخل�س 

مع ال�سلمون 

املدخن والهليون

• املكونات:
خ�ص: 200 غرام.

هليون اأبي�ص معّلب: 200 غرام.

ال�سلمون املدّخن:  �سرحات من �سمك 

200 غرام.

كرمي �سائل: ن�سف كوب.

ب�سل اأخ�سر: حبة واحدة للزينة.

جبنة بي�ساء طرّية: ن�سف كوب.

زبدة: قطعة �سغرية.

ة. اأوريغانو: ر�سّ

حام�ص: حبة واحدة للزينة.

خّل بل�ساميك: ملعقة طعام.

ملح وفلفل اأ�سود: ح�سب الرغبة.

التح�سري والتقدمي: • طريقة 
وت��ذّوب  النار،  على   grill ال�  حتّمى   -

كمية  اإليها  وت�ساف  ال��زب��دة،  قطعة 

وتقلب  جّيًدا  امل�سّفى  الأبي�ص  الهليون 

من اجلهتني حتى تظهر عليه عامات 

ال�سواء.

بحيث  اخل�ّص  اأوراق  اأط��راف  تقطع   -

احلجم،  متنا�سقة  الأوراق  هذه  ت�سبح 

وتو�سع يف �سحن التقدمي.

- يف وعاٍء جانبي تو�سع اجلبنة الطرية 

الكرمي  الأ���س��ود،  الفلفل  امل��ل��ح،  م��ع 

وتخلط  واخل���ل  الأوري���غ���ان���و  ال�����س��ائ��ل، 

املكونات جيًدا حتى يتجان�ص اخلليط.

حلقات  اإىل  احلام�ص  حبة  تقطع   -

وتو�سع بني اأوراق اخل�ّص.

ال�سلمون  �سمك  من  �سرحة  تو�سع   -

ويو�سع  خ�ّص  ورق��ة  كل  ف��وق  امل��دّخ��ن 

ال�سل�سة  ت�ساف  ثم  الهليون،  فوقها 

اإىل  امل��اء  م��ن  قليل  اإ�سافة  ميكن   (

ال�سل�سة جلعلها اأقّل كثافة(.

بحّبة  الو�سط  يف  التقدمي  طبق  يزّين   -

الب�سل الأخ�سر ويقّدم.

�أطايب 

اإعداد:�ل�شيف

ليال �سقر الفحل

• ال�سيف ري�سار خمت�ص
يف الأطباق الفرن�سية والعاملية

الأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �سفحات 

»اجلي�ص«

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�سناف 

مميزة مع ال�سيف

ري�سار اخلوري
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تارت اآلكازار

التارت: • مكّونات عجينة 
طحني: 500 غرام.

زب��دة ب��ح��رارة ال��غ��رف��ة: 350 

غراًما.

�سكر بودرة: 150 غراًما.

بي�ص: عدد واحد.

فانيا: ر�سة.

التارت: • مكّونات ح�سوة 
ر: 300 غرام. جوز مك�سّ

كرمي باتي�سيري: 300 غرام.

�سكر: 200 غرام.

مرّبى امل�سم�ص: 200 غرام.

موز: 500 غرام.

زبيب: 50 غراًما.

باتي�سيري: الكرمي  • مكونات 
حليب دافئ: ليرت واحد.

بي�ص: عدد5.

�سّكر: 250غراًما.

فانيا: ر�سة.

ن�ساء بودرة: 150غراًما.

زبدة: 50 غراًما.

حبة  وحام�ص:  ليمون  بر�ص 

واحدة من كّل نوع.

العجينة: • طريقة حت�سري 
ال��زب��دة  كمية  ت��و���س��ع   -

وال�سكر  ال��غ��رف��ة(  )ب��ح��رارة 

اخلاط  يف  والفانيا  البودرة 

جّيًدا  وت�سرب  الكهربائي، 

ثّم  ومن  خفيفة  �سرعة  على 

طة. متو�سّ

ون�سيف  اخل��اط،  نوقف   -

نعيد  ث��ّم  الطحني  كمية 

�سرعة  على  اخللط  عملية 

تتما�سك  ح��ت��ى  متو�سطة 

ال��ع��ج��ي��ن��ة، ث���ّم ت��رف��ع من 

ورق���ة  وت��و���س��ع يف  اخل����اط 

نايلون وترتك لرتتاح �ساعتني 

ويف  �ستاًء،  الغرفة  ح��رارة  يف 

الرباد �سيًفا.

الكرمي: • طريقة حت�سري 
- يخفق البي�ص مع ال�سكر 

احلام�ص  وب��ر���ص  وال��ف��ان��ي��ا 

جّيًدا،  والليمون 

اإىل  ُي�����س��اف  ث���ّم 

امل������ك������ّون������ات 

كمّية  ال�سابقة 

ال��ن�����س��اء ال���ب���ودرة 

قليٍل  يف  امل��ذوب��ة 

م�����ن احل���ل���ي���ب 

البارد.

احلليب  يغلى   -

الزبدة،  قطعة  مع  النار  على 

فوق  منه  قليل  وي�سكب 

ثم  ويخلط،  ال�سابق  امل��زي��ج 

املتبقية  الكمية  ت�سكب 

م���ع ال����س���ت���م���رار ب��اخل��ف��ق 

بوا�سطة اخلفاقة اليدوية على 

ي�سبح  اأن  اإىل  متو�سطة،  نار 

املزيج كثيًفا.

النار،  ع��ن  امل��زي��ج  يرفع   -

زجاجي،  وع��اٍء  يف  وي�سكب 

ويغطى حتى ل تتكّون طبقة 

�سطحه،  ع��ل��ى  �سميكة 

ويرتك جانًبا.

التح�سري  طريقة   •
والتقدمي:

- متّد العجينة على 

طحني،  عليها  طاولة 

�سكل  ع��ل��ى  وت��ف��رد 

وت��ل��ّف على  دائ����رّي، 

وتو�سع  »ال�����س��وب��ك« 

ف���وق ق��ال��ب ال��ت��ارت 

بالأ�سابع  ي�سغط  ثّم 

حتى  اأط��راف��ه��ا  على 

القالب  �سكل  تاأخذ 

يكون  اأن  ل  )يف�سّ

��ا  �����سً ال��ق��ال��ب خم�����سّ

بحيث  التارت  ل�سنع 

قاعدته  اإزالة  ميكن 

من خال رفعها من 

مّما  ال�سفلى  اجلهة 

التارت  اإخ���راج  يتيح 

ب�����س��ه��ول��ٍة م��ن��ه ب��ع��د اإمت���ام 

عملية اخلبز(.

الزائدة من  العجينة  تزال   -

خ���ال مت��ري��ر »ال�����س��وب��ك« 

وتثقب  القالب  ح��روف  على 

ال�سوكة  بوا�سطة  العجينة 

اإىل  تدخل  ث��م  م���رات،  ع��ّدة 

مئوية  درجة   160 فرن حرارته 

ملدة 30 دقيقة.

املخبوزة  العجينة  تخرج   -

اأن  بعد  ال��ت��ارت  ق��ال��ب  م��ن 

تربد قليا، وتو�سع يف �سحن 

التقدمي.

- تخلط الكرمي باتي�سيري 

ر  املك�سّ اجل��وز  كمية  م��ع 

حتى  وال��زب��ي��ب  وال�����س��ك��ر 

ث��ّم  امل��ك��ون��ات.  تتجان�ص 

ال��ت��ارت  يف  امل��زي��ج  ي�سكب 

وينّعم �سطحه بوا�سطة ملعقة 

حتى ي�سبح مت�ساوًيا.

�سرحات  اإىل  امل��وز  يقّطع   -

العر�ص،  مت�ساوية  طويلة 

ت�سّف فوق ح�سوة التارت.

الكهربائي،  اخلاط  يف   -

امل�سم�ص  تو�سع كمية مربى 

وت�سرب  امل��اء  من  قليل  مع 

ث��ّم  ن��اع��م��ة،  ت�سبح  ح��ت��ى 

ت���و����س���ع ع���ل���ى ال����ن����ار م��ع 

حتى  بالتحريك  ال�ستمرار 

املزيج  يرّبد  متجان�سة.  ت�سبح 

قليًا وتدهن به �سرحات املوز 

متتلئ  حتى  فر�ساة  بوا�سطة 

كّل الفراغات. تقّدم التارت 

باردة.

وتقّلى  الكاجو  حبات  اإليها  وت�ساف 

حتى ي�سبح لونها ذهبًيا.

ا حلبتي  - ت�ساف قطعة من الزبدة اأي�سً

كمية  مع  ال�ساخنة  امل�سلوقة  البطاطا 

بوا�سطة  جيًدا  وحتّرك  البي�ستو  �سل�سة 

ال�سريط حتى تتما�سك.

اجلهتني  من  الفيليه  �سرائح  تقلى   -

بالزبدة املذّوبة التي �سبق اأن ا�ستعملناها 

يف قلي حبات الكاجو.

يف  املحّم�ص  التو�ست  قطع  تو�سع   -

�سحن التقدمي وت�ساف اإليها كمية من 

البي�ستو،  �سل�سة  مع  امل�سلوقة  البطاطا 

املقلّية،  الفيليه  �سرحات  فوقها  وتو�سع 

الربكة  حبة  من  ر�سة  اإليها  ي�ساف  ثم 

والبابريكا والأوريغانو، وقليٌل من ع�سري 

الليمون.

- يزّين طبق التقدمي بالليمون املقطع 

اإىل اأربعة اأن�ساف.

ن�شيحة ال�شيف

ال�سيف  ين�سح 

ري�����س��ارد اخل���وري 

تارت  با�ستهاك 

اآل���ك���ازار خ��ال 

من  ���س��اع��ة   24

حت�سريها نظًرا اإىل 

امل��وز  �سرحات  اأّن 

�سوف يتحّول لونها 

اإىل داكن، كما 

املوز  بتغيري  ين�سح 

وب��ده��ن��ه مب��زي��ج 

اأردن���ا  اإذا  امل��رّب��ى 

الحتفاظ بالتارت 

لفرتة اأطول.
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اإعداد:

فيليب �شّما�س
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

اال�شم: ......................................................................................................................................     الهاتف: ...............................................................................

العنوان: ........................................................................................................................................................................................................................................

تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�شابقة 

»اجلي�س« لقرائها وتخ�ش�س للفائزين فيها 

جوائز مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�شطة القرعة على اربعة 

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  • تر�شل احللول اىل 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« 

-  »م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة 
ثكن اجلي�س يف جميع املناطق.

• اآخر موعد لقبول احللول 25 اآذار 2015.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
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به  يحتفل  1ـ 

يف 21 اآذار، جنم 

كرة قدم اأرجنتيني دويل.

برتغايل  ــدم  ق ــرة  ك جنــم  2ـ 

دويل، مدينة يف جنوب فرن�سا.

وكانوا  معكم  ولــدوا  من  3ـ 

بلغة  �سنة  �سنكم،  على 

اخلليج،  جــزر  مــن  اأجنبة، 

مدينة تركية.

لّفه  اأملاين،  4ـ موؤلف مو�سيقي 

الت�سوير  خمــرع  بالغطاء، 

ال�سم�سي.

5ـ ياأتي بعد، ممثلة امريكية 

ولدت 1931.

توفيت  جزائرية  مطربة  6ـ 

يف  عمل  البئر،  حفر   ،2012

�سنعته، ما�سوا.

7ـ اأخذه من الأر�ض بال تعب، 

نحر�ض.

8ـ من الطيور، دولة يف اأمريكا 

اجلنوبية، مدينة بريطانية.

الأ�ــســرة، من  ــّرك، رب  9ـ حت

الأ�سجار املثمرة.

ــدى  اح افــريــقــيــة،  دولـــة  10ـ 

المارات، يب�ض ع�سبه.

عامل  للتف�سري،  �سعف،  11ـ 

�سد  لقاحا  اكت�سف  فرن�سي 

الكلب، اأحمق.

12ـ عامل انكليزي اكت�سف 

ترفعون  اجلــاذبــيــة،  قــوانــن 

وتتنّزهون عن، هجمت.

نهر  ورك،  وداهــى،  خاتل  13ـ 

اأوروبي.

مت�سل،  �سمري  عظيما،  14ـ 

مدينة هولندية.

ملمثلة  الــثــاين  ال�ــســم  15ـ 

غفا   ،1964 ولــدت  اأمريكية 

ق�سرية  غــفــوات  قــاعــد  وهــو 

متوالية، �ساء نبت الزرع.

املغرب  يف  جامعة  عنق،  16ـ 

نحن  �سلطان،  ا�سم  حتمل 

بالأجنبية، عرب.

اأغنية  العمل،  اأ�سلح  17ـ 

وليــة  طــريــق،  كلثوم،  لأم 

اأمريكية.

فيلم  الوعاء،  يف  ما  اأخذ  18ـ 

يقول  مارتان،  جاك  اأخرجه 

حــّددت  برية،  على،  وين�ّض 

النظر اىل.

لبناين،  واعالمي  مذيع  19ـ 

مغنية وممثلة م�سرية.

يف  بلدة  النبات،  ارتــفــع  20ـ 

ال�سوف، ير�سل.

عليه  �سّد  ايطايل،  مرفاأ  21ـ 

ـــر  ووزي �ــســاعــر  قــتــلــه،  واأمّت 

اندل�سي.

اأفقًيا:

عمودًيا:

الـفـائـزونالـفـائـزون

حل العدد ال�شابق
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20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

سس اا نن اا وو اا مم شش يي جج لل اا تت اا مم اا حح 1

اا بب يي بب لل لل حح مم اا اا يي نن اا تت يي رر وو مم 2

نن يي لل اا جج دد بب نن رر كك يي وو نن اا كك زز 3

دد سس غغ رر وو بب سس رر تت يي بب نن اا سس مم تت يي 4

اا بب اا بب اا سس يي دد اا اا وو بب تت كك تت نن بب 5

سس وو يي رر اا دد لل لل اا لل اا رر وو بب مم اا شش 6

هه نن وو حح بب سس يي غغ دد اا لل اا بب وو رر وو اا 7

يي قق وو وو بب نن وو بب نن اا لل اا مم سس اا رر 8

رر رر يي مم يي لل يي دد يي قق سس لل يي بب 9

اا هه اا مم سس يي اا مم اا دد نن كك نن 10

لل وو تت بب 11

مم شش تت اا لل فف وو نن اا وو دد رر وو لل اا ةة حح ء اا رر 12

رر اا صص نن اا لل اا لل لل جج كك اا لل بب لل دد 13

شش رر حح حح يي رر قق لل اا شش لل وو لل يي كك اا رر 14

دد لل يي فف مم سس اا مم سس لل اا سس اا وو نن وو بب اا 15

يي يي اا هه يي وو سس اا وو نن ضض وو كك اا نن وو مم 16

شش عع تت رر نن مم قق رر اا هه نن يي وو رر تت دد 17

هه اا تت بب غغ رر تت وو رر دد يي دد هه اا مم رر 18

تت بب رر اا وو مم هه اا دد اا لل شش اا يي رر اا مم 19

اا لل يي نن اا مم مم لل اا سس حح وو دد مم مم يي لل اا 20

فف نن سس اا هه فف اا تت نن اا سس لل سس اا كك وو يي نن 21

ـــاء  ـــس ـــ� ق 1ـ 

ق�ساء  لبناين، 

لبناين، بلدة يف البقاع.

2ـ ي�سرب وي�سبع من املاء، دولة 

اأمريكية،  جملة  عربية، 

مدينة م�سرية.

قــرى  عـــدة  حتمله  ا�ــســم  3ـ 

الثاين  ال�ــســم  بئر،  عربية، 

لأديب انكليزي راحل، جزاء 

على الأعمال.

مدينة  وجهها،  حما�سن  4ـ 

بلجيكية، اللعب واملرح.

وعار�سة  ممثلة  يف،  ثبتت  5ـ 

اأمريكية توفيت 2014.

تابعة  جزيرة  للتف�سري،  6ـ 

 ،1722 اكت�سفت  لت�سيلي 

فــيــلــم مـــن بــطــولــة فــريــد 

الأطر�ض انتاج 1953.

مو�سيقي  مــ�ــســري،  �سهر  7ـ 

لبناين.

برازيلي،  قــدم  كــرة  جنم  8ـ 

بع�سه  الــ�ــســالح  ــع  وق �ــســوت 

طلع  م�سمار،  بع�ض،  على 

وكرث ثمر ال�سجر.

واأديب  لروائي  الثاين  ال�سم  9ـ 

ي�ستعمل  ـــل،  راح بــريــطــاين 

لــ�ــســرب املـــــاء، نـــاأتـــي بــعــد، 

ا�سطرم.

اأ�سرع  بالأجنبية،  ما�ض  10ـ 

مو�سيقية،  ــوتــة  ن الـــرجـــل، 

تركه وعدم اكراثه لـ.

ملمثلة  الـــثـــاين  ال�ـــســـم  11ـ 

ــت غــرقــا،  ــات اأمــريكــيــة م

وفيزيائي  كيميائي  بحر، 

انكليزي، مدينة بريطانية.

منه، من  ونطلب  نحّلفه  12ـ 

برامج تلفزيون الواقع.

يلجاأون،  الأزهــــار،  مــن  13ـ 

يف  مدينة  �سربيا،  يف  مدينة 

�سقلية.

عــ�ــســرة  ــابــهــان،  مــتــ�ــس 14ـ 

مالين، �سرب، اجل�سم.

وخمــاتــلــون،  ــون  ــادع خم 15ـ 

ــط يـــــده، مـــن اأوثـــــان  ــس ــ� ب

اجلاهلية، ال�سم الثاين ملمثل 

اأمريكي راحل.

مدينة  وليل، مفرح،  نهار  16ـ 

م�سرية، �سجر معروف.

فرن�سية  ومنتجة  ممثلة  17ـ 

وامــــراأة،  رجــل  فيلم  بطلة 

فيلم  بطلة  م�سرية  ممثلة 

اخلطايا.

18ـ فنان �سوري راحل، حّلوها، 

يتحّبب اىل. 

اجلمل،  يك�سو  �ــســّك،  19ـ 

ــوين  ــت ــن بــطــولــة اأن فــيــلــم م

ــة املــكــان  ــال كـــويـــن، ح

والطق�ض.

20ـ ولية اأمريكية، اأعانت، 

غنى، علم وحتّقق الأمر.

اأول بول�س فرح • املوؤهل 
لواء امل�ساة ال�ساد�ض.

اأول �شربل �شعد • املعاون 
فوج التدخل الأول.

• العريف ح�شن اأيوب
لواء امل�ساة الأول.

الكرمي �شالح • هنادي عبد 
الغازية.
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• اأوغ�شت كونت:
فيل�سوف فرن�سي 

)1798ـ1857(. اأ�س�ض 

املذهب الو�سعي، 

ومن موؤ�س�سي علم 

الجتماع.

• ماك�س فيرب:
عامل اأملاين  

)1864ـ1920(. من 

علماء الجتماع 

والقت�ساد. اأول من 

دعا اىل تطوير منهج 

البحث يف علم 

الجتماع.

باتي�شت كاربو: • جان 
نحات ور�سام فرن�سي 

)1827ـ 1875(. متتاز 

اأعماله باحلركة 

والر�ساقة، وله متاثيل 

ن�سفية.

ان�ساف

اأحالم

اخراع

ابتداع

ابتكار

ا�ستنباط

اأعمال

اجتهاد

اكراث

ان�سان

ا�ستالم

ار�ساد

بقاء

بطل

بليارد

تاجر

تنورين

خبز

خروف

دانوب

ذهب

ريح

رونتغن

زيوت

زورق

زينة

�سلعام

�ساتو

�سنة

�ساهق

�سيدون

�سنيع

طبيعة

طبيب

عواميد

غ�ض

فيديو

فاريا

فرويد

فولتري

فرن�سا

ق�سر

قرب�ض

كولورادو

كولومبيا

مهرقان

ماراتون

منر

نيجر

نابغة

ويندي

قامو�ض �سغري
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هل تريد اأن 

تكت�سف  ما 

هو خمباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإّل اأن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�سطها،  على 

اأن تكون  

امل�سافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�سورة 

تدريًجا، 

حماوًل اأن  

تخرقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل اىل 

روؤية الأ�سكال 

الثالثية 

الأبعاد التي 

�ستظهر 

اأمامك. 
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ال�صعوبات  حجم  لبنان،  تاريخ  من  الدقيقة  املرحلة  هذه  يف  اجلي�ش  ي��درك 

من  تخلو  ال  انتقاالت  يف  واالأرجاء،  االأنحاء  بني  خطواته  يوّزع  وهو  تعرت�صه،  التي 

االأخطار، ويف مهّمات يكّلف تنفيذها دماء غالية. 

بواجباته  القيام  على  واإ�صراًرا  حزًما  اإاّل  اجلي�ش  تزد  مل  ال�صعوبات،  هذه  اأّن  غري 

اأم  اجلنوبية،  احلدود  على  االإ�صرائيلي  العدو  مواجهة  يف  �صواء  واالأمنية،  الدفاعية 

اأو  النائمة  وخالياها  ال�صرقية،  احلدود  على  االإرهابية  التنظيمات  مواجهة  يف 

على  امللقاة  الوطنية  امل�صوؤولية  من  ينبع  اإمنا  ذلك،  كّل  الداخل.  يف  النا�صطة 

جميع  م�صالح  وبخدمة  للوطن،  املطلق  الوالء  بالتزامه  تتج�صد  والتي  عاتقه، 

واملذهبية.  والطائفية  املناطقية  انتماءاتهم  تنّوع  على  اللبنانيني 

املنعطفات  عند  ا  خ�صو�صً حوله،  والتفافه  باجلي�ش  ال�صعب  ثقة  اأن  يف  �صّك  وال 

اخلطرية، اإمّنا ي�صّكالن احلافز االأول للع�صكريني، الذي يك�صبهم الروح املعنوية 

واالإقدام  اجلراأة  مبنتهى  املهّمات  متابعة  على  عزمهم  من  وي�صاعف  العالية، 

للت�صحية. واال�صتعداد 

اجلماعي،  وجدانهم  يف  عميقة  جذوًرا  جي�صهم  جانب  اإىل  اللبنانيني  لوقفة  اإّن 

اأهايل  كان  واإذا  البعيد.  غري  املا�صي  جتارب  ومن  اجلي�ش  هذا  اأداء  من  نابعة 

ت�صحياته،  ويقّدر  اجلي�ش  دور  قد�صية  مدى  يدرك  اأول من  وعائالتهم  الع�صكريني 

فاإّن ذلك ميتد لي�صمل الفئات كافة يف املجتمع، وهو ما يرتجم باأ�صكال عديدة: 

املادية  والفنية، ومبادرات الدعم  اإىل االأعمال االأدبية  واللقاءات  فمن املهرجانات 

و�صواها.

فاإمّنا  الع�صكرية،  املوؤ�ص�صة  اإىل  التحية  توجيههم  خالل  من  اللبنانيني  واإّن 

اأنهم  ا  اأي�صً ويوؤّكدون  وت�صحي،  تعمل  اأجله  من  الذي  للوطن  انتماءهم  يوؤكدون 

التي  واملهمة  للدولة.  الفقري  العمود  هي  االأمنية  واملوؤ�ص�صات  اجلي�ش  اأّن  يدركون 

الوطن،  خارج  من  كان  اأّي  يتواّلها  اأن  ي�صح،  وال  يجوز،  وال  ميكن،  ال  تتوالها 

�صقيًقا كان اأو �صديًقا اأو حمايًدا اأو اأممًيا اأو اإن�صانًيا، على الرغم من التعاون املربر 

واالأفراد. فمهمة اجلندي، مهمة مقد�صة،  وال�صعوب  الدول  واملتنامي بني  واملطلوب 

ي�صتهدف  اإمنا  اجلندي  هذا  ي�صتهدف  من  وكل  اأ�صيل،  مواطن  اإال  بها  يقوم  ال 

ومواطنيه جميًعا. الوطن كاماًل 

العميد علي قان�صو

مدير التوجيه

الوالء للوطن

والثقة من ال�صعب

عبارة

العدد 114357
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