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ا�ستقبل الوزير يعقوب ال�سّراف يف مكتبه يف الوزارة، م�ساعد 

الأمني العام لالأمم املتحدة ل�سوؤون عمليات حفظ الأمن ال�سيد 

القا�سم وين، يرافقه قائد قّوات الأمم املّتحدة املوؤقتة العاملة يف 

لبنان اللواء مايكل بريي، ووفد رفيع امل�ستوى.

ك  وقد رّحب وزير الدفاع بالوفد، واأّكد اأمامه اأّن لبنان متم�سّ

ا  ة، وخ�سو�سً الإقليميَّ املياه  ة يف  الطبيعيَّ باحلفاظ على موارده 

ة.  النفط والغاز، الأمر الذي ي�ستلزم حت�سني مراقبة املياه الإقليميَّ

كذلك، تطّرق اإىل وجود اأكرث من مليون ومئتي األف لجئ 

ات  �سوري على الأرا�سي اللبنانية، بع�سهم �سمن منطقة عمليَّ

اليونيفيل، الأمر الذي يجب اأن ُيوؤخذ يف العتبار �سمن الروؤية 

ال�سراتيجية لليونيفيل.

نحن  فيه:  قال  بت�سريح  وين  ال�سيد  واأدىل 

جمل�ش  م��ن  بتكليف  مهّمتنا  من��ار���ش 

الأمن، والهدف من الروؤية ال�سراتيجية لليونيفيل هو �سمان 

التي  املراجعة  وهذه  ة.  فعاليَّ اأكرث  بطريقة  مهّماتها  تاأدية 

جنريها تتّم بروح ال�سراكة والتعاون والتن�سيق، لتطبيق القرار 

ال. 1701 ب�سكل فعَّ

ا�ستقباالت 

الوزير

العدد 4380

يف  ال�سّراف،  يعقوب  الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزي��ر  ا�ستقبل 

مكتبه يف الوزارة، �سفري �سوي�سرا ال�سّيد Francois Paras الذي 

قّدم له التهنئة بتوّليه من�سبه اجلديد، كما بحث معه يف �سبل 

التعاون بني البلدين.

وزير الدفاع الوطني 

ي�صتقبل ال�صفري ال�صوي�صري

... وقائد القّوات الرّبية الفرن�صية

اجلرنال  الفرن�سية  الرّبية  القّوات  قائد  راف  ال�سّ الوزير  ا�ستقبل 

العقيد الع�سكري  امللحق  يرافقه   ،Jean Pierre Pousset
Christian Hero يف زيارة بروتوكولية تخّللها بحث يف دعم 

اجلي�ش اللبناين لناحيتي التجهيز والتدريب.

قة العامة  ... واملن�صّ

لالأمم املّتحدة يف لبنان

قة العامة لالأمم املّتحدة يف لبنان ال�سّيدة Sigrid Kaag، وجرى البحث  ا�ستقبل الوزير ال�سّراف املن�سّ

يف عّدة موا�سيع. 

وعقب اللقاء، اأّكدت Kaag حر�ش الأمم املّتحدة على التعاون الوثيق مع ال�سلطات اللبنانية 

�سالمة  على  واحلفاظ  لبنان،  يف  وال�ستقرار  الأم��ن  حلماية 

اأرا�سيه. ونّوهت باأداء اجلي�ش اللبناين والأجهزة الأمنّية كّلها 

وما مّت حتقيقه من اإجنازات.

الإيجابية،  املوؤ�سرات  الكثري من  يوجد  اأنه  اأعتقد  واأ�سافت: 

بهدف  كاملة،  �سراكة  �سمن  مًعا  العمل  واجبنا  وم��ن 

ال�ستفادة من هذه الفر�ش مل�سلحة لبنان. 

املّتحدة،  الأمم  منّظمة  ال�سّراف  الوزير  �سكر  جهته،  من 

م�ساعدة  جمال  يف  ا  وخ�سو�سً لبنان،  اأجل  من  بعملها  منّوًها 

النازحني. 

... وم�صاعد االأمني العام لالأمم املّتحدة ل�صوؤون عمليات حفظ االأمن
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... وقائد اجلي�ش

قائد  ال�سّراف  يعقوب  الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزي��ر  التقى 

املوؤ�س�سة  اأو�ساع  يف  معه  وبحث  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش 

الع�سكرية، والأو�ساع الأمنّية يف البالد. 

... وقادة 

اأجهزة اأمنّية

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الوزارة، مدير عام الأمن العام اللواء عبا�ش اإبراهيم، ومدير عام اأمن 

الدولة اللواء جورج قرعة، وا�ستعر�ش معهما �سوؤوًنا اأمنّية.

... والقا�صي �صقر �صقر مع وفد من املحكمة الع�صكرية

املحكمة  ل��دى  احلكومة  مفّو�ش  ال�سّراف  ال��وزي��ر  التقى 

يف  معهم  وبحث  ومعاونيه،  �سقر  �سقر  القا�سي  الع�سكرية 

اأو�ساع املحكمة الع�سكرية و�سري العمل فيها.

... ووفًدا من رابطة قدماء القوى امل�صّلحة اللبنانية

القوى  قدماء  رابطة  من  وف��ًدا  الوطني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل 

عثمان،  عثمان  املتقاعد  اللواء  برئا�سة  اللبنانية  امل�سّلحة 

وعر�ش معه اأو�ساع الرابطة.

مدير عام اأمن الدولةمدير عام الأمن العام





ا�ستقباالت 

قائد اجلي�ش ي�صتقبل القائد

قائد القوات الربّية 

الفرن�صية

القّوات  قائد  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

Jean Pierre Pousset، وبحث معه  الرّبية الفرن�سية اجلرنال 

الوحدة  ومهّمات  البلدين،  جي�سي  بني  الثنائية  العالقات  يف 

الفرن�سية العاملة �سمن قّوات الأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان.

... وقائد قّوات االأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان

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

على  الأو�ساع  يف  معه  وبحث  بريي،  مايكل  اللواء  لبنان  يف 

احلدود اجلنوبية، والتن�سيق القائم بني اجلانبني يف اإطار تنفيذ 

القرار 1701.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش الّنواب ال�سادة: اأنطوان �سعد واأمني وهبي، واأنور اخلليل على راأ�ش وفد من فعاليات منطقة ... ونّواًبا

حا�سبيا. وتناول البحث خالل اللقاءين، التطّورات الّراهنة والأو�ساع العامة يف البالد.

النائب اأنور اخلليلالنائبان اأنطوان �سعد واأمني وهبي

... ومدير عام اأمن الدولة

جورج  اللواء  الدولة  اأمن  عام  مدير  قهوجي  العماد  ا�ستقبل 

قرعة، وا�ستعر�ش معه الأو�ساع الأمنّية والتعاون بني املوؤ�س�ستني.

... واأمني عام تّيار امل�صتقبل

اأحمد  ال�سّيد  امل�ستقبل  تّيار  عام  اأمني  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

احلريري، وبحث معه �سوؤوًنا عامة.
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اجلديد،  العام  حلول  منا�سبة  يف 

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

الع�سكري  امللحق  قهوجي  ج��ان 

 Pierre Luigi العميد  الإي��ط��ايل 

من  وف���ٍد  راأ����ش  على   ،Monteduro
العرب  الع�سكريني  امللحقني  راب��ط��ة 

والأجانب، وممّثلي هيئة مراقبة الهدنة 

وم�ساعديهم.

ال��ع��م��اد ق��ه��وج��ي كلمة  األ��ق��ى  وق���د 

ومهّنًئا  بال�سيوف،  مرّحًبا  ا�ستهّلها 

اأن  اأم���ل  على  اجل��دي��د،  ال��ع��ام  بحلول 

بلدانهم  �سعوب  اأمنيات  تتحّقق خالله 

ال�سديقة.

وقال: اأّيها ال�سباط الأ�سدقاء، لقد �سهد 

العام املن�سرم ولالأ�سف، ا�ستمراًرا لالأزمات 

والعراق  �سوريا  يف  ا  خ�سو�سً الإقليمية، 

الإره��اب  �سرب  كما  وليبيا،  واليمن 

منها:  ال�سديقة  الدول  من  عدًدا  جمدًدا 

بلجيكا،  املتحدة،  ال��ولي��ات  فرن�سا، 

ما  تركيا...  م�سر،  ال�سعودية،  اأملانيا، 

ال�سحايا  من  الكثري  �سقوط  اإىل  اأّدى 

الأبرياء. ويف مقابل ذلك، �سهدت احلرب 

الدولية على تنظيم »داع�ش« الإرهابي، 

يف  متّثلت  مهّمة،  ع�سكرية  تطّورات 

م�ساحات  ع��ن  التنظيم  ه��ذا  ت��راج��ع 

وال�سورية،  العراقية  الأرا�سي  من  وا�سعة 

وتكّبده خ�سائر كبرية بالعتاد والأرواح.

الذي  الأّول  اخلطر  الإره���اب  ب��ات  لقد 

يتهّدد �سعوب العامل باأ�سرها، با�ستقرارها 

ا مع  وح�ساراتها واأمناط حياتها، خ�سو�سً

ب�»الذئاب  ي�سّمى  ما  اأ�سلوب  ا�ستخدامه 

اكت�ساف  ال�سعب  من  التي  املنفردة« 

من  الوقاية  وبالتايل  م�سبًقا.  خططها 

اأعمالها الإجرامية. 

خطر االإرهاب ما زال 

قائًما والتكاتف الدويل 

�صروري ملواجهته

ن�ساطات 

القيادة

العدد 8380

وزير الدفاع الوطني 

وقائد اجلي�ش

يتفّقدان

الوحدات املنت�صرة

على احلدود ال�صرقّية

يف منطقة عر�صال

اأّكد وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ يعقوب ال�سّراف اأّن املوؤ�س�سة 

الع�سكرية ت�سّكل الدعامة الأ�سا�سية ل�ستقرار الوطن. 

كالم الوزير ال�سّراف جاء خالل تفّقده الوحدات الع�سكرية 

برفقة قائد  ال�سرقية يف منطقة عر�سال،  املنت�سرة على احلدود 

وقد  ال�سباط.  كبار  من  وعدد  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش 

ال�سّراف  الوزير  اّطلع  حيث  املتقّدمة،  املراكز  اجلولة  �سملت 

قائد اجلي�ش يف لقائه 

ال�سنوي مع امللحقني 

الع�سكريني 



من  اأ�سبح  اأّن��ه  قهوجي  العماد  وراأى 

ال�����س��روري ت��ك��ات��ف اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة 

ملكافحة الإرهاب عرب اجتاهني: الأّول، 

على  للق�ساء  امليداين  العمل  تكثيف 

تنظيماته الأ�سا�سية... والثاين، مواجهة 

الإلغائي بفكر م�ساد،  الإرهابي  الفكر 

وثقافية  دينية  مراجع  ب�سوغه  تقوم 

واجتماعية واإعالمية...

�سعيد  على  اجلي�ش:  ق��ائ��د  واأ���س��اف 

خالل  الأم��ن��ي  الو�سع  �سهد  ال��داخ��ل، 

العام الفائت ا�ستقراًرا ممّيًزا، وهذا يعود 

بالدرجة الأوىل اإىل اجلهود الكبرية التي 

الأجهزة  مع  بالتعاون  اجلي�ش  بذلها 

الأمنّية، والعمليات ال�ستباقية النوعّية 

وقوى  املخابرات  مديرية  نّفذتها  التي 

اجلي�ش، �سواء على احلدود ال�سرقية اأو يف 

تفكيك  عن  اأ�سفرت  بحيث  الداخل، 

الإرهابية،  واخلاليا  ال�سبكات  ع�سرات 

اإىل  الآيلة  خمّططاتها  اإحباط  وبالتايل 

وجت��اري��ة،  �سياحية  م��راف��ق  ا�ستهداف 

وجتّمعات �سكانية، ف�ساًل عن مراكز 

ع�سكرية وموؤ�س�سات ر�سمية.

اأهمّيتها،  الإجنازات وعلى  اأّن هذه  اإّل 

ل تلغي يف اأّي حاٍل من الأحوال ا�ستمرار 

لن  لكّنها  لبنان،  على  الإرهاب  خطر 

توؤّثر على م�ستوى جهوزّيتنا ملتابعة ر�سد 

ن�ساطاته والت�سّدي له بكّل الإمكانات 

املتاحة.

�سه�د  فقد  ال�سيا�سي،  ال�سعيد  اأّما على 

لبنان تطّوًرا بارًزا ت�مّث�ل بانتخاب رئي�ش 

للجمهورية وت�سكيل حكومة جديدة، 

والإق�ليمية  ال��دول��ي��ة  الثق�ة  اأع���اد  م��ا 

على  وا�سًعا  انفراًجا  وانعك�ش  بالوطن، 

ال�ساحة الداخلية، وعّزز الأمل بانطالق 

والقت�سادي  ال�سيا�سي  الإ���س��الح  ور�سة 

التطّور  ه��ذا  اأّن  يف  �سّك  ول  والإداري. 

�سي�سهم يف دعم جهود اجلي�ش للحفاظ 

على ال�ستقرار الوطني وجمابهة خمتلف 

الأخطار والتحديات املرتقبة.

وتابع قائاًل: »اأغتنم فر�سة هذا اللقاء، 

اإىل  والتقدير  بال�سكر  جم��دًدا  لأت��وّج��ه 

بلدانكم التي وقفت اإىل جانب اجلي�ش 

ولوج�ستًيا  قتالًيا  دعمه  يف  و�ساهمت 

قوات  اإىل  كما  الإره���اب،  مواجهة  يف 

الأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان والوحدات 

والتي  رايتها،  حتت  املن�سوية  ال�سديقة 

على  احل��ف��اظ  يف  ب���دوره���ا  اأ���س��ه��م��ت 

اجلنوبية،  احل��دودي��ة  املناطق  ا�ستقرار 

للقرار  تنفيًذا  اجلي�ش  موؤازرة  خالل  من 

الإ�سرائيلية  اخل��روق��ات  وف�سح   ،1701

ف�ساًل  اللبنانية،  لالأرا�سي  املتكّررة 

اإقامة م�ساريع اإمنائّية واجتماعية  عن 

مل�سلحة املواطنني اجلنوبيني. ول ي�سعني 

وبح�سن  مبناقبّيتكم  ال��ّت��ن��وي��ه  اإّل 

على  امللقاة  بامل�سوؤوليات  ا�سطالعكم 

عاتقكم، و�سهركم على متتني روابط 

اللبناين  اجلي�ش  بني  والتوا�سل  التعاون 

اإىل  بها  لالرتقاء  وال�سعي  وجيو�سكم، 

اأف�سل امل�ستويات املمكنة...

من جهته، األقى رئي�ش الرابطة العميد 

Monteduro كلمة �سكر فيها با�سم 
اهتمامها  على  اجلي�ش  ق��ي��ادة  ال��وف��د 

الع�سكريني،  امللحقني  باأو�ساع  الدائم 

العمل  الرابطة  اأع�ساء  التزام  موؤكًدا 

املتاحة  الو�سائل  بكل  جيو�سهم  مع 

اجلي�ش  مع  الع�سكري  التعاون  لتفعيل 

اللبناين، ودعم جهوده لدرء الأخطار عن 

و�سالم�ة  ا�ستقراره  على  واحلفاظ  لبنان، 

اأرا�سي��ه.

من  الع�سكريني  اأو���س��اع  وعلى  امليدانّية  الإج���راءات  على 

القوى  انت�سار  حول  اإيجاز  اإىل  ا�ستمع  ثّم  النواحي.  خمتلف 

التنظيمات  ومواجهة  احلدود  �سبط  يف  ومهّماتها  الع�سكرية 

الإرهابية.

ال�����س��ّراف بجهود  ال��وزي��ر  ن���ّوه  وق��د 

املبذولة  وت�سحياتهم  الع�سكريني 

حلماية احلدود واحلفاظ على �سالمة 

لها،  املحاذية  والقرى  البلدات  اأهايل 

التي  العالية  املعنوية  بالروح  واأ�ساد 

اجلبال  وع��ورة  رغ��م  بها  يتمّتعون 

املنطقة،  يف  ال��ق��ا���س��ي��ة  وال���ظ���روف 

رفاقهم  ق�سّية  متابعة  على  م�سدًدا 

وب��ذل  امل��خ��ط��وف��ني،  الع�سكريني 

م�سريهم  لك�سف  اجلهود  اأق�سى 

اأّن  ال�سّراف  الوزير  واأّكد  وحتريرهم. 

املوؤ�س�سة الع�سكرية ت�سّكل الدعامة 

والقت�سادي،  الإمنائي  ونهو�سه  الوطن  ل�ستقرار  الأ�سا�سية 

وح�سنه املنيع يف مواجهة الإرهاب والعدّو الإ�سرائيلي، وكّل يٍد 

متتدُّ للنيل من وحدته وم�سرية �سلمه الأهلي.
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اللواء الركن ماّلك ي�صارك 

يف اجتماع روؤ�صاء اأركان 

الدول العربية واالإ�صالمية 

ملحاربة »داع�ش«

للقّوات  العامة  الأركان  ر�سمّية من هيئة  لدعوة  تلبية 

الركن  اللواء  الأركان  رئي�ش  �سارك  ال�سعودية،  امل�سّلحة 

اأنطون  اأنطوان  العميد  من  كّل  يرافقه  م��اّلك،  حامت 

اأركان  روؤ�ساء  اجتماع  يف  �سعد،  غ�سان  الركن  والعميد 

ال�ذي  »داع���ش«  ملحارب��ة  والإ�سالمي��ة  العربي��ة  ال��دول 

الثان��ي  كان��ون  �سه��ر  منت�س��ف  يف  الريا�ش  يف  انعقد 

املن�س��رم.

قائد  اإىل جانب  دولة،   13 اأركان  روؤ�ساء  الجتماع  ح�سر 

املجتمعون  خالله  وبحث  الأمريكية،  الو�سطى  القيادة 

الإرهابي،  »داع�ش«  تنظيم  وجود  من  املتاأتية  املخاطر  يف 

وكيفّية مواجهته.

»داع�ش«  حماربة  على  املجتمعني  مداخالت  �سّددت 

خالل  م��ن  حتقيقه  مّت  م��ا  وعر�ست  عليه،  والق�ساء 

التحالف الدويل بقيادة الوليات املّتحدة الأمريكية.

الو�سع  م���اّلك  ال��رك��ن  ال��ل��واء  م��ن ج��ه��ت��ه، ع��ر���ش 

واملهّمات  ال�سورية   – اللبنانية  احل��دود  على  الع�سكري 

مواجهة  يف  اللبناين،  اجلي�ش  عاتق  على  امللقاة  اجل�سام 

الداخل  يف  النائمة  اخلاليا  ور�سد  له،  والت�سّدي  الإره��اب 

النزوح  م�سكلة  عر�ش  مّت  كما  وتوقيفها.  وك�سفها 

ال�سوري والأو�ساع يف املخّيمات الفل�سطينية.

الجتماع،  هام�ش  على  ماّلك  الركن  اللواء  والتقى 

بن  الرحمن  عبد  الركن  الأول  الفريق  ال�سعودي  نظريه 

بني  التعاون  تفعيل  �سبل  يف  معه  وبحث  البنيان،  �سالح 

اجلي�سني ال�سقيقني. كما كان له لقاء مع نظريه الأردين 

الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي، واآخر مع اأمني 

�سالح  الإله  عبد  الفريق  والعربي  الإ�سالمي  التحالف  عام 

املن�سوية  الدول  وم�ساهمة  التحالف  عمل  له  عر�ش  الذي 

حتت لوائه يف حماربة »داع�ش«.



 ا�ستقبل رئي�ش الأركان اللواء الركن حامت ماّلك ال�سفري 

الدكتور ه�سام حمدان، على راأ�ش وفٍد موؤلف من اأع�ساء جمل�ش 

الأمريكية  العربية  العالقات  خلدمة  اللبناين  املركز  اأمناء 

الاّلتينية، يرافقه رئي�ش منّظمة لبنان لالأمم املّتحدة، ورئي�ش 

بلدية عبيه ورئي�ش جمعّية جتار و�سناعيي الغرب.

مندوبني  ي�سّم  �سينًيا  وف��ًدا  ماّلك  الركن  اللواء  وا�ستقبل 

امللحق  يرافقه  الع�سكرية،  ال�سناعات  �سركات  اأه��م  من 

البحث  وتناول   .Hoyong Hansheng العميد  الع�سكري 

التكنولوجيا  من  اللبناين  اجلي�ش  ا�ستفادة  �سبل 

ال�سينية املتقّدمة يف ال�سناعات الع�سكرية.

الركن  العميد  ال�سعودي  الع�سكري  امللحق  ا�ستقبل  كما 

التعاون بني  �سبل  يف  معه  وبحث  امل�سلوخي،  بن عويد  �سالمة 

اأرك��ان  روؤ�ساء  اجتماع  اإىل  بالإ�سافة  ال�سقيقني،  اجلي�سني 

انعقد يف  الذي  والإ�سالمية ملحاربة »داع�ش«،  العربية  اجليو�ش 

الريا�ش و�سارك فيه اللواء الركن ماّلك.

كذلك، التقى اللواء الركن ماّلك النائب الوليد �سكرية، 

النائب وائل اأبو فاعور، والنائب اأنور اخلليل على راأ�ش وفٍد من 

بلدة حا�سبيا.

ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان

العدد 14380

ا�صتقباالت وبحث موا�صيع متنّوعة

ال�سفري 

الدكتور 

ه�سام 

حمدان 

على راأ�ش 

وفد

امللحق 

الع�سكري 

ال�سعودي

النائب 

وائل 

اأبو فاعور

الدكتور 

�سعد 

عنداري

وفد 

�سيني

النائب 

الوليد 

�سكرية

النائب 

اأنور اخلليل 

على راأ�ش 

وفد

القا�سيان 

فوؤاد 

حمدان 

وال�سيخ 

فوؤاد يون�ش



ا، النائب الثاين حلاكم م�سرف  وا�ستقبل رئي�ش الأركان اأي�سً

وال�سيخ  حمدان  فوؤاد  والق�ساة:  عنداري،  �سعد  الدكتور  لبنان 

فوؤاد يون�ش، وجناة اأبو �سقرا.

حركة  من  وفد  مع  ماّلك  الركن  اللواء  عر�ش  ذلك،  اإىل 

حما�ش يتقّدمه علي بركة، الو�سع يف املخّيمات الفل�سطينية، 

ت�سهيل  يف  امل�ساعدة  و�سبل  حولها،  املّتخذة  الأمنّية  والتدابري 

حركة املواطنني يف الدخول اإليها واخلروج منها.

ومن زّوار رئي�ش الأركان: رئي�ش اأركان هيئة مراقبة الهدنة 

�سمالن  موؤ�س�سة  رئي�سة  مرافق،  وف��د  مع  غ��ول  اأرث��ور  اللواء 

الجتماعية ال�سّيدة فاديا جابر، رجل الأعمال ال�سّيد عبدالل�ه 

حوراين، وفد جمعّية �سجرة لكّل �سهيد برئا�سة ال�سّيدة نهيلة 

مو�سى،  فريال  ال�سّيدة  »فريال«  جملة  حترير  رئي�سة  �سعب، 

البّنيه  بلديات:  من  وفود  جانب  اإىل  �سالم،  حممد  ال�سحايف 

والب�ساتني- ق�ساء عاليه، والكحالة، ومن عرب امل�سلخ.
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وفد من 

حركة 

حما�ش

ال�سّيد 

عبداللـه 

حوراين

ال�سّيدة 

فريال 

مو�سى

وفد من 

بلدية البّنيه 

رئي�ش 

اأركان 

هيئة 

مراقبة 

الهدنة مع 

وفد مرافق

وفد جمعّية 

�سجرة لكّل 

�سهيد

ال�سحايف 

حممد 

�سالم

وفد من 

بلدية 

الكحالة

ال�سّيدة 

فاديا جابر



ت��ف��ّق��د رئ��ي�����ش الأرك�����ان 

ماّلك،  حامت  الركن  اللواء 

للتدريب  عرمان  مع�سكر 

منطقة  يف  الثاين  امل�ساة  ولواء 

ع���ك���ار، ح��ي��ث ج����ال يف 

املنت�سرة  ال��وح��دات  م��راك��ز 

نهر  خم��ّي��م  ويف  املنطقة  يف 

اأو�ساعها  على  واّطلع  البارد، 

على  للحفاظ  املّتخذة  امليدانية  الإج���راءات  وعلى  املختلفة 

ونقل  والع�سكريني  بال�سباط  اجتمع  ثّم  وال�ستقرار،  الأم��ن 

اإليهم توجيهات قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي.

الكّليات  دور  اأهمّية  على  ماّلك  الركن  اللواء  �سّدد  وقد 

الوطنية  الروح  الع�سكريني وغر�ش  تن�سئة  واملعاهد يف  واملدار�ش 

يف �سفوفهم، اإىل جانب تدريبهم وفق املعايري وال�سروط احلديثة 

اأّن  اإىل  لفًتا  الإره��اب،  مكافحة  جمال  يف  ا  خ�سو�سً للقتال، 

التدريب الحرايف املقرن بالن�سباط هو طريق النجاح والن�سر 

يف املعركة.

جوالت 

رئي�س االأركان

العدد 16380

رئي�ش االأركان يتفّقد 

مع�صكر عرمان للتدريب

ولواء امل�صاة الثاين 

يف منطقة عكار

... ومنطقة 

جبل لبنان الع�صكرية

ك���ذل���ك، ت��ف��ّق��د رئ��ي�����ش 

الأركان منطقة جبل لبنان 

ال��ع�����س��ك��ري��ة، ح��ي��ث ج��ال 

ومن�ساآتها  قيادتها  مقّر  يف 

لها،  ال��ت��اب��ع��ة  وال���وح���دات 

اللبناين  امل��رك��ز  زار  كما 

بالألغام،  املتعّلقة  لالأعمال 

الع�سكري  التعاون  ومديرية 

وف��وج   ،CIMIC امل���دين   –
تاأليل  وجهاز  للدروع،  امل�ساد 

ع��م��ل الأرك�������ان، واّط��ل��ع 

ون�ساطاتها  اأو�ساعها  على 

املختلفة.

الأرك��ان  رئي�ش  اأثنى  وق��د 

ع���ل���ى ج����ه����ود ال�����س��ب��اط 

العمل  لتطوير  والع�سكريني 

اخت�سا�ساتهم،  جم��الت  يف 

مهّمات  تكامل  م��وؤّك��ًدا 

الوحدات اللوج�ستية والإدارية 

وال��ط��ّب��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة مع 

القتالية،  الوحدات  مهّمات 

والحراف  الكفاءة  واأهمّية 
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واأّكد رئي�ش الأركان على جهوزية اجلي�ش الدائمة ملواجهة 

منّوًها  القانون،  على  واخلارجني  والإره��اب  الإ�سرائيلي  العدو 

بتنفيذ  �سروعه  قبل  احلمراء  منطقة  يف  الإره��اب��ي  بتوقيف 

العمل النتحاري، وب�سجاعة الع�سكريني الذين كانوا م�ساريع 

�سهداء يف �سبيل اإنقاذ املواطنني.

واليقظة،  الوعي  من  مزيد  اإىل  داعًيا  الأركان  رئي�ش  وختم 

خمتلف  لتنفيذ  وال�ستعداد  املواطنني،  اأم��ن  على  وال�سهر 

املهّمات بروح الت�سحية وامل�سوؤولية.

والأخالقي  املهني  والل��ت��زام 

يف القيام مبختلف الوظائف 

والواجبات.

ماّلك  الركن  اللواء  و�سّدد 

الذي  الإمنائي  ال��دور  اأن  على 

مديرية  ع��رب  اجلي�ش  ي��وؤّدي��ه 

املدين   - الع�سكري  التعاون 

اللبناين  واملركز   ،CIMIC

بالألغام،  املتعّلقة  لالأعمال 

وال��ط��ب��اب��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة، 

والوحدات الأخرى يف اأماكن 

انت�سارها، اإمّنا يزيد من روابط 

الع�سكريني  ب��ني  اللحمة 

املناعة  وي��ع��زز  وامل��واط��ن��ني، 

الوطنية يف مواجهة الأخطار 

والتحديات.





اإعداد: نينا عقل خليل

جي�شنا
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معّد�ت وتقنّيات �إيطالية خا�صة 

بتجهيز مركز لإد�رة �لأزمات هبة للجي�ش

�صور،   – بركات  بنوا  ثكنة  يف  اأقيم 

امل��ع��دات  م��ن  كمّية  ت�صّلم  احتفال 

مركز  بتجهيز  اخلا�صة  والتقنّيات 

الوحدة  الأزمات، مقّدمة هبة من  لإدارة 

الإيطالية مل�صلحة اجلي�ش اللبناين.

جنوب  قطاع  قائد  الحتفال  ح�صر 

الليطاين العميد الركن خليل اجلمّيل 

مم��ّث���اً ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد ج��ان 

قّوات  يف  الغربي  القطاع  وقائد  قهوجي، 

اجلرنال  لبنان  يف  املوؤقتة  املّتحدة  الأمم 

 ،Ugo CILLO
الكتيبة  وق��ائ��د 

العقيد  الإيطالية 

اإىل   ،Angelo DI DOMENICO
جانب عدد من ال�صباط. وقد األقى العميد 

املنا�صبة،  يف  كلمة  اجلمّيل  الركن 

الوحدة  قيادة  اإىل  بال�صكر  فيها  توّجه 

من  للجي�ش  قّدمته  ما  على  الإيطالية 

بالتعاون  ا  منّوهاً لوج�صتية،  م�صاعدات 

الدولية،  وال��ق��ّوات  اجلي�ش  ب��ن  القائم 

ال�صتقرار  لتاأمن  امل�صرتكة  واجل��ه��ود 

اجلنوبية،  احلدودية  املناطق  يف  امل�صتدام 

والتزام القرار 1701 بكامل مندرجاته.

ويف اخلتام، ت� العميد الركن اجلمّيل 

اجل���رنال  اإىل  و���ص��ّل��م��ه  �صكر  ك��ت��اب 

اجلي�ش  درع  له  ق��ّدم  كما   ،CILLO
التذكاري عربون تقدير وامتنان.

�جتماع 

�جلمعّية �لعمومّية 

لر�بطة قدماء

�لقوى �مل�صّلحة �للبنانية

امل�صّلحة  القوى  قدماء  رابطة  عقدت 

ن��ادي  يف  عمومّية  جمعّية  اللبنانية 

ح�صره  الفيا�صية،  يف  املركزي  الرتباء 

الرتب  خمتلف  من  املنت�صبن  من  عدد 

وجميع الأ�ص�ك الع�صكرية.

ا�صتهّل اللقاء بالن�صيد الوطني اللبناين 

لأرواح  ا  اإكراماً �صمت  دقيقة  والوقوف 

الجتماع  اف��ُت��ت��ح  بعدها  ال�����ص��ه��داء. 

اللواء  الرابطة  رئي�ش  األقاها  بكلمة 

�صكر  ال��ذي  عثمان  عثمان  املتقاعد 

ما  ك��ّل  على  الأم  املوؤ�ص�صات  روؤ���ص��اء 

�صبقهم  ملن  م�صاعدات  من  يقّدمونه 

ال��ت��داول  ج��رى  ث��ّم  ال��وف��اء،  طريق  على 

باأو�صاع الرابطة واملقّررات امل�صتقبلية.



احلربّية  الكّلية  احتفلت 

�صرية  اآم����ر  دورة  ب��ت��خ��ري��ج 

واخلم�صن(  الثالثة  )الدفعة 

ا  تدريبياً ا  برناجماً تابعت  التي 

اأ�صهر،  ث���ث��ة  نحو  ا�صتمّر 

ع�صكرّية  معلومات  ت�صّمن 

متنّوعة، باإ�صراف �صباط ومدّربن من م�ك الكّلية واآخرين 

من خارحها.

تراأ�ش الحتفال العميد فادي غرّيب قائ��د الكّلي�ة بالوك��الة 

وح�صره عدد من  العماد جان قهوجي،  قائد اجلي���ش  ممّث��اً 

كبار ال�صباط واملدعّوين، بالإ�صافة اإىل �صباط م�ك الكّلية 

وقادة القطع والت�مذة. 

بعد الن�صيد الوطني اللبناين وت�وة مذكرة نتائج الدورة، �صّلم 

املتمّيزين  وهّناأ  �صهاداتهم  املتخّرجن  ال�صباط  غرّيب  العميد 

منهم، كما تبادل الدروع التذكارية مع طليع الدورة امل�زم 

اأول عبد الكرمي عبد الل�ه.

اعترب  باملتخّرجن  كلمة  غرّيب  العميد  واألقى 

فيها اأّن دورة اآمر �صرية واحدة من اأهّم الوظائف يف 

تعداد  ال�صهولة  من  يكون  رمبا  واأ�صاف:  اجلي�ش. 

مبكان،  الدّقة  من  لكن  ال�صرية،  اآمر  واجبات 

باإعداد �صخ�صّيته  الّ�زمة الكفيلة  حتديد اجلهود 

التعليم  خطة  تو�صع  ذل��ك،  اأج��ل  من  و�صقلها. 

رفع  بالعتبار  الأخ���ذ  م��ع  ال�صنوية،  وال��ت��دري��ب 

بهدف  الرتب،  جميع  من  الع�صكرين  م�صتوى 

الحرتاف  درجة  اإىل  بهم  والو�صول  اأدائهم  حت�صن 

تعترب  الإطار  هذا  ويف  املطلوبة.  املهّمات  تنفيذ  يف 

التي  الدورات  �صّلم  الأ�صا�ش يف  الدورة  �صرية،  اآمر  دورة 

�صوف تتابعونها يف ما بعد، بغية تطوير معارفكم 

القيادية  امل�صوؤوليات  مع  يتنا�صب  مبا  الع�صكرية 

ال�حقة.

وعلى  اتبعتموها  التي  ال��دورة  اأن  اعلموا  واأردف:   

املطاف،  نهاية  لي�صت  اأهمّيتها 

بل هي مبثابة حمطة تنطلقون 

م��ن��ه��ا، ل��ت��ن��م��ي��ة م��ع��ارف��ك��م 

وخ���ربات���ك���م، و���ص��ق��ل��ه��ا يف 

حيث  ال��ع��م��ل��ي��ة،  ح��ي��ات��ك��م 

اأر���ش  على  النظريات  تطّبقون 

الواقع وتنّفذون ما يوكل اإليكم 

فاكت�صاب  واح�����رتاف،  ب��دق��ة 

عملّية  هو  الع�صكرية  العلوم 

تتوقف  اأن  يجوز  ل  متوا�صلة، 

اإّنها  الظروف.  من  ظرف  اأي  يف 

عجلة دائمة احلركة، تتجّلى يف 

قيامكم بوظيفة املدّرب واملوّجه 

على  واملحّفز  وامل�صرف  واملحا�صر 

املواظبة  اإىل  بالإ�صافة  التنفيذ، 

على مواكبة كّل جديد يت�صل 

اأن  عليكم  مب��ه��ّم��ات��ك��م. 

ال�صادرة عن قيادة اجلي�ش،  واملراجع  التعليمات  تنطلقوا من 

وال�صتناد اإليها يف اأي �صاأن تقومون به من ن�صاطات عم�نية اأو 

لوج�صتية اأو اإدارية.

بزخم  بوحداتكم  ا  غداً تلتحقون  بالقول:  كلمته  وختم 

كبرٍي واإرادة �صلبة، وا�صعن ن�صب العيون، متابعة الأداء املمّيز 

حمى  وال��ذي  لبنان،  عن  الدفاع  يف  الع�صكرية  للموؤ�ص�صة 

خ الأمل يف نفو�ش املواطنن، فكونوا  املكت�صبات الوطنية، ور�صّ

اأّنكم  واأثبتوا  ومواطنيكم،  اإىل جانب ع�صكرييكم  ا  دائماً

خرية اأبناء الوطن، واأّنكم اأكرث من ي�صحي يف �صبيله.

جي�شنا

العدد 20380

تخريج الدفعة 

الثالثة واخلم�سني 

لدورة اآمر �سرية

ممّثل قائد �جلي�ش: 

�إعلمو� �أّنها لي�صت �آخر 

�ملطاف بل حمّطة 

منها تنطلقون



خّمول  ف��ادي  الركن  العقيد  قائدها  ح�صور  يف 

ممث�اً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، وعدد من 

ال�صباط واملدعّوين وذوي املتخّرجن، خّرجت مدر�صة 

القّوات اخلا�صة دفعة من الع�صكرين الذين تابعوا 

ا�صم  حملت  ال�صتون(،  )الدفعة  مغوار  تن�صئة  دورة 

الرقيب اأول املغوار ال�صهيد عمر اليو�صف، اإىل جانب 

وقّنا�ش  قّنا�ش  دورات:  اأفرادها  تابع  اأخ��رى  دفعة 

متقّدم ومداهمة.

ن�صب  على  زهر  اإكليل  و�صع  الحتفال  تخلل 

الذي  خّم��ول  الركن  للعقيد  وكلمة  ال�صهداء، 

ال���دورات  مب�صتوى  ا  منّوهاً املتخّرجن  اإىل  توجه 

اجلي�ش  قيادة  اإي�ء  على  ا  وم�صدداً املدّربن،  وجهود 

لتعزيز مهارات  الأق�صى،  الهتمام  اخلا�صة  الدورات 

الع�صكرين.

يف  وحّققتم  اتبعتموها  التي  ال���دورات  اإّن  وق��ال: 

ا  اإيجاباً تنعك�ش  اأن  بّد  ل  ممّيزة،  نتائج  نهايتها 

القتالّية،  مهاراتكم  على 

وبالتايل على اأداء وحداتكم 

الظروف احلرجة  ا يف  خ�صو�صاً

ال���ت���ي ت��ت��ط��ّل��ب ج��ه��وزي��ة 

ازدادت  فكّلما  ا�صتثنائية، 

املعارف  وتنّوعت  الطاقات 

ازدادت  كّلما  الأف��راد،  لدى 

وكفاءة  مناعة  ال��وح��دات 

ال��ت��ك��ّي��ف مع  وم��رون��ة يف 

الأو�صاع املختلفة. من هنا، 

على  املثابرة  اإىل  اأدع��وك��م 

واملهارة  والإق��دام  اجل��راأة  روح 

ال��ت��ي مت��ّي��زمت ب��ه��ا خ���ل 

ن�صب  وا���ص��ع��ن  ال������دورات، 

جزء  اأنكم  ��ا،  دائ��ماً العيون 

من رجال النخبة يف اجلي�ش، 

امل�صاعب  اأمام  اأو النحناء  الذين ل مكان يف نفو�صهم للرتدد 

والأخطار.

: لك�م الفخر والع�تزاز، باأن يطل�ق على دورتكم  وتابع قائ�اً

– دورة املغوار ال�صتن ا�صم الرقيب اأول املغوار 
ا  اإكراماً وذل��ك  اليو�صف -  ال�صهيد عمر 

ل�هذا البطل الذي �صقط يف �صاحة ال�صرف، 

ا عن �ص�مة �صع�به وكرامة جي�صه  دفاعاً

يف مواجهة الإرهاب املجرم يف عربا خ�ل 

البطولية،  مباآثره  فا�صتنريوا   .2013 العام 

الت�صحية  معاين  �صهادته  من  وا�صتمّدوا 

الأم�صى  ال�ص�ح  اأن  واعلموا  وال��ف��داء، 

بلبنان، فمن  الإميان  اأيديكم هو  بن 

الدائم  ا�صتعدادكم  خ�ل  ومن  خ�له 

تثّبتون  ال��وط��ن،  ه��ذا  �صبيل  يف  للبذل 

التزامكم الر�صالة ووفاءكم للق�صم.

ال�صهادات  ت�صليم  ج��رى  اخلتام،  ويف 

اأول  الرقيب  لعائلة  التذكارية  ال��درع  وتقدمي  للمتخّرجن، 

ا  عر�صاً املتخّرجة  الوحدات  نّفذت  كما  اليو�صف.  ال�صهيد 

ا ومتارين قتالية متنّوعة. ع�صكرياً
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تن�صئة مغو�ر

ودور�ت �أخرى يف 

مدر�صة �لقّو�ت �خلا�صة



دفعة  بتخريج  بدارو،   – الع�صكرية  ال�صحة  مدر�صة  احتفلت 

اإ�صعافات  مدّرب  »اإع��داد  دورة  تابعوا  الذين  الع�صكرين  من 

وقد  الدويل.  الأحمر  لل�صليب  الدولية  البعثة  باإ�صراف  اأولّية«، 

تخّلله ت�صليم العنا�صر املتخّرجة كمّية من املعدات الطّبية 

البعثة  ق��ّدم��ت��ه��ا 

املذكورة هبة.

الحتفال  ح�صر 

ال��رك��ن  العميد 

����ص���ام���ي ج���ّب���ور 

مم�����ّث������اً ق���ائ���د 

اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد 

ج����ان ق��ه��وج��ي، 

نائب رئي�ش البعثة 

�صيلفي  ال�����ص��ي��دة 

جانب  اإىل  ث��ورال، 

ال�صباط  من  عدد 

ويف  وامل���دع���ّوي���ن. 

العماد  با�صم  �صكر  كتاب  جّبور  الركن  العميد  ت�  اخلتام 

قائد اجلي�ش، و�صّلمه لل�صيدة ثورال عربون تقدير وامتنان.

جي�شنا

العدد 22380

دورة مدّرب �إ�صعافات �أولّية

مو��صلة تعليم �خلط �لأزرق 

يف بلدتي �لظهرية ومروحني

التقنية  اللجنة  الأزرق، قامت  تعليم اخلط  اإطار موا�صلة  يف 

تابع  بالتعاون مع فريق طوبوغرايف  اللبناين،  للجي�ش  التابعة 

لقّوات الأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان، باإجراء عملية التحقق 

من �صت نقاط جديدة مقابل بلدتي الظهرية ومروحن، وتثبيت 

املعامل عليها ب�صورة نهائّية. وبذلك، تكون اللجنة قد اأجنزت 

منذ بدء عملها وحتى تاريخه، التحّقق النهائي من 247 نقطة 

على اخلط املذكور.

حملة حتريج يف منطقتي �لبقاع وجبل لبنان

 نّفذت وحدات من اجلي�ش بال�صرتاك مع جمعّية التحريج 

يف لبنان LRI، حملة حتريج يف منطقتي البقاع وجبل لبنان، 

وذلك بن 2016/12/21 و23 منه.

نيحا، جباع وجاج،  بلدات: بكا، مدوخا،  �صملت احلملة 

احلرجية  الأ�صناف  من  �صتلة   10000 نحو  غر�ش  خ�لها  ومّت 

املتنّوعة واملحلية املن�صاأ.

وتاأتي هذه املبادرة يف اإطار برنامج التعاون الع�صكري – املدين 

للتنمية  الأمريكية  الوكالة  وبتمويل من برنامج   ،CIMIC
.USAID الدولية



دول��ة  يف  ل���أوق��اف  العامة  الأم��ان��ة  م��ن  بتمويل 

الكويت، وبالتعاون مع هيئة الإغاثة يف دار الفتوى 

دولة الكويت،  الكويتي-  الزكاة  وبيت  لبنان،  يف 

عائ�ت  من  لعدد  غذائّية  ة  ح�صّ  500 توزيع  جرى 

التّبانة واحلارة الرّبانية- طرابل�ش.

اجلي�ش  لقيادة  �صكرهم  عن  الأهايل  اأعرب  وقد 

وللممّولن، على هذه  الفتوى  دار  الإغاثة يف  وهيئة 

عمق  ت��وؤّك��د  والتي  والكرمية،  الطّيبة  اللفتة 

التوا�صل ما بن اجلي�ش واملواطنن.

ك��ذل��ك، وّزع����ت وح����دات م��ن اجل��ي�����ش، ويف 

الر�صمّية  وال�صخ�صيات  ال�صباط  من  ع��دد  ح�صور 

حمّلة  يف  غذائّية  ة  ح�صّ  150 حواىل  والجتماعّية، 

التبانة - طرابل�ش.
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�ألب�صة و�أمتعة �صتوّية من 

CIMIC لعائالت 
يف طر�بل�ش وعر�صال

منّظمة  من  وبتمويل   ،CIMIC امل��دين   – الع�صكري  التعاون  برنامج  اإط��ار  يف 

ة من الأمتعة ال�صتوية على عدٍد  اأمريكية غري حكومية، مّت توزيع نحو 1100 ح�صّ

من العائ�ت يف بلدة عر�صال.

ة من الألب�صة ال�صتوية على طّ�ب املدار�ش  يف الإطار نف�صه، مّت توزيع نحو 1425 ح�صّ

الر�صمّية يف مدينة طرابل�ش، بتمويل من جمعية موؤ�ص�صة ال�صفدي.

...وح�ص�ش غذ�ئّية

 لعائالت �لتّبانة 

و�حلارة �لرّب�نية





 اأحبطت خمابرات اجلي�ش بالتعاون مع �صعبة املعلومات يف 

قوى الأمن الداخلي عملّية اإرهابّية كانت ت�صتهدف مقهى 

يف منطقة احلمرا، وقب�صت على النتحاري عمر العا�صي قبل 

مواد  من  كيلوغرامات  ثمانية  يزن  ا  نا�صفاً ا  حزاماً يفّجر  اأن 

�صديدة النفجار، بالإ�صافة اإىل كمّية من الكرات احلديدية.

حول  بياٌن  التوجيه  مديرية  اجلي�ش-  قيادة  عن  �صدر  وقد 

بالتن�صيق  وم�صرتكة  نوعّية  عملّية  »يف  فيه:  جاء  العملية 

مع فرع املعلومات يف قوى الأمن الداخلي، اأحبطت قّوة من 

مديرية املخابرات، )ليل ال�صبت 2017/1/21( عملّية انتحارية 

احلمرا،  منطقة  يف   costa مقهى  يف 

املدعو  النتحاري  توقيف  عن  اأ�صفرت 

الذي يحمل بطاقة  العا�صي  عمر ح�صن 

النا�صف  احلزام  �صبطت  حيث  هوّيته، 

تفجريه.  من  ومنعته  ا�صتخدامه  املنوي 

اإىل  ال��دخ��ول عنوة  امل��وق��وف  وق��د ح��اول 

بالأيدي  وقوع عراك  اإىل  اأدى  ما  املقهى 

الأثر  على  ونقل  الع�صكرية،  القّوة  مع 

اإىل امل�صت�صفى للمعاجلة«.

ويف بياٍن لحق حول العملّية، اأعلنت 

دهمت  اجلي�ش  من  »ق��ّوة  اأن  القيادة 

املبنى الذي يقطنه الإرهابي عمر ح�صن 

�صيدا،   - �صرحبيل  منطقة  يف  العا�صي 

حيث اأوقفت اأربعة اأ�صخا�ش من امل�صتبه 

اخلبري  ك�صف  بنتيجة  وت��ب��ّن  بهم. 

اأّنه  النا�صف،  احل��زام  على  الع�صكري 

�صديدة  مواد  من  كلغ   8 على  يحتوي 

من  كمّية  اإىل  بالإ�صافة  النفجار، 

الكرات احلديدية، وذلك بهدف اإيقاع 

اأكرب خ�صائر يف الأرواح«.

بتاريخ  اأ�صدرته قيادة اجلي�ش  بياٍن  ويف 

»مديرية  اأّن  فيه  اأعلنت   2017/1/26

املخابرات اأحالت على الق�صاء املخت�ش، 

الذي  العا�صي  ح�صن  عمر  النتحاري 

الأرهابية،  العملّية  بتفا�صيل  اعرتف 

منذ مبايعته لتنظيم »داع�ش« الإرهابي 

حتى تلّقيه الأمر من التنظيم املذكور 

يف الرقة ولغاية و�صوله اإىل الهدف لتنفيذ العملية الإرهابّية يف 

مقهى كو�صتا – �صارع احلمرا«.

 

�لقب�ش على �إرهابيني

وعملّيات دهم يف عّدة مناطق

مديرية  من  دوري��ة  دهمت  الإره��اب��ي��ن،  م�حقة  اإط��ار  يف 

اأماكن   ،)2016/12/21( اجلي�ش  من  قوى  مبوؤازرة  املخابرات، 

ك�اً  اأوقفت  حيث  الهرمل،  منطقة  يف  املطلوبن  من  عدد 

علي  الدين،  نا�صر  عاطف  مر�صد  علوه،  ندمي  حممد  من: 

اإعداد: نينا عقل خليل

يومّيات 

�أمنية
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�لأجهزة �لأمنّية حتبط عملّية �نتحارّية يف مقهى Costa يف منطقة �حلمر�



ح�صن  وامل�صري  علوه،  ندمي 

رم�����ص��ان جن���ار ال���ذي ك��ان 

اأوراق قانونية. و�صبطت  املدعو حممد من دون  ا برفقة  موجوداً

نوع  حربّية  بنادق  اأربع  مداهمتها  مّتت  التي  الأماكن  يف 

والأعتدة  اخلفيفة،  الذخائر  من  وكمّية  »ك��صنكوف«، 

الع�صكرية املتنّوعة، كما �صبطت يف منزل املدعو ندمي علوه 

نحو 160 كلغ من مادة ح�صي�صة الكيف امل�صّنعة.

اأ�صخا�ش  اإقدام  معلومات حول  توافر  واإثر  نف�صه،  التاريخ  ويف 

البقاع،   – امل�صنع  حملة  يف  ال�صورين  من  عدٍد  احتجاز  على 

املخابرات مبوؤازرة  مديرية  دورية من  ا، دهمت  مادياً وابتزازهم 

من  ومتّكنت  الأ�صخا�ش،  ه��وؤلء  منازل  اجلي�ش  من  ق��ّوة 

حممد  ال�صوري  وبرفقته  �صالح،  جودت  فادي  اللبناين  توقيف 

منزله  داخل  ُوجد  وقد  مب�صاعدته.  امل�صتبه  منر  اجلبار  عبد 

اأوراق قانونّية. كما  �صورين حمتجزين وهم من دون  ثمانية 

و�صيارتن  ا  حربياً ا  م�صد�صاً �صالح  املدعو  بحوزة  الدورية  �صبطت 

من  كمّية  اإىل  بالإ�صافة  التهريب،  اأعمال  يف  ت�صتخدمان 

الأجهزة  من  وعدٍد  الع�صكرية،  والأعتدة  اخلفيفة  الذخائر 

عائدة  ووثائق  املراقبة  وكامريات  والإلكرتونية،  اخللوّية 

ل�صورين.

نوع  �صيارة  يف  نا�صفة  عبوة  انفجرت   ،2016/12/28 بتاريخ 

– بعلبك، كان ي�صتقّلها نائب رئي�ش  »فان« يف بلدة العن 

البلدية ال�صّيد خالد علي احلوري، وبرفقته ال�صّيد حممود قا�صم 

احلوري، ما اأّدى اإىل مقتل الأول واإ�صابة الثاين بجروح بليغة. وقد 

ا حول املكان، وك�صف اخلبري  ا اأمنياً فر�صت قوى اجلي�ش طوقاً

الع�صكري على موقع النفجار لتحديد م�صدره وحجمه، فيما 

توّلت ال�صرطة الع�صكرية التحقيق يف احلادث.

املخابرات  مديرية  م��ن  ق��ّوة  ده��م��ت  ب��ري��ت��ال،  حم��ّل��ة  ويف 

املنطقة،  يف  املنت�صرة  اجلي�ش  وح��دات  مب��وؤازرة   )2017/1/11(

العثور  دون  من  مظلوم  ملحم  ح�صن  حممد  املطلوب  منزل 

عليه، و�صبطت داخل املنزل نحو 5 كلغ من البودرة البي�صاء، 

194 كلغ من مادة ح�صي�صة الكيف، وكمّية من الغالونات 

املخدرات،  لت�صنيع  ت�صتعمل  كيمائّية  م��واد  على  حتتوي 

والكامريات وكمّية  الت�صال  اأجهزة  اإىل عدٍد من  بالإ�صافة 

من الأوراق النقدية العراقية.

نوع  �صيارة  ي�صتقّلون  اأ�صخا�ش  ث�ثة  اأقدم   ،2017/1/14 ويف 

»راجن روفر« من دون لوحات، على جتاوز حاجز تابع للجي�ش 

يف حمّلة راأ�ش املال – الهرمل، على الرغم من اإنذارهم بوجوب 

التوّقف عّدة مّرات، ما ا�صطّر عنا�صر احلاجز اإىل اإط�ق الّنار 

باجتاه اإطارات ال�صيارة املذكورة، فرتّجل الأ�صخا�ش املذكورون 

الّنار باجتاه عنا�صر اجلي�ش الذين رّدوا  واأطلق اأحدهم  اأع�ه، 

على الّنار باملثل، ما اأّدى اإىل اإ�صابة املواطن علي حممد دند�ش 

بجروح خطرية، حيث مّت نقله اإىل اأحد م�صت�صفيات املنطقة 

ا بجروحه. ومّت توقيف  للمعاجلة، وما لبث اأن فارق احلياة متاأّثراً

املواطن عبا�ش حممد نا�صر الدين، فيما متّكن مطلق النار 

وهو املدعو يو�صف حممد دند�ش من الفرار مع �ص�حه.

يف ال�صمال، دهمت قّوة من اجلي�ش حمل اأملنيوم )2016/12/15( 

�صمري  اأمن  للمواطن  عائد  طرابل�ش،  �صمرا-  اأبي  حمّلة  يف 

الأ�صلحة  من  كمّية  املحل  داخل  و�صبطت  واأوقفته.  الزيني 

من  وع��دٍد  لها،  العائدة  ال��ذخ��رية  مع  واملتو�صطة  اخلفيفة 

القذائف ال�صاروخية، واأجهزة ات�صال واألب�صة واأعتدة ع�صكرية.

يف   )2017/1/17( اجلي�ش  ق��وى  اأوقفت  نف�صه،  ال�صياق  ويف 

ا من الأ�صخا�ش لإقدامهم  منطقتي طرابل�ش واأبي �صمرا، عدداً

اأ�صلحة حربية. كما داهمت قّوة من  الّنار من  اإط�ق  على 

يوميات 

�أمنية
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اجلي�ش )2017/1/22( منزل م�صتبه به يف منطقة وادي خالد – 

حربية،  بنادق  �صت  بحوزته  و�صبطت  اأوقفته،  حيث  عكار، 

و13 رمانة يدوية واأعتدة ع�صكرية.

حارة  مناطق:  يف  اجلي�ش  قوى  اأوقفت  خمتلفة،  اأوق��ات  ويف 

حريك، الغبريي، العريونّية، �صور، الأوزاعي، علمان، القرعون 

امل�صري،  العابدين حممد  زيد  املواطنن:  والر�صيدية، ك�اً من 

ح�صن حممد زعيرت، علي الأكرب حممد �صرف، زكريا علي 

م�صطفى  �صامل،  منعم  علي  حممود،  حممود  مو�صى  �صاهن، 

نا�صر  والفل�صطينين:  اأبو عيد.  وعلي عيا�ش  ب�صيوين  معروف 

اجلمعة  ح�صن  يو�صف  اخلطيب،  وليد  علي  دغيم،  عثمان 

من  الّنار  اإط�ق  على  ا  جميعاً لإقدامهم  �صرقي،  خالد  واأي��اد 

اأ�صلحة حربّية.

توقيفات بتهم خمتلفة

الأمن  على  للحفاظ  الوحدات  تنّفذها  التي  التدابري  نتيجة 

 )2017/1/10 التوجيه  مديرية  )بيان  توقيف  مّت  وال�صتقرار، 

يف  بع�صهم  لتوّرط  خمتلفة،  جن�صّيات  من  ا  �صخ�صاً  1852 نحو 

والجتار  مواطنن،  على  واعتداء  نار  واإط�ق  اإرهابّية  جرائم 

اأ�صلحة  وحيازة  وتهريب  �صرقة  باأعمال  والقيام  باملخدرات، 

عديدة،  خمالفات  الآخ��ر  بع�صهم  وارت��ك��اب  وممنوعات، 

اإقامات  دون  من  اللبنانية  الأرا�صي  داخ��ل  الّتجوال  ت�صمل 

�صرعّية، وقيادة �صيارات ودّراجات نارية من دون اأوراق قانونية.

بندقية  و20  للطائرات،  ا  م�صادًّ ا  �صاروخاً امل�صبوطات  و�صملت 

ا  �صاعقاً و159  �صاروخّية،  قذيفة  و14  م�صد�صات،  و7  حربية، 

الذخائر  م��ن  وكمّيات  تفجري،  اأج��ه��زة  و8  ا،  كهربائياً

وجّرافتن  �صاحنات  و6  �صيارة   132 اإىل  بالإ�صافة  اخلفيفة، 

املخدرات  نارّية، وكمّية من  دّراجات  و209  �صيد  و12 مركب 

والأجهزة الإلكرتونية.

�إحالة موقوفني على �لق�صاء �ملخت�ش

الق�صاء  على  املخابرات  مديرّية  اأحالت  �صبق،  ما  اإىل  اإ�صافة 

مديرية   – اجلي�ش  قيادة  اأ�صدرتها  بيانات  عّدة  وفق  املخت�ش 

التوجيه، ك�ًّ من:

• املدعو اأحمد عبد الأطر�ش، لنتمائه اإىل تنظيم »داع�ش« 
الإرهابي، وم�صاركته يف العتداء على مراكز اجلي�ش.

اإىل تنظيم »داع�ش«  رائد خ�صر كنجو، لنتمائه  • املواطن 
الإرهابي، والتح�صري للقيام باأعمال اإرهابّية.

تنظيم  اإىل  لنتمائه  العقلة  اأ�صامة  ماهر  الفل�صطيني   •
»داع�ش« الإرهابي، والتخطيط ل�عتداء على مراكز اجلي�ش 

لعملّية  الأجنبية  ال�صفارات  اإح��دى  وا�صتهداف  اللبناين، 

انتحارّية.

الإرهابي  خلّية  اإىل  لنتمائه  العلي،  مالك  عدي  املدعو   •

الإرهابي،  »داع�ش«  لتنظيم  التابعة  ال�صاطم  حممد  الفار 

والتخطيط للقيام باأعمال اإرهابّية يف لبنان.

كذلك اأحالت املديرية على الق�صاء املخت�ش خلّية اإرهابّية 

ا،  جرى توقيفها يف مدينة طرابل�ش، موؤّلفة من اأحد ع�صر �صخ�صاً

ومرتبطة بالقيادي يف »جبهة الن�صرة« الإرهابي الفار اإىل خمّيم 

عن احللوة �صادي املولوي، حيث خّططت هذه اخللّية باأمر من 

واغتيال  بريوت،  �صواحي  اإىل  �صيارات مفّخخة  لإر�صال  الأخري 

مدنين و�صباط حالين ومتقاعدين يف اجلي�ش اللبناين.

عّدة  دهم  مّت  املذكورة،  اخللّية  اأفراد  اعرتافات  على  وبناءاً 

من  كبرية  كمّية  �صبط  ومّت  طرابل�ش،  مدينة  يف  اأماكن 

املتفجرات، وحزام نا�صف، واأجهزة تفجري عن بعد واأ�صلحة مع 

ا لل�صوت. ذخائرها، من �صمنها م�صّد�ش مزّود كامتاً



اأعمال  وم�صرّي  القدامى  الع�صكرين 

الجتماعية،  وال�صوؤون  الرعاية  ق�صم 

على اأن عمل اجلهاز بق�صَميه هو عمل 

اإن�صاين بحت.

معاجلة  ت��ت��م  الأول،  ال��ق�����ص��م  ف��ف��ي 

ال�صحية  بالأو�صاع  املتعّلقة  الطلبات 

وعائ�تهم،  املتقاعدين  للع�صكرين 

الذين  ال�صهداء  الع�صكرين  وعائ�ت 

هم على العاتق. اإ�صافة اإىل تاأمن اأدوية 

واملوافقة على  الكلفة،  دائمة مرتفعة 

اأ�صهر  �صتة  مل��ّدة  منها  املتوافر  ا�صت�م 

احلليب  وتاأمن  ال�صفر،  بداعي  م�صبقة 

بناءاً  اخلا�صة،  احل��الت  لبع�ش  اخلا�ش 

�صة. على اقرتاح جلنة طبية متخ�صّ

من جهة اأخرى، يهتّم الق�صم با�صرتداد 

اأجهزة...(،  )اأ�صنان،  املعاجلة  نفقات 

ب��اإج��راء  تتعّلق  ق����رارات  وبا�صت�صدار 

الكلفة  مرتفعة  جراحية  عمليات 

الع�صكرية،  الطبابة  من  للم�صتفيدين 

اخلارج  اأو يف  لبنان،  ذلك يف  �صواء كان 

وخ�يا  كلى  زرع  عظم،  نقي  )زرع 

القلب، قرنية،  لع�صلة  جذعية، بطارية 

حمفز كهربائي يف الدماغ، رئة، كبد، 

اأطراف  تركيب  كيميائية،  معاجلة 

ناجتة  ت�صّوهات  معاجلة  ا�صطناعية، 

الإطار،  هذا  ويف  بالغة...(.  اإ�صابات  من 

�أجهزة 

اإعداد: ندين �لبلعة خري�لله�لقيادة

العدد 28380

�صة �لع�صكرية و�لوطن، وكانو� للق�صم �أوفياء. منهم �ل�صهيد، و�ملعّوق،  هم �أق�صمو� على �لوفاء للموؤ�صّ

�لعناية  على  ود�أبت  �لوفاء،  بادلتهم  �لتي  �صة  �ملوؤ�صّ �أبناء  وجميعهم  و�ملتقاعد،  و�ملفقود،  و�ملتويّف، 

�صت جهاًز� لهذ� �لهدف. �إنه جهاز �لرعاية و�ل�صوؤون �لجتماعية  ب�صوؤونهم وباأمور عائالتهم، فخ�صّ

ة، �إ�صافة �إىل متابعة  للع�صكريني �لقد�مى �لذي يُعنى باأمورهم �حلياتية بالتن�صيق مع �لأجهزة �ملخت�صّ

�لق�صايا �لتي تتعّلق بر�بطة قدماء �لقوى �مل�صّلحة �للبنانية، و�ل�صعوبات �لتي قد تعرت�ش �لع�صكريني 

بعد �إحالتهم على �لتقاعد. فهذ� �جلهاز هو �ملرجع �لذي ي�صمن حقوقهم، ويدر�ش طلباتهم.

رئي�ش �جلهاز �لعميد جورج �لنّو�ر يحّدثنا عن �ملهمات �ملنوطة به، وعن 

قيادة  �مل�صتمّر بني  �لتو��صل  �لإبقاء على  �أّل وهو،  منه،  �لأ�صا�صي  �لهدف 

�جلي�ش و�أبنائها وذويهم.

جهاز الرعاية 

وال�س�ؤون 

االجتماعية 

للع�سكريني 

القدامى

قدرهم �لت�صحية 

وو�جبنا �حت�صانهم...

همومهم ق�صّيتنا

الرعاية  جهاز  يتاأّلف 

الجتماعية  وال�����ص��وؤون 

القدامى،  للع�صكرين 

اجلي�ش  لأرك��ان  التابع 

ق�صَمن:  م��ن  للعديد، 

وال�صوؤون  الرعاية  ق�صم 

وق�صم  الج��ت��م��اع��ي��ة، 

����ص���وؤون ال��ع�����ص��ك��ري��ن 

العميد  وي�صرح  القدامى. 

وعلى  اجلهاز،  اأّن  النّوار 

ال����رغ����م م����ن ع���دي���ده 

مهّمات  يتوىّل  املحدود، 

والدّقة.  الأهمية  فائقة 

ويوجز عمله كالآتي:

اأو���ص��اع  على  با�صتمرار  الّط����ع   -

واملتوفن  واملعّوقن  ال�صهداء  الع�صكرين 

واملفقودين واملتقاعدين، ومعاجلة الأمور 

النواحي  خمتلف  م��ن  بهم  املتعّلقة 

بالتن�صيق مع الأجهزة املعنّية.

رابطة  التي تعر�صها  الق�صايا  - متابعة 

)القيام  اللبنانية  امل�صّلحة  القوى  قدماء 

تقدمي  مكاتب،  اإن�صاء  بن�صاطات، 

اقرتاحات...(.

ال��ط��ارئ��ة على  الأو����ص���اع  درا����ص���ة   -

جميع  م��ن  ال��ق��دام��ى  الع�صكرين 

معاجلتها،  �صبل  واق����رتاح  ال��ن��واح��ي، 

ال�صعوبات  تخّطي  يف  وم�صاعدتهم 

بالتن�صيق مع اجلهات املعنّية.

ال��ت��ق��دمي��ات  ط��ل��ب��ات  م��ع��اجل��ة   -

للمتقاعدين،  وامل��ال��ي��ة  الجتماعية 

امل�صتفيدة،  الأخ��رى  الفئات  ولعائ�ت 

با�صتثناء امل�صاعدات املدر�صية.

- معاجلة طلبات الطبابة وال�صت�صفاء 

واله��ت��م��ام  ول��ذوي��ه��م،  للم�صتفيدين 

ب�صوؤونهم ال�صحّية.

عمل �إن�صاين بحت

ا،  اآنفاً امل��ذك��ورة  املهمات  تف�صيل  يف 

العميد  وم��ع��ه  ال��ن��ّوار  العميد  ي�����ص��ّدد 

ان رئي�ش ق�صم �صوؤون  الركن ح�صن ح�صّ



القيادة ل ترتّدد  اأّن  رئي�ش اجلهاز  يوؤّكد 

اأي عملية من  ا يف تغطية  اأبداً ول تبخل 

كلفتها،  كانت  مهما  النوع،  ه��ذا 

اآلف  مئات  اإىل  ت�صل  قد  اأنها  ا  علماً

املجال  هذا  يف  التن�صيق  ويتّم  الدولرات. 

التي  واللجان  الع�صكرية  الطبابة  مع 

ُتعنى بال�صق ال�صّحي والع�جي، يف حن 

يهتّم اجلهاز بال�صق اخلدماتي بالتن�صيق 

جلهة  والأف��راد،  املخابرات  مديرّيَتي  مع 

بطاقة  وا�صت�صدار  باملو�صوع  الإح��اط��ة 

تنفيذّية بناءاً على قرار من قائد اجلي�ش 

ا. �صخ�صياً

على  الق�صم  يعمل  نف�صه،  ال�صياق  يف 

طبية  وم��ع��دات  م�صتلزمات  ت��اأم��ن 

وعائ�تهم  املتقاعدين  للع�صكرين 

كهربائية،  اأو  م��دول��ب��ة  )ك��را���ص��ي 

واأخرى  واأن�صولن،  اأوك�صجن  م�صخات 

طلبات  يعالج  كذلك،  للرئَتن...(. 

ذوي  م��ن  املتقاعدين  ب����اأولد  تتعلق 

اإىل  ويحّولهم  اخلا�صة  الحتياجات 

)ح�ّش،  املتعاقدة  �صة  املتخ�صّ املراكز 

حركة، نطق...(.

تتعّلق  ق��رارات  ا  اأي�صاً الق�صم  ي�صت�صدر 

امل�صتفيدين  بع�ش  اإي��واء  على  باملوافقة 

امل��ادي��ة  اأو���ص��اع��ه��م  وف��ق  ومعاجلتهم 

مراكز  يف  وال�صحية،  والجتماعية 

ال��ذي  �صباب  بيت  مركز  مثل  راح���ة، 

املتقاعدين.  املعّوقن  من  ا  ع��دداً ي�صّم 

على  ال�صتح�صال  على  يعمل  كذلك، 

الأنبوب  طفل  عملية  لإج��راء  موافقة 

ولي�ش  جن�صي  عقم  من  يعانون  للذين 

طلبات  معاجلة  وعلى  اأولد،  لديهم 

تتعّلق بالأخطاء الطبية التي حت�صل يف 

القرار  اإىل  و�صولاً  املتعاقدة،  امل�صت�صفيات 

)تنبيه،  ب�صاأنها  توؤخذ  التي  والتدابري 

عقوبة، غرامة، ف�صخ تعاقد...(.

ق�صايا  ال��ق�����ص��م  ي��ت��اب��ع  ذل����ك،  اإىل 

تخطيها  يف  وي�صاعدهم  املتقاعدين 

ويعالج  املعنية،  اجلهات  مع  بالتن�صيق 

م�����ص��اع��دات  مب��ن��ح  تتعلق  ط��ل��ب��ات 

املتقاعدين  للع�صكرين  اجتماعية 

)�صنوية  منهم  امل��ت��وّف��ن  ول��ع��ائ���ت 

اأو  عامة  اأم���وال  م��ن  وع��ادي��ة  وف�صلية 

ت�صليف(. وينّظم ت�صاريح بعدم ا�صتفادة 

م�صاعدة  من  املتقاعدين  الع�صكرين 

وفاة اأو ولدة ل�صتخدامها يف الدوائر وعند 

الق�صايا  ا  اأي�صاً يدر�ش  حن  يف  احلاجة، 

التي تعر�ش من قبل رئي�ش رابطة قدماء 

القوى امل�صّلحة اللبنانية ويتابعها.

وزارة  بن  ا  م�صرتكاً ا  عقداً اأن  اإىل  ُي�صار 

اجلي�ش،  وقيادة  الجتماعية  ال�صوؤون 

املناطق  يف  مراكز  لفتتاح  ا  �صنوياً يوّقع 

ت�صتقبل  اجل��ي�����ش،  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

وعائ�تهم،  املتقاعدين  الع�صكرين 

املجال  هذا  يف  بالتن�صيق  ُيعنى  واجلهاز 

الوطني  املركز  مع  التن�صيق  يف  كما 

ل�صت�صدار  والأن�صجة،  الأع�صاء  لوهب 

النوع  ه��ذا  م��ن  عملية  اإج����راء  ق���رار 

اأع�صاء  بح�صب تعليمات حمّددة )وهب 

مدين  من  اأع�صاء  وه��ب  اأو  ع�صكري، 

لع�صكري(.

ق�صم �لرعاية و�ل�صوؤون �لجتماعية

ُيعنى ق�صم الرعاية وال�صوؤون الجتماعية 

فيهتّم  واملفقودين،  ال�صهداء  بعائ�ت 

جمال  اأي  ويف  ن��وع  اأي  م��ن  طلب  ب��اأي 

ويقوم  ال��ع��ائ���ت،  ه��ذه  ب��ه  تتقّدم  ق��د 

املعنية  الأركان  اإىل  مبعاجلته فيحيله 

وي�صت�صدر القرار املنا�صب يف �صاأنه، اإ�صافة 

اإىل الهتمام بكل امل�صك�ت التي قد 

تواجهها وحاجاتها.

هذا  بها  ُيعنى  التي  الن�صاطات  ومن 

ا: الق�صم حتديداً

لعائ�ت  ال��دوري��ة  ال��زي��ارات  تنظيم   -

ال�صباط �صهداء �صاحة ال�صرف يف الذكرى 

ويف منا�صبة عيَدي  ل��صت�صهاد،  ال�صنوية 

اإر�صال  يتّم  حيث  ال�صنة،  وراأ���ش  املي�د 

وفود من القيادة ومن القطعة التي كان 

ينتمي اإليها ال�صهيد، وذلك ل�إبقاء على 

ومواكبة  العائ�ت،  هذه  مع  التوا�صل 

حاجاتها وطلباتها ونقلها اإىل الأجهزة 

املعنية ومعاجلتها. كذلك، يتّم تنظيم 

)الذين  احلرب  معّوقي  لل�صباط  زي��ارات 

منا�صبة  يف  الفعلية(  اخلدمة  يف  زالوا  ما 

ا. الأعياد اأي�صاً

- تنظيم الحتفالت واإقامة احلف�ت 

اجلي�ش  ع��ي��َدي  منا�صبة  يف  ال��ف��ن��ي��ة 

وال�صتق�ل يف النوادي الع�صكرية، وتوزيع 

بالتن�صيق  الع�صكرّين  على  الدعوات 

مع مديرَتي التوجيه واملخابرات.

�صهداء  ذكرى  الق�صم  يحيي  كذلك، 

عيد  منا�صبة  يف  املناطق  يف  اجلي�ش 

وينّظم  عائ�تهم،  ح�صور  يف  اجلي�ش، 
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ال�صهداء  الع�صكرين  لأولد  احتفالت 

هدايا  يتخّللها  الأع��ي��اد  منا�صبة  يف 

اإىل  بالإ�صافة  رمزية،  مالية  وم�صاعدات 

اجلي�ش  عيد  منا�صبة  يف  �صنوي  احتفال 

يف  امل��ع��ّوق��ن  للع�صكرين  ��ا  ت��ك��رمياً

اخلدمة الفعلية.

الرتفيهية  ال��ن�����ص��اط��ات  تنظيم   -

املختلفة على مدار ال�صنة، التي تقرتحها 

وتقوم بها اجلمعيات الإن�صانية واخلريية 

فردية،  مببادرات  الأ�صخا�ش  من  وعدد 

وعائ�تهم  ال�صهداء  الع�صكرين  لأولد 

رح�ت  )م�صرحيات، غداء، خميمات، 

و�صفر، وعرو�ش ترفيهّية خمتلفة(.

يتابع اجلهاز كل مراحل تنفيذ هذه 

الن�صاطات، وي�صّهل كل ما يتعّلق بها؛ 

جهاز  اإىل  ا  طلباً املنّظمة  اجلهات  ترفع 

كل  املعني  الق�صم  فيتابع  الرعاية، 

ب�صاأن  قرار  اإ�صدار  اإىل  و�صولاً  التفا�صيل، 

الن�صاط املقرتح وتنفيذه.

املتعّلقة  القرارات  م�صاريع  تنظيم   -

هذه  ومنح  الجتماعية  بامل�صاعدات 

امل�����ص��اع��دات ع��ل��ى ال�����ص��ك��ل الآت����ي: 

ون�صف  �صهرية  اجتماعية  م�صاعدات 

ال�صهداء  الع�صكرين  لعائ�ت  �صنوية 

ب  ُتن�صَ مل  الذين  املتوّفن  والع�صكرين 

براتب  �صوا  ُيخ�صّ ومل  للخدمة  وفاتهم 

جمل�ش  قبل  من  وم�صاعدات  تقاعدي، 

الوزراء ل�صهداء �صاحة ال�صرف.

الق�صم  مي��ن��ح  ذل����ك،  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

م�����ص��اع��دات اج��ت��م��اع��ي��ة ل��ع��ائ���ت 

ومعّوقي  واملتوفن  ال�صهداء  الع�صكرين 

احلرب بناءاً على طلبات بعد اأخذ القرار 

للمعّوقن  �صهرية  م�صاعدات  املنا�صب: 

)يف اخلدمة الفعلية ويف التقاعد( الذين 

الطبي،  التاأهيل  مراكز  يف  يعاجلون 

بال�صلل  للم�صابن  �صنوية  وم�صاعدات 

الكامل  العملي  اأو  الن�صفي  اأو  الكلي 

يف  ال��غ��ري  م�صاعدة  اإىل  بحاجة  وه��م 

م�صاعدة  متنح  كما  �صوؤونهم.  تدبري 

الذين  احل���رب  م��ع��ّوق��ي  للع�صكرين 

ُيحالون على التقاعد.

كذلك، يوّزع الق�صم م�صاعدات مالية 

لهم  متنح  ال�صهداء  الع�صكرين  لورثة 

القرار  اأخذ  اأو مدنين بعد  من موؤ�ص�صات 

املنا�صب ب�صاأنها، اأو اأخرى مدر�صية �صنوية 

ا. مقّررة م�صبقاً

 

على �لعهد باقون

تغطية  اأّن  اإىل  ال��ن��ّوار  العميد  ي�صري 

خ�ل  م��ن  م��وؤّم��ن��ة  اخلم�ش  امل��ن��اط��ق 

ق�صم رعاية و�صوؤون اجتماعية موجود يف 

ق مع رئا�صة اجلهاز.  كل منطقة، ين�صّ

بكل  ا  ميّوماً �صج�ًّ  اجلهاز  ومي�صك 

ا  وخ�صو�صاً خدماته  م��ن  امل�صتفيدين 

الت�صال  خ�ل  من  ال�صهداء،  عائ�ت 

وا�صت�صدار  ال��دع��وات،  واإب�غهم  بهم 

تت�صّمن  لة  مف�صّ تنظيمية  مذكرات 

عمل الأجهزة املعنية يف اأي ن�صاط يخ�ّش 

خم��اب��رات،  )جتهيز،  ال��ع��ائ���ت  ه��ذه 

عديد، توجيه، و�صائل نقل...(.

اأي  عائلة  مع  اجلهاز  ق  ين�صّ كذلك، 

تذكاري  ن�صب  باإقامة  ترغب  �صهيد 

قيادة  م��ن  وبتوجيهات  ل�صهيدها، 

اجل��ي�����ش، ي��ت��ّم ت��ق��دمي م��ب��ل��غ م��ايل 

وم�صاعدات عينّية بوا�صطة فوج الأ�صغال 

امل�صتقّل للعائلة التي ترغب بذلك.

ك��م��ا ي�����ص��ت��ق��ب��ل اجل���ه���از ط��ل��ب��ات 

من  فرد  اأي  بها  يتقّدم  التي  التوظيف 

اأمور  اجلهاز  ويتابع  ال�صهداء،  عائ�ت 

تاأمن  ويحاول  فيح�صنهم  ال�صهداء  اأولد 

وبقدر  �ص�حياته  �صمن  حاجاتهم 

امل�صتطاع. وحن يعجز عن ذلك، يقوم 

بتوجيه ابن ال�صهيد اإىل املراجع املعنية 

ويوليه كل الهتمام ال�زم.

حديثه  النّوار  ج��ورج  العميد  ويختتم 

: يبلغ جمموع ال�صهداء يف اجلي�ش  قائ�اً

بن �صابط ورتيب وفرد، ووفق الت�صنيفات 

املعتمدة )�صهيد �صاحة ال�صرف، والواجب 

تاريخ  حتى  ا  �صهيداً  3940 واخل��دم��ة( 

املعّوقون  ُي�صاف  ه��وؤلء  واإىل   ،2017/1/1

يف  حياتهم  اأف��ن��وا  الذين  واملتقاعدون 

يف  اأم��ان��ة  ه��م  عائ�تهم  املوؤ�ص�صة... 

يعملون  اجلهاز  وع�صكرّيو  اأعناقنا، 

العائ�ت،  هذه  مع  ملل  ول  كلٍل  ب� 

وطيدة  ع�قات  ال�صنوات  عرب  بنوا  فقد 

املنا�صبات  جميع  يف  رافقوها  معها، 

والظروف، وباتوا يعرفون ك�ًّ منها حق 

ا ل��صتجابة  املعرفة، وهم م�صتعّدون دائماً

جهودنا  تبقى  فعلنا  فمهما  لطلباتها، 

التي  الت�صحيات  اأمام  ومتوا�صعة  قليلة 

قّدمتها هذه العائ�ت.

�أجهزة 

�لقيادة
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معهد للممّيزين

حديثه  لبكي  ال��ربوف�����ص��ور  ي�صتهل 

: كان املعهد ي�صتقطب منذ بداية  قائ�اً

اجلامعات  اأه��م  من  ت�مذة  تاأ�صي�صه، 

العمل  لأّن  عراقة،  واأكرثها  اللبنانية 

ال�صباب،  العام كان يجذب  يف القطاع 

ا،  ا واأّن الرواتب كانت جّيدة جداً خ�صو�صاً

دون  من  مبهنية  يعمل  الإداري  وكان 

التاأثر باأي �صغوطات. كانت اإدارة املعهد 

وبقي  املدنية،  اخل��دم��ة  ملجل�ش  تابعة 

ا حتى الت�صعينيات حن مّر بفرتة  نا�صطاً

البلد.  يف  العامة  الأو�صاع  ب�صبب  جمود 

العام  يف  حتّول  اأن  اإىل  ن�صاطه،  عاود  ثم 

�صة عامة  2000 من اإدارة مركزية اإىل موؤ�صّ

ذات �صخ�صية معنوية تتمّتع بال�صتق�ل 

املعهد  ا���ص��م  حت��ت  والإداري،  امل����ايل 

 Ecole Nationale ل����إدارة  الوطني 

وهو   ،D’administration - ENA
يخ�صع لو�صاية جمل�ش اخلدمة املدنية.

�صالحيات

الربوف�صور  يقول  املعهد  مهمات  عن 

ل���إدارة  الوطني  املعهد  ُيعنى  لبكي: 

على  العامة  ل���إدارات  موظفن  باإعداد 

العام  الإداري  امل����ك  ف��ئ��ات  م�صتوى 

)الثانية والثالثة والرابعة(. 

بتدريب موظفي  املعهد  يقوم  كذلك، 

العامة  واملوؤ�ص�صات  العامة  الإدارات 

امل�صمولة ب�ص�حيات جمل�ش  والبلديات 

مع  التعاون  اإىل  اإ�صافة  املدنية،  اخلدمة 

العربية  ال��دول  يف  العامة  الإدارة  معاهد 

والأجنبية التي ترتبط مع الدولة اللبنانية 

واملعلومات.  الثقافة  تبادل  باتفاقيات 

وال��ن��دوات  الج��ت��م��اع��ات  ينّظم  وه��و 

فروع  خمتلف  يف  والدرا�صات  والأبحاث 

ا  وكتباً من�صورات  وي�صدر  العامة،  الإدارة 

الإدارة  تهّم  موا�صيع  يف  وجم����ت... 

العامة وتعالج م�صاكلها.

يتاأّلف  اإدارة  جمل�ش  املعهد  اإدارة  يتوىّل 

نون  ُيعيَّ اأع�����ص��اء  وخم�صة  رئي�ش  م��ن 

مبر�صوم ي�صدر عن جمل�ش الوزراء.

�لتدريب هو �أ�صا�ش �لإ�صالح... 

اأهمية  على  لبكي  الربوف�صور  ي�صّدد 

ل�إدارة  الوطني  املعهد  يوؤّديه  الذي  الدور 

املهنة  باأخ�قيات  الإداري��ن  حت�صن  يف 

تن�صيط  بهدف  �صواء،  حّد  على  واملعرفة 

ومكافحة  الإداري  الإ���ص���ح  عملية 

الف�صاد.

يقت�صي  الإداري  الإ�ص�ح  اأّن  �صحيح 

تنفيذه  ل��ك��ّن  �صيا�صي،  ق���رار  وج���ود 

اأكّفاء،  اإىل موظّفن  بحاجة 

اخت�صا�ش  اأ�صحاب  �صّفافن، 

رفيع،  مهني  م�صتوى  وذوي 

لإعادة النظر يف الهيكليات 

والت�صريعات،  وال�ص�حيات 

لذا  امل��ط��ل��وب،  العمل  واأداء 

تعترب عملية الإ�ص�ح الإداري 

اإعداد:

ندين �لبلعة خري�لله

�إد�ر�ت 

وموؤ�ش�شات
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املعهد ال�طني للإدارة

من هنا تبد�أ 

عملية �لإ�صالح �لإد�ري دولة  دعائم  �إر�صاء  �إىل  عهده،  خالل  �صهاب  فوؤ�د  �لرئي�ش  �صعى 

�لقت�صادي  �لعالمِ  فدعا  لبنان.  يف  �لعامة  �لإد�رة  وحتديث  �ملوؤ�ص�صات 

�صة »�إيرفد« ورئي�صها،  و�لإمنائي �لأب لوي�ش جوزف لوبريه، من�صئ موؤ�صّ

ونتج  و�لجتماعية.  �لقت�صادية  لالأو�صاع  �صامل  م�صح  بعملية  للقيام 

�إمنائي كان �لأول من نوعه يف لبنان، وهو ما  عن ذلك و�صع برنامج 

ُعرف بخطة بعثة »�إيرفد«. ويف هذ� �ل�صياق، �أ�صدر �لرئي�ش �صهاب 150 

مر�صوًما ��صرت�عًيا من بينها مر�صوم �إن�صاء �ملعهد �لوطني لالإد�رة و�لإمناء، 

يف �لعام 1959.

كان  لبنان،  يف  �لإد�ر�ت  تنمية  يف  ودوره  �ملعهد  هذ�  �إىل  �أكرث  للتعّرف 

لـ»�جلي�ش« لقاء مع رئي�ش جمل�ش �إد�رته �لربوف�صور جورج لبكي.



مت�زمة مع تدريب الإدارين.

اإىل ذلك، ت�صهد الإدارة اليوم ثورة هائلة، 

وبات  دائ��م،  تطّور  يف  هو  الإدارة  فعلم 

ي�صّم مفردات جديدة مل تكن موجودة 

الإلكرتونية،  احلكومة  مثل:  ا،  �صابقاً

النظر  اإعادة  الإدارية،  املعام�ت  تب�صيط 

اإدارة  م��ن  الن��ت��ق��ال  بالهيكليات، 

املوّظفن اإىل اإدارة املوارد الب�صرية، حتفيز 

للحاجات  التخطيط  ال��ع��ام،  امل��وظ��ف 

كوادر  واإع��داد  امل�صتقبلية،  الوظيفية 

اإنها  لت�صّلمها...  بالكفاءة  تتمّتع 

عملية متوا�صلة.

الت�صعينيات  منذ  الإدارة  حتّولت  فقد 

تكتفي  تقليدية  اإدارة  من  اليوم  وحتى 

اإدارة  اإىل  والأنظمة،  بالقوانن  بالتقّيد 

تتوّخى حتقيق الأهداف املر�صومة واأف�صل 

يح�صل  اأن  املواطن  حق  فمن  النتائج. 

على اأف�صل خدمة، باأ�صرع وقت، واأف�صل 

نوعية، وباأقل كلفة ممكنة. وللو�صول 

اإىل هذه النتائج ل بد من اإعداد الإدارين.

�أ�صاليب �لتدريب

م��ن  امل���ع���ه���د  ال���ت���دري���ب يف  ي���ت���ّم 

الأ�صا�صي  الإع����داد  ط��ري��ق��َت��ن:  خ���ل 

والتدريب   )Formation Initiale(

.)Formation Continue( امل�صتمّر

الإعداد الأ�صا�صي يتابعه املوظفون اجلدد 

جمل�ش  اأجراها  مباراة  يف  جنحوا  الذين 

اإىل  يحتاجون  وه��وؤلء  املدنية.  اخلدمة 

من  فاإن  �صنَتن.  لفرتة  ميتّد  قد  تدريب 

تدريب  للمعهد،  الأ�صا�صية  املهمات 

الط�ب الذين ينجحون يف مباراة الفئة 

َحَملة  )م��ن  العامة  الإدارة  يف  الثانية 

يعادلها(.  ما  اأو  احلقوق  يف  الإج���ازات 

ويلتحقون  دوائر،  روؤ�صاء  ي�صبحون  وهوؤلء 

بالإدارات العامة املركزية )الوزارات(.

ينّظم  امل�صتمّر،  بالتدريب  يتعّلق  يف ما 

ع  املعهد دورات تتيح ملن يتابعها باأن ُيرفَّ

اإىل فئة اأعلى. فبعد متابعة دورة تدريبية 

ج��دول  على  ا�صمه  ُي���درج  امل��ع��ه��د،  يف 

امل�صالح  روؤ�صاء  اختيار  ويتّم  الرتفيع. 

من بن روؤ�صاء الدوائر الذين اأمّتوا دورة 

الرتفيع هذه يف املعهد.

تدريبية  دورات  ا  اأي�صاً املعهد  ينّظم 

العامة،  �صات  املوؤ�صّ خمتلف  مل�صلحة 

ما  يف  �صة  املوؤ�صّ مع  التن�صيق  ويتّم 

ينطلق  الذي  التدريب  برنامج  خ�ّش 

من حاجاتها التدريبّية. 

�صة مو�د متخ�صّ

وحديثة،  ع��دي��دة  ال��ت��دري��ب  م���واد 

الإدارة  ع��ل��م  اإىل  ف��ب��الإ���ص��اف��ة 

مثل:  مواد  هناك   ،Management
ال�صغط،  حتت  الإدارة  اجل�صد،  لغة 

يف  الإب����داع  امل��وظ��ف،  حميط  اإدارة 

�صة،  الإدارة... وجميعها مواد متخ�صّ

ا اإىل املناهج ومعظمها  دخلت حديثاً

�ش حتى يف اأهم معاهد الإدارة.  ل ُيدرَّ

جامعّيون،  اأ�صاتذة  بالتدريب  يقوم 

الإدارة  جمال  يف  وق��ادة  كبار  وق�صاة 

)يف اخلدمة اأو متقاعدين(، واأ�صخا�ش 

خربة  وميلكون  بالإبداع  يتمّيزون 

وا�صعة. 

دور�ت فريدة

ف��ري��دة  دورات  ال��ي��وم  امل��ع��ه��د  ي��ن��ّظ��م 

الدبلوما�صين  دورة  مثل  نوعها،  من 

اخلدمة  جمل�ش  م��ب��اراة  يف  الناجحن 

املدنية، وهي الدورة الأوىل من نوعها منذ 

تابع   ،1964 العام  ففي  املعهد.  تاأ�صي�ش 

وريا�ش  مو�صى  دبلوما�صيون عرب )عمرو 

حما�صرات  جمموعة  وغريهم(،  جمعة 

فتكت�صب  احلالية  ال���دورة  اأّم���ا  فيه. 

من  امل���واد  �ش  تخ�صّ م��زدوج��ة:  اأهمية 

جهة، والتدريب من جهة اأخرى.

تت�صّمن هذه الدورة املواد الآتي ذكرها: 

اإدارة  العامة،  والع�قات  الربوتوكول 

البعثات الدبلوما�صية، مالية ال�صفارات، 

 Savoir - vivre القن�صلية،  اأع��م��ال 

يف  ���ش  ُت��درَّ ل  م��واد  وكلها   Etiquette
يدّرب  بل  جامعية،  اأو  تقليدية  كتب 

عملية  خ��ربات  ذوي  اأ�صخا�ش  عليها 

وعلمية. من هنا جلاأ املعهد اإىل التعاون 

ا  عدداً وّفر  الذي  لبنان  �صفراء  منتدى  مع 

الطالب  ُيغنون  املتقاعدين  ال�صفراء  من 

بعلمهم وخربتهم يف هذا املجال، اإ�صافة 

�صن يف  اإىل ال�صتعانة بجامعين ومتخ�صّ

اأخرى، كالإدارة العامة واملرا�ص�ت  مواد 

الإدارية.

كل  نهاية  يف  اإف���ادات  املعهد  يعطي 

يتحّول  اأن  لبكي  الربوف�صور  وياأمل  دورة، 

�صة جامعّية تعليمّية يف الإدارة،  اإىل موؤ�صّ

من  املا�صرت  اإج��ازة  ت��وازي  فيه  فالدرو�ش 

حيث عدد املواد.

�صروط �للتحاق باملعهد

والرتبة  بالفئة  تتعّلق  �صروط  هناك 

اإدارة  موافقة  اإىل  بالإ�صافة  والأقدمية، 

ثّمة  باملعهد.  التحاقه  على  امل��وظ��ف 

جداول ت�صّم اأ�صماء من ي�صتوفون ال�صروط، 

للتجاوب  طاقاته  باأق�صى  يعمل  واملعهد 

�إد�ر�ت 

وموؤ�ش�شات
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م��ع احل��اج��ات، وفق 

برامج تدريبّية بع�صها 

ميتّد حتى العام 2018. 

وي�����ص��ي��ف ل��ب��ك��ي: 

ي�صبح  اأن  ه��دف��ن��ا 

���ا  ال���ت���دري���ب اإل���زام���ياً

جل���م���ي���ع م��وظ��ف��ي 

ال���ق���ط���اع ال���ع���ام، 

ف��ي��ت��ح��ّق��ق اإ���ص���ح 

وحقيقي  فعلي  اإداري 

اأ�صحاب  مع  بالتعاون 

القرار.

�تفاقية مع �جلي�ش

ا  حديثاً املعهد  وّق��ع 

�صة  املوؤ�صّ مع  اتفاقية 

ال��ع�����ص��ك��ري��ة ي��ت��ّم 

مب��وج��ب��ه��ا ال��ت��ع��اون 

ب����ي����ن����ه����م����ا م���ن 

خ�����ل ط��ري��ق��َت��ن، 

العمل  ور����ش  الأوىل، 

ال��ت��ي ُت��دع��ى اإل��ي��ه��ا 

والإدارات  املوؤ�ص�صات 

دورات  والثانية  اجلي�ش.  ومنها  املعنية، 

»املفاو�صات  جمال  يف  اأولها  �صة،  متخ�صّ

بداأ  وقد  الدولية«،  الع�قات  يف  الفّعالة 

العمل بها.

ا  ه���ذه ال����دورة ف��ائ��ق��ة الأه��م��ي��ة ن��ظ��راً

بعدد  اجلي�ش  ت��رب��ط  ال��ت��ي  للع�قات 

امُلربمة  الدولية  والتفاقات  ال��دول،  من 

يتابع  جم��الت.  ع��ّدة  يف  وبينها،  بينه 

من  ال�صباط  ع�����ص��رات  ال����دورات  ه��ذه 

وال��ه��دف  اجل��ي�����ش،  وح����دات  خمتلف 

التفاو�ش.  مهارات  اكت�صاب  هو  منها 

هذه  يف  ال�صباط  يتابعها  التي  امل��واد  اأّم��ا 

فهي  اأ�صبوَعن،  على  متتّد  التي  ال��دورة 

املعاهدات  العام،  الدويل  القانون  الآتية: 

لغة  الدبلوما�صية،  الع�قات  الدولية، 

البديلة  الو�صائل  التفاو�ش،  يف  اجل�صد 

القيادية  ال�صخ�صية  ال��ن��زاع��ات،  حل��ل 

والدولية،  املحلية  املفاو�صات  للمفاو�ش، 

واآلية و�صع التفاقات.

ويوؤّكد الربوف�صور لبكي اأن التعاون 

التفاق  وه��ذا  م�صتمّر،  اجلي�ش  مع 

اخل��ربات  تبادل  اأم��ام  املجال  يفتح 

العمل  ور����ش  وتنظيم  التعليمية 

واملوؤمترات امل�صرتكة.

�تفاقيات �أخرى

الربوف�صور  ي�صيف  �صبق،  م��ا  اإىل 

مع  اتفاقيات  وّقعنا  لقد  لبكي: 

دول اأجنبية لتبادل الأ�صاتذة واخلرباء 

نحاول  وامل��وؤمت��رات.  التعليمية  ب��امل��واد 

تفعيل هذه التفاقيات ولكن تركيزنا 

الإدارات  ع��ل��ى  ه��و  الأوىل  ب��ال��درج��ة 

فدورنا  اللبنانية،  العامة  واملوؤ�ص�صات 

الإدارات  العمل يف خدمة هذه  الرائد هو 

الدولية.  الع�قات  مع  بالتوازي  املحلية 

اأخ��رى  اتفاقيات  توقيع  ب�صدد  ونحن 

من  عدد  ومع  لبنان  �صفراء  منتدى  مع 

اللبنانية،  واجلامعة  العامة  املوؤ�ص�صات 

لتبادل اخلربات والتجارب.

ا  ويختم الربوف�صور لبكي حديثه م�صرياً

اأداة  هو  ل����إدارة  الوطني  املعهد  اأن  اإىل 

يبقى  الذي  الإمنائي  العمل  يف  اأ�صا�صية 

املواطنن  ل�صهر  والوحيدة  املثلى  الو�صيلة 

تنت�صر  فحن  واح��دة.  وطنية  بوتقة  يف 

ي�صعرون  النا�ش،  ب��ن  التنمية  ثقافة 

ويتخّلون عن  والأمان،  وامل�صاواة  بالعدالة 

املطلق  الولء  مل�صلحة  للطوائف  ولئهم 

للوطن.
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اإعداد: ندين البلعة خريالله

حتقيق 

ع�سكري
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االن�����ض��ب��اط وامل��ن��اق��ب��ي��ة 

عليها  بني  ثوابت  وال�ضجاعة... 

قائد  فيه  يرى  الذي  املغاوير  فوج 

قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�ش 

تبلغ  التي  ل�»البطولة  جت�ضيًدا 

التهّور،  دون  من  املغامرة  حدود 

مع  اأحياًنا  تّتحد  التي  وال�ضالبة 

التي  التناف�ش  وروح  الق�ضوة... 

لكنها  والتفّوق،  التطور  حتاكي 

تبقى بعيدة عن الت�ضابق واالأنانية 

وحب الظهور«. 

فوج املغاوير

كتيبة باتت 

فوًجا �سّجل 

البطوالت

طاقات ا�ضتثنائية 

لع�ضكريني مبدعني

املغوار: خاّلق ومبدع

ب�أنف�سهم  املغ�وير  فوج  ع�سكرّيو  يثق 

ب�عتم�دهم  ويتب�هون  �ستهم،  ومبوؤ�سّ

الرغم  فعلى  ال�سخ�سية،  قدراتهم  على 

ميلك  ال�سعبة،  ال��ظ��روف  ك��ل  م��ن 

من  ت�ستفيد  خ��ّ�ق��ة  ط���ق���ت  ال��ف��وج 

وعلى  متوا�سعة.  ك�نت  مهم�  امل��وارد 

املتق�عد حممود  الركن  اللواء  حّد قول 

»املغوار  الفوج،  �س  موؤ�سّ �سرغم،  اأبو  طي 

وب�تت  لدورات ق��سية  هو ط�قة خ�سعت 

»يجمع  ولأنه  عن��سر«،  خم�سة  ت�س�وي 

يف مع�رفه كل الخت�س��س�ت واملج�لت 

ج�سدية  موؤه�ت  وميلك  الع�سكرية، 

ي�سفه  كم�  ا�ستثن�ئية«،  وعقلية 

)ق�ئد  �س�هني  جه�د  املتق�عد  العميد 



�س�بق للفوج(.

الفوج  ق�ئد  يتحّدث  الروحية  بهذه 

عن  القبي�تي  م���رون  الركن  العقيد 

»اجلي�س«  مع  لق�ئه  يف  ويوؤّكد  فوجه، 

�سوى  املغ�وير  يف  ي�سمد  ول  ي�ستمر  ل  اأنه 

كم�  وامل��ب��دع.  اخل���ّ�ق  الع�سكري 

الفوج  التي ي�سهده�  الور�سة  يخربن� عن 

التدريب�ت  وعن  املج�لت،  خمتلف  يف 

الع�سكري  له�  يخ�سع  التي  اخل��سة 

م�ستعيًدا  املغوار، 

املهم�ت  ���س��ري��ط 

ال����ت����ي ن���ّف���ذه���� 

ال������ف������وج ع��ل��ى 

الأرا�سي  خمتلف 

اللبن�نية.

ا�ضتثنائية طاقة 

العقيد  يتحّدث 

القبي�تي  الركن 

ع��ن م��وا���س��ف���ت 

ب�تت  التي  املغوار 

معروفة،  ث��واب��ت 

يتمّتع  ق����ئ���ً�: 

امل�����غ�����وار ب�����روح 

ع�لية  م��ع��ن��وي��ة 

التي  املهم�ت  اأن���واع  من  يكت�سبه� 

بقول  وي�ست�سهد  وخطورته�.  ينّفذه� 

احلّتي  م�رون  املتق�عد  الركن  للعميد 

مدر�سة  �س  وموؤ�سّ الت��سعة  املغ�وير  )دورة 

اأن   :)1992 اخل��سة  وال��ق��وات  املغ�وير 

بل  امتي�ًزا  »لي�س  فهذا  مغواًرا  تكون 

ونكران  للتوا�سع  و���س��ع���ًرا  م�سوؤولية 

الذات والط�عة...«.

القبي�تي  ال��رك��ن  العقيد  وي�سيف 

حتقيق 

ع�سكري
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� ب�لقدرة الع�لية  ق�ئً�: يتمّيز املغوار اأي�سً

يف  ونه�ًرا  ليً�  والعمل  التحّمل،  على 

ميتلك  وه��و  �سعبة.  حي�تية  ظ��روف 

لي�قة بدنية مرتفعة وخّفة حركة لنقل 

عت�ده، اإ�س�فة اإىل احرتافه التع�ي�س مع 

موارد  من  وال�ستف�دة  ال�سعبة،  البيئ�ت 

الطبيعة.

من   � ف�ئ�سً ميلك  املغوار  اأّن  ويوؤّكد 

حّل،  اأينم�  يفر�سهم�  والرهبة  القوة 

يظن  ك��م���  م��ت��ه��ّوًرا  لي�س  ول��ك��ن��ه 

وامله�رات  القوة  ي�سقل  اإّنه  بل  البع�س، 

اأي�م  وي�سيطر عليه� يف  التي ميلكه�، 

التي  تدريب�ته  ال�سلم من خ�ل طبيعة 

اإىل  و�سوًل  والتفكري،  الرتكيز  تخّوله 

التنفيذ يف اأ�سعب الظروف.

الفوج هيكلية 

يف  ملحوًظ�  تطوًرا  املغ�وير  فوج  �سهد 

وعت�ده،  وعديده  وتدريب�ته،  هيكلّيته، 

وهو  الأ�س��سية  بلور مهّمته  التطّور  وهذا 

بقي�دة  مب��سرًة  ترتبط  م�ستقّلة  وحدة 

اجلي�س.

الفوج  ق�ئد  من:  الهيكلية  تت�ألف 

م�س�ة،  �سراي�  و5  ف��روع،  و5  وم�س�عده، 

�سرية  م��درع���ت،  �سرية  دع��م،  و�سرية 

و�سرية  جبلي  قت�ل  �سراي�   3 ا�ستط�ع، 

قي�دة وخدمة. 

القت�ل  و���س��راي���  ال���س��ت��ط���ع  ���س��ري��ة 

وقد  الفوج،  يف  ن�سبًي�  حديثة  اجلبلي 

مهّم�ت  اإىل  احل���ج��ة  لتلّبي  اأن�سئت 

حمّددة.

اال�ضتطالع �ضرية 

ال�ستب�قية  املهم�ت  طبيعة  اىل  نظًرا 

املغ�وير على خمتلف  ينّفذه� فوج  التي 

احل�جة  ب���رزت  اللبن�نية،  الأرا����س���ي 

لإ�س�فة �سرية ا�ستط�ع اإىل الهيكلية 

ال��ق��رار  وات��خ��ذ  ل��ل��ف��وج،  التنظيمّية 

 .2016 الث�ين  ك�نون   13 يف  ب�إن�س�ئه� 

ال�ستع�م  ت�أمني  ال�سرية  ه��ذه  مهمة 

وهذا  الفوج  قي�دة  مل�سلحة  الع�سكري 

من  املراحل،  جميع  ي�سمل  ال�ستع�م 



العملي�ت  اأمر  وو�سع  التخطيط  مرحلة 

ي�سّهل  م���  وه��ذا  التنفيذ.  اإىل  و���س��وًل 

ب�لقوى  واملن�ورة  اجلهد،  تركيز  عملية 

القي�دة  يبقي  كم�  املف�ج�أة،  وتف�دي 

على اّط�ع ب�ملتغرّيات التي تطراأ.

ل ينتهي عمل هذه ال�سرية مع انته�ء 

بعد  ي�ستمّر حتى  بل  القت�لية،  املهم�ت 

وهي  متركزه�،  بقعة  اإىل  القوى  عودة 

ك�أي �سرية مغ�وير ع�دية تنّفذ املهم�ت 

العتي�دية. القت�لية 

ث�ث  من  ال�ستط�ع  �سرية  تت�ألف 

ف�س�ئل:

جمع  مهمته�  ا�ضتطالع:  ف�ضيلة   -

التخّفي  ع��رب  ال��ع��دو  ع��ن  امل��ع��ل��وم���ت 

ب�سكٍل  ومط�ردته  خطوطه،  واخ��رتاق 

قت�لية  تقني�ت  ب������س��ت��خ��دام  ���س��ري، 

جمع  يف  متطّورة  وجتهيزات  متقّدمة 

واإر�س�له� وحم�يته�. املعلوم�ت 

اأره�ط  - ف�ضيلة قّنا�ضة: موؤلفة من عّدة 

ق��ن�����س، ت��ع��م��ل ب��ط��ري��ق��ة لم��رك��زي��ة 

بقدرة  وتتمّيز  ال��ظ��روف،  خمتلف  يف 

ليً�  الأه��داف  اكت�س�ب  على  ع�لية 

ومع�جلته� بدّقة متن�هية.

يف   � خ��سً تدريًب�  تت�بع  دهم:  ف�ضيلة   -

تخلي�س  الإره����ب،  مك�فحة  جم���ل 

ال��ره���ئ��ن وال��ق�����س���ء ع��ل��ى الأه����داف 

 High Value الع�لية  القيمة  ذات 

.Targets- HVT
���س��ري��ة ال���س��ت��ط���ع ه�����ذه، وم��ن��ذ 

ين  وتقّدم م�ستمرَّ اإن�س�ئه�، هي يف تطّور 

حملًي�  التدريب،  �سعيد  على   � وخ�سو�سً

بن�ًء على  اأجنبية  وب�إ�سراف فرق تدريب 

القوات  م��ن:  م��ع ك��ل  ب��روت��وك��ولت 

القن�س  جم���ل  يف  الربيط�نية  اخل��سة 

والفرن�سية  وال���س��ت��ع���م،  وامل��داه��م��ة 

ب�ل�سور  امل��ع��ل��وم���ت  ع��ل��ى  للح�سول 

ا�ستخدام  خ���ل  م��ن  املب��سر  وال��ب��ث 

تقني�ت متطّورة، والأمريكية يف جم�ل 

ال�ستط�ع وا�ستخدام الأجهزة املتطّورة 

يف هذا املج�ل.

ممّيزة،  جتربة   � اأي�سً للفوج  ك�ن  وقد 

الأوىل يف  وللمرة  الفر�سة،  �سنحت  حيث 

اجلي�س، لإر�س�ل �س�بط من الفوج ملت�بعة 

بريط�ني���،  يف  قن�س  ف�سيلة  اآم��ر  دورة 

لأي  ع���دًة  ي�سم��ح  ل  اأّن��ه  العل��م  م��ع 

ه��ذه  مث��ل  مبت�بع��ة  اأجنب��ي  �س�ب��ط 

ال��دورة.

ب�لتجهيزات  ال�سرية  ه��ذه  وتتمّيز 

يف  ي�س�هم  الذي  املتطّور  والعت�د  احلديثة 

وجهوزيتهم  ع�سكرييه�  خ��ربة  رف��ع 

روؤية  ومن�ظري  قن��س�ت،  من  القت�لية، 

 Laser ليلية، ومن�ظري حرارية، واأجهزة

وقد  وغريه�.  متطورة  ات�س�ل  واأج��ه��زة 

اأثبتت فع�ليته� من خ�ل م�س�ركته� 

الفوج  نّفذه�  التي  املهم�ت  خمتلف  يف 

يف خمتلف املن�طق.

�ضرايا القتال اجلبلي

قت�ل  �سراي�   3  � اأي�سً املغ�وير  فوج  ي�سّم 

الع�م  يف  الأوىل  ال�سرية  �ست  ت�أ�سّ جبلي، 

اإب��راه��ي��م  ثكنة  يف  وتتمركز   1998

 2006 الع�م  يف  والث�نية  الع�قورة،  �سلوم- 

رحمة-  يو�سف  ثكنة  يف  وتتمركز 

الأرز، والث�لثة يف الع�م 2011 وتتمركز يف 

ثكنة ال�سخور- اللقلوق.

اجلبلية  الطبيعة  م��ع  الت�أقلم  اإن 

وال��ت��م��ك��ن م��ن ال��ق��ت���ل يف اجل��ب���ل، 

يتطّلب خ�سوع ع�سكرّيي هذه ال�سراي� 

دورة  ت�أهيل،  دورة  الآت��ي��ة:  للتدريب�ت 

 ،)BSM( ت�أ�سي�سّية يف التزلج الع�سكري

 ،)BAM( واأخرى يف الت�سّلق الع�سكري

قت�ل  �سرية  اآمر  جبلية،  جمموعة  اآمر 

جبلي، ودورة تكتية يف القت�ل اجلبلي.

يتقن  الدورات،  مت�بعة كل هذه  بعد 

اجتي�ز  الآتية:  امله�رات  اجلبلي  العن�سر 

تنفيذ  من  للتمكن  العوائق  خمتلف 

خمتلف  يف  اجلب�ل  يف  العي�س  املهّمة، 

واجلوع،  الربد  مع  التكّيف  الظروف، 

ظ��روف  يف  العن��سر  واإدارة  ال�سيطرة 

وا�ستعم�ل  والقت�ل  ق��سية،  طبيعية 

حتقيق 

ع�سكري
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خمتلف الأ�سلحة يف اجلب�ل.

اإىل ج�نب املهم�ت القت�لية العتي�دية 

اأخرى،  مغ�وير  �سرية  تنّفذه� ك�أي  التي 

القت�ل اجلبلي ب�ملهم�ت  ف �سراي�  ُتكلَّ

الآتية:

القي�دة  وتزويد  وا�ستط�ع  مراقبة   -

معلوم�ت عن العدو من خ�ل ال�سيطرة 

مبظلة  والتحليق  امل��رت��ف��ع���ت  على 

اله�سب�ت.

- القت�ل يف اجلب�ل يف خمتلف الظروف 

عت�ًدا  مزّود  اجلبلي  ف�لعن�سر  املن�خية، 

ال��دوري���ت  تنفيذ  من  ميّكنه   � خ��سً

والكمني والإغ�رة واملبيت.

اأم�كن  يف  ع�لقني  مدنيني  اإنق�ذ   -

عن  الأخ��رى  �س�ت  واملوؤ�سّ القوى  تعجز 

� يف ال�ست�ء. الو�سول اإليه�، خ�سو�سً

يف  امل��دن��ي��ني  م��ع  ب��ط��ولت  تنظيم   -

الع�قة  لتوطيد  و�ست�ًء،  �سيًف�  اجلب�ل 

بني اجلي�س واملجتمع والع�سكريني.

تنظيف  يف  ال�سي�حة  وزارة  م�س�عدة   -

الأم�كن الأثرية.

الإ�س�رة  لأجهزة  و�سل  �سلة  ت�أمني   -

العدو  يدمر  عندم�  اأو  احل��رب،  ح�لة  يف 

مب�ين الت�س�لت والإ�س�رة.

- امل�س�عدة يف متوين العن��سر ال�سديقة 

ب�ملحروق�ت  العوا�سف،  ب�سبب  املعزولة 

والتغذية.

املهمات �ضريط 

ت�سهد  اللبن�نية  الأرا���س��ي  جميع 

خ��س  الذي  املغ�وير  فوج  بطولت  على 

وت�سّدى  املع�رك،  اأ�سر�س  ت�أ�سي�سه  منذ 

اأح��رج  يف  وت��دّخ��ل  امل�سّلحني  لأع��ن��ف 

حّل،  اأينم�  اأنه  ف�أثبت  واأدّقه�.  املواقف 

املخ�لفون.  وارتدع  والأم�ن  النظ�م  �س�د 

نّفذ  خ��سه�،  التي  املع�رك  واإىل 

قت�لية  م��ه��م���ت  ال��ف��وج 

اأمنية  ومهم�ت  ع�دية 

ودورّي��������ت ع��ل��ى م��ّر 

ال�سنوات:

تنفيذ   :1968  -

اللبن�نية  احل����دود  ح��م���ي��ة  م��ه��م��ة 

من  امل�سّلحني  ت�سّلل  ومنع  اجلنوبية، 

واإليه�،  املحتّلة  الفل�سطينّية  الأرا�سي 

�سقط خ�له�  دارت مع�رك �س�رية  وقد 

�سهداء للفوج.

من  م�سّلحة  عن��سر  منع   :1973  -

ال�سيطرة على املدينة الري��سية وتخريب 

من�س�آته�.

ع�س�ب�ت  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س   :1974  -

م�سّلحة خطرية يف طرابل�س.

- 1986-1990: تنفيذ مهم�ت خمتلفة 

يف منطقة جبل لبن�ن. 

��سة يف �سرق  - 1991: تنفيذ مهمة ح�سّ

انت�س�ر  عملية  جن���ح  اإىل  اأّدت  �سيدا 

اجلي�س يف اجلنوب.

انت�س�ر عم�ين  1992: تنفيذ مهمة   -

يف ال�س�حية اجلنوبية.

ال��ع��دو  واإب�����رار  اإن����زال  م��ن��ع   :1993  -

الإ���س��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى ���س��واط��ئ اجل��ن��وب 

)الزهراين وحميطه�(.

بلدَتي  خ��راج  يف  مداهم�ت   :1995  -

لتوقيف  البق�ع  يف  وحورتع�  بريت�ل 

ا�ستب�ك�ت  اأثر  على  م�سّلحني 

ع�ئلية.

مهمة  تنفيذ   :1998  -

عني  منطقة  يف  اأمنية 

بور�س�ي- بعلبك.

م���ط����ردة   :2000  -

يف  خطرين  م�سّلحني 

ال�سنية. منطقة 

م��داه��م��ة   :2003  -

مطلوبني يف بلدة حورتع� 

وخ��راج��ه��� وم��ط���ردت��ه��م، 

حيث مّت �سبط كمي�ت كبرية 

من املخدرات والأ�سلحة.

حم�ية  يف  ال��ف��وج  ���س���ه��م   :2005  -

اأم�ن  على  واحلف�ظ  وال�ستقرار  الأمن 

الرئي�س  اغتي�ل  اأثر  على  املتظ�هرين 

الأمن  اإىل حفظ  اإ�س�فة  رفيق احلريري، 

خ�ل النتخ�ب�ت.

يف  حربية  عملي�ت  تنفيذ   :2007  -

خميم نهر الب�رد وخو�س اأ�سر�س املع�رك 

ال�س�رية �سّد م�سّلحي التنظيم الإره�بي 

الق�س�ء  اإىل  اأّدى  م�  الإ���س���م«،  »فتح 

عليهم.

يف  وم��داه��م���ت  اأم��ن  حفظ   :2009  -

املخّلني  وم���ح��ق��ة  ال��ب��ق���ع  منطقة 

وامل��ط��ل��وب��ني ل��ل��ع��دال��ة وت��وق��ي��ف��ه��م، 

والذخ�ئر  الأ�سلحة  وم�س�درة كمية من 

وال�سي�رات امل�سروقة واملخدرات.

ومط�ردة  مداهم�ت  تنفيذ   :2010  -

منطقة  يف  وت��وق��ي��ف��ه��م  م��ط��ل��وب��ني 

من  عدد  على  اعتدائهم  بعد  البق�ع 

الع�سكريني وقتلهم، وقد مّتت م�س�درة 

والذخ�ئر  الأ�سلحة  من  كبرية  كمية 

واملخدرات.
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لوقف  الأمنية  القوى  م��وؤازرة   :2011  -

متّرد يف �سجن رومية.

- 2013: مه�جمة جمموع�ت م�سّلحة 

يف منطقة عربا- �سيدا.

- 2014: مه�جمة جمموع�ت م�سّلحة 

الإره���ب��ي  »داع�����س«  لتنظيم  ت�بعة 

وعك�ر،  وطرابل�س  عر�س�ل  ج��رود  يف 

وا�ستع�دة النق�ط املحتّلة وفر�س ال�سيطرة 

على هذه املن�طق.

منطقَتي  يف  مهمة  تنفيذ   :2015  -

اأثره�  على  مّت  الوا�سعة،  ودار  ال�سراونة 

مع�مل  وت��دم��ري  م��ط��ل��وب��ني  ت��وق��ي��ف 

كبت�غون.

ال�سنوات  خ���ل  ال��ف��وج  ���س���رك  وق��د 

م�حقة  عملي�ت  خمتلف  يف  امل��سية 

حم�ية  ويف  املخدرات،  وجت�ر  املطلوبني 

.� اأي�سً النتخ�ب�ت الني�بية والبلدية 

خربة  من  زادت  املهم�ت  ه��ذه  كل 

قي�دته  واأّن   � خ�سو�سً الفوج،  ع�سكرّيي 

املهمة  تقومي  على  ب��ستمرار  تعمل 

خ�ل  من  اإيج�بي  ب�سكٍل  وا�ستغ�له� 

خطط  وبن�ء  الأخ��ط���ء  من  ال�ستف�دة 

تدريب تتن��سب واحل�ج�ت القت�لية.

التدريب ثم التدريب...

من  اإنط�ًق�  املغ�وير  تدريب�ت  ُتقّرر 

اأنواع احلرب وتكتيك�ته� وخططه�، 

والكمني،  والإغ����رة  الت�سّلل  وت�سمل، 

حترير  القن�س،  العدو،  عند  التخريب 

الره�ئن وعملي�ت اأخرى �سّرية. ف�ملغوار 

اأهداف  �سّد  جريئة  قت�لية  اأعم�ًل  ينّفذ 

اإرب�ك  العدو احليوية ويف العمق، بهدف 

ال�سيطرة،  واإفق�ده�  العدو  ه��ذا  قي�دة 

��سة، تدمري  وب�لت�يل م�سك النق�ط احل�سّ

معلوم�ت  وجلب  مدفعيته  م��راك��ز 

وقت  يف  ا�ستثم�ره�  ليتّم  للقي�دة  عنه 

لحق. وي�س�ف اإىل ذلك، ت�أمني الظروف 

املن��سبة لعمل القوات ال�سديقة الرئي�سة 

العملية  اأه��داف  لتحقيق  امليدان،  يف 

الكربى. الع�سكرية 

الفوج  يف  التدريب  ا�سرتاتيجية  ترتكز 

وذلك  واللوج�ستية،  الب�سرية  املوارد  على 

درجة  وبلوغ  والتقّدم  التطّور  لتحقيق 

واملعنوية.  امل�دية  اجلهوزية  من  ع�لية 

القوى  اليومي لهذه  العمل  ف�لتدريب هو 

التقني�ت  �سقل  اإىل  ويهدف  اخل��سة، 

وزي�دة  املغوار  ميلكه�  التي  والقدرات 

خرباته.

مع  ب�لتع�ون  الفوج  يف  التدريب  يتّم 

فرق اأجنبية:

- القوات اخلا�ضة االأمريكية: تدريب �سراي� 

التكتية،  املهم�ت  تنفيذ  على  الفوج 

الإ�سع�ف  القن�س،  املتق�رب،  القت�ل 

امليداين، واآمر ح�سرية.

- القوات اخلا�ضة الربيطانية: تدريب �سرية 

وتنفيذ  ال�سنة،  مدار  على  ال�ستط�ع 

دورات اإ�سع�ف ميداين متقّدم.

دورات  واالإيطايل:  الفرن�ضي  اجلي�ضان   -

قت�ل جبلي وبحث واإنق�ذ.

يت�بع  ال��ت��دري��ب���ت،  ه��ذه  ج�نب  اإىل 

ع�سكرّيو الفوج دورات عديدة ل�نتق�ل 

القت�ل  اإىل  النوعي  القت�ل  مرحلة  من 

الح�����رتايف: م��ع��ل��م ه��ب��وط، ق��ن������س، 

ا�ستط�ع، قت�ل وجًه� لوجه، مداهمة، 

مظلة  م��ت��ف��ج��رات،  خ��ب��ري  غ��ط�����س، 

ب�حلب�ل  هبوط  متري�س،  اله�سب�ت، 

الأ�سلحة،  مبختلف  رم�ي�ت  وت�سّلق، 

وخميم�ت تدريب.

من�ورات  ع��ّدة  الفوج  ينّفذ  كذلك، 

تتمحور  ال�سنة،  خ�ل  احلّية  ب�لذخرية 

الإره����ب،  ملك�فحة  فر�سي�ت  ح��ول 

خمتلف  م��ن  وح���دات  فيه�  ت�س�رك 

�سرية  ج�نب  اإىل  الع�سكرية،  القطع 

الأخرى.  وال�سراي�  الفوج  يف  ال�ستط�ع 

ت�ستخدم خ�ل هذه املن�ورات التقني�ت 

اأح���دث  امل�����س��ت��خ��دم��ة يف  والأ���س��ل��ح��ة 

دون  من  ط�ئرات  مثل  الع�مل،  جيو�س 

على  واحلف�ظ  املعلوم�ت  جللب  طي�ر 

�سّريته�، وغريه�.

دورات  ذك���ره،  �سبق  م���  اإىل  ي�س�ف 

حتقيق 
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يف  واإنكليزية(  )فرن�سية  اأجنبية  لغ�ت 

�سة  واملخ�سّ الفوج  يف  املوجودة  املختربات 

التع�ون  يتّم  كم�  التدريب�ت.  لهذه 

والقوى  اجلي�س  وح���دات  خمتلف  م��ع 

الأمنية يف جم�ل التدريب، حيث يت�بع 

احلربية  الكلية  يف  ال�سب�ط  الت�مذة 

متّر�س  واأخ��رى  �سهر،  ملدة  ن  تخ�سّ فرتة 

�سب�ط  ب�إ�سراف  اجلبلي  القت�ل  على 

فوج  مع  التدريب  اإىل  اإ�س�فة  فرن�سيني. 

التكتي،  املج�ل  يف  الأول  الربية  احلدود 

دورات  ال��داخ��ل��ي يف  الأم���ن  ق��وى  وم��ع 

ت�بع  وقد   .� اأي�سً جبلي  وقت�ل  ن  تخ�سّ

يف  تكتية  تدريب�ت  �سوداني�ن  فريق�ن 

الفوج.

عتاد متطّور

ومتقّدم  متطور  عت�د  الفوج  يف  يتوافر 

ي�ستخدم لتنفيذ اأدق املهم�ت واأ�سعبه�. 

والفوج يف �سعي م�ستمّر لت�أمني مثل هذا 

العت�د وتطوير قدراته اللوج�ستية بهدف 

ت�سهيل عملية التنفيذ و�سرعته�. ومن 

ه�مر،  نوع  م�سفحة  اآلي�ت  العت�د:  هذا 

وح��راري��ة،  ليلية  من�ظري  قن��س�ت، 

و�س�ئل ات�س�ل حديثة، وغريه�...

اأي  ا���س��ت��ح��داث  اأو  حت��دي��ث  مّت  ه��ل 

من�س�آت يف الفوج؟

ظروف  لتح�سني  الدائم  ال�سعي  اإط�ر  يف 

ثكنة  ���س��ه��دت  امل��رك��ز،  يف  احل��ي���ة 

اإعم�ر  حركة  رومية،  يف  رّم�ن  غ�س�ن 

ي�ستخدمه�  التي  للمن�س�آت  وحت�سني 

ال��ع�����س��ك��ري��ون، 

وذل��������ك ب���دع���م 

ك�������م������ل م���ن 

ال���ق���ي����دة، وم��ن 

يرغبون  مواطنني 

يف دعم اجلي�س. 

مّت  ف��������ق��������د 

غرفة  ا�ستحداث 

متطّورة  عملي�ت 

م�������زّودة اأح����دث 

ال���ت���ج���ه���ي���زات 

الت�س�ل  وو�س�ئل 

اأمريكي.  بدعم 

مّت  ك�����ذل�����ك، 

اإن���������س�����ء ن�����دي 

وا�سرتاحة  �سب�ط 

ل��ل��ع�����س��ك��ري��ني، 

وق�عة حم��سرات، 

اإىل  اإ������س������ف�����ة 

�سب�حة،  ح��و���س 

وم����ك����ت����ب����ة، 

�سهداء  و»متحف 

ن���ه���ر ال����ب�����رد«، 

وح���ق���ل رم����ي���ة. 

العمل  يتّم  وح�لًي� 

ع���ل���ى حت���دي���ث 

امل���رك���ز ال��ط��ب��ي 

داخ�����ل ال���ف���وج، 

وق�عة  وامل��ط��ب��خ، 

ال���ط���ع����م ون�����دي 
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الرتب�ء.

ثكن�ت  حتديث  مّت  نف�سه،  الإط�ر  يف 

و�س�ئل  وتزويده�  اجلبلي  القت�ل  �سراي� 

درجة   16 اإىل  �ست�ًء  )ت�سل احلرارة  تدفئة 

حتت ال�سفر(، اإ�س�فة اإىل ت�أمني خزان�ت 

مي�ه واأبراج حم�ية له�.

ال نن�ضى �ضهداءنا

ومنذ  ال��ف��وج،  ذاك���رة  ه��م  ال�سهداء 

ت�أ�سي�سه �سقط لفوج املغ�وير 175 �سهيًدا، 

ا�ست�سهدوا  ه��وؤلء  �س�بط.   16 بينهم 

فك�نوا  ال��وط��ن،  اأن��ح���ء  خمتلف  يف 

يتطّور  الفوج  جعلت  �سلبة  مداميك 

لدم�ئهم  ووف����ًء  وع��زًم���  اإ���س��راًرا  وي���زداد 

ال�س�بق  الفوج  ق�ئد  ويقول  الط�هرة. 

روكز  �س�مل  املتق�عد  الركن  العميد 

الأ�س��سية  »ال�سف�ت  اإّن  الإط�ر،  هذا  يف 

واحل�فز  والأخ�ق،  القوة  تبقى  للمغوار 

يف  املوجود  العريق  الإرث  هو  لن�  الأه��م 

ودم���ء  انت�س�رات  على  واملبني  الفوج، 

�س�حة  يف  ب�أنف�سهم  �سحوا  ���س��ه��داء 

الأ�س��سية:  ق�سيتن�  ملتزمني  ال�سرف 

الأر�س، ال�سعب والوطن«.

�س  خ�سّ �سهداءه،  ين�سى  ل  الفوج  ولأّن 

اأ�سم�ه  متحًف�  ثكنته  داخ���ل  لهم 

وحديقة  الب�رد«،  نهر  �سهداء  »متحف 

زيتون حملت كّل  اأ�سج�ر  فيه�  ُزرعت 

غر�سة منه� ا�سم �سهيد. كم� افتتحت 

اأرز  حديقة  اللقلوق  ثكنة  ج��وار  يف 

ا�سم �سهيد من  اأرزة منه�  حملت كل 

�سهداء اجلي�س يف نهر الب�رد.

كذلك، يبقى الفوج على توا�سل مع 

عن  وي�س�أل  ويتفّقده�  �سهدائه  ع�ئ�ت 

املن��سب�ت.  كل  يف  وح�ج�ته�  اأحواله� 

كم� ينّظم ن�س�ط�ت تبقي على الروابط 

بينه وبينه�، ويتع�ون يف هذا الإط�ر مع 

اللواء  �سَتي  موؤ�سّ

فرن�سوا  ال�سهيد 

احل������ج وامل���ق���ّدم 

ال�سهيد  امل���غ���وار 

الع�قوري. �سبحي 

ثكناتنا اأبواب 

للمواطنني مفتوحة 

طبيعة  اإىل  اللبن�ين  ال�سب�ب  تعريف 

الوحدات  توؤديه  الذي  الدور  واإىل  لبن�ن، 

الن�سم�م  على  وت�سجيعهم  اخل��سة، 

يعمل  اأه���داف  اجل��ي�����س،  �سفوف  اإىل 

خ�ل  من  حتقيقه�  على  املغ�وير  فوج 

نّظم  وقد  املدين،  املجتمع  مع  التوا�سل 

�سب�ق�ت  ���س��ن��وات،  م��دى  على  ال��ف��وج 

والع�سكريني،  املدنيني  جمعت  ري��سية 

هذا  من  ن�س�ط  اأي  يدعم  ح�لًي�  وه��و 

وموؤ�س�س�ت  جمعي�ت  تنّظمه  النوع 

مدنية، وي�س�رك فيه.

الفوج  ثك�ن�ت  اأب����واب  اأّن  كم�� 

مفتوحة دائًم� اأم���م ك��ل من ي��رغب 

ثكن��ة  اإىل  ح�سر  وق�د  زي��رته���،  يف 

 500 يف��وق  م�  الع�م  هذا  رّم���ن  غ�س�ن 

ك�سفية  وهيئ�ت  م��دار���س  م��ن  وف��د 

ال�9300  ال�زوار  وجمعي�ت، فتخط�ى ع�دد 

ط��ل�ب.

ال�سّم  ب��زي���رة  ال��ف��وج  ف��رح  ك��ذل��ك، 

وهي  ثكنته،  اإىل  واملقعدين  والبكم 

من  زي�رة  فيه�  حت�سل  التي  الأوىل  املرة 

هذا النوع.

حتقيق 

ع�سكري

العدد 42380

اإن�ضاء فوج املغاوير

 1966 الأول  ت�سرين  يف  الأوىل  املغ�وير  كتيبة  اأن�سئت 

يف عهد ق�ئد اجلي�س العم�د اإميل ب�ست�ين، ومتركزت 

اأُ�سِنَدت  حيث  حم�ن�،  يف  اخلطيب  �سعيد  ثكنة  يف 

ت�ألفت من  �سرغم.  اأبو  الرائد حممود طي  اإىل  قي�دته� 

الوحدات  اختريوا كنخبة من خمتلف  65 ع�سكرًي� 

ك�ن  وقد  متوا�سعة.  بتجهيزات  وتدّربوا  الع�سكرية 

طليعّية  نواة  خلق  الكتيبة  هذه  اإن�س�ء  من  الهدف 

يف  والقت�يل  املعنوي  امل�ستوى  ترفع  منوذجية  �سلبة 

فتت�سّدى  ال�سعبة،  املهم�ت  بتنفيذ  وتقوم  اجلي�س، 

للمعتدين على اأمن الوطن واملواطن وتط�رد امل�سّلحني 

اخل�رجني على الق�نون.

املغ�وير يف  فوج  اإحي�ء  اأعيد  ل�سنوات،  دام  توقف  وبعد 

�سهيد  ب��سم  �ُسميت  ثكنة  يف  ومتركز   ،1984/1/11

للفوج، ال�سهيد غ�س�ن رّم�ن، يف رومية.





ندوات

اإعداد: با�ضكال معّو�ش بومارون

العدد 44380

 اجتماع الندوة احلادية واخلم�ضني للجنة توحيد امل�ضطلحات واملفاهيم الع�ضكرية

الدول  يف  الدفاع  لوزارات  ممثلون  �ضارك  العربية،  الدول  جلامعة  العامة  االأمانة  من  بدعوة 

الع�ضكرية،  الندوة احلادية واخلم�ضني للجنة توحيد امل�ضطلحات واملفاهيم  العربية للم�ضاركة يف 

والتي كانت حتت عنوان »دور القوات امل�ضّلحة يف تاأمني احلدود«.

عقدت الندوة يف مقر االأمانة العامة )قطاع االأمن القومي العربي – اإدارة ال�ضوؤون الع�ضكرية( يف 

القاهرة، برئا�ضة العميد وجدي عوده )رئي�ش الوفد اللبناين(، وا�ضتمّرت اأعمالها ثمانية اأيام.

االفتتاح

الركن  العميد  الفتت�ح،  يف  حت��ّدث 

دولة  )ممثً�  اللوغ�ين  �س�مل  ابراهيم 

ال�س�بقة(،  الندوة  تراأ�ست  التي  الكويت 

العربي  القومي  الأم��ن  قط�ع  ف�سكر 

على  الع�سكرية  ال�سوؤون  اإدارة  ورئي�س 

م�سرًيا  الندوة،  دعمهم  وعلى  دعوتهم 

تتن�وله ح�لًي�،  الذي  املو�سوع  اأهمية  اإىل 

التي  التحدي�ت  اأهم  من  واحًدا  لكونه 

يواجهه� الأمن القومي العربي، والعميد 

وجدي عوده رئي�س الوفد اللبن�ين )رئ��سة 

اإبراهيم  الندوة احل�لية(، وال�سفري خليل 

ورئي�س  امل�س�عد،  الع�م  )الأم��ني  ال��ذوادي 

قط�ع الأمن القومي العربي(.

العميد عوده

العميد  ال��ن��دوة  رئي�س  حت��ّدث  ب���دوره، 

العربي  ع�ملن�  اأّن  اإىل  لفًت�  عوده  وجدي 

ميّر ب�أوق�ت ع�سيبة، ويتعّر�س لعتداءات 

العربية  ال��دول  جميع  ط�لت  اإره�بية 

الإجراءات  اأّن  واأ�س�ف  ا�ستثن�ء.  دون  من 

يف  تنجح  مل  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  احل���دودي���ة 

الإره�بية  التنظيم�ت  حركة  كبح 

نظر  اإع���دة  يحّتم  م�  وهذا  ون�س�ط�ته�، 

�س�ملة ب�لإجراءات احلدودية املعمول به� 

ومن خمتلف النواحي.

لزاًم�  ب�ت  اأّنه  اإىل  عوده  العميد  واأ�س�ر 

ُوجد،  حيث  الإره���ب  �سرب  اإىل  املب�درة 

ق�بلة  غري  اآف��ة  لأّن��ه  ا�ستب�قي  فعل  يف 

ل�إ�س�ح يتوّجب اجتث�ثه� من جذوره� 

تن�س��ج  اأن  قب��ل  عليه���،  والق�س�ء 

وي�ست��د عوده�.

اإع��داد  يف  جن�حن�  اإّن  ب�لقول:  وختم 

اأر�سية  اإيج�د  �س�أنه  من  الدرا�سة،  هذه 

م�سرتكة بني اجليو�س العربية، ميكن 

ف�علية  لتعزيز  م�ستقبً�  عليه�  البن�ء 

يوّفر  م�  لب�دن�،  احلدودية  الإج���راءات 

على �سعوبن� الكثري من الآلم واجلراح 

واخلراب والتدمري.

ال�ضفري خليل الذوادي

ومن جهته، �سّدد ال�سفري خليل الذوادي 

العربية  للج�معة  امل�س�عد  الع�م  الأمني 

كلمته  خ�ل  القومي  الأم��ن  لقط�ع 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ف��ر���س ال��ت��ع���ون 

الدول  يف  امل�سّلحة  القوات  بني  امل�سرتك 

الندوة،  اأعم�ل  اأهمية  موؤّكًدا  العربية، 

مّت  اأّن��ه  اإىل  اأ�س�ر  كم�  املج�ل،  هذا  يف 

اإعداد درا�سة حول »دور القوات امل�سلحة يف 

ت�أمني احلدود«، ومّت تعميمه� على الدول 

ت�سطلع  ال��ذي  ال��دور  اإىل  لفًت�  العربية، 

العمل  تعزيز  يف  املوّحدة  امل�سطلح�ت  به 

العربي الع�سكري امل�سرتك بني خمتلف 

الدول العربية.

الت�سديق  ج���رى  ال��ك��ل��م���ت،  ب��ع��د 
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جلنة  وت�سكيل  الأعم�ل،  جدول  على 

على  اللجنة  اّطلعت  ث��م  ال�سي�غة، 

الأع�س�ء  ال��دول  من  املقّدمة  الدرا�س�ت 

ال��ع��راق،  اجل���زائ���ر،  ت��ون�����س،  )الأردن، 

ليبي�،  لبن�ن،  ال��ك��وي��ت،  فل�سطني، 

م�����س��ر(، واأخ����رى م��وّح��دة م��ن جمل�س 

من�ق�سة  وب��ع��د  اخل��ل��ي��ج��ي.  ال��ت��ع���ون 

الدرا�س�ت املقّدمة، خُل�س املجتمعون اإىل 

اإعداد درا�سة موّحدة والتف�ق عليه�.

تو�ضيات الندوة

تو�سي�ت  �سل�سلة  اإىل  الندوة  خُل�ست 

منه�:

ال��دول  م�س�ركة  ا�ستمرار  ���س��رورة   -

والعمل  الندوات،  اأعم�ل هذه  العربية يف 

واملف�هيم  امل�سطلح�ت  توحيد  على 

املقّدمة  الدرا�س�ت  يف  الواردة  الع�سكرية 

من الدول العربية، والعمل على تطبيقه� 

لتحقيق  العربية  امل�سّلحة  القّوات  بني 

تب�دل  تفعيل  مع  املن�سودة،  الأه���داف 

وتعميم  الأع�س�ء،  ال��دول  بني  ال��زي���رات 

التف�ق عليه�  مّت  التي  املوّحدة  الدرا�سة 

على الدول الأع�س�ء من قبل اإدارة ال�سوؤون 

الع�سكرية.

ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل درا����س����ت   -

الع�سكرية  واملف�هيم  امل�سطلح�ت 

على  وتعميمه�  اإجن����زه����،  مّت  ال��ت��ي 

الع�سكرية  واملع�هد  الكّلي�ت  جميع 

�سة ل��ستف�دة منه�. املتخ�سّ

هيكلة مو�ضوع »دور القّوات امل�ضّلحة يف تاأمني احلدود«

• املقدمة.
• الق�سم الأول:

الدولية  والتف�قي�ت  احلدود  تعريف   -

املنّظمة.

- احلدود الربية، والبحرية، واجلوية.

- الإط�ر الق�نوين.

- اأ�س�ليب وطرق حتديد احلدود الدولية.

- التن�سيق مع الدول املج�ورة.

• الق�سم الث�ين:

والتحدي�ت  احل��دود  ت�أمني  منظومة   -

التي تواجهه�.

)القي�دة  احلدود  طول  على  التنظيم   -

وال�سيطرة، عن��سر الت�أمني(.

- الهدف.

- التهديدات.

- منظومة ت�أمني احلدود.

• الق�سم الث�لث:
والتجهيزات  وامل���ع���ّدات  ال��و���س���ئ��ل   -

ال�سرورية لت�أمني احلدود )الربية والبحرية 

واجلوية(.

• الق�سم الرابع:
- دور القّوات امل�سّلحة يف ت�أمني احلدود.

- ال�سيطرة على احلدود الربية والبحرية 

واجلوية.

عل��ى  وال�سيط��رة  ال��ق��ي���دة  اآل��ي��ة   -

الق��ّوات.

- مه�م وواجب�ت قّوات ت�أمني احلدود.

لت�أمني  ال��دول  بني  التع�ون  تنظيم   -

احلدود امل�سرتكة.

الدول امل�ضاركة

الإم�������رات ال��ع��رب��ي��ة امل��ّت��ح��دة، 

اململكة  التون�سية،  اجلمهورية 

جمهورية  ال�سعودية،  العربية 

ال�����س��ودان، ج��م��ه��وري��ة ال��ع��راق، 

فل�سطني،  دول��ة  عم�ن،  �سلطنة 

دول����ة ق��ط��ر، دول����ة ال��ك��وي��ت، 

ليبي�،  دولة  اللبن�نية،  اجلمهورية 

جمهورية م�سر العربية، اململكة 

الإ�س�مية  اجلمهورية  املغربية، 

املوريت�نية.

اإىل  اإ�س�فة  اللبن�ين  الوفد  �سّم 

رئي�سه العميد وجدي عوده، العميد 

العميد  برك�ت،  يو�سف  الركن 

الركن جه�د طربيه، الرائد ب��سم 

�سعب�ن، والرائد �سيزار وّن�.



اجلي�ش 

اإعداد: با�ضكال معّو�ش بومارونواملجتمع

العدد 46380

يف حمّلة بعل الدراوي�ش – طرابل�ش، 

اأقيم حفل افتتاح ملعب كرة قدم بعد 

اأن جرى تاأهيله بتمويٍل من اململكة 

الهولندية يف اإطار برنامج التعاون 

الع�ضكري – املدين CIMIC. ح�ضر 

االحتفال العميد رينيه معّو�ش ممثاًل قائد 

اجلي�ش العماد جان قهوجي، وامللحق 

الع�ضكري الهولندي يف لبنان الكولونيل 

Yan Willen Mezger مع وفٍد من 
ال�ضفارة، وعدد من ال�ضخ�ضيات.

تاأهيل ملعب 

كرة قدم 

يف طرابل�ش

مببادرة 

CIMIC من

كلمة  معّو�س  العميد  األقى 

يف املن��سبة رّحب يف م�ستهله� 

ق�ئد  ب��سم  وت��وّج��ه  ب�حل�سور 

قهوجي  ج�ن  العم�د  اجلي�س 

بخ�ل�س ال�سكر والمتن�ن اإىل 

الهولندية  اململكة  ممّثل 

ومن خ�له اإىل �سلط�ت ب�ده 

على ب�درته� اجلديدة التي ت�أتي 

التع�ون  برن�مج  اإط���ر  �سمن 

 .CIMIC الع�سكري – املدين

املب�درة  هذه  اأهمية  اأّن  واأّكد 

امل�دية  ل تقت�سر على قيمته� 

اإىل  تتج�وزه�  ب��ل  فح�سب، 

القيمة املعنوية التي تعرّب عن 

ب�سداقته�  هولندا  ك  مت�سّ

الت�ريخية مع لبن�ن، واإمي�نه� 

اللبن�ين  اجلي�س  ب��دور  القوي 

ال�س�من ل�سي�دة الوطن وحّريته 

وا�ستق�له.

واأ�س�ف: نحن موجودون على 

كرمية،  معط�ء  مدينة  اأر�س 

ذات  الفيح�ء،  طرابل�س  هي 

الغنّية  الن��سع،  الوطني  الإرث 

ب��ث��ق���ف��ة ال��ع��ي�����س امل�����س��رتك 

مي�دين  يف  اإن�س�نه�  وبط�ق�ت 

ال��ِع��ل��م وال��ت��ف��ّوق والإب�����داع. 

وي�سهد الت�ريخ البعيد والقريب 

ال�سم�ل  وملنطقة  العزيزة،  املدينة  لهذه 

اأهله�  ارت��ب���ط  ُع��م��ق  على  ع��م��وًم���، 

وهم  ل،  كيف  الع�سكرية؛  ب�ملوؤ�س�سة 

ومل  اجلي�س،  ن�سرة  اإىل  ال�سّب�قني  ك�نوا 

يبخلوا يف اأي يوٍم من الأّي�م برفده بخرية 

من  ك���ن  الذين  املخل�سني،  �سب�بهم 

الأبط�ل  من  الكثري  الكثري  بينهم 

الأبرار، حتى ك�دت  وال�سهداء  املي�مني، 

�سهيد  �سم�لية ل تخلو من  كّل ع�ئلة 

لبن�ن،  عن  الدف�ع  مع�رك  يف  ارتفع 
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والذود عن كرامة اأبن�ئه.

اإىل  معّو�س  العميد  واأ���س���ر 

الري��سي  امللعب  افتت�ح  اأّن 

�سل�سلة  ب��ع��د  ي����أت���ي  ال����ذي 

برن�مج  به�  ق���م  م��ب���درات 

املدين   – الع�سكري  التع�ون 

ب���ل��ت��ع���ون مع  اجل��ي�����س،  يف 

وع��دد  ال��دول��ة  اأج��ه��زة  بع�س 

من الدول ال�سديقة والهيئ�ت 

مل�سلحة  وال��دول��ي��ة  املحلية 

م��ن��ط��ق��ة ال�����س��م���ل، اإمّن����� 

ب�لأو�س�ع  الهتم�م  يوؤّكد 

التي  املنطقة  لهذه  الإمن�ئية 

امل�آ�سي  م��ن  الكثري  ع�نت 

وف�ء   � اأي�سً ويوؤّكد  والأحداث، 

له�،  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

ت�سحي�ت  من  قّدمته  م�  اإزاء 

اآمً�  ِج�س�م يف �سبيل الوطن، 

امل��ب���درات  ه��ذه  ت�ستمّر  اأن 

العديد من  لت�سمل  م�ستقبً� 

يعود  مب�  الأخ��رى،  املج�لت 

ال�سم�ل،  اأبن�ء  على  ب�خلري 

يف  امل�ستط�ع  بقدر  وُي�سِهم 

على  امُل��ل��ق���ة  الأع��ب���ء  م��ن  التخفيف 

مع  جنب  اإىل  جنًب�  وذلك  ك�هلهم، 

ال�سهر على اأمنهم وا�ستقرارهم واحلف�ظ 

على اأرزاقهم وممتلك�تهم.

من،  لكل  كلم�ت  ك�نت  كم� 

طرابل�س  ممثً�  اإم����م  حممد  ال�سيخ 

وال�سيخ  ال�سع�ر،  م�لك  ال�سيخ  وال�سم�ل 

اأحمد ال�س�يع ممثً� املجل�س الإ�س�مي 

ممثً�  الن�س�به  �س�دي  وال�سيد  العلوي، 

على  اأجمعوا  وقد  UTOPIA؛  جمعية 

ون��ّوه��وا  الهولندية،  ال�سلط�ت  �سكر 

والدور  املنطقة،  لأبن�ء  اجلي�س  ب�حت�س�ن 

برن�مج  ي��وؤّدي��ه  ال���ذي  املميز  الإمن���ئ��ي 

.CIMIC التع�ون الع�سكري – املدين

ويف خت�م احلفل قّدم عدد من ال�سب�ب 

موا�سيعه�   RAP اأغني�ت  املوهوبني 

ال�س�م وال�ست�سه�د... وو�س�ت بهلوانية 

ت�بعه�  ال��ه��وائ��ي��ة،  ال���دراج����ت  ع��ل��ى 

الذي  املدعوون خ�ل حفل الكوكتيل 

اأقيم يف املن��سبة.



اأب��و  ال��ي������س  ال��رك��ن  العميد  ع��ق��د 

الإن�س�ين  ال��دويل  الق�نون  مدير  ج��وده 

وفد  م��ع  اجتم�ًع�  الإن�����س���ن  وح��ق��وق 

اخلبري  �سّم  الأوروب��ي  الحت���د  بعثة  من 

 ،Pierre Desjeux العقيد  الع�سكري 

الب�سرية  وامل��وارد  العدالة  برن�مج  ومدير 

وال�سيدة   Samir Gharbaoui ال�سيد 

عن  )امل�سوؤولة   Monika Gajowski
ال�سي��سي(،  الق�سم  يف  الب�سرية  امل��وارد 

ت�أمني  �سبيل  يف  البحث  خ�له  وج��رى 

طبية  وم���ع���ّدات  م���ل��ي��ة  م�����س���ع��دات 

واحلي�تية  ال�سحية  الظروف  لتح�سني 

داخل ال�سجون الع�سكرية.

اأب��و  ال��رك��ن  العميد  بحث  كذلك 

جوده مع وفٍد من 

ال�س�مية  املفّو�سية 

ل�����أمم امل��ت��ح��دة 

ال�جئني،  ل�سوؤون 

�����س����ّم ال�����س��ي��د 

بيليم�ن  ي��وه���ن 

املوظفني،  رئي�س 

وامل�������س���ت�������س����رة 

ال�����س��ي������س��ي��ة يف 

ق  املن�سّ مكتب 

اخل��������س ل����أمم 

لبن�ن  يف  املّتحدة 

اإم��ك���ن  يف  ل��وّت��ي،  اإل��ي��ون��ورا  ال�سيدة 

حقل  يف  اللبن�ين  اجلي�س  م�س�عدة 

حلقوق  الدويل  الق�نون  اإط�ر  يف  التدريب 

الإن�س�ن.

اأبو جوده مع  الركن  العميد  واجتمع 

مكتب  من   Timothy Doll الرائد 

ل�إ�س�ءة  الأمريكي،  الدف�عي  التع�ون 

من  املّتخذة  امل�ستجّدة  التدابري  على 

ب�لب�سر،  املديرية يف مو�سوع الجت�ر  قبل 

بح�جة  املتعّلق  اجلي�س  ق���ئ��د  وق���رار 

املن�طق  وطب�ب�ت  الع�سكرية  الطب�بة 

ودورات  عت�د  من  الربية  احلدود  واأف��واج 

تدريبية ملواجهة خم�طر الأ�سلحة واملواد 

التف�ق  مّت  اخل��ت���م،  ويف  البيولوجية. 

م�سروع  ملن�ق�سة  اآخر  لق�ء  حتديد  على 

وور�س  التدريبية  الدورات  حول   DILLS
العمل اخل��سة ب�لق�نون الدويل الإن�س�ين 

وحقوق الإن�س�ن للع�م 2017.

لل�سليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة  وف��د  اأم���� 

برن�مج  م��ن��دوب��ة  ���س��ّم  ال���ذي  الأح��م��ر 

 ،Carina Svenfelt ال�سيدة  املفقودين 

ال�سيدة  اجلن�ئية  العلوم  وم�ست�س�رة 

ق�سم  وموظفة   ،Megan Bassendale
اخلطيب  رب����ب  ال�����س��ي��دة  امل��ف��ق��ودي��ن 

يف  امل�س�عدة  تقدمي  فعر�س  من�سور، 

اجلي�س  ع��ن������س�����ر  ت��دري��������ب  جم���������ل 

احلديث��ة  الأ�س�لي��ب  عل��ى  اللبن�ين 

الأدل��ة  جمع  كيفية  حول  واملتطّورة 

للرف���ت. اجلن�ئي��ة 

قانون 

اإعداد:دويل اإن�ساين

با�ضكال معّو�ش بومارون

العدد 48380

مديرية القانون الدويل االإن�ساين

اجتماعات مع هيئات دولية ولقاءات مع وفود



اإعداد: 

جاندارك اأبي ياغي

مبن��سبة الأعي�د املجيدة، زارت ال�سيدة 

عدد  يرافقه�  �سع�ده  معلوف  ك�رولني 

الجتم�عي  العمل  يف  الن��سطني  من 

عر�س�ل،  يف  ال��ث���ين  التدخل  ف��وج  مقر 

وتقدمي  ب�لأعي�د  ع�سكرييه  لتهنئة 

الهداي� لهم. ق�ئد الفوج العميد الركن 

الزائرين  ا�ستقبل  الذي  الغني  عبد  وليد 

ب�ل�سيدة  رّح��ب  ال�سب�ط،  من  عدد  مع 

املب�درة  لهم  �س�كًرا  ومرافقيه�،  �سع�ده 

الكرمية.

عندم�  وق�لت:  �سع�ده،  حتّدثت  بدوره� 

ين�دين� الواجب نذهب اإىل اأق�سى احلدود. 

الظروف  ك�نت  مهم�  يثنين�  �سيء  ول 

الطبيعية  اأو  احلي�تية 

ف�لع�سكري  �سعبة، 

ع��ر���س���ل  يف  ال���واق���ف 

امل�����وت، ل  ي��ه���ب  ل 

ول  ينع�س،  ل  يخ�ف، 

ين�م...

ك���م���� ���س��ك��رت 

ك��ل م��ن ���س���ه��م يف 

ت  اإجن�ح املب�درة وخ�سّ

ب�لذكر: ال�سيدة غلوري� م�سعد، �سك�ف 

اأ�سعد  ال�سيد  بدران،  عبد  موؤ�س�سة  ف�رم، 

علي الأمني، LA TOUR، والإع�ميني 

طوين اأبو نعوم واأ�س�مه دروي�س.

الزي�رة تقدمي 1100 هدية لعن��سر  تخّلل 

لّبى  احللوى،  من  ق�لب  وقطع  الفوج، 

اإىل  الفوج  ق�ئد  دع��وة  ال�سيوف  بعده� 

م�أدبة غداء يف ن�دي �سب�ط الفوج.

مبادرات

هدايا يف عر�ضال مبنا�ضبة االأعياد
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ِعرب 

بقلم: العميد دانيال احلدادمن احلياة

مديرية التوجيه

العدد 50380

و�سف�ء  األوانه  ب�سحر  الطبيعة  يً�  مو�سّ ع�م  ذات  الربيع  اأطّل 

فخرجت  وال��دفء،  والنور  وامل�ء  اخل�سرة  اإليه�  ح�مً�  اأجوائه، 

ال�سم�س،  اأ�سعة  اأوك�ره� ت�ستجّم حتت  الك�ئن�ت احلّية من 

وتتمّتع ب�لنعم واخلريات التي انه�لت عليه� بعد طول مع�ن�ة 

مع ال�ست�ء، وانطلق �سحرور الغ�ب يطوف الت�ل وال�سفوح ويقفز 

عظيم،  بفرٍح  غ�سٍن  اإىل  غ�سٍن  ومن  �سجرة  اإىل  �سجرة  من 

واأن�قته  بطرائفه  الطيور  بني  متّيزًا  الأك��ر  وهو  ل،  كيف 

وتغ�ريده العذبة اجلميلة.

وقد �سودف يف هجري اأحد النه�رات، بعد اكتف�ئه من الته�م 

اأن غّط  التحليق،  ب�لإره�ق من  و�سعوره  الي�نعة،  الثم�ر  بع�س 

ي�ستعيد فيه� قواه  ا�سرتاحٍة طويلة، عّله  الأر�س يف  اأدمي  على 

م�كرًا،  خبيثً�  ثعب�نً�  اأنَّ  مدرٍك  غري  امل�ألوف،  ن�س�طه  ويجّدد 

ده ويتعّقب اأثره ل�إيق�ع به والفتك به �سّر فتكة. ك�ن يرت�سّ

والأع�س�ب  الزهور  بني  ور�س�قة  بخّفة  الثعب�ن  ان�سّل  وهكذا 

حتى بلغ مو�سع ال�سحرور، ثّم انق�ّس عليه كلمع الربق والتّف 

حول ج�سمه ال�سغري، متهيدًا لقتله وابت�عه. وب�سوت متهّدج 

من هول املف�ج�أة، �س�ح الط�ئر امل�سكني: ويحك اأيه� الثعب�ن، 

م�ذا جنيت لك، وب�أيِّ اإثٍم تهدر دمي ومتحو ذكري اإىل الأبد؟

الط�ئر  واأن�  العق�ب،  هذا  منك  اأن�ل  اأن  �سيء  يف  العدل  اأِمن 

جميع  يحّب  ال��ذي  امل�س�مل 

قلوبه�  وينع�س  الك�ئن�ت، 

�سوته  بنغم�ت  م�س�ء،  �سبح 

الرقراقة؟

الغبي  اأّي���ه����  ال��ث��ع��ب���ن: 

اجل�حد، لقد حظيت بنعمٍة 

ط�مل� �سعى اإليه� كّل خملوق 

�سعيف، فبعد قليل �ست�سبح 

الأب��دي،  كي�ين  من  ج��زءًا 

وعظمي  حلمي  م��ن  ج���زءًا 

وحتى  واأع�����س���ب��ي،  ودم����ي 

في�ستحيل  وروح���ي،  عقلي 

ته�به�  جّب�رًة  قوًة  �سعفك 

وتقدم  جميعً�،  الك�ئن�ت 

خوفً�  ال�سمينة  الذب�ئح  له� 

من بط�سه� وغدره�.

من  تعلمت  لقد  ال�سحرور: 

اأن  والآب���ء،  الأج��داد  �سريعة 

يل  فخري  احلّق،  �سبيل  اأتبع 

األف مّرة اأن اأموت �سعيفً� من اأجل ال�س�م، ل اأن اأحي� قويً� يف 

اأح�س�ئك املظلمة وروحك اللعينة.

اأنف��سي الط�هرة  اإّل يف نفث�ت  الثعب�ن: م� احلّق الذي تن�سده 

وحراب اأني�بي املقّد�سة، فحّقي اأ�سنعه بقّوتي، وبهذه القّوة ت�س�ن 

دي�ري وينعم بني قومي ب�حلرية والأم�ن.

لكّن  فح�سب،  جلم�عتك  ال�س�م  ت�سنع  اأن��ت  ال�سحرور: 

األ�سن�  يكون،  ل  اأو  �س�مً�  يكون  اأن  اإّم�  احلقيقي،  ال�س�م 

املوت  قدر  غريه  دون  من  وبيده  واح��د،  اإل��ٍه  خملوق�ت  جميعً� 

واحلي�ة، ف�إن ا�ستطعت اأن ت�سحق ج�سمي الواهن، لن ت�ستطيع 

اأن تن�ل من روحي، وهي ن�سمٌة من ري�حه ال�سم�وّية اخل�لدة.

فم  يف  ال�سحرور  ن�سف  اأ�سبح  وقد  الأخ��ري،  النزاع  حم�أة  يف 

من  يهوي  اجلبل  ب�سقر  اإذا  خ�رجه،  الآخ��ر  والن�سف  الثعب�ن 

اأق��سي ال�سم�ء كنيزٍك م�ستعل، بعد اأن ملح بعينيه الث�قبتني 

عينيه  يفق�أ  الثعب�ن  على  ف�نق�ّس  الثمينة،  فري�سته  مك�ن 

وميّزق راأ�سه مبخ�لبه املدّببة، غري مكرتث ل�سواه من الفرائ�س 

نعمٌة  عليه  هبطت  الذي  ال�سحرور  من  ك�ن  فم�  املتوا�سعة، 

من ال�سم�ء على حني غّرة، اإّل اأن متّل�س من قب�سة الثعب�ن، 

�سراع  ومب�ركً�  النج�ة  اأحل�ن  م��رّددًا  الغ�ب،  اأعم�ق  اإىل  وفّر 

الأقوي�ء!

�رصاع الأقوياء





يًدا بيد

اإعداد: با�سكال معّو�ض بومارون

العدد 52380

تكرمي وهدايا لأبناء الع�سكريني ال�سهداء واملفقودين املركزي  الرتباء  ن��ادي 

لحتفال  م�سرًحا  كان 

 Fresh« �سركة  اأقامته 

الع�سكريني  لأولد  تكرمًيا   »Pharma
ال�سهداء واأولد الع�سكريني املفقودين يف اأحداث 

جان  العماد  اجلي�ض  قائد  رعى  وقد  عر�سال. 

قهوجي ممّثًل بالعميد الركن البحري جوزيف 

عائلية،  باأجواء  متّيز  الذي  الحتفال  واكيم، 

ا اأّن �ساحب ال�سركة جو اأ�سعد الدب�ض  خ�سو�سً

وعائلته ا�ستقبل املدعوين بحفاوة كبرية.

ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ال��ب��ح��ري واك��ي��م 

هذا  عند  فيها  ت��وّق��ف  كلمة  األ��ق��ى 

ن�ستعيد  حيث  الوطني،  العائلي  اللقاء 

الذين  الأب��رار  �سهدائنا  ذك��رى  جميًعا 

بتحية  وت��وّج��ه  ال��ب��ال«  عن  يغيبون  ل 

الأبطال  ع�سكريينا  »اإىل  القلب  من 

الإرهابية،  التنظيمات  لدى  املخطوفني 

الت�سحية  معاين  منهم  ن�ستمّد  الذين 

على  العزم  وجنّدد  املعاناة،  على  وال�سرب 

اإىل كنف موؤ�س�ستهم  ليعودوا  حتريرهم 

وعائالتهم باأ�سرع وقت ممكن«.

الن�سرة  الرباعم  اأمام هذه  اأّنه  اإىل  واأ�سار 

ال�سهداء  عائالت  وفتيان  فتيات  من 

مل�سهد  ب���ّد  ل  امل��خ��ط��وف��ني،  وع��ائ��الت 

ول  ال�سدارة،  اأن يحتّل موقع  العطاء من 

النفو�س.  يف  تتجّدد  اأن  الأمل  مل�ساعر  بّد 

يف  ال�سهداء  قّدمه  الذي  الأق�سى  فالعطاء 

التي  اجل�سام  والت�سحيات  الوطن  �سبيل 

يزالون،  ول  املخطوفون  جنودنا  كابدها 

والأمل الذي كان يقف خلف اندفاعهم 

خ اليوم يف قلوب  اإىل �ساحة الواجب، ترت�سّ

على  الأمل  دموع  فيم�سحون  الأبناء... 

بع�سهم  وغياب  الأح��ّب��اء  بع�س  ف��راق 

وامل��اآث��ر  الطّيبة  ب��ال��ذك��ري��ات  الآخ����ر، 

اخلالدة، وال�ستعداد لقتفاء م�سرية الآباء 

الأبطال.

واأّك������د مم��ّث��ل 

ه��ذه  اأّن  ال��ق��ائ��د 

املبادرة الطيبة من 

 Fresh« �سركة 

و�سائر   »Pharma
امل����ب����ادرات ال��ت��ي 

هيئات  بها  تقوم 

امل��ج��ت��م��ع امل���دين 

جت������اه اجل��ي�����س 

�سهدائه  وعائالت 

واأفراده كافة، هي 

والتالحم  املتبادلة  الثقة  عناوين  اإحدى 

املتني بني اجلي�س واأهله...

وحّيا ختاًما با�سم قائد اجلي�س العماد 

جان قهوجي احل�سور فرًدا فرًدا، متوّجًها 

�سركة  اإىل  والمتنان  ال�سكر  بخال�س 

على  عّودتنا  التي   Fresh Pharma
جهودها املمّيزة ومبادراتها الكرمية. 

مع  الدعوة  �ساحب  ق��ّدم  الغداء،  بعد 

اأجواء  و�سط  لالأولد  الهدايا  القائد  ممّثل 

وت�سّلم كتاب  الأطفال،  الفرح بني  من 

�سكر من قيادة اجلي�س. 



اإعداد: ليال �سقر الفحل
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اأبناء �سهداء اجلي�ض اإىل قلوب  البهجة  Kazadoo يدخل 

نّظمت جلنة تن�سيق ودعم ن�ساطات اأبناء �سهداء اجلي�ض 

الرتباء املركزي يف  ال�سهداء يف نادي  احتفاًل ترفيهًيا لأبناء 

الفيا�سية، يف ح�سور العميد الركن مي�سال �سمعون ممّثًل 

اللجنة  وال�سيدة جوانا قهوجي مدلج رئي�سة  قائد اجلي�ض، 

واأع�ساوؤها.

بعد الن�سيد الوطني اللبناين، األقت ال�سيدة كلود 

هاليل كلمة اللجنة فعر�ست برناجمها للمرحلة 

املقبلة، وقالت: »نلتقي اليوم واإياكم ككّل �سنة 

الرّب  لن�سكر  وال�سماء،  الأر���س  خريات  لنتقا�سم 

يقّدم  اأن  قبل  ذاته  قّدم  معٍط  كّل  على  واإّياكم 

اأن  قبل  للعطاء  قلبه  فتح  من  كل  على  نقوده، 

يفتح حمفظته، لن�سكر الرّب على كل متطّوع 

يعطي من وقته الثمني ب�سخاء وبدون اأي مقابل... 

يف  كامللح  لكنهم  ق��ّل��ة،  لأّن��ه��م  لهم  �سكًرا 

اإنهم  ال��ع��امل،  ه��ذا  ظلمة  يف  وكالنور  الطعام، 

رجالت ون�ساء اأياديهم وقلوبهم بي�ساء ي�سّح فيهم 

قول جربان خليل جربان: »اإنهم من النا�س الذين 

يعطون بفرح، وفرحهم مكافاأة لهم، مبثل اأيدي 

يبت�سم  عيونهم  خالل  ومن  الله،  يتبارك  هوؤلء 

على الأر�س«.

واأ�سافت: »اأهلنا الأعزاء، ما نقوم به اليوم وكل 

�سنة لي�س اإل القليل القليل مقابل ما اأعطيتم من 

فلذات اأكبادكم، نعاهدكم اأن نكمل الطريق 

ودعم  تن�سيق  جلنة  اأ�سكر  با�سمكم  واإياكم... 

وبا�سمنا  اللبناين،  اجلي�س  �سهداء  اأبناء  ن�ساطات 

وعلى  اللبناين  اجلي�س  موؤ�س�سة  اأ�سكر  جمتمعني 

راأ�سها العماد جان قهوجي ممّثاًل بالعميد الركن 

مي�سال �سمعون احلا�سر معنا يف هذا الحتفال«.

لفريق  ممتع  م�سرحي  عر�س  الحتفال  تخّلل 

ترفيهية  ن�ساطات  اإىل  بالإ�سافة   ،Kazadoo
خمتلفة Face painting - Animation والرق�س 

وغ��داء  امل��رح��ة،  الفريق  �سخ�سيات  م��ع  والغناء 

ت�سّلمت خالله العائالت م�ساعدات مادية.



وقفة وفاء

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

العدد 54380

خميم تزّلج لأولد الع�سكريني ال�سهداء

�سبحي  ال�سهيد  املغوار  املقدم  موؤ�س�سة  تنظمه  الذي  ال�سنوي  التزلج  خميم  بات 

العاقوري حدًثا ينتظره اأبناء الع�سكريني ال�سهداء يف كل عام. ومبا اأن املوؤ�س�سة 

اأعمارهم بني 14 و18 �سنة  ولًدا راوحت  التزامها، �سارك حواىل 75  ما زالت على 

اأيام  ثالثة  وا�ستمتعوا على مدى  الأرز،  التزلج يف  مدر�سة  اأقيم يف  الذي  املخيم  يف 

وبا�ستك�ساف معامل املنطقة  التزلج على يد مدّربني متخ�س�سني،  بتعّلم ريا�سة 

الطبيعية وال�سياحية.

... وغداء تكرميي على

... وعر�ض 

ترفيهي لعائلت 

الع�سكريني

جان  ال��ع��م��اد  اجلي�س  ق��ائ��د  ب��رع��اي��ة 

عويدات،  فوؤاد  بالعميد  ممثاًل  قهوجي 

غداء  حفل  العاقوري  موؤ�س�سة  اأق��ام��ت 

ع��ائ��الت  م���ن  ��ا  ���س��خ�����سً  150 حل����واىل 

مطعم  يف  وذلك  ال�سهداء،  الع�سكريني 

»مايون كافيه« – الزلقا.

اجلي�س  قائد  ممثل  األقى  الحتفال  يف 

كلمة �سّدد فيها على اأن لقاء املوؤ�س�سة 

اآباء  ال�سهداء،  عائالت  مع  الع�سكرية 

واأخوات،  اإخوة  واأبناء،  زوجات  واأمهات، 

الإن�سانية  الروابط  متليه  دائم  لقاء  هو 

اإىل  الواحد  والنتماء  العميقة،  والوطنية 

ووقفات  الكربى،  الع�سكرية  عائلتنا 

حياتهم  ق��ّدم��وا  مبن  والفتخار  العزة 

على مذبح الوطن.

عائالت  اأف���راد  تكرمي  اأّن  واأ���س��اف 

واملعاناة،  والأمل  احلزن  قاهري  ال�سهداء، 

املهج  ت�سكن  ال��ت��ي  ال��وط��ن  مبحبة 



جان  ال��ع��م��اد  اجلي�س  ق��ائ��د  ب��رع��اي��ة 

ع�ساف،  بيار  بالعميد  ممثاًل  قهوجي 

 Cirque Du ���س��رك��ة  م��ن  وب���دع���وة 

الع�سكريني  ع��ائ��الت  لّبت   ،Liban
)ال�سهداء واخلدمة 

الدعوة  الفعلية( 

عر�س  ح�سور  اإىل 

 DRAGON ال���� 

يف   CIRCUS
الكرنتينا  حملة 

جممع  م��ق��اب��ل 

 Forum De
.Beyrouth

ن����ه����اي����ة  يف 

الح��ت��ف��ال، ق��ّدم 

اجلي�س  درع  اجلي�س  ق��ائ��د  ممثل 

ال�سيدين  ال���دع���وة  اأ���س��ح��اب  اإىل 

على  اإياهما  �ساكًرا  �ساري،  اأبو  واإ�سحاق  اأنطونيو�س  تريي 

مبادرتهما الكرمية جتاه عائالت الع�سكريني.
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�سرف عائلت ال�سهداء

تكرمي  مبنزلة  ه��و  اإمن���ا  وال��ق��ل��وب، 

هي  ال�سهيد  فعائلة  اأنف�سهم،  لل�سهداء 

الأبطال  منه  ذاق  الذي  ال�سالح  املعجن 

خبز الرجولة والعنفوان، وهي ال�سل�سبيل 

الت�سحية  م��اء  منه  نهلوا  ال��ذي  النقي 

اأمانة  �سيء  ك��ل  قبل  وه��ي  وال��ع��ط��اء، 

ا�ستودعوها يف موؤ�س�سة ال�سرف والت�سحية 

والوفاء، ويف وجدان كل مواطن خمل�س، 

اأّن احلفاظ عليه  ويدرك  يوؤمن بلبنان، 

حتى  اجل�سام  والت�سحيات  البذل  دون��ه 

ال�ست�سهاد.

العاقوري  موؤ�س�سة  �سكر  اخل��ت��ام،  يف 

هذا  اإقامة  يف  وامل�ساهمني  املطعم  واإدارة 

العمل  يف  امل��ث��ال  ي��ق��ّدم��ون  اإذ  احل��ف��ل، 

باملوؤ�س�سة  والرت��ب��اط  والإن�ساين  الوطني 

الع�سكرية.

ت��خ��ّل��ل الح��ت��ف��ال ت���ب���ادل ال����دروع 

التذكارية وتقدمي هدايا.





درا�سات 

اإعداد: د. اأحمد علوواأبحاث

عميد متقاعد
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»اإّن من يك�سب النزاع 

لي�ض من ميلك اآخر ر�سا�سة 

بل اآخر قر�ض«

نابوليون بونابرت

التكلفة االقت�صادية لـ»الربيع العربي«

البلدان  بع�ض  يف  انطلقت   2011 العام  ومطلع   2010 العام  اأواخر  بني 

الأ�سا�سية،  اأ�سبابها  من  وكان  �سخمة.  احتجاجية  حركات  العربية، 

انت�سار الف�ساد، والركود القت�سادي، و�سوء الأحوال املعي�سية، اإ�سافة اإىل 

احلركات  هذه  النتخابات.  �سفافية  وعدم  والأمني،  ال�سيا�سي  الت�سييق 

التي ما زال بع�سها م�ستمًرا، انحرفت مبعظمها عن الأهداف وال�سعارات 

حجم  وا�سًحا  وبات  حتقيقها،  اأجل  من  الأ�سا�ض  يف  انطلقت  التي 

التدخلت اخلارجية القليمية والدولية يف جمرياتها وحتّولتها.

خ�سائر وتقديرات

ورد يف اأول تقدير للخ�سائر القت�سادية التي نتجت عن »الربيع 

التي  الحتجاجات  حركة  »اإّن  املتحدة:  الأمم  وفق  العربي« 

�سهدتها عدة دول يف ال�سرق الأو�سط خالل ما يعرف ب�»الربيع 

منذ  دولر  مليار   614 بلغت  خ�سائر  املنطقة  كّبدت  العربي« 

التحّولت  دوًل مل تكن حمور  التقديرات  و�سملت   .2011 العام 

ال�سيا�سية، لكنها تاأّثرت من خالل و�سول الالجئني وفقدان 

اللجنة  ا�ستندت  وقد  ال�سياحة.  وتراجع  املالية  التحويالت 

القت�سادية والجتماعية لغربي اآ�سيا- اإ�سكوا، التابعة لالأمم 

موجة  قبل  النمّو  توّقعات  اإىل  ه��ذه،  تقديراتها  يف  املتحدة 

النتفا�سات يف املنطقة«.

اإجمايل  منو  معّدل  اأّن  الدويل،  للبنك  تقرير  ذكر  كذلك، 

الناجت املحلي للمنطقة يف العام 2015، بلغ2.8. وُتعّد احتمالت 

ن هذا املعّدل �سئيلة مع ا�ستمرار الرتاجع يف اأ�سعار النفط  حت�سّ

وبقاء احلروب الأهلية وال�سراعات، اإ�سافة اإىل الركود املحتمل 

يف القت�ساد العاملي.

الدول  العديد من  باقت�ساد  ب�سدة  الأهلية  احلروب  اأ�سّرت  وقد 

 2017 العام  مطلع  ومع  والعراق.  �سوريا  طليعتها  ويف  العربية، 

قّدر بع�س املراجع الإعالمية اأّن القت�ساد ال�سوري حّل يف املرتبة 

الأوىل يف العامل من حيث ت�سديد كلفة فاتورة العنف )ت�سمل: 

الإنفاق الع�سكري، الأمن الداخلي، النزاع امل�سّلح، واجلرمية(، 

وحّل  الإجمايل.  املحلي  الناجت  من   %54.1 نحو  بلغت  والتي 

القت�ساد العراقي يف املرتبة الثانية، من حيث دفع هذه الفاتورة 

)نحو 53.5% من الناجت املحلي(.

املنطقة،  يف  للنفط  امل�ستوردة  البلدان  ت�سّجل  مل  كذلك، 

ت�سّررها  ب�سبب  النفط،  اأ�سعار  تراجع  اأعقاب  يف  �سريًعا  منًوا 

احلروب  واآثار  الإرهابية،  الهجمات  من  خمتلفة(  )بدرجات 

وغمو�س  اليورو،  منطقة  يف  النمّو  و�سعف  املجاورة،  البلدان  يف 

الأو�ساع ال�سيا�سية العاملية.

العراق

ل بالد  مّر عام اآخر يف عمر الأزمة العراقية من دون اأن تتو�سّ

الرافدين اإىل حّل مل�ساكلها ال�سيا�سية والأمنية. ولكّن العام 

والدميوغرافية  اجلغرافية  امل�ساحة  انح�سار  بداية  �سّجل   2016

 ،2014 العام  منذ  فوقها  مت��ّددت  قد  »داع�����س«  كانت  التي 

الأرا�سي  حترير  ودويل  �سعبي  بدعم  العراقية  احلكومة  وبداأت 

العراقية الواقعة حتت �سلطة الع�سابات الإرهابية، ما ا�ستلزم 

كلفة كبرية ب�سرًيا واقت�سادًيا ومالًيا. وقد تباطاأ منو القت�ساد 

انخفا�س  اإىل  اإ�سافة  ال�ستثمار  حركة  وانخف�ست  العراقي، 

ي�ستويل  كان  »داع�س«  تنظيم  واأّن  ا  خ�سو�سً املوارد،  عائدات 

العراقي،  والغرب  ال�سمال  يف  والغاز  النفط  اآبار  من  عدد  على 

مّما خّف�س م�ستوى الدخل القومي الوطني ومعّدل النمو ال�سنوي 

املتوّقع.

يف العام 2016 انخف�ست ميزانية العراق 90 مليار دولر اأي نحو 

21% عن ال�سنة ال�سابقة، وذلك ب�سبب انخفا�س �سعر النفط يف 

الطاقة  اإنتاج  على  القومي  دخله  من   %80 بن�سبة  يعتمد  بلٍد 

والتي  ال�سالح  م�سرتيات  قيمة  ارتفعت  كذلك  وت�سديرها. 

قّدرت باأكرث من 20 مليار دولر اأي نحو 12% من الناجت املحلي 

الإجمايل للعراق. 

�سخ�س  األف   12 من  اأكرث  اأّن  دولية  اإح�سائيات  وك�سفت 

اأعمال عنف  بجروح خمتلفة، يف  اأ�سيبوا  األًفا   14 ونحو  قتلوا، 

حمافظات  غالبية  �سهدتها  متوا�سلة  ومعارك  وتفجريات 

اخلارج  اإىل  الهجرة  حالت  عن  ف�ساًل   ،2016 العام  يف  العراق 

والنزوح يف الداخل.



ليبيا

يعتمد القت�ساد الليبي على 

املتوا�سلة  الأزمة  اأّدت  وقد  الأوىل،  بالدرجة  والغاز  النفط  ت�سدير 

انخفا�س  اإىل  قوية،  واح��دة  حكومة  وج��ود  وع��دم  ليبيا،  يف 

الثلثني.  بن�سبة  اخل��ارج  اإىل  امل�سّدرة  والنفط  الغاز  كميات 

من  عدٍد  على  امل�سّلحني  ول�سيطرة  احلرب،  ل�ستمرار  ونتيجة 

مرافق النتاج ومرافىء الت�سدير، تدهورت اأ�سعار النفط وتداعى 

القت�ساد.

يف  غارق  الليبي  القت�ساد  اأّن  الدويل  النقد  �سندوق  مدير  يرى 

الناجت  اأّن  وي�سيف،  �سنوات،   4 من  اأكرث  منذ  الركود  حالة 

الفرد  ن�سيب  وتراجع   ،2016 العام  يف   %9 نحو  انخف�س  املحلي 

العام  قبل  عليه  كان  ما  ثلث  نحو  اإىل  املحلي  الناجت  من 

2011. كما ارتفعت ال�سغوط الت�سّخمية، ل �سيما يف ما يخ�ّس 

اإىل  الليبية  القت�سادية  املراجع  اأحد  اأ�سار  وقد  الغذائية.  املواد 

ارتفاع ن�سبة العجز يف امليزانية العامة للدولة اإىل الناجت املحلي 

 ،2015 العام  يف   %52.5 اإىل   2014 العام  يف   %40.3 من  الإجمايل، 

لت�سل اإىل 59.8% يف العام 2016. وهذا العجز يف امليزانية العامة 

الذي  املدفوعات،  مبيزان  اجل��اري  احل�ساب  يف  بعجٍز  يقرتن 

ارتفعت ن�سبته اإىل الناجت املحلي الإجمايل من 27.8% يف العام 

2014 اإىل اأكرث من 50% يف العام 2016. وحّذر املرجع نف�سه من 

ا�ستمرار تاآكل احتياطي النقد الأجنبي لدى امل�سرف املركزي.

واللقاحات  الأدوي��ة  يف  نق�ٍس  من  الليبي  املجتمع  وي�سكو 

واملواد الغذائية وال�سلع ال�سرورية واملياه والكهرباء وتديّن الأجور 

والقدرة ال�سرائية، وهذا ما دفع اأعداًدا كبرية من الليبيني اإىل 

الهجرة وبخا�سة نحو دول جنوب اأوروبا.

اليمن

الإن�ساين  الو�سع  اليمن  اإىل  املتحدة  الأمم  مبعوث  و�سف 

ل اإىل حّل لالأزمة. بالكارثي، وباأنه ي�ستدعي ال�سراع بالتو�سّ

الأن�سطة  ل  اإىل تعطُّ اآذار 2015  املت�ساعد منذ  ال�سراع  اأّدى  فقد 

القت�سادية وتدمري البنية التحتية على نطاق وا�سع )الطرقات 

وامل�ست�سفيات،  وامل��دار���س، 

واخلا�سة،  العامة  املوؤ�س�سات 

وامل�سانع  واملياه  الكهرباء 

وغ����ريه����ا، وه����ي خ�����س��ائ��ر 

ت��ق��ّدر ب��ع�����س��رات م��ل��ي��ارات 

الدولرات(.

ومنذ الربع الثاين من العام 

2015، توّقفت �سادرات النفط 

انكم�ست  كما  وال��غ��از. 

اأ�سعار  وارتفعت  ال����واردات، 

املنتجات الغذائية ومنتجات 

ال�سنوي حواىل  الت�سّخم  وبلغ معّدل  والغازية.  البرتولية  الطاقة 

30% العام 2015، وُيتوّقع زيادته ب�سورة اأكرب مع ا�ستمرار �سعف 

ال�سيا�سة  تعقيد  اإىل  ال�سراع  اأّدى  كذلك،  العامة.  املالية  اأداء 

ة بالنقد واأ�سعار ال�سرف وانخفا�س �سعر �سرف الريال. اخلا�سّ

وقد تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي اإىل اأقل من ملياري 

دولر يف اأواخر العام 2015، وبالتايل، توّقف البنك املركزي اليمني 

الر�سمي،  ال�سرف  ب�سعر  ال��واردات  م�ساندة  عن   2016 �سباط  يف 

و�سمل ذلك ال�سلع الأ�سا�سية كالقمح والأرّز. ويف غ�سون ذلك، 

اأّدى اعتماد احلكومة على متويل البنك املركزي لعجز املالية 

اإجمايل  من   %18 بنحو  املحلي  الدين  ر�سيد  زيادة  اإىل  العامة، 

الناجت املحلي، لي�سل اإىل نحو 74% من اإجمايل هذا الناجت.

اليمني  القت�ساد  اأّن  القت�ساديني  املحّللني  بع�س  وي��رى 

املوارد  معظم  توقفت  عندما  اجلزئي،  النهيار  مرحلة  دخل 

القت�سادية ب�سبب احلرب امل�ستمرة منذ �سنتني، وهو الآن يواجه 

رواتب  �سرف  يف  ال�سعوبات  اىل  نظًرا  الكلي  النهيار  �سبح 

املعي�سية،  الأزم��ات  وتفاقم  اليمني  الريال  وتدهور  املوظفني 

مما يدفع اأعداًدا كبرية من املواطنني اإىل الهجرة اإىل اخلارج 

القريب اأو البعيد.

�سوريا ولبنان والأردن

ا�ستناًدا اإىل بع�س الأرقام التي طرحها تقرير »وورلد فيجني«، 

املّتحدة،  والأمم  ال��دويل  البنك  اأرق��ام  حتليل  على  معتمًدا 

اأنهكت احلرب يف �سوريا البالد، ب�سرًيا واقت�سادًيا، وخ�سائرها 

القت�سادية  فالكلفة  ا.  اأي�سً املقبلة  الأجيال  كاهل  �ستثقل 

للحرب تقّدر بنحو 700 مليار دولر اأمريكي تقريًبا حتى نهاية 

العام 2016. اأما يف حال ا�ستمّرت احلرب حتى العام 2020، فاإّن 

كلفتها القت�سادية قد ترتفع اإىل تريليون وثالث مئة مليار 

ربع  من  اأكرث  الوقت،  هذا  حتى  النزاع  خّلف  كما  دولر. 

مليون قتيل )بينهم اأكرث من 11 األف طفل(، وقرابة اخلم�سة 

ماليني لجئ، ويبلغ عدد املحتاجني اإىل م�ساعدة اإن�سانية نحو 

اأربعة ع�سر مليون �سخ�س، بينهم �ستة ماليني طفل وفق تقدير 

الأمم املتحدة.

ال�سوري  ال��ن��زاع  اأّن  كما 

اأرخ����ى ب��ظ��الل��ه ع��ل��ى دول 

اجلوار وفق ما جاء يف التقرير، 

لبنان  هما  ت�سرًرا  والأك��رث 

نحو  لبنان  تكّلف  والأردن. 

على  لالإنفاق  دولر  مليار 

اخلدمات العامة والكهرباء 

ل��اّلج��ئ��ني ال�����س��وري��ني بني 

و2014. كذلك   2012 العامني 

قّدر البنك الدويل اأّن خ�سائر 

درا�سات 

واأبحاث

العدد 58380

من يبيع ومن ي�سرتي؟
اأّك�����������د م��ع��ظ��م 

ال��دول  اأّن  ال��درا���س��ات 

الأع��وام  خالل  زادت  قد  لالأ�سلحة  امل�سّنعة  الكربى 

من  �سادراتها  ارتفعت  كما  احلربي  اإنتاجها  املا�سية 

وقد  اأفريقيا.  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  دول  اإىل  الأ�سلحة 

اأو غري مبا�سرة يف حروب  املتورطة مبا�سرة  الدول  ا�سرتت 

لبع�س  الداعمة  اأو  الإره���اب،  حماربة  يف  اأو  اأهلية، 

الأنظمة واملنّظمات، اأ�سلحة وذخائر ومعّدات بع�سرات، 

بل مبئات مليارات الدولرات.
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والبنية  التعليم  جمال  يف  النازحني  على  الإنفاق  يف  لبنان 

العام  ونهاية   2012 العام  منذ  دولر  مليار   16 جتاوزت  التحتية 

2016. ي�ساف اإىل ذلك، ارتفاع ن�سبة البطالة ون�سبة الفقر، مّما 

يرفع من رقم خ�سائر القت�ساد اللبناين.

اأما الأردن، فبلغ م�ستوى اإنفاقه ب�سبب تدّفق الالجئني نحو 

900 مليون دولر، يف العامني 2012 و2013.

بارقة اأمل

مع اإ�سدال ال�ستار على العام 2016 بات م�سهد احلل ال�سيا�سي 

يف �سوريا اأقل تعقيًدا، بوجود بارقة اأمل يف العودة اإىل املفاو�سات 

من  كبري  ق�سم  يف  الإره���اب  �سيطرة  وتقهقر  ال�سيا�سية، 

اجلغرافيا ال�سورية، بالإ�سافة اإىل رغبة بع�س الدول الكربى يف 

اإيجاد حّل مقبول لالأزمة.

قابل  فهو  كارثي،  �سوريا  يف  الو�سع  اأّن  من  الرغم  وعلى 

واملدنية  الع�سكرية  واأجهزتها  الدولة  بقاء  بف�سل  للعالج 

اللذين  وليبيا،  العراق  فاإّن  املقابل،  يف  الإنتاجي.  وهيكلها 

املعجزة  ي�سبه  ما  اإىل  يحتاجان  ال�سامل،  للتفّكك  تعّر�سا 

البلد  ذلك  اليمن،  اأما  موّحد.  وطني  بنائي  �سياق  اإىل  للعودة 

الفقري واملنهك اأ�ساًل، فقد اأتت احلرب على معظم مقّومات 

اإعادة البناء فيه، ولفرتة طويلة.

 

ا�ستنتاجات

ال��درا���س��ة حول  وردت يف ه��ذه  ال��ت��ي  الأرق����ام  ت��ك��ون  ق��د ل 

اأو الأعداد املتعّلقة  املالية وثمن الأ�سلحة  اأو  التكاليف املادية 

باخل�سائر الب�سرية اأو النازحني واملهّجرين يف هذه الدول، بالدّقة 

ب�سبب  وثانًيا  تقديرات،  لأنها  اأوًل  املطلوبتني،  وال�سفافية 

التي  النظر واجلهات  وتنّوعها واختالف وجهات  امل�سادر  تعّدد 

اأّن هذه  املتنازعة. كما  الأطراف  ِقبل  الإح�ساءات من  تقّدم 

احلروب مّلا تنتِه بعد، ولذلك ل ميكن تقدمي اإح�ساءات دقيقة 

ولكن  للتقدير.  خ�سعت  التي  النقاط  من  اأّي  حول  وحمايدة 

اأو  املحلل  متّكن  عامة  فكرة  تقّدم  الأرق��ام  هذه  اأّن  يبقى 

تقريبية، حول  اإجمالية  افرتا�سية  �سورة  القارىء من تكوين 

انعكا�سات »الربيع العربي« واأثره يف اقت�ساد دول املنطقة. واإذا 

دّققنا بتفا�سيل هذه ال�سورة جند الآتي:

- اعتماد معظم هذه الدول الأ�سا�سي على موارد الطاقة من 

نفط وغاز يف دخلها القومي.

- تديّن الدخل القومي ب�سبب احلرب وتديّن الإنتاج، بالتزامن 

مع �سيا�سة تخفي�س اأ�سعاره عاملًيا.

- العجز امل�ستمر يف ميزانية هذه الدول، وارتفاع مديونيتها.

ح�ساب  على  ال�سالح،  �سراء  على  الإنفاق  معّدل  ارتفاع   -

امل�ساريع التنموية والإنتاجية والقت�سادية.

من  والعاطلني  الفقراء  عدد  وازدي��اد  املعي�سة  م�ستوى  تديّن   -

العمل، وتديّن م�ستوى التعليم وال�سحة.

- ارتفاع اأعداد القتلى واجلرحى واملعّوقني.

اأوروبا ودول  - ارتفاع وترية الهجرة والنزوح من هذه الدول اإىل 

اجلوار وازدياد وترية الإرهاب فيها.

اقت�ساد  ال�سرورية ل�ستمرار  التحتية  للبنية  تدمري ممنهج   -

ذلك  يعني  ما  مع  اجتماعية طبيعية،  وحياة  ومنتج،  �سليم 

من احلاجة للمال والوقت لإعادة البناء يف امل�ستقبل.

- �سرب الهوية امل�سرتكة للن�سيج املجتمعي القائم، واإعالء 

�ساأن الهويات الطائفية والإتنية واملذهبية، مع ما يرتّتب عن 

يف  توؤّثر  قامتة،  م�ستقبلية  وتداعيات  انعكا�سات  من  ذلك 

اإعادة وحدة البناء الإجتماعي وال�سيا�سي واجلغرايف والقت�سادي 

احلايل للمنطقة، ورمبا لفرتة طويلة.

املراجع:

- http://al-taleanews.com
- http://www.bbc.com/arabic/business
- https://ar.wikipedia.org
- https://www.noonpost.net/
- http://www.aljazeera.net/
- http://www.diwanalarab.com
- http://www.aljazeera.com/news/201611//

escwa-arab-spring-cost-middlee
- http://www.bbc.com/news/world-middle-

east
- https://www.sipri.org/yearbook/2016
- http://www.bbc.com/arabic/business

تقديرات عربية
العربي«  العربي« يف دبي، كلفة »الربيع  2016 قّدر »املنتدى ال�سرتاتيجي  العام  يف نهاية 

واأ�سواق  وال�سياحة  املحلي  والناجت  البناء  اإعادة  خ�سائر  ت�سمل  دولر،  مليار   833.7 بنحو 

بالأ�سرار  يتعّلق  التكلفة،  هذه  من  دولر  مليار   461.1 اأن  والالفت  الالجئني.  اإيواء  اإىل  بالإ�سافة  وال�ستثمارات،  الأ�سهم 

تتعّلق  فالثورات عموًما، لها كلفة  التاريخ؛  الثورات دموية يف  اأكرث  التحتية. وهي ظاهرة فريدة بني  البنى  اأ�سابت  التي 

والالجئني، فهي من  القتلى واجلرحى  اأعداد  وارتفاع  التحتية،  للبنى  التدمري الكثيف  اأّما  بالن�ساط القت�سادي بالطبع، 

نتائج احلروب الكربى والكارثية.



ق�سايا 

اإعداد: اإح�سان مرت�سىاإقليمية

باحث يف ال�ص�ؤون االإ�صرائيلية

العدد 60380

يظهر رئي�ض احلكومة الإ�سرائيلية، بنيامني نتنياهو، دائًما ب�سورة 

الزعيم الذي ل يرى غري نف�سه، ول ي�سمع كلم اآخرين من خ�سومه 

يف ال�ساحة ال�سيا�سية، ف�سًل عن ت�سّرفه املتعجرف والإ�ستعلئي اإزاء 

الفل�سطينيني والعرب عموًما.

ملاذا يزداد بنيامني 

نتنياهو تعجرًفا وعن�سرية؟ 

فل�سفة التعجرف

يقول نتنياهو: اإن �سيًئا كبرًيا يح�سل. 

تعلموا  العربي  العامل  يف  كثريون  يوجد 

ال��ت��ع��ام��ل ب��اح��رتام وت��ق��دي��ر م��ع دول��ة 

لأننا  هل  ه��ذا؟  يحدث  مل��اذا  اإ�سرائيل. 

تراجعنا؟ هل لأننا ان�سحبنا اإىل خطوط 

مل  ال��ق��د���س؟  ق�سمنا  لأن��ن��ا  ه��ل  1967؟ 

هذا  يحدث  الأ�سباب.  لهذه  هذا  يحدث 

لأننا اأقوياء والعامل العربي يخو�س �سراًعا 

وا�ستمرار  م�ستقبله  اأج��ل  من  تاريخًيا 

قناعة  »ل��دي  ق��ائ��اًل:  ويتابع  توجهه. 

العا�سف  الأو�سط  ال�سرق  يف  باأنه  عميقة 

هذا  ويف  الكون،  هذا  يف  امل�ستقر،  وغري 

ت�سمن  فقط  واحدة  �سيا�سة  ثمة  الواقع، 

اإ�سرائيل  وهي  والأمل،  وال�سالم  امل�ستقبل 

منطقتنا،  يف  لل�سعيف  بقاء  ل  قوية... 

ي�سنعون  القوي  مع  فقط.  للقوي  والبقاء 

التحالفات، ومع القوي ي�سنعون ال�سالم، 

واإن ا�ستغرق ذلك وقًتا.« وفل�سفة نتنياهو 

يف هذا املجال هي اأن العامل العربي بات 

زالت  ما  لأنها  ويقدرها  اإ�سرائيل  يحرتم 

دولة قهر واحتالل، تتحدى العامل وتقيم 

ال�سلمية  الت�سويات  وترف�س  امل�ستوطنات 

ا امل�سجد  وتعتدي على املقد�سات وخ�سو�سً

الأق�سى.

وزير  ك�سف  الت�سعينيات  مطلع  يف 

هرني  الأ�سبق  المريكية  اخلارجية 

لقاءات  كي�سنجر بع�س ما جرى خالل 

له برئي�س احلكومة ال�سرائيلية اآنذاك 

نطالبه  ف��ق��ال: ك��ّن��ا  راب���ني،  اإ���س��ح��اق 

الفل�سطينيني  مع  التفاو�س  يف  بالليونة 

ا�سرائيل  اإن  فيجيب:  ال�سالم،  اأجل  من 

حتى  ال�سالح  اإىل  بحاجة  وهي  �سعيفة 

كّنا  وعندما  ال�سالم.  اأجل  من  تغامر 

قوية  ا�سرائيل  اإن  يقول:  ال�سالح  نعطيه 

وهي لي�ست بحاجة لل�سالم. هذه الق�سة 

مع  الآن  ا  اأي�سً تتكرر  ال�سيا�سة،  هذه  اأو 

احلايل  الإ�سرائيلية  احلكومة  رئي�س 

الإدارة  مع  تعامله  يف  نتنياهو  بنيامني 

اأم��ام  ال��ت��ي تقف ع��اج��زة  الم��ريك��ي��ة 

�سيا�سة  ب��اإدارة  وا�ستمراره  وتطرفه  تعنته 

م�سالح  �سوى  تراعي  ل  فجة،  �سهيونية 

وال�ستيطان  التو�سع  يف  اخلا�سة  ا�سرائيل 

وانتهاك القوانني والأعراف الدولية.

الرئي�س  التقى   1996 ال��ع��ام  مت��وز  يف 

كلينتون  بيل  اآن����ذاك،  الأم��ريك��ي 

ب�ساأن  نظره  وجهة  طرح  ال��ذي  نتنياهو 

الفل�سطينيني،  مع  ال�سيا�سية  العملية 

لغة  �سوى  يفهمون  ل  العرب  »اإن  قائاًل: 

اتفاقية  �ساألتزم  ذلك  مع  لكن  القوة، 

اإ�سرائيلية  حكومة  لأن   ،)1993( اأو�سلو 

رابني(  )حكومة  دميوقراطًيا  املنتخبة 

اللقاء  انتهاء  وبعد  عليها«.  وقعت 

عملهما،  وفريق  الرجلني  بني  التعاريف 

عن  ان��ط��ب��اع��ه  ع��ن  كلينتون  ع���رّب 

القوة  نف�سه  »ي��ظ��ن  ق��ائ��اًل:  نتنياهو 

العظمى ونحن هنا طوع بنانه«.

يف ذلك الوقت، �سعت الإدارة الأمريكية 

جمرد  م��ن  اأو���س��ل��و  باتفاقية  ل��الرت��ق��اء 

»اإعالن مبادئ«، اإىل اتفاق ت�سوية �سامل 

باقي  ثم  اأوًل،  الفل�سطينيني  مع  ودائ��م 

اإقناع  اإىل  و�سعت  ثانًيا،  العربية  ال��دول 

ال�سلمي،  مب�سروعها  نتنياهو  حكومة 

�سينعك�س  ال�سالم  اإح��الل  اأن  معتربة 

الإ�سرائيلي.  ال��ك��ي��ان  على  اإي��ج��اًب��ا 

و�سيتقبل  �سينفتح  العربي،  فاملحيط 

وجود اإ�سرائيل، والوليات املتحدة �ستقنع 

العرب بذلك من خالل تقدمي حمّفزات 

الرغم  على  لكن  اقت�سادية.  وم�ساريع 

الأمريكية  والإغ����راءات  ال�سغوط  من 

من  لأو�سلو  الراف�س  نتنياهو  متكن 

من  مبزيد  ال�سغوط  وق��اب��ل  ل،  التن�سّ

مرور  وبعد  والتمّل�س.  والعناد  الت�سدد 

الوقائع  تلك  على  عاًما   20 من  اأكرث 

جند الرجل نف�سه اأمامنا اليوم. مل يتغرّي، 

زادت��ه  ب��ل  م��رون��ة،  الأي���ام  تك�سبه  ومل 

وحكومته تطرًفا وعن�سرية. ملاذا؟

عوامل اأ�سا�سية

نرى اأن هذه الوقائع تعود يف احلقيقة اإىل 

جمموعة من العوامل الأ�سا�سية اأهمها:
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1- ا�ستمرار انحياز املجتمع الإ�سرائيلي 

يف العقدين الأخريين بقيمه ومفاهيمه 

واليمني  اليمني  نحو  ال�سيا�سية  ومواقفه 

والديني؛  العلماين  ب�سّقيه  املتطرف، 

العام  ال��راأي  ا�ستطالعات  اأظهرت  فقد 

اإ�سرائيلية  اأبحاث  مراكز  عن  ال�سادرة 

هذا  من  كبرية  ن�سبة  اأّن  متخ�س�سة، 

املجتمع تتبنى نظرًة �سلبيًة جتاه الي�سار 

ط��ّورت  وق��د  ا،  خ�سو�سً وال��ع��رب  عموًما 

يف  تن�سجم  ازاءه��م��ا،  معادية  م��واق��ف 

ومواقفه  وقيمه  اليمني  مع  منطلقاتها 

القومية املتطرفة.

املجتمع  من  الأكرب  الق�سم  تقّبل   -2

 – الأمنية  نتنياهو  ل��روؤي��ة  الإ�سرائيلي 

النووي  امللف  ب�ساأن  �سواء  الع�سكرية 

الفل�سطينيني،  مع  ال�سراع  اأو  الإي��راين 

وف�سل زعيم املعار�سة هريت�سوغ يف بلورة 

يف  به  خا�سة  ووا�سحة  متما�سكة  روؤي��ة 

ملا  بديلة  روؤي��ة  تقدمي  يف  اأو  ال�ساأن،  هذا 

يطرحه نتنياهو.

احلملة  ط����وال  وا���س��ًح��ا  ك���ان   -3

النتخابية املا�سية اأّن مع�سكر الأحزاب 

اليمينية والدينية يتفّوق على مع�سكر 

من  الرغم  وعلى  الو�سط.  وي�سار  الو�سط 

يوؤدي  اأن  قلًقا من  نتنياهو  ذلك، كان 

بزعامة  ال�سهيوين  املع�سكر  ت��ف��ّوق 

بزعامته،  الليكود  على  هريت�سوغ 

حينه،  يف  ال��راأي  ا�ستطالعات  بح�سب 

لهريت�سوغ  الدولة  رئي�س  تكليف  اإىل 

�سوء  �سيما يف  ول  بت�سكيل احلكومة، 

زعيم  كحلون  مو�سيه  اإف�ساح  ع��دم 

ح��زب ك��ولن��و )ك��ل��ن��ا( ع��ن موقفه 

نتنياهو  ا�ستغّل  وقد  اخل�سو�س.  هذا  يف 

حملته  يف  فتبّنى  احلدود  اأبعد  اإىل  الأمر 

املرحلة  تلك  يف  املكّثفة  الإعالمية 

احلا�سمة من احلملة النتخابية مواقف 

اليميني  الناخب  لج��ت��ذاب  متطرفة 

رفع  وقد  الليكود.  مل�سلحة  والت�سويت 

خالل هذه احلملة �سعارات عن�سرية �سد 

اإليه  توؤدي  اأن  العرب مهّوًل مبا ميكن 

نتائج،  النتخابات من  يف  م�ساركتهم 

مبا يف ذلك عودة »الي�سار« اإىل احلكم. 

وبالفعل اأقنعت تلك احلملة الإعالمية 

مع�سكر  من  وا�سعة  قطاعات  امل�سعورة 

ول  الليكود،  حلزب  بالت�سويت  اليمني 

�سيما من اأن�سار حزبي »البيت اليهودي« 

و»اإ�سرائيل بيتنا«.

4- مل يوؤّثر توّتر عالقات نتنياهو بالبيت 

الأبي�س ول خالفاته مع الحتاد الأوروبي 

الإ�سرائيلي  الناخب  ت�سويت  منط  يف 

لأّن  نتنياهو؛  خ�سوم  ياأمل  كان  كما 

اإجراءات  اإىل  تتحّول  مل  اخلالفات  هذه 

دفع  اإىل  ت��وؤد  ومل  اإ�سرائيل،  �سد  فعلية 

اأن  ميكن  اقت�سادية  اأو  �سيا�سية  اأثمان 

وتوؤثر من  الإ�سرائيلي  الناخب  ي�سعر بها 

ثّم يف قراراته.

5- ف�سل حتالف »املع�سكر ال�سهيوين« 

ت�سكيل  يف  ل��ي��ف��ن��ي(  )ه��ريت�����س��وغ- 

حزب  من  اأيديولوجي   – �سيا�سي  بديل 

يقّدم  مل  املع�سكر  ف��ه��ذا  الليكود. 

حلّل  حقيقيًة  �سيا�سيًة  خطًة  اأو  روؤي��ًة 

ك با�ستمرار  املع�سلة الفل�سطينية، ومت�سّ

ال�ستيطان يف ما يطلق عليه »الكتل 

الغربية  ال�����س��ف��ة  يف  ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة« 

»معزوفة«  بتكرار  واكتفى  املحتلة، 

ا�ستعداده ملوا�سلة املفاو�سات مع ال�سلطة 

هذا  يف  ���س��روط.  دون  من  الفل�سطينية 

املع�سكر  راأ����س  على  ك��ان  ال��وق��ت، 

يتمتع  ل  ب��اه��ٌت  �سخ�ٌس  ال�سهيوين 

القيادية  ال�سفات  م��ن  الأدن���ى  ب��احل��ّد 

اأو  حكومة  رئي�س  ملن�سب  توؤهله  التي 

الوقوف بوجه نتنياهو. ويف املقابل، متّتع 

يف  قيادية  و�سفات  بخربة  الأخ��ري  ه��ذا 

كاريزما  فيها  حتتل  انتخابيٍة  حملٍة 

احلكومة  لرئا�سة  امل��ر���س��ح  ال�سخ�س 

ف�سل  ذلك،  عن  وف�ساًل  كربى.  اأهميًة 

هريت�سوغ  بزعامة  ال�سهيوين  املع�سكر 

من  وا�سعة  قطاعات  على  النفتاح  يف 

يتمّكن  ومل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  املجتمع 

�سفوف  بني  له  ق��دٍم  موطىء  اإيجاد  من 

واليهود  الرو�س  واليهود  ال�سرقيني  اليهود 

التقليديني دينًيا، وظل بعيًدا من بلدات 

قاعدته  وانح�سرت  اإ�سرائيل،  الأطراف يف 

�سفوف  ويف  املركز  م��دن  يف  الأ�سا�سية 

الطبقة  من  والعليا  الو�سطى  ال�سرائح 

الو�سطى الإ�سكنازية.

مدر�سة جديدة

الداخلي  ال�سيا�سي  للم�سهد  ا  تلخي�سً

ال���س��رائ��ي��ل��ي، ن��ق��ول اإن���ه م��ن��ذ ب��داي��ة 

بني  �سراع  هناك  كان  الت�سعينيات، 

اإن  تقول  الأوىل  اإ�سرائيل:  يف  مدر�ستني 

الن�سحاب  الح��ت��الل  حكومة  على 

الفل�سطينية  ال�سلطة  اأرا����س���ي  م��ن 

والثانية  اإ�سرائيل،  على  العامل  لينفتح 

التم�سك بالأرا�سي وبناء  اإنه يجب  تقول 

امل�ستوطنات للحفاظ على يهودية الدولة. 

اليوم نعي�س يف زمن مدر�سة ثالثة بزعامة 

نتنياهو ل تريد الن�سحاب من الأرا�سي، 

الدولة«، ودول العامل  وت�سّر على »يهودية 

منفتحة عليها. وبالتايل ميكن القول 

زعامة  ظل  يف  ال�سهيوين  الكيان  اإن 

اأف�سل  يعي�س  احلالية  اليمينية  نتنياهو 

اأيامه التي مل يكن ليحلم بها، حيث 

حتّول الحتالل اإىل »احتالل ديلوك�س« 

تعبري  ح��ّد  على  التاريخ،  يف  م��رة  لأول 

بيت  ال�سني-  مدير  دي�سكني،  اجل��رنال 

ال�سفة  وحتّولت  ال�سابق،  العام(  )الأمن 

والب�سائع  للمنتوجات  �سوق  اإىل  الغربية 

الإ�سرائيلية، رغم اأن ال�ستيطان م�ستمر، 

م�ستمرة،  ال��ع��رق��ي  التطهري  وج��رائ��م 

وتهويد القد�س م�ستمر، وحمالت تدني�س 

مدار  على  تنقطع  ل  الأق�سى  امل�سجد 

ال�ساعة..!! اأما الأقطار العربية، فتعاين 

حروًبا مفجعة وفقدان الأمن وال�ستقرار، 

�سيا�سية  اأزم��ات  وت�سهد  الأم��ل،  ورمب��ا 

ال�سعب  فيما  متالحقة،  واقت�سادية 

الفل�سطيني يعاين انق�ساًما مدمًرا، اأو�سل 

والياأ�س،  الحباط  يقارب  ما  اإىل  النا�س 

يتّم  لال�سرائيلي  الت�سدي  بات  وبالتايل 

باللحم احلي، بينما العدو نف�سه املنت�سي 

يح�سل  ملا  م�سدق  غري  العرب  بعذابات 

من حول�ه...
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ال�صحافة 

ال�رقّية:

الأزمة 

واحللول

احلنني  رواب��ي  فوق  ال��ورق  مناديل  تتناثر 

من  للق�سا�سات  يعد  مل  ت�سرين«.  ك�»ورق 

احلب،  ويذبل  الق�سّية،  تغيب  حني  معنى 

عن  احلّق  وي�سمت  حمابرها،  الأقلم  وتغادر 

الباطل، وتتغاوى الكيدّيات على ال�سرفات.

ولكّنها  نعم!  اأزم��ة؟  يف  الورقّية  ال�سحافة 

ال�سعاع  لأن  متوت،  ولن  مناحة،  يف  لي�ست 

ل ميوت يف ال�سم�ض، ول يحجب الليل نعو�سة 

القمر، ول تطيق الظلمة نف�سها من دون �سوٍء 

خافت، ولو من بعيد.

...ويف البدء كانت الكلمة

هذا الوطن املغمور بعطاءاته واإبداعاته، 

تعّود اأن ي�ستيقظ مع كل فجر، ويحت�سي 

وميت�سق  ال�سباح،  م�سطبة  عند  القهوة 

يلتهم  يديه،  بني  الطازجة  ال�سحيفة 

عيونه  وتبحر  و�سوق،  ِبَنهٍم  مقّبالتها 

اأعمدتها،  و�سفاف  �سفحاتها  على 

ت�ستنب�س الدرر والعرب. هذا الوطن كان، 

�سراع  ينرثه  حرًفا  اآخ��ر،  �سيء  اأي  قبل 

كان  البعيدة.  ال�سواطىء  على  مغامر 

واأقالًما  وح��رًبا،  ورًقا  ومطبعة،  �سحيفة 

رائدة جتوب حتت كّل �سم�س، وفوق كّل 

وع�سرتوت،  قدمو�س،  يكن  اأمل  اأر���س، 

من  املتنّقلة  والأبجدية  احلب،  وقيثارة 

اإىل البحار ال�سبعة على  �سفاف بيبلو�س 

�سراع،  وخفقان  جم��ذاف،  �سربة  وق��ع 

يحملها الفينيقي الأول برتحاله وجتواله 

ينقلها �سعاع فكر وح�سارة، اأينما حّل، 

وحّط املرا�سي؟!.

نعم. هو لبنان املن�سدة، والقلم واملحربة، 

والورق امل�سّظى بثقوب املعرفة، والكتاب 

وقهوة  املتقنة،  وال�سحيفة  واملطبعة، 

املطّل  امل��داد  برحيق  املمزوجة  ال�سباح 

على روابي الإبداع حيث ينت�سب عرزال 

والع�سارة  والفال�سفة،  وال�سعراء  الأدب��اء 

امل�سافة  اختزلت  التي  املّتقدة،  الفكرّية 

ما بني الأر�س وال�سماء، بكالم.

العلّو من املداميك  اإّن وطًنا على هذا 

ال�سحافة  فيه  مت��وت  ل  ال��ت��ن��وي��رّي��ة، 

ت�ساب  اأو  تنزوي،  قد  تخبو  قد  الورقّية، 

ما  ���س��رع��ان  لكن  طفيف،  ب��زك��اٍم 

تنتف�س كالطائر الفينيق.

�سحافة الق�سّية الوطنّية

واحلدث،  الزمان،  رفيقة  دائًما  كانت 

كمحّرك  النه�سة  ع�سر  يف  ول���دت 

لل�سعوب والأمم التّواقة اإىل احلرية والعدل 

اأداة  وامل�ساواة، مل تكن عند انطالقتها 

ابتزاز، ول �سركة م�ساهمة تبغي الربح، 

ول و�سيلة فّعالة يف بناء جدار الكيديات، 

كانت املراآة ال�سافية التي تعك�س �سورة 

ومعاناته.  ومطالبه،  وحقوقه،  املجتمع، 

كانت الق�سية، والر�سا�سة امل�سّوبة بوجه 

الظالمّية �سواء اأكانت فكًرا، اأو نهًجا، 

الذي  املرّو�س  ال��رياع  كانت  عقيدة.  اأو 

ال�ستعمار،  وجه  يف  ح��ادة  اأثالًما  ترك 

الأح��داث  م�سرح  على  املوؤثر  ال��دور  واأّدى 

مع نهايات القرن التا�سع ع�سر، وبدايات 

الأبواب  و�ساهم يف فتح  الع�سرين،  القرن 

واأيقظ  احل��رّي��ة،  ن�سائم  اأم���ام  املغلقة 

النفو�س من ثباتها، و�سحذ الهمم، ورفع 

اخلروج  اإىل  باملجتمع  ودفع  املعنويات، 

مراتع  اإىل  وال��ذل،  اخل��وف  كهوف  من 

احلرّية حيث ال�سم�س، واملدى الرحب.

جمموعة  يومها  ال�سحافة  كانت 

معقودة  وقناطر  الأق��الم،  من  نخبوّية 

وريقات  وب�سعة  الو�سايات،  عن  بعيدة 

وتتناولها  ب�سغف،  الغالبّية  تنتظرها 

من  باتقان،  امل�سغول  الترب  كما  الأيدي 

املدينة اإىل القرّية، ومن �ساكن الكوخ، 

اإىل نزيل الق�سر املنيف.

كان ال�سحايف مواطًنا �سادًقا مع نف�سه 

ا،  روؤيويًّ مبدًعا،  اأديًبا،  �ساعًرا،  ووطنه، 

ينكّب على الكتابة كواجب وطني، 

ليعرّب عن قناعات �سافية متحررة  من 

الأدران.

اأو  اأو �سناعًيا،  تاجًرا،  اأو  كان مزارًعا، 

اأّنه كان »يعتا�س« من  ا، مبعنى  حرفيًّ

وظيفته، وكانت ال�سحيفة جمّرد و�سيلة 

ا عّما  لنقل اآرائه، وبنات اأفكاره، ومتنف�سً

بتطّلعات  معّباأة  م�ساعر  من  يخاجله 

خندق  يف  م�ستنفًرا  كان  رائدة.  وطنية 
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املواجهة، يقارع املحتّل، ُيغ�سبه، ُيقلقه، 

مب�سابط  وير�سقه  هناءته،  عليه  ُيف�سد 

التاأديب  اأقبية  يف  وي�سجنه  الّت��ه��ام، 

احلق  �سيف  وجهه  يف  ويرفع  املعنوي، 

ما  واإذا  واحلرية،  بال�ستقالل،  املطالب 

نطقت اأعواد امل�سانق يف �ساحة ال�سهداء، 

التي  الدماء  باإجالل  �ستتذّكر  فاإنها 

حرب  جدارة  عن  كانت  والتي  اأزهقت، 

اأقالم النخبوّيني من ال�سحافيني الأبطال 

الذين عّلقهم جمال با�سا ال�سّفاح على 

اأعواد امل�سانق، لكي يكونوا العربة، واإذ 

بهم مي�سون بخوًرا ميالأ الأرجاء برائحة 

ال�سهادة والبطولة.

...وكانت �سحافة ر�سولّية

التحّول  ب���داأ  ال�ستقالل  �سحوة  م��ع 

اإىل  الق�سّية،  �سحافة  م��ن  الكبري: 

املجتمع  وجهتها  الر�سالة،  �سحافة 

النفتاح،  الأم��ّي��ة،  الفقر،  وق�ساياه، 

ب،  والتع�سّ الفئوّية،  حماربة  الت�سامح، 

وال���ت���زّم���ت، وامل��ط��ال��ب��ة ب��احل��ق��وق 

للمجتمع.  للفرد،  للمراأة،  البديهية 

اأ�سا�سات  وتر�سيخ  البناء  �سحافة  كانت 

الوحدة الوطنية، ورفع مداميك التطّور، 

والتقّدم، واحلداثة.

يف  الورقّية  ال�سحافة  بداأت  بعد،  ما  يف 

من  تتحول  املنطقة  دول  وبع�س  لبنان 

موؤ�س�سة،  اإىل م�سروع  نخبوية«  »تعاونّية 

وموّظفني،  ومطبعة،  وورق،  مكاتب، 

م�سرية  وب���داأت  ومرا�سلني،  ومندوبني، 

العودة من الآكام ال�ساخمة نحو امل�سالح 

الفردّية اأو الفئوّية، ومل تعد على طوباوية 

والق�سايا  الأوط���ان،  خدمة  يف  مرتّفعة 

خدمة  يف  اأ�سبحت  ما  بقدر  امل�سريّية، 

�سيا�سًيا،  اأو  حاكًما،  اأكان  �سواء  الفرد 

اأو اقت�سادًيا، اأو جمموعة من النافذين يف 

ال�ساأن العام!

اخلم�سينيات  م��رح��ل��ة  ���س��ّك��ل��ت 

ال�سحافة  خلعت  عندما  نوعّية،  نقلًة 

عب��اءة  ل��رتت��دي  ال��ر���س��ال��ة،  اإك�����س��ي��م 

امل��وؤ���س�����س��������ة 

امل�����س��ل��ح��ة،   –
ف��ال��غ��اي��ة اق��ت�����س��ادّي��ة 

بحتة، والهدف الربح ال�سريع، 

مل  امل�سارف.  يف  الأم��وال  وتكدي�س 

واملحتوى،  امل�سمون  عن  احلديث  يعد 

املتقن  املقال  ال�سكل، ومل يعد  بل عن 

التي  الأغرا�س  بل  املرجتى،  هو  اخلاّلق 

الغرائز،  وجتّي�س  ال��ع��واط��ف،  ت�ستفّز 

وجمع  وال�سراء،  البيع  بور�سة  وحت��ّرك 

املال والغالل، ولو باأ�ساليب ملتوية.

زمن البحبوحة القت�سادّية

مطلع  م��ن��ذ  ال�����س��ح��اف��ة  ع��ا���س��ت 

وال��ف��ورة  ال��ن��ف��ط،  ع�سر  ال�ستينيات 

اأفقًيا،  والتمّدد  والزده��ار،  القت�سادّية، 

وعمودًيا، وحتّولت اإىل عمارات �ساهقات 

املهني.  وامل�سمون  املوؤ�س�ساتي،  باملبنى 

على  ال�ساربة  املعنوية  ال��ق��ّوة  كانت 

وفا�س  والعربّية،  املحلّية  ال�ساحتني 

خمتلف  لي�سمل  باملوا�سيع  ال��ت��ن��ّوع 

الن�ساطات، واإذ نحن اأمام مٍد هائل من 

والقت�ساد،  بالفن،  �سة  املتخ�سّ املجاّلت 

والأعمال  واملال  والريا�سة،  والجتماع، 

باقة  اإىل  الباعة  اأك�ساك  حتّولت  حتى 

الغنية  املتنّوعة  ب��الإ���س��دارات  غنّية 

بامل�سمون واملحتوى. 

بزخمه  الغني  ال��دف��ق  ه��ذا  ا�ستمّر 

منت�سف  احل��رب  عتبة  حتى  ووه��ج��ه 

الأزم���ة  عتبة  ��ا  واأي�����سً ال�سبعينيات، 

عندها  اخلانقة،  الدولّية  القت�سادّية 

الهبوط  متارين  متار�س  ال�سحافة  بداأت 

فتافيت  على  وتعي�س  ال���س��ط��راري، 

وغالًبا  والعربّية،  الداخلية  التناق�سات 

ما كانت يف موقع الدفاع عن النف�س، 

اإىل  ت��ت��ح��ّول  جت��ان��ب اجل����اّلد ك��ي ل 

�سحّية. تبغي الربح، وهي متار�س هواية 

»حّز ال�سكني«، ول هم، طاملا اأّن املمّول 
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والداعم  خارجي،  وامل�ساهم  خارجي، 

برئي�س  اآن��ذاك  دفع  ما  وه��ذا  خارجي، 

اجلمهورية املثّقف �سارل حلو اإىل القول، 

ال�سحافة:  نقابة  اأع�ساء  ي�ستقبل  وهو 

»اأه����اًل ب��ك��م يف وط��ن��ك��م ال��ث��اين.. 

لبنان؟!«. 

ت�سّوهات خطرية

لبنان  يف  الورقّية  ال�سحافة  م�سكلة 

ب����داأت ع��م��ل��ًي��ا م��ع ب���داي���ات احل��رب 

اأر�س  على  الآخرين  حرب  اأو  الأهلّية، 

متاًما،  معوقة  منها  خرجت  لبنان، 

تعد  مل  مكلفة.  ت�����س��وّه��ات  ت��ع��اين 

�سحافة الق�سّية، ول ال�سحافة – الر�سالة، 

طائفّية،  فئوية،  منابر  اإىل  حتّولت  بل 

�ساأن  اإع���الء  يف  �ست  تخ�سّ مذهبّية، 

والنق�سامات.  والع�سبّيات،  الكيديات، 

اأ�سا�سًيا  و�سريًكا  كانت عن�سًرا حيوًيا، 

الكربى  النزلقات  معركة  يف  فاعاًل 

كان  واملجتمع.  الدولة  �سهدتها  التي 

حتى  املطبوعة  ا�سم  تذكر  اأن  يكفي 

اإليها  التي  اجلهة  اإىل  بالبنان  ي�سار 

تنتمي، ومن تكون، وما هي �سيا�ستها، 

ومدى  تخدم،  بالط  اأي  ويف  وتوجهاتها، 

�سدقيتها، و�سفافيتها؟

العاملّية،  القت�سادّية  الأزمة  وتفاقمت 

على  لتزيد  النفط،  اأ���س��ع��ار  ت��ديّن  م��ع 

ون�سبت  ال��دع��م،  فرتاجع  بّلة،  الطني 

املريع،  ال��ط��الق  وح��دث  التحويالت، 

ب��الإع��الم،  ي�ستثمر  ك���ان  م��ن  ب��ني 

زمن  وبداأ  »امل�ستاأجرة«،  املطبوعة  وبني 

بالأ�سباب  الالئحة  و�ساقت  الن��ح��دار، 

والدوافع:

�سّكلت  قد  الدامية  احلرب  اإّن  اأّولها: 

طعنة جنالء يف ج�سم ال�سحافة، ودفعت 

املتاري�س  اإىل  ال��ت��األ��ق  رواب���ي  م��ن  بها 

املتقّدمة بني الأفرقاء، فتلّونت باألوانهم 

وان�سبغت ب�سعاراتهم.

ثانًيا: اإن النخراط كان مكلًفا واأخذ 

ال�سحافة من ال�ساحات الوطنّية الرحبة 

الفئوية،  امليلي�سياوية،  ال��زواري��ب  اإىل 

الغ�سب،  عوا�سف  يف  طرًفا  فاأ�سبحت 

وه���ذا كّله  وال��ك��راه��ّي��ة،  واحل��ق��د، 

وجتّردها،  مو�سوعيتها،  ح�ساب  على 

و�سدقيتها. وما خ�سرته يف هذه املجالت 

لي�س بقليل.

اأك�ساك  يف  املبيعات  تراجع  ثالًثا: 

باتت  املقارنة  اأّن  ح��ّد  اإىل  ال�سحافة، 

ل����دى امل���واط���ن ب���ني ثمن  م�����س��روع��ة 

وكانت  اخلبز،  ربطة  وثمن  ال�سحيفة، 

النتيجة مل�سلحة الرغيف.

و�سائل  الذي دهم  التطّور  اأحد ينكر  ل 

والتنّوع  احلديثة،  والتقنيات  الإع��الم، 

اأو  ف��رد،  اأي  مبقدور  بات  حيث  الهائل، 

اأي جماعة ا�ستخدام العديد من الو�سائل 

وال�سورة،  اخلرب،  على  للح�سول  املتاحة 

اأخ��رى  خدمة  اأي  اأو  وامل��ق��ال،  وال�سريط، 

اليوم،  عامل  يف  الرائجة  املنابر  تقّدمها 

الحتفاظ  اإىل  بال�سباب  دف��ع  ما  وه��ذا 

بقرو�سهم، والتخّلي عن الورقّية، والتحّول 

اإىل الرقمّية.

عن  ال�سحف  اأ�سحاب  تخّلي  راب��ًع��ا: 

وتقدميهم  املبتدئني،  مل�سلحة  النخب 

امل�سالح املادّية على ح�ساب النوعّية.

اأ���س��اب��ت ع��امل  ال��ت��ي  ال��ت��ح��ّولت  اإن 

باأ�سحاب  دفعت  قد  الورقّية  ال�سحافة 

يكونوا  لأن  الإع��الم��ّي��ة  املوؤ�س�سات 

التي  اجل�سعة  الراأ�سمالّية  اإىل  اأق���رب 

واإىل  كمنتجني،  ال�سحافينّي  اإىل  تنظر 

طباعة  ماكينات  كاأنهم  املنتجني 

النوعّية،  ل  العدد،  هو  فاملهم  اأكرث،  ل 

اإّل اأن ما انتهت اإليه املهنة من عواقب 

 – اللبناين  حميطنا  يف  وم�ساعفات 

 – الأوروبّية  ال�سحافة  له  تنّبهت  العربي، 

يف  العاملون  حتّول  عندما  الأمريكّية، 

بعدما  فعلينّي،  �سركاء  اإىل  املوؤ�س�سات 

ل  باأن  الأعمال  رجل  اأو  املوؤ�س�س  اقتنع 

موؤ�س�سة منتجة ومربحة من دونهم.

التي  الكثرية  الت�سّوهات  اإن  ا:  خام�سً
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باملوؤ�س�سات  واإ�سعاًفا  جتريًحا  اأمعنت 

على  �سلًبا  انعك�ست  قد  الإعالمّية، 

املعلن  اأّن  ذلك  الإعالنية،  مردوداتها 

تاجٌر يبحث عن الو�سيلة الأو�سع انت�ساًرا. 

قد  النفط  اأ�سعار  انخفا�س  اإن  ا:  �ساد�سً

كانت  التي  املالية  بالتحويالت  اأط��اح 

واملجالت،  ال�سحف،  تكاليف  تغّطي 

ما  وهذا  خيالًيا.  مالًيا  ا  فائ�سً لها  وتوّفر 

دفع بالبع�س من اأ�سحاب الإ�سدارات اإىل 

اإ�سدار،  كّل  مع  »املناعي«  اأوراق  توزيع 

حول امل�ستقبل املاأ�ساوي ملوؤ�س�ساتهم.

ما احلل؟

والتبّدلت  التحّولت  ينكر  اأح��د  ل 

اأ�سابت  التي  والت�سّوهات  وال�سغوطات 

احلقيقة  لكن  ال��ورق��ّي��ة،  ال�سحافة 

تق�سي العرتاف باأن اأ�سحاب املوؤ�س�سة مل 

يغرّيوا، ويبّدلوا، ويطّوروا، وير�سموا اخلطط 

التحّديات  العتبار  بعني  تاأخذ  التي 

وي��وّف��روا  املحتملة،  والأخ����رى  امل��اث��ل��ة، 

توؤكد  و�سمانات  دعائم  من  يلزم  ما 

ا�ستمرارية ال�سحيفة مندفعة قادرة على 

من  املزيد  وجني  ال�سعوبات،  كل  جبه 

الأرباح، والزبائن، والقّراء.

يبداأ  اأن  بّد  ول  التغيري.  من  بّد  ل  اإًذا 

بهيكلّية  ال��ن��ظ��ر  ب���اإع���ادة  التغيري 

اجل�سم  متّثل  التي  والأن��دي��ة  النقابات 

باإطاٍر  وا�ستبدالها  اللبناين،  ال�سحايف 

املهنة  ب�����س��وؤون  ُي��ع��ن��ى  ن��ق��اب��ٍي خ��ا���س 

ال�سحيفة،  �ساحب  ويحمي  و�سجونها، 

من  العاملني  يحمي  كما  المتياز،  اأو 

واأوىل  وفنينّي.  واإداري����نّي،  اإع��الم��ي��نّي، 

اخلطوات العمالنّية تكون با�ستحداث 

�سندوٍق م�ستقل ت�ساهم الدولة يف متويله، 

التاأمني  ي��وّف��ر  املوؤ�س�سات،  جانب  اإىل 

ال�سامل لكل عامٍل يف  والطّبي  ال�سحي 

هذا  من  م�ستفيًدا  ويظّل  املهنة،  هذه 

من  اأُخ��ِرج  �سواء  احلياة،  ملدى  ال�سندوق 

عمله عنوة، اأو يف حال خروجه لأ�سباب 

قاهرة.

ول بّد من قانوٍن اإعالمي ع�سري ُيتيح 

ل���ل���ع���ام���ل 

امل��وؤ���س�����س��ات  يف 

احل�سول  الإع��الم��ّي��ة 

اإن  ال��دع��م،  اأف�سلية  على 

رة لتعليم اأولده،  جلهة القرو�س املي�سّ

قانونية  مظّلة  توفري  اأو  منزل،  ل�سراء  اأو 

حتميه من ال�سرف الكيفي، الكيدي، 

ا من تعديل قانون  العتباطي. ول بّد اأي�سً

وتو�سيع  باملطبوعات،  العقوبات اخلا�س 

هام�س احلرّيات الذي حتتاج اإليه املهنة 

اليوم، بقدر ما يحتاج اليه الراأي العام.

من  م�ستمّد  �سلطوي  دور  من  ب��ّد  ول 

العاملني  ي�ساعد  الد�ستورّية،  �ساتنا  موؤ�سّ

عقد  توقيع  على  الإع���الم  و�سائل  يف 

اجلديدة،  النقابة  تقّره  جماعي  عمٍل 

مع جميع اأ�سحاب الو�سائل الإعالمّية، 

مب��ا ي��ح��ّد م��ن الأع��م��ال وامل��م��ار���س��ات 

م�ساهم  املهني  ويجعل  فية،  التع�سّ

يربح،  ربحت  فاإن  املوؤ�س�سة،  يف  اأ�سا�سي 

واإن خ�سرت يكون �سريًكا يف اخل�سارة. 

ول بّد مقابل الدعم املفرت�س تقدميه اإىل 

من  اإعفاءات  اإىل  ُي�سار  اأن  املوؤ�س�سات، 

بع�س الر�سوم، اأو ال�سرائب، اأو دعم اأ�سعار 

الورق، اأو توفري قاعدة م�سرتكني اأكرب، 

مقابل حق الدولة يف مراقبة الأداء املايل 

على  يوجب  ما  وهذا  املوؤ�س�سات،  لهذه 

كل موؤ�س�سة اإعالمّية تتلّقى الدعم من 

تتيح  التي  للقوانني  تخ�سع  اأن  الدولة، 

للهيئات الرقابية، كديوان املحا�سبة، 

واأرق���ام  موازنتها،  ع��ن  تك�سف  اأن 

الإعالنّية،  ح�س�سها  وعن  مبيعاتها، 

وعن كل ما يِردها من اأموال، ل�سمان 

ال�ستمرارّية.

نعم! اإّن ال�سحافة بوجٍه عام، والورقّية 

منها بوجٍه خا�س، ُتعاين اأزمات مالية، 

لكّن  ك���ربى...  ومهنّية  واإدارّي�����ة، 

التحّديات  ب�سبب  تعاين  اأّنها  الأه��م 

الأخالقّية، وهنا تكمن امل�سكلة!





متحفه الأول من نوعه يف العامل

اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي

متاحف

 يف بالدي
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نبيل كرم يدخل باأكرب جمموعة 

من �ل�ضيار�ت �لريا�ضية 

�ل�ضغرية و�ملج�ضمات غيني�س ثالث مر�ت

يعترب متحف بطل لبنان �ل�ضابق للر�ليات 

و�ضباقات ت�ضّلق �له�ضبة نبيل كرم، �لأول 

من نوعه يف �لعامل. فهو ي�ضم �أكرب جمموعة 

مات �لديور�ما،  من �ل�ضيار�ت �ل�ضغرية وجم�ضّ

�لتي خّولته دخول مو�ضوعة غيني�س لالأرقام 

�لقيا�ضية ثالث مر�ت.

جملة »�جلي�س« ز�رت �ملتحف وعاينت 

يف �أرجائه �أحالم طفولة، و�إجناز�ت �ضنعها 

�ل�ضغف بعامل �ل�ضيار�ت و�لآليات...

حلم ر�وده منذ �لطفولة

يحلم  ك��رم  نبيل  ك��ان  طفولته،  يف 

�سيارة  يقتني  واأن  وال��ده،  �سيارة  يقود  اأن 

�سريعة ُت�سبع حّب��ه لل�سرعة وال�سباقات. 

يف عمر املراهقة، جمع عدًدا كبرًيا من 

للطرازات  احلجم،  ال�سغرية  ال�سيارات 

اللبنانية  احل��رب  قلبه.  اإىل  الأح���ّب 

اأن  لبث  ما  لكنه  باملجموعة  اأطاحت 

جددها.

يراوده  حلًما  وعاملها  ال�سيارات  وظّلت 

يف �سنيِّ ال�سباب، ل متنعه عنه م�ساغله 

املهنية ول احلياة العائلية. فبداأ يف مطلع 

ال��ث��اث��ي��ن��ي��ات م��ن ع��م��ره، 

ي�سارك يف بطولة لبنان ل�سباق 

ال�سيارات. اأحرز اللقب اأكرث 

الهواية  هذه  وط��ّور  م��رة،  من 

اإىل احرتاف اأو�سله اإىل معظم 

حلبات العامل. �سارك يف عدد 

وان«  ال� »فورمول  من جتارب 

اجلليد،  على  وال�����س��ب��اق��ات 

الدفع  �سباقات  اإىل  و���س��وًل 

الُرباعي.

اأحببت  �سغري  »منذ  يقول: 

اخل�سبية  وال�سفن  الطائرات 

وكانت يل جمموعة كبرية 

من  �سرقت  لكنها  منها، 

منزيل يف بريوت خال احلرب 

وبقيت �سفينة واحدة اأحتفظ 

بها كتذكار«.
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يقول:   ال�سباقات  يف  م�ساركته  وعن 

»م�ساركتي الأوىل بالراليات يف الوليات 

�سيارة  باأول  كانت  الأمريكية  املتحدة 

وبالرغم   ،1986 العام  اقتنيتها  »بور�ش« 

ا�ستطعت  ك��ث��رًيا،  عانيت  اأن��ن��ي  م��ن 

الفوز، واأطلق علّي لقب بيلي كرم«.

فكرة  ع��اودت��ه  �سنة،  ع�سرين  قبل 

ال�سغرية، فاختار مقّر  ال�سيارات  جتميع 

متحف  لإن�ساء  مكايل  ذوق  يف  عمله 

التي  الأخ�����س��اب  موؤ�س�سة  ج��وار  يف  لها 

من  حمايتها  لي�ستطيع  ميلكها، 

ال�سرقة جمدًدا.

بداأ نبيل كرم )اأو »بيلي« كما يعرفه 

عر�ش  غرفتني  ب��اأول  امل�سوار  اأ���س��دق��اوؤُه( 

ال�سباق  �سيارات  من  جمموعة  فيهما 

و�سوًل  ق��اده��ا،  التي  بتلك  ال�سبيهة 

املاكيتات،  اأو  الديوراما  من  عدد  اإىل 

لأحداث َطَبَعت ذاكرة ال�سائق املحرتف. 

�آليات و�أحد�ث ومعارك...

جتميع  يف  الأوىل  خطواته  جناح  بعد 

قلبه،  اإىل  املحّب��بة  ال�سيارات  بع�ش 

م�ساحة  باتت  حتى  املكان  كرم  ع  و�سّ

وهو  م��رت،   1500 ب��ح��دود  ال��ي��وم  املتحف 

ي�سّم  ال��ع��امل.  يف  ن��وع��ه  م��ن  الأك����ر 

يتوزع على ثاثة طوابق،  الذي  املتحف 
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يف  ريا�سية  ���س��ي��ارات  جمموعة  اأك��ر 

مكان واحد، �سيارة »بور�ش« الأحّب اإىل 

قلبه تاأتي يف الطليعة من حيث العدد، 

بطولة  خا�ش  التي  »لن�سيا«  تعقبها، 

يقودها،  وهو  مّرة  من  اأكرث  لبنان  رايل 

ال�سيارات  باقي  ثّم  ومن  باللقب،  وف��از 

الريا�سية الفخمة الأوروبية والأمريكية.

من  ج����زًءا  مي��ّث��ل  ذك���ره  �سبق  وم���ا 

جنباته  تت�سع  الذي  املتحف  حمتويات 

حربية  وط��ائ��رات  م��ط��ارات  للكثري: 

قدمية،  ق�سور  �سباق،  حلبات   ، ومدنية 

�سفن خ�سبية، نحو 550 جم�سم لأماكن 

ولعب  �سبق  �سباق  حلبات  اأو  زاره���ا 

ا�ستخدمت  ملعارك  مات  جم�سّ عليها، 

تعر�ش  كالتي  و�سواريخ  دبابات  فيها 

العدوان  على  املقاومة  انت�سار  حكاية 

الإ�سرائيلي العام 2006، وجم�سم معركة 

نهر البارد العام 2007، حرب لبنان العام 

للجي�ش  م��ن��اورة  اجل��ب��ل،  ح��رب   ،1982

احل��رب  جم�سم  ال��ب��ق��اع،  يف  اللبناين 

العاملية  واحل��رب  اأم��ريك��ا،  يف  الأهلية 

الأوىل، وحرب اخلليج،... �سيارات �سارك 

والإقليمية،  املحلية  ال�سباقات  يف  بها 

جم�سمات  �سياراتهم،  مع  العامل  روؤ�ساء 

اإي�ست،  العامل مع طريان امليدل  لطريان 

واأخ��رى  الإط��ف��اء،  ل�سيارات  جمموعة 

دراج��ات  العامل،  يف  البولي�ش  ل�سيارات 

الريا�سة  �سعبية على حلبات  ذات  نارية 



متاحف

 يف بالدي

العدد 70380

امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، وجم��م��وع��ة ن���ادرة 

اأو  قدمية  �سيارات  من  الثمن  وغالية 

بهذه  املهتّم  روين  لأخيه  كا�سيكية 

ال�سيارات كاهتمامه باأولده وعمله.

تراوح كلفة ال�سيارة الواحدة بني دولر 

واحد و300 دولر، ويقول يف هذا ال�سدد »ل 

ت�ساأليني عن املبالغ التي دفعتها مقابل 

قيمتها  عن  بل  ال�سيارات،  هذه  �سراء 

التي  القدمية  املوديات  فبع�ش  اليوم، 

اآلف   10000 نحو  قيمتها  تبلغ  اأملكها 

�سيارات  اأملك  لكوين  فخور  واأنا  دولر، 

اأن  بالإمكان  حقيقية  �سبه  �سغرية 

بن�سخ  يدوًيا  وم�سنوعة  اأبوابها  تفتح 

.»)Limited Edition( حمدودة

كرم على غالف »غيني�س«

�سيارات  جمموعة  اأك��ر  ك�ساحب 

كتاب  ك��رم  َدَخ���َل  العامل  يف  �سغرية 

مرة  لأّول  القيا�سية  لاأرقام  »غيني�ش« 

دخله   )2011( �سنتني  وبعد   .2009 العام 

جديدين:  قيا�سيني  رقمني  مع  جم��ّدًدا 

الذي  ال�سغرية  ال�سيارات  ع��دد  يف  الأّول 

عدد  يف  والآخ���ر  �سيارة،   27777 يفوق 

اإىل ماكيت  الذي و�سل  العاملي  الديوراما 

َجَمَعت بني ال�سيارات واحلروب والراليات 

اأكر قطار  اإىل  و�سوًل  الفخمة،  والق�سور 

على  ي�سري  وه��و  ال��ع��امل،  يف  كهربائي 

�سة له يف اأر�ش املتحف. امل�ساحة املخ�سّ

اأرق����ام  ك���رم  جت����اوز   2015 ال��ع��ام  يف 

رق��م  اإىل  و���س��وًل  اخل��ا���س��ة  جمموعته 
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مندوب  من  فت�سّلم  خا�ش.  ثالث  عاملي 

اليمني  القيا�سية  لاأرقام  »غيني�ش« 

كاأكر  الأوىل  �سهادتني،  عمر  طال 

يف  ال�سغرية  الريا�سية  لل�سيارات  مالك 

العامل وقد اأ�سبح عددها 37777، والثانية 

 .577 وعددها  )دي��ورام��ا(  مات  للمج�سّ

اأهدى هذين الإجنازين اجلديدين  كرم 

اإىل وطنه لبنان.

يطمح  يكن  مل  اأن���ه  ك��رم  ي��وؤّك��د 

ما  كل  واأن  قيا�سي،  رقم  اأي  لتحطيم 

والت�سلية.  الهواية  بدافع  كان  جمعه 

غيني�ش  من  فريق  ح�سر  عندما  لكن 

�سحني  اأكر  حت�سري  خال  لبنان  اإىل 

حّم�ش وتبولة )2009(، عر�ش عليهم زيارة 

متحفه، فطلبوا منه بعد روؤية جمموعته 

الأوراق  حت�سري  امل�سّغرة،  ال�سيارات  من 

املطلوبة من اأجل ت�سجيل هذا الإجناز يف 

املو�سوعة. وهكذا كان.

ُع�ضارة حياة باأكملها

يوؤمه حمّبو  اليوم مركًزا  املتحف  بات 

ميّر  فا  وال��ع��امل،  لبنان  يف  ال�سيارات 

ريا�سية  �سخ�سيات  وت���زوره  اإل  اأ�سبوع 

و�سيا�سية واجتماعية تقف مذهولة اأمام 

الرئي�ش  ومن هوؤلء:  الفريد،  الإجناز  هذا 

جان  لل�سيارات  ال��دويل  لاحتاد  احلايل 

ُيدقق  �ساعات  اأربع  فيه  اأم�سى  الذي  تود 

واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سيارات  كل  يف 

 FIA�لل الأ�سبق  والرئي�ش  وال��دي��ورام��ا، 

كبري  وعدد  موزيل،  ماك�ش  الريطاين 

والأجانب  العرب  ال�سيارات  �سائقي  من 

اإىل عدد كبري  واحد،  الفورمول  و�سائقي 

كرئي�ش  اللبنانيني،  امل��غ��رتب��ني  م��ن 

جمموعة رينو- ني�سان كارلو�ش غ�سن، 

 – اللبنانية  �سليم  كارلو�ش  وعائلة 

املك�سيكية. 

من جهته يوؤّكد كرم اأّن متحفه هو 

يهدف  وهو  باأكملها«،  حياة  »ُع�سارة 

يف  ال�سليمة  القيادة  ثقافة  تعميم  اإىل 

كثرًيا  يفرح  لذلك  ال�سباب،  �سفوف 

واجلامعات  املدار�ش  طاب  يزوره  عندما 

)زيارة املتحف جمانية(.



�لن�ضاأة

م��دي��ن��ة  ����س���ح���ادة يف  ول�����د ج������ورج 

ال�سكندرية - م�سر من اأبوين لبنانيني 

كانا يقيمان فيها هرًبا من ال�سطهاد 

�ساأن الكثري  �ساأنهم يف ذلك  العثماين، 

اإبراهيم  اأمثال  اللبنانيني،  الأدب��اء  من 

مطران  وخليل  زيدان  وجرجي  اليازجي 

ومي�سال �سيحا، الذين هاجروا من لبنان 

الفكرية  احلريات  من  مزيد  وراء  �سعًيا 

وال�سيا�سية.

وبعد  ال�سكندرية  مب��دار���ش  اإلتحق 

اأهله  عاد  البتدائية،  درا�سته  اأنهى  اأن 

زوال  اإثر  الع�سرينيات  مطلع  بريوت  اإىل 

فتابع  لبنان،  عن  العثماين  الحتال 

درا�سته فيها وتخّرج من كلية احلقوق 

يف جامعة القدي�ش يو�سف.

ل يعرف اإل القليل عن حياته يف تلك 

على  التكّتم  �سديد  كان  لأّن��ه  الفرتة 

عنها،  التكّلم  ويكره  اخلا�سة  حياته 

وغالًبا ما ردد على م�سامع �سائليه عن 

حياته: »اإين با تاريخ«.

بالغربة واحلنني  ال�سعور  رافقه هذا  وقد 

يف  وجم��ه��ول،  �سائع  وط��ن  اإىل  ال��دائ��م 

اأ�سعاره  يف  وجتّلى  حياته  اأطوار  خمتلف 

ال�سفر  يلّفها جّو من  التي  وم�سرحياته، 

الوطن  ذل��ك  للقاء  ال��دائ��م  وال��رح��ي��ل 

ال�سائع.

 

باكًر� �إىل طريق 

�ل�ضعر

باكًرا  اإن�سرف 

ال�سعر  ن��ظ��م  اإىل 

فن�سر  ف��ت��ى،  وه��و 

يف  ل��ه  دي����وان  اأول 

ب�����ريوت ب��ع��ن��وان 

ما  وهو  »�سرارات« 

الع�سرين  يف  زال 

وبعد  ع��م��ره.  م��ن 

بدور  ات�سالت  �سل�سلة  بداأ  الديوان  هذا 

باري�ش،  يف  القائمة  الفرن�سية،  الن�سر 

ال�سعري  لاتفاق معها على ن�سر نتاجه 

باري�ش  يف  الن�سر  اأّن  مقتنًعا  كان  لأّنه 

الأو�ساط  يف  النت�سار  جمال  له  �سيتيح 

تكّللت  والأوروبية.  الفرن�سية  الأدبية 

�ست  من  اأك��رث  دام��ت  التي  ات�سالته 

»مانو«  دار  له  ون�سرت  بالنجاح  �سنوات، 

»التلميذ  بعنوان  ال�سعرية  جمموعته 

�سنوات  خم�ش  م�سي  بعد  �سلطان«. 

العام  يف  اأي  املجموعة،  هذه  �سدور  على 

1938، قامت دار ن�سر »غاليمار« الوا�سعة 

ال�سعرية  جمموعته  باإ�سدار  النت�سار 

الثالثة بعنوان »�سعر«. وابتداء من ذلك 

جمموع  ن�سر  ال��دار  هذه  تبّنت  التاريخ 

وال��روائ��ي،  وامل�سرحي  ال�سعري  انتاجه 

وخّطه  وعظمته  بجودته  لقناعتها 

اجلديد املبتكر.

كان هذا الأمر انت�ساًرا ل�سحادة، �سعى 

ليثبت  �سنوات  ع�سر  طوال  جاهًدا  اإليه 

قدرته ك�ساعر باللغة الفرن�سية يف باد 

لي�ست باده وبلغة لي�ست لغته.

عاًما  �سكرترًيا   1947 العام  يف  ع��نّي 

التابعة  بريوت،  يف  العليا  الآداب  ملدر�سة 

هذا  يف  وظ��ّل  الفرن�سية،  ليون  جلامعة 

عنّي  ح��ني   1962 ال��ع��ام  حتى  امل��رك��ز 

البعثة  يف  الفنية  ال�سوؤون  عن  م�سوؤوًل 

يف  فرن�سا  ب�سفارة  امللحقة  الفرن�سية، 

بريوت. كانت هذه الفرتة التي اأم�ساها 

يف املدر�سة والبعثة اأغنى فرتة يف حياته، 

�ضاعر وكاتب م�ضرحي ورو�ئي، و�ضع جميع 

موؤلفاته باللغة �لفرن�ضية و�ضغل �لأو�ضاط �لأدبية 

ن�ضف  من  �أكرث  �لفرن�ضية  و�لفنية  و�لفكرية 

يف  �لفرن�ضية  �للغة  �ضعر�ء  كبار  �أحد  كان  قرن. 

�لأكادميية  ع�ضو  �ضهد  كما  �لع�ضرين،  �لقرن 

�أحد  ا  �أي�ضً �لفرنكوفونية )1986(، وكان  �لفرن�ضية جورج دورون، يف منا�ضبة فوز �ضحادة بجائزة 

كبار كّتاب �مل�ضرح �لعامليني يف �لن�ضف �لثاين من �لقرن �لع�ضرين.

ولد �ضحادة يف �لعام 1905 وتويّف يف 17 كانون �لثاين 1989 بعد �أن و�ضع �أكرث من 20 موؤلًفا و�أ�ضبح 

�لعديد من �أعماله على لئحة �لرت�ث �لأدبي �لعاملي.

مبدعون

اإعداد: هيام كريوز

العدد 72380

جورج �شحادة

�أحد كبار �ضعر�ء 

�للغة �لفرن�ضية يف 

�لقرن �لع�ضرين



ال�سعرية  جمموعاته  ن�سر  �سهدت  لأّنها 

كبرًيا،  جناًحا  لقت  التي  وم�سرحياته 

وخمتلف  فرن�سا  م�سارح  على  وعر�ست 

م�سارح العوا�سم العاملية.

امل�سرح  ع���امل  يف  �سهرته  ���س��اع��دت 

اللجنة  يف   1976 العام  يف  تعيينه  على 

ال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة »مل���ه���رج���ان ك��ان 

ال�سينمائي«، فغادر بريوت نهائًيا ب�سبب 

اللبنانية  الأرا�سي  على  احلروب  اندلع 

مركز  مونرنا�ش،  منطقة  يف  وا�ستقر 

يف  والفنية  الأدبية  احلركة  ن�ساطات 

تابع  هناك  من  الفرن�سية.  العا�سمة 

 1978 العام  يف  فاأ�سدر  الأدب��ي،  اإنتاجه 

كتاب »اأنطولوجيا البيت الواحد« وهو 

ال��رتاث  من  �سعرية  لأب��ي��ات  خم��ت��ارات 

�سعري  مناخ  يغّلفها  العاملي،  ال�سعري 

كتبها  واح��دة  ق�سيدة  كاأّنها  واح��د 

هذه  وك���اأّن  ال�سعراء،  ه���وؤلء  جميع 

ق�سائد  من  ق�سيدة  هي  الأنطولوجيا 

جورج �سحاده نف�سه. و�سدر يف العام 1985 

غاليمار  دار  عن  الأخري  ال�سعري  ديوانه 

بعنوان »�سباح احلب الواحد«.

الفرنكوفونية  جائزة  يت�سّلم  وهو  قال 

اإىل  اجلائزة  ه��ذه  اأه��دي  »اإين   ،)1986(

حّبه  عن  تعبرًيا  ذلك  وكان  وطني«، 

القليل لكّنه  اإل  الذي مل يعطه  للوطن 

ظّل يحّبه ويفخر به رغم كل �سيء.

من  ع�سر  ال�سابع  يف  باري�ش  يف  ت��ويّف 

الثاين 1989 ودفن فيها، وظّلت  كانون 

اأعماله اإرًثا اأدبًيا و�سعرًيا خالًدا.

باللغة �لفرن�ضية

موؤلفاته  جميع  �سحادة  ج��ورج  و�سع 

كتاًبا(،   20 )نحو  الفرن�سية  باللغة 

بع�سها �سعر وبع�سها الآخر نرث اإ�سافة اإىل 

رواية وحيدة )رودوغني �سني(.

عناوين  ال�سعرية  موؤلفاته  حتمل  ل 

لأّنه  ق�سائده،  وكذلك  ن��در،  ما  يف  اإّل 

»وم�سة  هي  الق�سيدة  باأّن  يعتقد  كان 

واحلياة  احل��ي��اة«.  رتابة  تقطع  عابرة 

ال�ساملة  الق�سيدة  ذاتها،  بحّد  ت�سّكل 

ال�سعرية  اللحظات  يف  تتك�سف  التي 

لآخر.  وقت  من  ال�ساعر  ي�سّجلها  كما 

مو�سوع ال�سعر عنده هو احلياة – احللم، 

الأزيل  اجلمال  اإىل  التائق  احللم  ذلك 

واإىل  النقية  الطفولة  براءة  واإىل  املطلق 

ال�سعادة املفقودة التي تراودنا عر الع�سور. 

وقد اأدرك �سحادة قدرة الكلمة و�سحرها 

الن�سانية  الوم�سة  ه��ذه  عن  للتعبري 

ال�ساعر  و�سفه  فكره.  يف  ع��رت  التي 

الفرن�سي، �سان جون بر�ش بقوله: »�ساعر 

واأي��ن  �ساعر  منه؟  اأك��رث  ال�ساعر  واأي��ن 

هو  لي�سيع  اأّن��ه  حتى  �ساعر  الأف�سل، 

نف�سه يف الق�سيدة التي يبدعها. اآت من 

هذه الأقاليم حيث تنتظم كل هند�سة 

كثرية  غ��رف��ة  ح��ول  �سافية  ب�سيطة 

�سليل  وعارية.  نهاية  با  فارغة  امل�سام، 

هذه العائات الإن�سانية ل يعرف 

اللوؤلوؤ  ومن  العبري  غري  الورد  من 

غري ال�سرق«.

الناقد  ��ا  اأي�����سً �سعره  يف  وق���ال 

»جورج  بارو:  لوي  جان  الفرن�سي 

اأ�سياد  من  كبري  �سّيد  �سحادة 

اللغة الفرن�سية... فمنذ اأن ننفذ 

�سحرها.  ياأ�سرنا  �سحادة  لغة  اإىل 

�سوره  وغنى  جملته  هند�سة  اإّن 

تغمرنا  ي�ستخدمها،  التي  والأطر 

وتقودنا اإىل عامل �سّري ين�سهر فيه 

عذب،  جوهر  يف  والواقع  احللم 

ن�سيج الفكاهة واللطف والدقة 

الإن�سانية«.

�أحد �أكرب كّتاب �مل�ضرح يف �لقرن 

�لع�ضرين

فعددها  امل�����س��رح��ي��ة  م��وؤل��ف��ات��ه  اأّم����ا 

من  واح���ًدا  منه  جعلت  وق��د  ثمانية، 

القرن  يف  م�سرح  كّتاب  خم�سة  اأكر 

باري�ش:  من  جميًعا  انطلقوا  الع�سرين 

يوني�سكو،  يوجني  بيكيت،  �سموئيل 

مّثلت  اأراب��ال.  وفرناندو  اأدام��وف،  ارت��ور 

م�سرحياته يف باري�ش اأّوًل وانتقلت منها 

ودخلت  ال��ع��امل،  عوا�سم  معظم  اإىل 

ع��داد  يف  فا�سكو«  ة  »ق�سّ م�سرحية 

»الكوميدي  متّثلها  التي  امل�سرحيات 

�سها  اأ�سّ التي  امل�سرحية  الفرقة  فران�ساز« 

الفرن�سي موليري. وقد  امل�سرحي  الكاتب 

�سّيما  ل  م�سرحياته  جميع  ترجمت 

ة فا�سكو« اإىل 22 لغة حية، وتوىّل  »ق�سّ

اإىل  ترجمتها  اأدوني�ش  ال�سوري  ال�ساعر 

يف  الكويت  يف  و�سدرت  العربية،  اللغة 

)�سل�سلة  العاملي«،  امل�سرح  »من  �سل�سلة 

ت�سدر با�سراف وزارة العام الكويتية(. 

�سريو  جنفياف  الفرن�سية  الناقدة  تقول 

امل�سرح احلديث، عن  تاريخ  يف كتابها 

م�سرح جورج �سحادة: »من لبنان ي�سلنا 

مو�سيقي  اإيقاع  ذو  �سوت   1951 العام  يف 

املجال  اإّنه  اآخر.  �سوت  اأي  ي�سبه  ل  نادر، 

ال�سعري، و�سع جورج �سحادة نف�سه فيه، 

بالكوارث  مدّن�ش  غري  باأعجوبة،  وظّل 

العاملية: ي�سعر اأ�سخا�سه باأخّوة طبيعية. 

الأ�سياء كّلها يف جماله حتّولت بلم�سته 

ال�سحرية اإىل ما ي�سبه ال�سحر. يف جماله، 

ال�سذاجة لها وقع ماأ�ساوي، لكن بخّفة 

الطفولة...اإّن �ساحب هذه املعجزة يوؤمن 

باأّن الربيع موجود. �سخ�سياته امل�سرحية 

بالدعابة  تغ�ش  خفية،  غ��راب��ة  ذات 

وي�سعب اللتقاء بها يف احلياة، وكاأّنها 

عدالة  اأك��رث  ون��ظ��ام  زم��ن  اإىل  تنتمي 

وقّوة«.

وتخل�ش اإىل القول: »اإّن احل�سور ال�سعري 

املعا�سر،  امل�سرح  كل  يتحّدى  ل�سحادة 
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�ل�ضعر: يف 

- �سرارات، بريوت 1927. 

���س��ل��ط��ان،  ال��ت��ل��م��ي��ذ   -

 .1933 باري�ش 

- اأ�سعار 1، 1938.

- اأ�سعار 2، 1948. 

- اأ�سعار 3، 1949.

- اأ�سعار 1952.

- املجموعة ال�سعرية 

.1969 الكاملة، 

اأن���ط���ول���وج���ي���ا   -

ال��ب��ي��ت ال���واح���د، 

.1978

ال��واح��د،  احل��ب  �سباح   -

.1985

�مل�ضرح: يف 

- م�سيو بوبل 1951. 

- �سهرة المثال 1954.

فا�سكو  حكاية   -

.1956

ال��ب��ن��ف�����س��ج��ي��ات   -

.1960

- ال�سفر 1961.

بري�سبان  - مهاجر 

.1965

الأم���ري  ي�سنع  ال��ث��وب   -

.1973

حجا  فيلم  �سيناريو   -

.1958

 يف �لرو�ية:

�سني. -روديغني 

مبدعون
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عن  ورمّب��ا  ت�سنيف،  كل  عن  ويخرج 

اأ�سواًتا مثل هذا  اأّن  كل حتليل، وذلك 

فرن�سا.  يف  �سمعناها  ما  ن��ادًرا  ال�سوت 

لوركا...  �سوت  وجوهه  بع�ش  يف  ي�سبه 

اأو ال�سفافية الدقيقة لبع�ش الرومان�سيني 

الأملان. لكن �سوره الأليفة وهي غنية، 

دة اأجمل ما يكون بلغة دي  تبدو متج�سّ

جّو  اإىل  تنقلنا  اآن  ويف  فونتني،  ول  بيلي 

ال�سرق، اإىل الرّقة اخلافقة بالدعابة«.

من �أكرث �لأدباء �لعامليني تاأثرًي�

�سيبقى جورج �سحادة من اأكرث الأدباء 

حكم  »�سدى  هي  اأعماله  لأّن  تاأثرًيا 

ع�سور  م��ن  متعبة  ت��ت��األأ  ع��ري��ق��ة... 

اإىل  يتوق  ان�سان  كل  حتمل  انتهت« 

واجلمال  وال��راءة  النكتة  ت�سوده  عامل 

لي�ستعيد  قراءتها  اإىل  املفقود،  وال�سام 

ذكريات ما�ٍش �سعيد وىّل اإىل غري رجعة.

اأث���ن���اء  ����س���ح���ادة يف  ُك������ّرم ج�����ورج 

»جائزة   1986 ال��ع��ام  يف  ومنح  حياته 

متنحها  التي  الكرى«  الفرنكوفونية 

والأدباء  لل�سعراء  الفرن�سية  الأكادميية 

غري  م��ن  الفرن�سية  باللغة  الناطقني 

ا جائزة »مون �سان  الفرن�سيني. ومنح اأي�سً

اإعان  ولدى   .)1988( ال�سعرية«  مي�سال 

العربي  للعامل  ثقافية  عا�سمة  ب��ريوت 

�سر�سق  نقول  له متحف  اأقام   1999 للعام 

بالتعاون مع موؤ�س�سة »ذاكرة  يف بريوت 

عنوان  حتت  ا  معر�سً املعا�سر«،  الن�سر 

»جورج �سحادة، �ساعر ال�سفتني«، ا�ستمر 

ت�سرين   12 و  الأّول  ت�سرين   12 )بني  �سهًرا 

الثاين(.

�ملر�جع:

- غالب غامن، �سعر اللبنانيني باللغة 

من�سورات   ،1968-1903 الفرن�سية، 

اجلامعة اللبنانية، بريوت، 1981.

�سحادة،  ج���ورج  حم��ف��وظ،  ع�سام   -

ماك ال�سعر وامل�سرح، دار النهار للن�سر، 

بريوت، 1989.





�أخبار 

اإعداد: جان دارك اأبي ياغيثقافية

العدد 76380

 »ليايل �لأوبر�« يف عيد �لأب�ضاد

ب���رع���اي���ة وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة 

ال��دك��ت��ور غ��ط��ا���ش خ���وري، 

ال����57،  ع��ي��ده��ا  ومبنا�سبة 

ت�سجيع  »جمعية  اأق��ام��ت 

الطبيعية  امل��واق��ع  حماية 

لبنان«  يف  القدمية  والأبنية 

مو�سيقًيا  ح��ف��ًا  )اأب�����س��اد( 

وذلك  الأوبرا«  »ليايل  بعنوان 

ال��ذي  ال��وط��ن��ي  امل��ت��ح��ف  يف 

يحت�سن اإرثنا الثقايف وهويتنا 

عدد  ح�سور  ويف  ال��وط��ن��ي��ة، 

احلاليني  ال���وزراء  من  كبري 

وال�����س��اب��ق��ني وال��ف��اع��ل��ي��ات 

والع�سكرية  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

والثقافية والجتماعية. 

األقت  الوطني،  الن�سيد  بعد 

ريا  ال�سيدة  اجلمعية  رئي�سة 

الداعوق كلمة رّحبت فيها 

خرًيا  وا�ستب�سرت  باحل�سور 

اجلمعية  مطالب  تلبية  يف 

وتطبيق  لو�سع  امل��ت��ك��ّررة 

�ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  ال��ق��وان��ني 

امل��ادي  تراثنا  على  احل��ف��اظ 

انطاًقا  والفكري،  واملعنوي 

من اإعادة افتتاح ور�سة وطنية 

لهذه الغاية، يف ظل دعم من 

العماد  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�ش 

الثقافة  ووزي��ر  ع��ون،  مي�سال 

الدكتور غطا�ش خوري. 

كما اأعلنت ال�سيدة داعوق 

احل��ّم��ام  ت��رم��ي��م  ور���س��َة  اأن 

القدمية  طرابل�ش  يف  اجلديد 

اأن  ل��اأب�����س��اد  �سبق  ال���ذي   -

مركًزا  وا�ستخدمته  رّمته 

بداأت   – ال�ستينيات  يف  لها 

املهند�سة  ي��دي  على  ال��ي��وم 

ال�سيدة  الأب�ساد  يف  الع�سو   -

ومبوؤازرة  معكرون،  يا�سمني 

طه  ن��دى  ال�سيدة  من  ودع��م 

ميقاتي راعية هذا امل�سروع. 

 طابع بريدي 

تكرمًيا للفنان 

زكي نا�ضيف

الأوىل  املئوية  منا�سبة  يف 

وزارة  اأ���س��درت  ل��ولدت��ه، 

الت�����س��الت، ب��ال��ت��ع��اون 

م���ع ���س��رك��ة »ل��ي��ب��ان 

بريدًيا  ط��اب��ًع��ا  ب��و���س��ت« 
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���س��ك��رت  اخل�����ت�����ام،  يف 

الوليد  موؤ�س�سة  رئي�ش  نائب 

ليلى  ال�����س��ي��دة  ط���ال  ب���ن 

الهبة  على  حمادة،  ال�سلح 

تقدمت  ال��ت��ي  ال��ك��رمي��ة 

وتاأهيل  ترميم  لإع��ادة  بها، 

يف  الثقايف«  الأب�ساد  »مركز 

دير القمر. 

الحتفال  راعي  حتّدث  ثم 

الوزير غطا�ش خوري، ف�سكر 

واأثنى  دعوتها،  على  الأب�ساد 

اأن  م��وؤّك��ًدا  عملها،  على 

والعمل  الرتاث  على  احلفاظ 

حلمايته  قوانني  اإن�ساء  على 

هو من اأولويات وزارة الثقافة. 

املو�سيقية  الفقرة  اأح��ي��ت 

�سابة  فنية  فرقة  احلفل  يف 

اإيليا  التينور  م��ن:  موؤلفة 

كورين  ال�سوبرانو  فرن�سي�ش، 

اإليان  �سوبرانو  وامليزو  متني، 

�سعادة، والباريتون تيدي ن�سر.

حفل  اأق���ي���م  اخل���ت���ام  يف 

ك��وك��ت��ي��ل وق��ط��ع ق��ال��ب 

حلوى باملنا�سبة. 

��ا ب��ال��ف��ن��ان زك��ي  خ��ا���سً

»اليوم  ومغّلف  نا�سيف 

ال��ذي  ل��اإ���س��دار«،  الأول 

قدمية  ���س��ورة  يت�سمن 

وامللحن  للمو�سيقار  ونادرة 

على  ي���ع���زف  ن��ا���س��ي��ف 

البيانو.

 30 الأ�سواق  يف  و�سع  وقد 

األفي  بقيمة  طابع  األ��ف 

ل���رية ل��ل��ط��اب��ع ال��واح��د، 

 750 حت�سري  مت  كذلك 

»اليوم  من  مرّقًما  مغلًفا 

بقيمة  ل��اإ���س��دار«  الأول 

للمغلف  ل���رية  األ���ف   15

الواحد.

»د�ناي... مطُر �حُلب« 

لل�ضاعر هرني زغيب

و»من�سورات  امل�سرق«  �سائر  »دار  عن  �سدر 

ه��ري  لل�ساعر  ج��دي��د  ك��ت��اب  درغ����ام« 

وهو  احُلب«،  »داناي... مطُر  بعنوان  زغيب 

»ابتهالٌت عا�سقٌة �سعًرا ونرًثا«.

وجاء يف تقدمي النا�سر: »قب�ش هري زغيب 

يف  مفرداتها  وا�سرتقَّ  اللغة،  نا�سَية  على 

احلديث  ال�سعر  فيه  �ساَلَح  �سعرّي  قالب 

عه  وطوَّ الغواية،  يف  التاريخية  ر�سالته  مع 

يف حمراب عامله امل�سحور، مطلًقا له العنان 

وا�ستيهام  به،  والإم�ساك  احلّب،  يف مطاردة 

ال�ساعر  يحقق  حيث  املطلق  الع�سق  �سعادة 

وعقل  فًتى،  بقلب  يعي�ش  اأن  دهرًيا:  ُحلًما 

كهل، وج�سد رجل ل يهرم اأبًدا«.

هو  فالكتاب  ال�ساعر،  اىل  بالن�سبة  اأم��ا 

يف  ون��رثي  �سعري  احل��ام��ل  الوحيد،  »حبي 

قبله  الوحيد.  احلقيقي  احلب  هذا  حالت 

�سعري  ك��ان 

غ���زًل اف��رتا���س��ًي��ا يف 

ي�سهد  افرتا�سي.  »ح��ب«  ه������ذا ح��الت 

اأنتظره  الكتاب على حب عا�سف كنت 

خريف  يف  ح��ّل  هو  وه��ا  حياتي،  فجر  منذ 

يف  اأعرفه  مل  رائًعا  ربيًعا  ليذيقني  عمري 

حتى  الأول  يومه  منذ  جّنته  ف��اأذوق  ربيعي، 

يومي الأخري«.

»مبدعون من لبنان« 

لالأديب جورج �ضبلي

�سدر حديًثا للدكتور جورج �سبلي كتاب 

بعنوان »مبدعون من لبنان«، وهو جمموعة 

وثمانني  اأربًعا  تتناول  النقدية  املقالت  من 

مرموق  موقع  لها  كان  لبنانية  �سخ�سية 

وفًنا.  وفكًرا  اأدًبا  الثقايف،  الإبداع  عامل  يف 

حياة  عن  لة  مف�سّ درا�سة  لي�ش  والكتاب 

ت�سليط  هو  ما  بقدر  واآثارها،  �سخ�سية  كّل 

ال�سوء على البتكار لدى كل منها.

عن كتابه، يقول املوؤّلف: »لقد اعتنيت 

املوهبة  فائ�ش  بدرا�سة  الكتاب،  هذا  يف 

الأدب  ُيعّطروا  اأن  ا�ستطاعوا  لبنانيني  لدى 

لبنانية،  بنفحة  امل�سرقّي  وال��ف��ّن  العربّي 

فانتقلت اإىل اأكرث الأقطار اأ�سرار الإبداع يف 

باد الأرز«.

يق�سم الكتاب اإىل ق�سمني: »اأدباء مبدعون 

من لبنان«، و»فنانون مبدعون من لبنان«. 

وي���ع���ّل���ل ه���ذا 

وثبات  اأن  اإىل  التق�سيم 

يف  غريها  هي  والفكر،  الأدب  يف  الإب��داع 

التمثيل والر�سم واملو�سيقى... غري اأن القا�سم 

امل�سرتك بني ق�سَمي الكتاب هو اجلمال.



�إجازة يف �لآثار و�لفنون

للموؤهل �أول 

م�ضطفى �لعي�س

�إجازة يف �لعلوم 

�ل�ضيا�ضية و�لإد�رية

للنقيب طوين �أبو نكد

طوين  النقيب  حاز 

من  نكد  اأبو  رميون 

اإجازة  التعليم،  معهد 

ال�سيا�سية  العلوم  يف 

كّلية  من  والإدارية، 

احلقوق والعلوم ال�سيا�سية والإدارية يف اجلامعة اللبنانية.

جي�ش 

�لعلم و�لثقافة
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دبلوم يف �لعلوم �ل�ضيا�ضية 

و�لعالقات �لدولية  

للمقدم فادي �حل�ضنّية

ن����ال امل���ق���دم ف����ادي ن��دمي 

العلوم  يف  دب��ل��وم  احل�سنّية 

الدولية:  والعاقات  ال�سيا�سية 

وامل��ف��او���س��ات  الدبلوما�سية 

كّلية  من  ال�سرتاتيجية، 

والعاقات  ال�سيا�سية  العلوم 

الدولية يف جامعة احلكمة.

دبلوم يف �لتن�ضئة �لالهوتية للموؤهل �أول با�ضل زغيب

م�سطفى  اأول  امل��وؤه��ل  ن��ال 

حم��م��د ال��ع��ي�����ش م���ن ف��وج 

الآثار  اإجازة يف  الأول،  التدخل 

الآداب  كّلية  من  والفنون 

والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة 

اللبنانية.

با�سل  اأول  امل��وؤه��ل  ح��از 

زغ���ي���ب م����ن ك��ّل��ي��ة 

للقيادة  ���س��ه��اب  ف����وؤاد 

والأرك��������ان، دب���ل���وم يف 

من  الاهوتية،  التن�سئة 

يوحنا  القدي�ش  معهد 

يف  ال��اه��وت��ي  الدم�سقي 

جامعة البلمند.

ما�ضتري در��ضات عليا 

يف �للغة �لعربية و�آد�بها 

للموؤهل �أول

يحيى عثمان

يحيى  اأول  امل��وؤه��ل  ح��از 

ما�ستري  عثمان  حممد 

اللغة  يف  عليا  درا���س��ات 

ال��ع��رب��ي��ة واآداب����ه����ا من 

والعلوم  الآداب  كّلية 

اجلامعة  يف  الإن�����س��ان��ي��ة 

اللبنانية.

ناق�ش املوؤهل اأول عثمان 

ر���س��ال��ت��ه ال��ت��ي مت��ح��ورت 

الأطفال  اأدب  »دور  ح��ول 

ال��ل��غ��ة،  اك��ت�����س��اب  يف 

لدى  ال�سخ�سية  وتكوين 

بنتيجة  ون��ال  الطفل«، 

املناق�سة تقدير جيد جًدا.

�إجازة فّنية يف �ملعلوماتية

للرقيب �أول

�بر�هيم نا�ضيف

حاز الرقيب اأول ابراهيم 

ل��واء  م��ن  نا�سيف  ن��اظ��ر 

فّنية  اإج��ازة  الأول،  امل�ساة 

يف اخت�سا�ش املعلوماتية، 

م���ن امل���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة 

للتعليم املهني والتقني.

• احتفل العريف عامر �سم�ش بزفافه 
اإىل الآن�سة اأماين يحفويف.



جدول بث »برنامج �جلندي« على �لإذ�عات �للبنانية

الإعادة�شاعة البثيوم البثالرتددالإذاعة

الأحد 17.3018.05اخلمي�شFM 98.5 اإذاعة لبنان

-20.30الثاثاءFM 102.5اذاعة لبنان احلر

-13.30ال�سبتFM 89.7-90.1�سوت احلرية

-15.00اخلمي�شFM 92.5�سوت املدى

-23.30اجلمعةFM 100.5�سوت لبنان )الأ�سرفية(

-13.30الأحدFM 93.3�سوت لبنان )�سبية(

الأربعاء 15.3518.00ال�سبتFM 103.6�سوت ال�سعب

-11.00الإثننيFM 88.5-92.3راديو لبنان الثقافة

-13.00ال�سبتFM 106.9-106.5راديو البلد

-20.30الإثننيFM 88.7-88.3اإذاعة ال�سرق

Strike راديوFM 97.1-97.411.00الأحد-

MBS راديوFM 107.5-107.3-107.218.00الإثنني-

delta راديوFM 101.9-101.717.30الإثنني-

-9.00الأحدFM 97.1-96.7�سوت الغد

Jaras scoop راديوFM 101.3-101.18.00ال�سبت-

-14.30الإثننيFM 94.7اإذاعة Van الأرمنية

للتوا�سل مع »برنامج اجلندي« عر الريد الإلكرتوين:

soldier.radio@lebarmy.gov.lb
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فوؤاد عواد

�ملتعّدد �ملو�هب �لالمع يف كل م�ضار�ته �لفنية

عا�ش ب�شمت 

ورحل ب�شمت

و�جلّد،  �ملرح  بني  جمعت  حمّببة،  �ضخ�ضّية 

ول  �لفنّية،  �ملجالت  من  �لعديد  يف  ملع  و�إ�ضٌم 

�ملكتبة  �أغنى  عو�د  فوؤ�د  منها.  �ملو�ضيقية  �ضّيما 

�ملو�ضيقية مبوؤلفاته و�أبحاثه �لذي كان يف �لوقت 

فار�س«،  �إّم  �إبن  »فار�س  �ل�ضحكة.  بطل  نف�ضه 

�ملوهبة  تلك  مع  و��ضتمتعنا  �ضحكنا  كم 

�لأ�ضيلة �لنادرة.

 �ل�ضغف باملو�ضيقى 

وتاأليف �ملناهج لها

لعل اأول ما يح�سر لنا حني يذكر اإ�سم 

ال�سخ�سية  فار�ش،  �سورة  هو  عواد،  فوؤاد 

ال��ك��وم��ي��دي��ة ال��ط��ري��ف��ة. ل��ك��ن ه��ذا 

مو�سيقًيا  موؤلًفا  كان  البارع،  املمثل 

كانت  وقد  املو�سيقى.  يف  جّدًيا  وباحًثا 

اأبرزها  هامة،  اإجن��ازات  املجالني  يف  له 

جامعة  يف  العربي  الغناء  جوقة  تاأ�سي�ش 

قادها  التي  الك�سليك،  القد�ش-  الروح 

ق�سم  ت��راأّ���ش  اأن��ه  كما  �سنوات.  لعّدة 

املو�سيقى العربّية يف اجلامعة ذات�ها بني 

م�ست�ساًرا  اأ�سبح  ثّم  ومن  و1988،   1985

للمو�سيقى العربّية فيها بني 1997 و1999.

دفعه  العربّية،  باملو�سيقى  عواد  �سغف 

اأكادميّية  مناهج  ع��ّدة  تاأليف  اإىل 

خرته  �سّني  من  م�ستفيًدا  بها،  خا�سة 

يف  الثغرات  لِ�َمْلء  املو�سيقي  التعليم  يف 

جديدة  اآف��اق  وفتح  تعليمها،  مناهج 

لها، مرتقًيا ب�ها اإىل م�ستوى العاملّية.

من اأبرز موؤّلفاته يف هذا ال�سدد: »قواعد 

اجلديد  »املنهج  ال��ع��ود«،  على  العزف 

الغناء  تعليم  »منهج  ال�سولفيج«،  يف 

العربّية الأندل�سّية«  العربي«، »املو�سيقى 

والعربية  الغربية  املو�سيقى  و»نظريات 

امل�سرقية« )قيد الطبع(.

من  اإي��ق��اًع��ا  ب���97  لئحة  اأع���ّد  كما 

يف  ا�ستعماًل  واأكرثها  الإيقاعات  اأهّم 

املو�سيقى العربية، القدمية واملعا�سرة.

و�لغناء �لتلحني 

اإ�سافة اإىل عمله املو�سيقي الأكادميي، 

يف  املطربني  من  للعديد  عواد  فوؤاد  حّلن 
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لبنان، واأّلف مقطوعات مو�سيقية لعدة 

تلفزيونّية،  وم�سل�سات  م�سرحّيات 

اأغ��اين  من  جمموعة  اإىل  بالإ�سافة 

الفنانة  لإبنته  حّلن  كما  الأطفال، 

�سديقه  �سعر  )م���ن  ع���واد  ن��ادي��ن 

ال�ساعر الراحل اأ�سعد ال�سبعلي(.

التلحني، متّتع عّواد  اإىل  واإ�سافة 

ع�سرات  ول���ه  ال��غ��ن��اء،  مب��وه��ب��ة 

الأغاين من اأحلانه.

�مل�ضرح و�لتلفزيون و�حلياة

ا،  اأي�سً التمثيل  يف  ع��واد  ملع 

وكان �ساحب �سخ�سية طريفة 

يف  وا�ستقّرت  اجلمهور  اأحّبها 

عّدة  له  امل�سرحي  املجال  يف  الأذه���ان. 

جّنار،  ومروان  خّياط  �سامي  مع  اأعمال 

الثمانينيات  يف  مّثل  التلفزيون  ويف 

مل��روان  م�سل�سلني  املا�سي  ال��ق��رن  م��ن 

اإبن  »ف��ار���ش  ب�سخ�سية  فُعرف  جّن��ار، 

لطرافتها  البال  يف  زالت  ما  التي  اأّمو«، 

دور  يف  �ساهده  ومن  وظرفها. 

فار�ش اإبن اإم فار�ش )مع املمثلة القديرة 

عليا النمري(، مل يكن ي�سّدق اأن لهذا 

متاًما.  مناق�سة  اأخرى  �سخ�سية  الرجل 

بّدو  وي��ن  »�سبي  بعبارة  يومها  ا�ستهر 

يروح«، وبعدد من الأغاين الطريفة التي 

حلنها وكان يوؤديها عازًفا على العود.

كانت  الأخ��رية  الإعامية  اإطالته 

ها�سم  جيزيل  الكاتبة  كّرمته  حني 

يف  اأ�سهر  منذ  الأودي��ون  م�سرح  على  زرد 

مهرجان »زارعي الأحام«.

�ل�ضامت �لر�حل 

متزج  م��ّي��زة  �سخ�سية  ع��واد  ل��ف��وؤاد 

والت�سالح  الأح���زان،  ورف�ش  الفرح  بني 

ذلك  كان  ق�ساوتها.  على  احلياة  مع 

الرجل امُلت�سالح مع غ�سيل الكلى وهو 

وامُلتحّمل  والع�سرين،  ال�ساد�سة  �سن  يف 

من  ي��ري��ده  مل��ا  وامُل����درك  ب��ف��رح،  ملر�سه 

يقول  كما  منه  هي  تريده  وما  احلياة، 

اأبناوؤه. وعلى الرغم من مر�سه، ان�سرف 

حتى  املو�سيقي  التاأليف  اإىل  عواد 

اآخر اأيامه.

ب�سمت،  عا�ش 

 2016 الثاين  ت�سرين   7 يف  ب�سمت  ورحل 

عن عمر يناهز ال�73 عاًما.





بقلم: �إلهام ن�صر تابت

�سالمتكم 

نا
ّ
تهم
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اأو مركز عمله، يكون  بيته،  اإن�سان من  اأي  يخرج  عندما 

على الباب، اأو النافذة، اأو حتى يف ال�سرير، من يدعي له بالعودة 

�سامًلا.

عودة  ينتظرون  واالأوالد  وتنتظر عودتهم،  الأوالدها  تدعي  االأم 

الواقع  يف  لكن  والرفاق...  والزوج  والزوجة  واإخوتهم،  اأبيهم 

هناك يومًيا من ال يعودون.

اأداء  اأثناء  يف  ا�ست�سهدوا  الأّنهم  وال  بهم،  املوت غدر  الأّن  لي�س 

�سري  الأن حوادث  بل  العودة...  يرغبون يف  ال  الأّنهم  وال  واجب، 

كان  حلياة  النهاية  تلك  وكتبت  الآخر،  اأو  ل�سبب  ح�سلت 

ينبغي اأن ت�ستمر.

ال�سرعة، االإهمال، ارتكاب املخالفات، اأحوال الطرق، اأحوال 

خ�سارة  واح��دة:  النتيجة  لكن  كثرية،  اأ�سباب  الطق�س... 

اأحباء كّنا نريدهم اأن يظّلوا معنا.

تظّل��وا  اأن  نريدك��م  رفاقن��ا،  اأوالدن��ا،  اأخوتن��ا،  اأهلن��ا، 

اأّنك��م  دائًم��ا  تذّك��روا  �ساملني،  تعودوا  اأن  نريدك��م  معن��ا، 

على  رخي�س  �سيد  جم��ّرد  تكونوا  واأاّل  ت��ع��ودوا،  اأن  يج��ب 

الطرق�ات.

تفّقدوا �سياراتكم اخلا�سة واآلياتكم الع�سكرية با�ستمرار. 

اإي��ذاء  جتّنبوا  الطريق...  الأح���وال  تنّبهوا  ال�سرعة.  ح���اذروا 

اأنف�سكم واإيذاء االآخرين، فخطاأ ب�سيط قد يغرّي حياة عائلة اأو 

اأكرث، وحلظة تهّور قد تنتج ماأ�ساة.

حوادث ال�سري قد حت�سل مع اأّي كان، لكّن الع�سكري لي�س 

دمه على كفه من  يحمل  مواطن  اإنه  عادي.  مواطن  جمرد 

اأو  حياته  يهدر  اأن  ي�سّح  فهل  ومواطنيه.  وطنه  حماية  اأجل 

حياة اآخرين يف حلظة طي�س اأو اإهمال؟

الع�سكرية  ال�سرطة  اأح�ست   ،)2016( املن�سرم  العام  خالل 

وقد  الع�سكريني(،  )حوادث  �سري  حادث   443 املناطق  و�سرطة 

جنم عنها وفاة عدد ال ي�ستهان به. ففي ال�سهرين االأخريين 

عدد  بلغ  االأول(،  وكانون  الثاين  )ت�سرين  فقط  ال�سنة  من 

الوفيات 12، اأما عدد االإ�سابات فقد بلغ 110، وذلك نتيجة 144 

حادًثا.

احل��وادث،  هذه  جميع  ت��دارك  املعقول  من  يكن  مل  رمبا 

على  اأو  معظمها،  تاليف  ممكًنا  كان  اأنه  االأكيد  لكن 

االأقل احلّد من خ�سائره.

اأن  نريدكم  املجانية.  املخاطرة  واح��ذروا  ووعي،  بتاأنٍّ  قودوا 

تبقوا معنا.

نريدكم 

�أن تبقو� 

معنا!
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ذكراهم 

خالدة

منر  و�صيم  �أول  �لرقيب  �جلي�ش  قيادة  �صّيعت 

 2017/1/11 بتاريخ  ��صت�صهد  �لذي  �حلاج 

 - �مل�صيلح  طريق  على  �صري  حادث  جّر�ء  من 

�لنبطّية يف �أثناء قيامه بو�جبه.

ت�صييع �لرقيب �أول 

�ل�صهيد و�صيم منر �حلاج

رحلة �لود�ع

اأُقيمت مرا�سم الت�سييع اأمام م�ست�سفى 

الّراعي – �سيدا، يف ح�سور وفد من ال�سباط، 

وقد  ال�سالح.  ورف��اق  االأه��ايل  جانب  اإىل 

ال�سرطة  من  ثّلة  التكرمي  مرا�سم  اأّدت 

قبل  اجلي�س  مو�سيقى  ومن  الع�سكرية 

نقل جثمان ال�سهيد اإىل بلدته.

اأقيم  م��رج��ع��ي��ون،  ج��دي��دة  ب��ل��دة  ويف 

حا�سد  ا�ستقبال  احلاج  ال�سهيد  للرقيب 

عليه  نرثت  حيث  الزّفة،  فرقة  تتقّدمه 

الورود واأُطلقت املفرقعات النارية، وحمل 

بالعلم  امللفوف  النع�س  ورفاقه  اأ�سدقاوؤه 

زغاريد  و�سط  االأك��ف  على  اللبناين، 

زفافه  على  م�سى  الذي  للعري�س  الن�سوة 

�ستة اأ�سهر وزوجته حامل ب�سهرها االأول.

املارونية،  اخلال�س  �سيدة  كني�سة  ويف 

كفوري  اليا�س  املرتوبوليت  �سيادة  تراأ�س 

يعاونه كاهن الرعّية االأب حّنا اخلوري 

يف  اجلّناز،  �سالة  الكهنة  من  ولفيف 

ح�سور النائب علي بّزي ممّثاًل دولة رئي�س 

والنائب هاين  بّري،  نبيه  النّواب  جمل�س 

قبي�سي، والعقيد ن�سري عّليق ممّثاًل وزير 

ال�سّراف  يعقوب  االأ�ستاذ  الوطني  الدفاع 

قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�س  وق��ائ��د 

االأمنّية،  االأج��ه��زة  ق��ادة  عن  وممّثلني 

االأمم  ق��ّوات  وم��ن  اجلي�س  من  و�سباط 

واختيارية،  بلدية  وفاعليات  املّتحدة، 

مناطق  خمتلف  م��ن  �سعبّية  ووف����ود 

مرجعيون ورمي�س، واأهايل البلدة وعائلة 

ال�سهيد ورفاق ال�سالح. 

تناول  عظة  ك��ف��وري  امل��ط��ران  واأل��ق��ى 

االإن�سان  ال�سهيد و�سيم احلاج  فيها ماآثر 

عرفت  ع��ائ��ل��ة  اإىل  وامل��ن��ت��م��ي  امل��وؤم��ن 

بالتزامها اأخالقًيا ووطنًيا... ووّجه حتّية 

التي  اللبناين والقوى االأمنّية  اإىل اجلي�س 

ت�سهر على �سالمة الوطن و�سون اأرا�سيه 

وحفظ كرامة اأبنائه.

كلمة ممّثل قائد �جلي�ش

بدوره، األقى ممّثل قائد اجلي�س العقيد 

عّليق كلمة قال فيها: اإّن و�سيم رحل 

الذين  اجلي�س  �سهداء  اإىل ركب  لين�سّم 

ال�سرف  م�سرية  ام��ت��داد  على  �سقطوا 

الدم  �سريبة  اإّن��ه��ا  وال��وف��اء.  والت�سحية 

بكّل  الع�سكريني،  نحن  نقّدمها  التي 

فبع�سنا  لبنان،  �سبيل  يف  وقناعة  ر�سى 

ي�سقط �سهيًدا يف �ساحة ال�سرف اأو خالل 

يبقى على  االآخر  وبع�سنا  الواجب،  اأدائه 

اإعداد: نينا خليل عقل
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على  واالأرواح  الدماء  لبذل  دائم  ا�ستعداد 

مذبح الوطن.

هوؤالء  ال�سهيد:.  اإىل  متوّجًها  واأ�ساف 

وح�سراتهم  املهيب  ب�سمتهم  رفاقك، 

بالتقدير  اإل��ي��ك  يتوّجهون  العميقة، 

والعرفان على �سريتك الطّيبة وخ�سالك 

عائلتك  ي��ح��ّي��ون  ك��م��ا  احل��م��ي��دة، 

مبحّبة  لها  امل�سهود  ال�سابرة،  املحت�سبة 

على  اأبنائها  وتن�سئة  والوطن،  اجلي�س 

اخلري  واإرادة  واالأخ��الق  الف�سائل  جميل 

للجميع، كما يحّيون اأهايل هذه البلدة 

م�سرية  واكبت  التي  االأ�سيلة  الوطنية 

برفده  تبخل  ومل  تاأ�سي�سه،  منذ  اجلي�س 

بخرية اأبنائها، رجااًل اأ�سداء، و�سهداء اأبراًرا 

والكرامة  العّزة  باأو�سمة  جبينه  عوا  ر�سّ

والعنفوان...

..و�لعائلة

األقتها  للعائلة  كلمة  كانت  كما 

وقالت  الطنب،  غيتا  ال�سهيد  �سقيقة 

وال��رج��اء،  القيامة  اأب��ن��اء  نحن  فيها: 

ن�سكركم جميًعا ونقول اإّن الرّب اأعطى 

والرّب اأخذ، هو املخترب وهو املعّزي...

نع�س  ال�سالح  رف��اق  حمل  ذل��ك،  بعد 

ثّلة  اأّدت  حيث  االأك��ف  على  ال�سهيد 

الع�سكرية،  التحّية  ال�سرف  حر�س  من 

تقّدمه  ال��ذي  الت�سييع  موكب  و���س��ار 

مدافن  اإىل  واالأو�سمة،  االأكاليل  حملة 

البلدة حيث ووري الرثى.

نبذة عن حياة �ل�صهيد

رمي�س،  يف   1985/8/1 مواليد  من   -

ق�ساء بنت جبيل- حمافظة النبطّية.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 2005/1/8.

موقع   - اجلنوب  منطقة  عداد  من   -

مرجعيون.

-حائز:

• و�سام مكافحة االإرهاب.
• و�سام التقدير الع�سكري.

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
خم�س  اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •

مّرات.

خم�س  اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرات.

• تهنئة قائد الفوج.
- متاأهل من دون اأوالد.



 نعت قيادة اجلي�س العميد الركن 

ت��ويّف  ال���ذي  غ���ازار  ه��ري  املتقاعد 

بتاريخ 2017/1/9.

- من مواليد 1935/7/1 يف بعبدا.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����س  يف  ت���ط���ّوع   -

.1955/1/1

من  اع��ت��ب��اًرا  م���الزم  لرتبة  رّق���ي 

حتى  الرتقية  يف  وتدّرج   ،1958/9/30

من  اع��ت��ب��اًرا  رك���ن  عميد  رت��ب��ة 

.1985/1/1

- حائز:

• و�سام 31/ك1961/1 التذكاري.
• و�سام احلرب مّرتني.

• و�سام اال�ستحقاق اللبناين الف�سي.

• و�سام االأرز الوطني من رتبة فار�س.
من  اللبناين  اال�ستحقاق  و�سام   •

الدرجة الثانية.

• و�سام االأرز الوطني من رتبة �سابط.
من  اللبناين  اال�ستحقاق  و�سام   •

الدرجة االأوىل.

رتبة  م��ن  ال��وط��ن��ي  االأرز  و���س��ام   •
كومندور.

• و�سام الوحدة الوطنية.
• تهنئة العماد قائد اجلي�س.

• تهنئة قائد القطعة.
- تابع عّدة دورات درا�سية يف الداخل 

واخلارج.

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

يف �سجل 

اخللود

العدد 86380

�لرقيب حممد �أبو حمد�ن

حممد  الرقيب  اجلي�س  قيادة  نعت   

بتاريخ  ت��ويّف  ال��ذي  حمدان  اأب��و  ح�سني 

.2016/12/10

�سعدنايل،  يف   ،1973/5/27 مواليد  من 

ق�ساء زحلة، حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 1991/9/16.

- من عداد فوج االأ�سغال.

- حائز:

• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة 

الرابعة الربونزي.

• و�سام مكافحة االإرهاب.
• امليدالية الع�سكرية.

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�س �ست مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س 19 مّرة.
ثالث  البحرية  القوات  قائد  تهنئة   •

مرات.

• تهنئة قائد معهد التعليم.
• تهنئة قائد الفوج.
- متاأهل وله ولدان.

�لعريف موري�ش نبيل معّو�ش

نعت قيادة اجلي�س العريف موري�س نبيل 

معّو�س الذي تويّف بتاريخ 2016/12/9.

ال�سياح،  يف   1972/10/11 مواليد  من 

ق�ساء بعبدا، حمافظة جبل لبنان.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 1991/12/1.

- من عداد اأركان اجلي�س للتجهيز – 

مديرية العتاد.

- حائز:

• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة 

الرابعة الربونزي.

• و�سام مكافحة االإرهاب.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.

خم�س  اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •
مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س 22 مّرة.
• تهنئة قائد اللواء مّرتني.

• تهنئة قائد الكتيبة مّرتني.
• تهنئة مدير العتاد.

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

�لعميد �لركن �ملتقاعد  هرني غاز�ر



�لتلميذ �لرتيب

وليد �أمني 

�جلديد�ين

نعت قيادة اجلي�س 

ال��ت��ل��م��ي��ذ ال��رت��ي��ب 

وليد اأمني اجلديداين 

بتاريخ  ت���ويّف  ال���ذي 

.2016/12/10

م������ن م����وال����ي����د 

ف����ي   ،1994/2/21

ق�ساء  ك��ف��رق��وق، 

را�سيا، حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�س اعتباًرا من 2016/5/26.

- من عداد معهد التعليم – مدر�سة الرتباء.

- حائز:

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�س.

- عازب.

�ملجّند

�ملمّددة خدماته

مو�صى عايد

�أبو �صاري

نعت قيادة اجلي�س 

امل���ج���ّن���د امل���م���ّددة 

خدماته مو�سى عايد 

تويّف  ال��ذي  �ساري  اأب��و 

بتاريخ 2016/12/24.

م��وال��ي��د  م����ن   -

ف����ي   1995/4/18

ال�سهرية – �سور.

- مّددت خدماته اعتباًرا من 2014/7/1.

- من عداد لواء امل�ساة احلادي ع�سر.

- حائز:

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�س.

- عازب.
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�جلندي �أول علي حممد �صادق

اأول  ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����س اجل��ن��دي 

بتاريخ  ت��ويّف  ال��ذي  �سادق  حممد  علي 

.2017/1/14

- من مواليد 1985/6/1 يف وادي الزين، 

 – بعلبك  حمافظة  بعلبك،  ق�ساء 

الهرمل.

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

.2006/2/27

بتاريخ  الفعلية  اخلدمة  اإىل  ُنقل   -

.2008/2/26

موقع  البقاع،  منطقة  ع��داد  م��ن   -

بعلبك – الهرمل.

- حائز:

• و�سام مكافحة االإرهاب.
• و�سام التقدير الع�سكري.

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
ثالث  اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •

مّرات.

ثالث  اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرات.

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.





من القلب

وهل بعد 

�ل�صهادة �فتخار!

ب��ني اخللق  ب��ط��ريف  اأج����ول 

والدمع مدرارا

عّلني اأملح طيفك

وتغمر الروح منك االأنوارا

ما عهّدتك تلتم�س

عند اجلمع احتجابا

وال من �سيمك

اأن تقابل الوّد باالأغدارا

يف ذكراك اأنت فينا

اأكرث ح�سورا

واإن واراك الرثى

وباعدتك االأ�سفارا

كنت بيننا العيد واأفراحه

وبعدك اأ�سحى العيد

عندنا تذكارا

يح�سر ال�سوق اإليك اأدعية

تزهر يف رو�سك اأزهارا

يا حار�س البحر واالأفق البعيد

اأنت فينا الفخر ورمز عّزتنا

وهل بعد ال�سهادة

َمن يروم افتخارا!

�أحمد �صيف �لدين

�ضابط متقاعد

حّي فينا

بعد  ال����واح����دة  ذك������راك  يف   

حنني  من  وبالرغم  الع�سرين، 

الفراق،  وعذابات  اإليك  ال�سوق 

من  حياتنا  اأ�ساءت  جنمة  ملعت 

ج��دي��د، واأوف���ت���ك ح��ًق��ا كنت 

تلميذ  م��ن  فرّقيت  ت�ستحقه، 

�سابط اإىل رتبة مالزم.

نعم يا اأخي

كان  التي  املوؤ�س�سة  من  بجهود 

لك �سرف االنتماء اإليها و�سحيت 

يف �سبيلها، وبقينا اأوفياء لها، مّت 

كما  واأن�سفت  القانون،  تعديل 

�سواك.

اأيها  ولرفاقك  ولنا  لك  فهنيًئا 

البطل.

يوًما،  فارقتنا  ما  اأن��ّك  واعلم 

حمبة  وعظيم  م��اآث��رك  وطيب 

الرفاق، يالزمنا دائًما، وهو حمّل 

نفرط  لن  وثروة  واعتزازنا،  فخرنا 

بها اأبًدا.

اأخي وحبيبي

ال،  كيف  فينا،  ا  حيًّ �ستبقى 

الفكر  يف  ا�سمك  حفرت  وق��د 

يف  ر�سمك  وحفظت  وال��وج��دان، 

عطر  و�سيظل  واالأ�سجان،  القلب 

حبك يفوح، مهما طال الزمن.

 

�ملحامي خالد فريد هزمية

�ضقيق املالزم ال�ضهيد خميرب هزمية

�جلي�ش درع �لوطن و�صيفه

لكّل وطن �سياجه، وهذا ال�سياج هو 

اجلي�س، والقوى االأمنية الع�سكرية.

اجلي�س على وجه التحديد، هو الدرع 

الأّي عدوان  القاطع  وال�سيف  املنيعه، 

الدائمة  ال�سمانة  اأّنه  كما  خارجي، 

يف  وال�سلم  الداخلية  للطماأنينة 

املجتمع.

ب�سكل  اجليو�س  اأهمية  وتظهر 

امل�����س��ريي��ة  ال��ل��ح��ظ��ات  خ��ا���س يف 

لبنان  يف  االأمم.  عمر  من  احلا�سمة 

الذي ي�سهد تاريخه احلديث الكثري 

الع�سكرية  واالأزم���ات  ال��ه��ّزات  من 

اجلي�س  كان  وال�سيا�سية،  واالأمنية 

و�سمانة  احل��م��ى،  ح��ام��ي  وم����ازال، 

اال�ستقرار والنهو�س.

طليعة  يف  ه��ي  اجلي�س  �سة  فموؤ�سّ

املتما�سكة،  املنّظمة  �سات  املوؤ�سّ

والعمل،  والهدف  الروؤية  يف  واملوّحدة 

ب��اجت��اه وح��ي��د ه��و خ��دم��ة ال��وط��ن 

واملواطنني، وذلك حتت �سقف القانون 

واالأنظمة املرعّية.

اأ�سا�س  يبقى  ال��وط��ن��ّي  جي�سنا  اإّن 

امل�سروع املوعود وبناء الدولة التي ي�سبو 

اإليها اللبنانيون منذ عقود.

للبنان،  ج��دي��دة  قيامة  ك��ّل  ويف 

حمّط  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  تكون 

الدولة  وبناء  البالد،  بنهو�س  االآم��ال 

احلديثة القوية.

 

فريال �خلوري مو�صى
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�حللم بات �أقرب �إىل �لو�قع

اأ�سارت وكالة نا�سا اإىل اأن ا�سرتاتيجّيتها 

التقنيات  تطوير  على  ترّكز  احلالّية 

رحلة  خلو�س  الب�سرّية  القدرات  وتنمية 

البحث  اإىل  الرحلة  هذه  وتهدف  املريخ. 

ب�سري  م�ستقبل  حتقيق  اإم��ك��ان  يف 

وبناء  ال�سحيق،  الف�ساء  ودائم يف  م�ستقل 

الكوكب  على  ب�سرّية  م�ستعمرات 

االأحمر. كما ت�سعى اإىل اإيجاد اإجابات 

يعلمنا  قد  ما  منها  اأ�سئلة،  ع��ّدة  عن 

وحا�سره  االأر���س  كوكب  ما�سي  عن 

وم�ستقبله.

اإر�سال  حلم  اأن  الوكالة  اأّك��دت  وقد 

هو  املريخ  كوكب  اإىل  ماأهولة  بعثة 

م�سى،  وق��ت  اأّي  من  ال��واق��ع  اإىل  اأق��رب 

ولكن هناك عمل كبري يجب القيام 

با�سرت يف هذا  وقد  الهدف.  لتحقيق  به 

االإطار، خطة عمل لهذه الرحلة، تتاأّلف 

خاللها  يت�ساعد  م��راح��ل،  ث��الث  من 

من  بعيًدا  الب�سر  انتقل  كلما  التحدي 

االأر�س.

�كت�صاف �لأر�ش

»اكت�ساف  مرحلة  هي  االأوىل  املرحلة 

يتم  حيث  بالفعل،  ب��داأت  وقد  االأر���س« 

جمع البيانات عن التغرّيات التي طراأت 

يف  يعي�سون  الذين  ال��رو���س  ال���رّواد  على 

حمطة ف�ساء دولّية بعيدة عن االأر�س منذ 

اأن  لتحديد ما ميكن  اأكرث من عام، 

املريخ.  اإىل  للب�سر عندما ي�سلون  يحدث 

ميكن  املعلومات،  ه��ذه  خ��الل  م��ن 

معرفة ما يحتاجه الرّواد للعي�س والعمل 

وكيفّية  طويلة،  ل��ف��رتات  الف�ساء  يف 

هذه  خ��الل  �سّحتهم  على  احل��ف��اظ 

الفرتة. وتاأمل نا�سا اأن ميّكنها ذلك من 

اأن يحدث للبعثة  التخطيط ملا ميكن 

الف�سائية يف رحلتها يف العام 2030، التي 

�سوف ت�ستغرق 245 يوًما و�ستجتاز خاللها 

التي  امل�سافة  وهي  مليون كيلومرت،   35

تف�سل ما بني االأر�س واملّريخ. 

��صتطالع �لف�صاء �ل�صحيق

الدولّية  الف�سائية  املحطة  اأن  حني  يف 

من  فقط  كيلومرت   400 بعد  على  تدور 

�سفن  بانتظام  وتزورها  االأر���س،  �سطح 

على  احلياة  فاإن  الف�ساء،  ورّواد  ال�سحن، 

اأك��رث  تكون  اأن  يجب  امل��ري��خ  �سطح 

ا�ستقاللية، وهذا هو الهدف من املرحلة 

ت�سمى  وه��ي  نا�سا،  خطة  من  الثانية 

»تثبيت االأر�س«.

مركبات  بناء  املرحلة  ه��ذه  يتخّلل 

بالطاقة  ال�سفر  على  ق���ادرة  ف�سائية 

االأمريكية  الوكالة  وقالت  ال�سم�سية. 

ال��ق��درات  حتقيق  على  �ستعمل  اإن��ه��ا 

على  والعمل  العي�س  يف  للب�سر  املطلوبة 

كوكبنا،  من  بكثري  اأبعد  م�سافات 

هذه  هدف  اأن  اإىل  م�سرية  املريخ،  مثل 

علوم واآفاق

اإعداد: رميا �صليم �صوميط

العدد 90380

و �لتحّدي �ملقبل لرّو�د �لف�صاء
�ملّريخ ه

عملت وكالة �لف�صاء �لأمريكّية )نا�صا( مع �صركائها،على مدى عقوٍد، على ��صتطالع �ملّريخ، 

من خالل �إر�صال �ملر�كب و�ل�صفن �لف�صائّية و�مل�صابري، متهيًد� لإر�صال بعثة من �لب�صر ل�صتك�صاف 

جدول  على  نا�صا  و�صعتها  �أن  بعد  �لعامل  �أنظار  حمّط  �ليوم  باتت  �لرحلة  هذه  �لأحمر.  �لكوكب 

�أعمالها، ومت تعيني موعد �نطالقها يف �لعام 2030.



91 العدد 380

واح��دة  جلهة  ال��و���س��ول  لي�س  امل��رح��ل��ة 

من  الب�سر  متكني  اإىل  ال�سعى  ولكن 

ب�سالم م�ستدام  والعي�س  والتعلم،  العمل 

خارج االأر�س لفرتات طويلة من الوقت. 

ولفتت الوكالة اإىل اأنه يوًما ما، �ست�ستمر 

حمالت ا�ستك�ساف الف�ساء عقوًدا، وقد 

 1100 الف�ساء  يف  واحٍد  طاقٍم  وجود  ي�ستمر 

يوٍم.

هدًفا  نا�سا  حّققت  االإط���ار،  ه��ذا  يف 

الفّعال  �ساروخها  اأطلقت  حيث  هاًما 

الف�ساء  اإىل  له  رحلة  اأول  يف  »اأوراي���ون« 

�ساعات  اأربع  دام  خالل حتليق جتريبي 

ب��ال��ن��ج��اح. جدير  وت��ك��ّل��ل  ون�����س��ف، 

الف�ساء  اأورايون هو مركبة  اأن  بالذكر، 

رواد  ي�سافر  �سوف  التي  املقبلة  ال�سحيق 

نا�سا  زّودتها  وقد  متنها،  على  الف�ساء 

ال��رّواد  الإر�سال  جديدة  وق��دراٍت  تقنياٍت 

م�سى.  وقت  اأي  من  اأبعد  اأماكن  اإىل 

بعثات  نا�سا  �ستطلق  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 

ال�ستك�ساف الف�ساء ال�سحيق يف غ�سون 

املركبة  بتوجيه  و�ستبداأ  �سنوات،  ع�سر 

التي  الرحلة  وهي  القمر،  اإىل   ،ARM
التكنولوجيا  اختبار  خاللها  �سيتم 

ونقلها  الثقيلة  االأوزان  حلمل  الالزمة 

الختبار  البعثة  و�ست�ستخدم  املريخ.  اإىل 

ال�سم�سية  الطاقة  ا�ستخدام  اإم��ك��ان 

وهذا  متقّدم،  كهربائي  دفع  كنظام 

عن�سر حا�سم يف الرحلة اإىل املريخ.

�لروبوتات ومن ثم �لب�صر

»االأر����س  مرحلة  اإىل  ن�سل  اأخ����رًيا، 

على  نا�سا  تعتمد  حيث  امل�ستقّلة«، 

خالل  من  جمعها  مت  التي  املعلومات 

اإىل  اإ�سافة  الدولّية،  الف�سائّية  املحّطة 

التي  الروبوتات  جمعتها  التي  البيانات 

كاأ�سا�ٍس  املريخ،  با�ستك�ساف  قامت 

الإر�سال اأول بعثة ب�سرّية اإليه يف العام 2030. 

كما �سيتم جمع البيانات من رحالت 

هبوط م�سبار جديد، هو »ان�سايت« املقرر 

»روفر«  وم�سبار   ،2018 العام  يف  اإطالقه 

يف  اإطالقه  �سيتم  وال��ذي  تطوًرا  االأك��رث 

على  عالمات  عن  للبحث   ،2020 العام 

احل�����ي�����اة ع��ل��ى 

امل��ري��خ، واخ��ت��ب��ار 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

�ساأنها  م��ن  ال��ت��ي 

اجلوي  الغالف  من  االأوك�سجني  توليد 

للمريخ، الغني بثاين اأك�سيد الكربون.

اإىل  ا  اأي�سً نا�سا  ت�سعى  املرحلة،  هذه  يف 

الف�ساء،  يف  للعمل  جديدة  طرق  تعّلم 

وزيادة  الذات  على  االعتماد  على  تقوم 

لرفع  تخّطط  و�سوف  النظام.  موثوقية 

قدرات الرّواد على التنقل وال�سكن على 

االعتماد  دون  من  والبقاء  املريخ،  �سطح 

العام  الوكالة يف  االأر�س. و�ستخترب  على 

الف�ساء،  لل�سكن يف  نظاًما جديًدا   2020

يهدف اإىل متكني رّواد الف�ساء من البقاء 

على قيد احلياة اأ�سهًرا ورمبا �سنوات من 

دون حاجة للكوكب االأم.

تتطّلع نا�سا الأول هبوط لالإن�سان على 

ت�سري  واإذ   ،2030 العام  يف  املريخ  �سطح 

التحّدي  هو  االأحمر  الكوكب  اأن  اإىل 

املقبل لرّواد الف�ساء، فاإنها توؤّكد اأنها يف 

فيه،  والهبوط  اإليه  الو�سول  اإىل  طريقها 

والعي�س على �سطحه!

حتّديات �ل�صتيطان يف �ملريخ
ع��ل��ى ال��رغ��م 

نقاٍط  وج��ود  من 

وتعّدد  الرتكيبة  حيث  من  واالأر����س،  املريخ  بني  مت�سابهة 

اجلوي،  والغالف  اجلليد  ووجود  واجلاذبية،  واحلجم  الف�سول، 

القابلة  الكواكب  مقّدمة  يف  امل��ري��خ  ت�سع  ع��وام��ل  وه��ي 

كبرًيا  حتّدًيا  ت�سّكل  العملّية  هذه  اأن  غري  لال�ستيطان، 

للعلماء ورّواد الف�ساء. فالكوكب االأحمر يحتاج اإىل عملية 

تاأهيل، تتطّلب مبالغ �سخمة لي�سبح �ساحًلا لل�سكن. فهواء 

اأوك�سيد الكربون و%2.7  املريخ يتكّون من 95.3% من ثاين 

اأن  املاء. كما  وبخار  االأوك�سجني  وبقايا من  النيرتوجني  من 

ال�سغط اجلوي على املريخ ينخف�س عّما هو على االأر�س مبقدار 

ال�سم�س فاإن  والبعد عن  رّقة الغالف اجلّوي  مئة مرة، وب�سبب 

ط احلرارة على املّريخ تبلغ نحو �ستني حتت ال�سفر. متو�سّ



�ملو�صيقى و�حل�صارة

العربية  املو�سيقى  م�سري  اأّن  يف  �سّك  ال 

مب�سرية  مرتبًطا  ال��ّدوام،  وعلى  ك��ان، 

ازده��رت  فقد  العرب.  بالد  يف  احل�سارة 

التي  العظمة  ع�سور  خ��الل  املو�سيقى 

وتبعتها  ال��ع��رب��ي��ة،  الثقافة  بلغتها 

واالنحطاط  الّركود  فرتات  يف  كذلك 

والك�سوف، ف�سعف فّن الغناء والتاأليف 

»االأغاين«  �ساحب  اأّن  حتى  املو�سيقي، 

هذه  يف  ر  حت�سّ االأ���س��ف��ه��اين،  ف��رج  اأب���ا 

الّطرق  من  الكثري  �سياع  على  الفرتة 

هذا  يف  قيل  وق��د  القدمية.  املو�سيقية 

فقة  دد اإّن الّثعبان نف�سه اأدركته ال�سّ ال�سَّ

ورّق قلبه على ما �ساع، فدمعت عيناه 

من احلزن.

املو�سيقى  اأّن  يعني  ال  ذل��ك  ل��ك��ّن 

فقد  اأ�سكالها.  بكّل  اندثرت  العربية 

االختالط  ع�سور  يف  احلياة  اإليها  ت  ُرَدّ

ب��ني ال��ع��رب وغ��ريه��م م��ن االأج��ن��ا���س 

التي  الفنية  باملوجات  وتاأّثرت  الب�سرية، 

احل�سارة،  مراكز  تطوير  يف  �ساهمت 

َيغ  فال�سِّ العّبا�سي.  الع�سر  يف  �سّيما  وال 

حة  واملتو�سّ امُلتَقنة،  املو�سيقية  واالأ�سكال 

اأعمال  ثمرة  كانت  اجل��ّدة،  من  ب��اإزار 

من  الكثري  مواهب  فيها  ا�سرتكت 

من  املو�سيقّيني  رين  واملنظِّ الفّنانني 

نظرية  وغريهم.  واأت���راك  وفر�س  ع��رب 

اليونانّيني،  اأُِخَذت عن  املو�سيقي  م  َلّ ال�سُ

و�سبط املقامات عن الفر�س، وقد احتفظ 

اليوم، مثل  بع�سها حتى  باأ�سماء  العرب 

وغريها.  واجلهاركاه  والنهاوند  �ست  الَرّ

االإيقاع  م�سطلحات  احتفظت  يف حني 

َمل  والَرّ كاخلفيف  العربية  باأ�سمائها 

ا�سحق  ي�سمح  ومل  ذلك.  وغري  والب�سيط 

التي  االإي��ق��اع��ات  ه��ذه  مَب�ّس  املو�سلي 

يدعم  كما  غم  للَنّ كدعامة  ُت�سَتعمل 

عر الكالم. بحر ال�سّ

اإغفال  ميكن  ال  العربية  احل�سارة  يف 

م�ساف  اإىل  الفّن  َدفع  يف  املو�سيقى  دور 

العنا�سر  جريانه–  بني  فالفّن  الِغنى. 

التي  باملو�سيقى  حمظوظ  احل�سارية– 

متّثل بزوغ الرقّي يف َمدارات جمتمعات 

النا�س. وهي، مع ُكرور االأيام، ت�ستبيح 

بالتايل  وتزداد  رقعتها،  وانت�ساب  التقّدم 

ُفجاءاتها التي ت�ستوجب التوّقف عندها 

احل�سارة  عنا�سر  اإن  هنا،  من  ا.  مليًّ

ت�ستنفر  كانت  منها،  ولِِغرية  االأخ��رى، 

حما�سيل  لكّن  �سدود.  �سمن  حل�سرها 

مل  احل�سارات،  اأخ�سبت  التي  املو�سيقى 

تعادلها ثروة فنية اأخرى، لعراقة مقالعها 

ت فيها ومنها، حتى  الَتَنبُّ ووِ�سعة جمال 

ال  لل�سعوب  َد�ِسًما  قوًتا  ر�سيدها  اأ�سبح 

تاأمالت

العدد 92380

بقلم: �لدكتور جورج �صبلي

�ملو�صيقى 

باب من �أبو�ب �جلّنة

عندما �أخذ �لقلق ببال �لإن�صان، 

طغت  �لتي  �لق�صايا  يف  �صّيما  ول 

�لأ�صطورية  �لتف�صري�ت  عليها 

�إىل  هرع  �مل��وت،  طليعتها  ويف 

�لبحث عن �إك�صري �حلياة �أو �لنبتة 

وت�صاء  و�خللود.  �لبقاء  َتهب  �لتي 

�ملو�صيقى،  �إىل  �أن يهتدي  دف  �ل�صّ

وهي عامَل نور�يّن �صّفاف ��صتطاع 

�أن يحّول �حلياة من مكان حزين 

�إىل  َعتمه،  ��ٍل  مممُ �لهو�ء  د  فا�صِ

وي�صّجل  فيه،  �ملقام  يطيب  �صرح 

من  بلغه  وما  �لفكر  تطّور  كيفية 

رقّي.
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ُيروى منه اخلاطر.

قا�سًما  ت�سّكل  املتاأّنقة  املو�سيقى 

حتى  واالأجنا�س،  االأمم  بني  م�سرتًكا 

اأُطِلق عليها اأنها اللغة الكونية. وعلى 

االحتاد  عن  اجلاهد  البحث  من  غم  الرَّ

يف املو�سيقى، غري اأننا نتلّم�س اأّن طبيعة 

يف  تاأثريها  لها  ومنطقة،  �سعب  ك��ّل 

م�سار االأمناط املو�سيقية، ت�سفي عليها 

ال�سكلية.  واإن  فوارقها  ومُتلي  �سفاتها 

واالأرب��اب  االآلهة  بني  مثاًل  فاالختالف 

وب�سكل جلّي  ل  مَتَثّ العامل،  اأ�سقاع  يف 

لهم  �سة  املخ�سّ االأنا�سيد  اختالف  يف 

بهم.  للَترَبُّك  نة  امُلَلَحّ والت�سّرعات 

ورمّبا عاد هذا التقليد اىل اأّن ق�سًما من 

�سة الأنها  الباحثني وجد اأّن املو�سيقى مقدَّ

حتت حماية االآلهة، اأو اأنها تنبثق عن 

الكياَن  املو�سيقى  جعلت  ُم�سترِتة  قوى 

طقي لها. النُّ

املو�سيقى  يف  الع�سرّيني  بع�س  ينحرف 

الرتاث  اأّن  يعترب  عندما  ال�سرق-عربية 

ثرثرة،  جمّرد  كان  باجلملة  املو�سيقي 

اإىل هذا  وبالن�سبة  بالتايل،  لزاًما  فكان 

عيوبه.  على  الرتميم  اأعمال  البع�س، 

املتطّور  املو�سيقى  �َسري هذه  اأغفل  لكّنه 

تنّوعت  حتى  ومنا  برعمه  نبت  وال��ذي 

رقعة  من  ج��زًءا  و�سار  واآالت��ه،  مقاماته 

احل�سارة. غري اأّنه من الواجب االعرتاف 

يد  على   ، اأُج��رِبَ املو�سيقى  حم��راب  ب��اأّن 

بوجهه  ُيقبَل  اأن  على  التطّور،  �سّفاحي 

اأنفا�سه  �ست  فتنجَّ االن��ح��ط��اط،  على 

َقت اأرديته ومل تكن اأَوبُته �سريعة اإىل  وُمزِّ

ركن القيمة. وهذا �سحيح اإذا عدنا اإىل 

ب بع�س املو�سات التي جثمت  زمن ت�سرُّ

بخطرها فوق الّنظام املو�سيقي ال�سرقي، 

الفئات  ب��ني  م��ت��زاي��ًدا  رواًج����ا  ف��الق��ت 

التذّوق  اإىل  العائد  الوعي  لكّن  ال�سابة، 

وعدم الت�سّلب،�سّطر تفّوًقا على م�ستوى 

املَنابت  فحرم  التقليد،  ال  التجديد 

ال  النا�س  اأّن  على  الق�ساء  من  الدخيلة 

حّددتها  التي  مبو�سيقاهم  اإاّل  ون  يح�سّ

عواطفهم و�ساغتها عرب اأجيال.

�ملو�صيقى 

وقيادة �لتجديد و�لنه�صة

توجب  املو�سيقى  مع  احلداثة  لعبة  اإّن 

االإعجاب، ويخطئ َمن يح�سب اأْن لي�س 

العهود  ��َور  ���سُ ا�ستخال�س  باالمكان 

�سون  احل�سرية من اآثار املو�سيقى. فاملتمرِّ

يف املو�سيقى، اأ�سحاب املواهب اخلاّلقة، 

الأنها  بالتطّور،  َطبعها  يف  دون  مت�سدِّ

ح�سرها،  ميكن  ال  حيوية  ظ��اه��رة 

هوؤالء  يبالغ  ومل  التحديث،  دائم  ون�ساط 

حركة  ترتاأّ�س  املو�سيقى  اإّن  قالوا  حني 

ال�سعوب،  نه�سات  مراحل  يف  التجديد 

اإن  َغ��رَو  وال  ال��ع��رب.  ب��الد  يف  �سّيما  وال 

اربون على  تفاَخر املغّنون وامللّحنون وال�سّ

البحت،  الفّن  على  الأمانتهم  االآالت، 

املو�سيقى  مبيزات  املحافل  والإثرائهم 

باإن�ساء متاحف لها.

يف املو�سيقى ي�ستوقفنا تالقي 

فال  امل�ساعر،  اأو  القلوب 

االطمئنان  م��ن  ب��اأ���س 

منها.  املوقف  وحدة  اإىل 

الفنون،  �سائر  نتاجات  عنا  تتبَّ اأننا  فلو 

يف  ظاهَرين  واالإغ��راب  نعة  ال�سَّ لوجدنا 

قبوله  عن  تنبو  ما  وهذا  منها،  البع�س 

املو�سيقى،  خ�ّس  م��ا  يف  اأم��ا  ��ب��اع.  ال��طِّ

بني  تخفي  ر�سيقة  خ�سبة  فنتاجاتها 

َمعار�س  فال  اجَلمال،  اأ�سرار  نغماتها 

من  ت��ك��ون  م��ق��اط��ع  وال  م�����س��ن��وع��ة 

افتعال  وال  نافرة،  وح�سة  وال  كرات،  النَّ

حر  اأو ِبَدٌع دخيلة. اإن املو�سيقى ُعَقد ال�سّ

َخَجل،  اإىل  عا�سقها  ينتهي  ال  التي 

باع  الطِّ ك��رم  اإىل  تنتمي  فكاأنها 

و�َسرف االأَح�ساب.

مو�سولة  اأّن��ه��ا  املو�سيقى  معجم  يف 

رواب���ط  معها  ول��ه��ا  احل��ي��اة  ب��اأ���س��ب��اب 

اخُلطوب،  يف  ُم�ساعد  فهي  حميمة، 

ال�سدائد،  يف  و�سفاء  الّرقاد،  يف  َكاأ  وُمَتّ

التحفة  ا  اأي�سً وه��ي  اخل��ل��وة.  يف  واأن�����س 

�سياحة  اأو  ال�سهّية،  والّطرفة  البهّية 

الّن�سوة فوق ِقباب االآهات.



يوم  ذاَت  ق���ال:  �ساحبي،  ح��ّدَث��ن��ي 

وح�سرت  القرية،  اإىل  �سعدُت  اأح��د، 

يُرقني  مل  ك��اه��ن  ���س��ه  ت��راأّ ��ا  ق��ّدا���سً

فجاأة  خاطري  يف  فا�ستيقظت  �سوته؛ 

ذكريات قدمية مل ُيبِق منها الن�سيان 

بهّي  ال�سوت،  رخيم  راه��ب  ���س��ورة  اإال 

اإىل  ياأتي  كان  احلديث،  حلو  الطلعة، 

اإحدى  من  اأحد  كّل  �سبيحة  �سيعتنا 

يف  االإلهية  الذبيحة  ليقيم  اجل��وار  قرى 

فلم  اال�سم  اأما  النجاة.  �سّيدة  كني�سة 

اأعد اأذكره. لعله كان بول.

الثالث من  العقد  اأواخ��ر  يف  بول   كان 

حنطّي  القامة،  ط  متو�سّ ا  �سابًّ العمر، 

وال�ساربني،  اللحية  اأ�سهب  الب�سرة، 

االإمي��ان  كما  ج�سمه  يف  احلياة  ت�سّج 

الوقع  جميلة  ُغ��ّن��ة  ل�سوته  قلبه.  يف 

تخرتق  �ساحرة  نظرة  ولعينه  االأذن،  يف 

فكانتا  الوجنتان  اأما  القلب.  �سغاف 

األقت  كلما  اخلجل  بلون  ت�سطبغان 

عليه �سبّية التحّية ومّدت يدها بال�سالم 

تخطر  مّمن  بول  يكن  مل  ال،  عليه. 

بل  فتاته،  بالهم.  بنات جّدتنا حّواء يف 

معبودته، ا�سمها مرمي. وهي التي تظهر 

يف ال�سورة املعّلقة يف جدار الهيكل. وقد 

�سبايا  اأما  وقلبه.  وعقله  روحه  وهبها 

ال�سيعة فكّن يتمّنني يف قرارة نفو�سهن 

لو مل يكن بول راهًبا.

ياأتون  ك��ان��وا  الرعية  اأب��ن��اء  جميع   

هذا  عظات  اإىل  لال�سغاء  الكني�سة 

نقية  روح  من  دائًما  امل�سلوخة  الراهب 

وقلب �سادق، و�سماع �سوته املتماوج بني 

اجلدران واأعمدة املذبح كزقزقة البالبل 

التي  العتيقة  ال�سنديانة  يف  واحل�سا�سني 

تخفر �ساحة الكني�سة.

* * *

يف  كنت  لعّلني  يقول:  �سديقي  وتابَع   

ذلك  يف  العمر  من  الثاين  العقد  مطلع 

زوجان  �سيعتنا  فيه  ق�سد  الذي  ال�سيف 

وابنة لهما طلًبا للراحة واال�ستجمام بعيًدا 

حّر  من 

امل���دي���ن���ة 

و���س��و���س��ائ��ه��ا. 

تناهز  الفتاة  كانت 

الع�سرين من عمرها. ر�سيقة 

ال��ط��ْرف،  ذاب��ل��ة  ال��وج��ه،  فاتنة  ال��ق��ّد، 

فّتاكة اللحظات. واإن �سدقت ذاكرتي؛ 

فا�سمها مارّيا.

االأح��د  قّدا�س  واأب��واه��ا  مارّيا  ح�سرت   

املقعد  يف  جال�سة  وهي  وراح��ت،  االأّول. 

االأخري، تنظر اإىل الراهب ماأخوذًة ببهاء 

من  اإ�سراًقا  اأك��رث  لها  بدا  ال��ذي  وجهه 

املذبح  رخام  على  الهابط  ال�سم�س  نور 

اإىل  وت�سغي  امللّون.  النافذة  زج��اج  من 

التي  �سوته  بعذوبة  م�سحورًة  كلماته 

بّحة  م��ن  اأ�سجى  م�سمعها  يف  وقعت 

ومّلا  الكني�سة.  جوقة  اآالت  بني  الناي 

�سّلى الراهب على القربان املقّد�س، رفع 

الكاأ�س املذّهبة، ودعا النا�س ليتقّدموا؛ 

فاقرتبوا الواحد تلو االآخر يف رتل طويل. 

وكانت مارّيا اآخر املتقّدمني.

 مرتديًة ف�ستاًنا طوياًل وحاجبة �سعرها 

اأبيها  خلف  مارّيا  تقّدمت  مبنديل، 

راأ�سها،  خاف�سًة  واأّمها 

م���������رّددًة 

�����س����الة م�����رمي يف 

عتبة  بلغت  ومّل���ا  ���س��ّره��ا. 

راأ�سها،  ورفعت  توّقفت،  امل��ذب��ح، 

وفتحت فاها. واإذ نظر الراهب اإىل وجهها 

املنري امل�ستدير يلّفه املنديل االأ�سود، خال 

نف�سه اأمام البدر يف ليلة مظلمة. وجهها 

الفاتن اأ�سره. نظرتها ال�ساحرة �َسَرت اإىل 

ف�سعقته.  مرئّي؛  غري  �سلك  عرب  ف��وؤاده 

ب�سره عن  قادًرا على رفع  ومّلا مل يكن 

عينيها النجالوين، ا�سطدمت القربانة 

اأن ت�ستقّر يف  يف يده ب�سفتها العليا قبل 
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ف��م��ه��ا. 

نقطة  و�سالت 

�سفتها  ع��ل��ى  النبيذ 

على  تلك  ف�ساعت  ال�سفلى؛ 

هذه لت�سابه اللونني.

اأنها  لظّنها  كثرًيا  مارّيا  ا�ستحيت   

تقّدمت خًطا، اأو مل تفتح فاها كفاية؛ 

راأ�سها،  مطاأطئًة  وابتعدت  فا�ستدارت، 

وقد فّتح اخلجل على وجنتيها الن�سرتني 

فبدا  ب��ول  اأم��ا  ال��ل��ون.  زهرية  وردة  األ��ف 

قّوته،  �سلبه  �سحر  عليه  ح��ّل  كَمن 

فتابع  حركته؛  واأثقل  حيوّيته،  و�سّل 

وعندما  حوله.  عّما  ذاهاًل  املرا�سم  اأداء 

اأن  قبل  خارجًة  العتبة  جتتاز  مارّيا  راأى 

بني  من  قلُبه  اأفلَت  القّدا�س،  ينتهي 

�سلوعه، وخرج خلفها.

 عادت مارّيا اإىل البيت مهزومة النف�س 

االأوىل  النظرة  من  وقعت  لقد  حزينة. 

اأ�سرية حّب يائ�س. َمن اأحّبته راهب نذر 

العّفة والفقر والطاعة؛ فيا لها من �سقّية 

بائ�سة!

 اأم������ا ب����ول، 

وب���ع���دم���ا خ���رج 

منازلهم،  اإىل  ال��ن��ا���س 

فارمتى على ركبتيه اأمام املذبح 

ورفع  القّدا�س،  ثوب  مرتدًيا  زال  ما  وهو 

اإىل العالء ب�سره وقلبه ويديه: »اأبانا الذي 

لياأِت  ا�سمك.  ليتقّد�س  ال�سموات  يف 

التجربة. ال  تدخلنا يف  ملكوتك... ال 

تدخلنا يف التجربة«. ثم راح يرّدد العبارة 

قارًعا �سدره، والدموع ُتغرق عينيه.

الكني�سة،  ت  غ�سّ الثاين  االأح��د  يوم   

وهي  بامل�سّلني.  بول،  زمن  يف  كعادتها 

مل تكن كذلك يف اأّيام �سلفه. وعندما 

ومل  النا�س  وجوه  يف  طْرفه  الراهب  اأجال 

وان�سحقت  قلبه،  اأظلم  مارّيا،  وجه  يَر 

ميتة  ت�سقط  الكلمات  واأخذت  روحه، 

قبل  م��ن  كانت  بعدما  �سفتيه  م��ن 

اأعماق روحه. ال. مارّيا  ت�سعد حّية من 

تعرف  املجيء. كانت  ت�ساأ  املّرة مل  هذه 

على  ال�سرب  ي�ستطيع  ل��ن  قلبها  اأن 

واأّن  بول،  نظرات  فيه  تخّلفها  اجل��راح 

عينيه  لبحر  ُيخَلق  مل  ال�سغري  قارَِبها 

اأق��وى.  ك��ان  احل��ّب  لكّن  الزرقاوين. 

اإرادة  لقد اأم�سكها بيدها، وقادها بغري 

منها اإىل حيث �سبقها قلبها. وملا بانت 

يف باب املعبد، تهّلل وجه بول، والتمعت 

اأجمل،  �سوته  واأ�سبح  عيناه،  بالفرح 

وعطر  اأزه���ى،  حوله  من  ال���ورود  واأل���وان 

نظرها  مارّيا  رفعت  واإذ  اأزك��ى.  البخور 

اإليه ومل تكن تريد، راأته يف ثوبه االأبي�س 

املطّرز باحلرير املذّهب مالًكا ال ينق�سه 

راأ�سها،  خف�ست  لذلك  اجلناحني.  غري 

وركعت، واأغم�ست عينيها ت�سّلي، وال 

تعري انتباًها لكّل ما يدور من حولها.

 عندما انتهى القّدا�س وارف�ّس النا�س، دنا 

والدا مارّيا من الكاهن، و�سّلما عليه، 

فيما بقيت ابنتهما يف مقعدها البعيد؛ 

ا�ستدارت  اأن  اإال  اأّمها  من  ك��ان  فما 

يف  فاقرتبت  باالقرتاب؛  اإليها  واأوم��اأت 

الكاهن،  على  التحّية  واألقت  احلال، 

و�سافحته؛ ف�سعرت بقلبها يكاد يفلت 

من بني �سلوعها ل�سّدة خفقانه. اأما بول 

فاأح�ّس باأن قلبه قد ُع�سر بني اأ�سابعها 

الناعمة.

اأن تقبل دعوتنا؛ فتزورنا يف  ي�سعدنا   - 

بيتنا، وتتناول طعام الغداء اإىل مائدتنا. 

قال الوالد.

 - �سكًرا لكم. علّي اأن اأعود اإىل الدير 

يف احلال؛ اإذ اإّن اأعمااًل كثرية تنتظرين 

هناك.

تتناول  الوالدة.  قالت  نوؤّخرك.  لن   -  

الغداء، وتذهب يف بركة الله.

قد  »اأّم���ي«.  يا  اأ�ستطيع  ال  �سدًقا   -  

اأّول  يف  قهوة  فنجان  الحت�ساء  اأزورك��م 

فر�سة �سانحة.

اأبِت.  اأن تاأِت يا...   - جميعنا نريدك 

فانفرجت  وابت�سمت؛  م��ارّي��ا  ق��ال��ت 

�سّفني  ع��ن  ال��ق��رم��زّي��ت��ان  ���س��ف��ت��اه��ا 

بول  قال  عندئٍذ  اللوؤلوؤ.  من  منتظمني 

واأحلق  ثيابي،  �ساأبّدل  ح�سًنا.  م�سروًرا: 

اأّن  يبدو  بدعابة:  الوالدة  فقالت  بكم. 

قوية. فما كان من  اإقناع  ملارّيا حّجة 

اجلميع اإال اأن �سحكوا، وتفّرقوا.

اأّمها  ت�ساعد  البيت  يف  مارّيا  راح��ت   

الفينة  ب��ني  وتنظر  امل��ائ��دة،  اإع���داد  يف 

النافذة.  زجاج  عرب  الطريق  اإىل  والفينة 

ب�سّيارته  قادًما  الراهب  راأت  اإذا  حتى 
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و�سارعت  فرًحا،  قلبها  رق�س  العتيقة، 

ال�سيف  وا�ستقبال  ال��ب��اب،  فتح  اإىل 

الطاولة  اإىل  جل�ست  ث��م  ب��ال��رتح��اب. 

اأبيها واأّمها، ت�سع املزيد من  قبالته بني 

الطعام يف ق�سعته وهو يرجوها �ساحًكا 

اأن تكّف عن ذلك.

�سعوران  يتنازعه  بول  غادر  الغداء  بعد   

مارّيا،  قبالة  جل�س  الأنه  فرح  جاحمان: 

واأ�سبع  ي��داه��ا،  اأع��ّدت��ه  طعاًما  وت��ن��اول 

ال�سبيح.  وجهها  اإىل  النظر  من  عينيه 

اإىل  باإ�سغائه  العذراء  خذل  الأن��ه  وم��رارة 

هذا  عن  اأذنيه  �سّم  قّرر  واإذ  قلبه.  نداء 

اإىل  ونزل  عتيقة،  مالب�س  ارتدى  النداء، 

من  باملعول  االأر���س  ي�سرب  الدير  ب�ستان 

غري هوادة، ويروي الرتاب بعرقه ودموعه. 

لقد اأراد اأن ُيجهد نف�سه. اأن يجلد قلبه. 

َجلد  ك��ان  ا�ستطاعه  ما  ك��ّل  لكن 

لقد  معه.  يكن  مل  قلبه  الأن  ج�سده، 

تركه عند مارّيا، مارّيا التي اأ�سابها هي 

و�سياع. فمن  اأ�سابه من حرية  ما  ا  اأي�سً

فرحها  ت�سُع  ال  الدنيا  كانت  ناحية 

جاء  واح��دة،  نظرة  من  اأحّبته  َمن  الأن 

وجل�س  فمها،  من  بكلمة  بيتها  اإىل 

قبالتها ت�سرتق النظر اإليه وي�سرتق النظر 

اإليها. لكن ال. بول لي�س لها. هو فتى 

العذراء مرمي التي حتّبها وتقّد�سها. فباأّي 

هذا  عنها!؟  وُتبعده  منها  تاأخذه  حّق 

لذلك  م�سجعها.  واأق�ّس  اأقلقها  ال�سوؤال 

اّتخذت قرارها، ودا�ست قلبها.

الكني�سة،  اإىل  ذه��ب��ت  االأح���د  ي��وم   

كثرًيا.  كالًما  �سّرها  يف  ملرمي  وقالت 

اإىل اخلطاأة يف  ي�ستمع  بول  اأخذ  وعندما 

كر�سّي االعرتاف، كانت اآخر َمن دخل 

ليعرتف. وهناك جثت على ركبتيها. 

وقالت  حزيًنا،  وجًها  ب��ول  اإىل  ورفعت 

نادمة  اإين  البكاء:  يحاكي  ب�سوت 

عظيمة  خطيئة  على  قلبي  كّل  من 

يغفر  اأن  ال����رّب  فع�سى  ارت��ك��ب��ت��ه��ا؛ 

خطيئتي.

مبا  م�سمعي  على  ل��ل��رّب  اع���رتيف   -  

خطئِت به يا... ابنتي. وهو يريحك؟

اأبِت،  يا  عفًوا  بول،  يا  اأحببُت  لقد   -  

رجاًل ال يجدر بي اأن اأحّبه. رجاًل و�سعه 

لي�س  الأنه  به،  الأتعّذب  طريقي  يف  القدر 

وراحت مت�سح  قالت،  له.  ل�ست  واأنا  يل، 

دموعها بيديها.

 - مغفورة لك خطيئتك الأنك نادمة 

بيتك،  اإىل  اذهبي  قلبك.  من  عليها 

ولُيِر الرّب دربك.

اإىل بيتها جتّر قدميها،  وذهبت مارّيا   

بع�س  عنها  خ��ّف  وق��د 

م���ا ك����ان ب��ه��ا. 

لكنها عرفت 

الدمعة  اأن 

���س��ت��ك��ون 

الي�وم  بع�د 

فيق�ت�ه��ا  ر

ح��ت��ى اآخ��ر 

ي��������وم م��ن 

اأم��ا  حياتها. 

بول فعاد اإىل الدير 

منت�سًرا ومهزوًما 

م��ًع��ا.  اآن  يف 

الأنه  منت�سر 

ت��خ��ّل�����س 

�سحر  م��ن 

م������ارّي������ا 

بعدما عرف 

اأن���ه���ا حت��ّب 

يعرفه،  ال  رجاًل 

يعرفه.  اأن  يريد  وال 

لن  اليوم  بعد  الأنه  ومهزوم 

ين�سى اأن �سقوطه يف التجربة كان مبلء 

ف�سل  له  يكن  فلم  نهو�سه  اأما  اإرادته، 

اأّن  يعرف  يكن  مل  ب��ول  لكّن  فيه. 

بينه وبني الن�سر قَدًرا ال ي�ستكني؛ فَمن 

لت�سرب  �ستعود  فكره،  من  اأخرجها 

كّل �سباح وم�ساء اأبواب قلبه.

 وعادت مارّيا لرُتابط عند اأبواب القلب 

حتى  واإحل���اح  بقّوة  وت�سربها  امل��ع��ّذب، 

اأ�سري مارّيا جمّدًدا.  حّطمتها. وعاد بول 

واأ�سفاد  اأثقل  بقيود  امل��ّرة  ه��ذه  ولكن 

اأق�سى. حّبه كان يف كّل اأحد ي�سوقه اإىل 

ويرفع  بالذبيحة  ليحتفل  ال  الكني�سة، 

بروؤية  عينيه  ليكّحل  لكن  القرابني، 

لتقف  عادت  الغريبة  الفتاة  هذه  مارّيا. 

اإىل  النظر  لتمنعه من  بينه وبني مرمي. 

كان  نظره  بركتها.  والتما�س  ال�سّيدة 

دائًما يبحث عن مارّيا وال يراها. يفّت�س 

عنها بني النا�س وال يجدها. لذلك كان 

حتى  حزيًنا  مّرة  كّل  يف  الدير  اإىل  يعود 

املوت. يركع على احل�سى، وي�سّلي حتى 

التجربة مثلما جنا  ينجو من هذه 

التجارب  من  امل�سيح  ال�سّيد 

اأخفق،  لكنه  الرّبية.  يف 

حتقيق  ع��ن  وع��ج��ز 

ال�سالم بني فكره 

وقلبه.

 ث�����الث�����ة 

ومل  اآحاد م�ست 

مل��ارّي��ا يف  ب��ول  يعرث 

اأث��ر.  على  الكني�سة 

كان ينظر اإىل وجه اأّمها، 

وي�ساألها عنها بنظرات حزينة. 

لكن االأّم كانت ت�سّلم عليه، وتغادر 

من دون اأن تقول له كلمة واحدة تعيد 

احلياة اإىل روحه امليتة. لقد ماتت روحه؛ 

فغدا ج�سًدا �سعيًفا من غري روح. و�سحب 

فحزنوا  ا؛  مري�سً النا�س  ظّنه  حتى  لونه 

ي�ساألونه عن �سّحته،  واأخذوا  اأجله،  من 

زاد من قلقهم  وما  له.  ال�سفاء  ويتمّنون 

يقول  م��ّرة  كّل  يف  كان  اأن��ه  هو  عليه 

اأنا  اأجلي،  من  �سّلوا  اأخوتي.  يا  لهم: 

العبد اخلاطئ ال�سعيف.

اإىل  املِنوال  هذا  على  احلال  وا�ستمّرت   

ق�سة 
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اأن كان اأحد اأنهى فيه بول قّدا�سه، وهّم 

رغبة  له  اأن يكون  دون  باالن�سراف من 

مارّيا  اأّم  لكّن  اأح��د.  اإىل  التحّدث  يف 

�ساعده  واأم�سكت  دربه.  عليه  قطعت 

وجهه  اإىل  ورف��ع��ت  االث��ن��ت��ني.  بيديها 

ذهبَت  »هاّل  بالدموع:  غارقتني  عينني 

اإىل البيت معي يا ابني«.

كانت  القليلة  ال��ك��ل��م��ات  ه���ذه   

كفيلة باإحياء قلب كان ميًتا فعا�س. 

لكنه  امل���راأة.  �سوؤال  باإجابة  ب��ول  وه��ّم 

تغّلب على �سعفه، واأ�سكت �سراخ 

قلبه، وقال: عذًرا. ال اأ�ستطيع.

م����ارّي����ا...  ل���ك���ّن   -  

بعدما  املراأة  و�سكتت 

ال��َع��رَبات  خنقت 

�سوتها.

بها  م��ا   -  

اأّم��ي!؟  يا  مارّيا 

وقد  ال��راه��ب  ���س��األ 

قلبه  اخل���وف  اأم�����س��ك 

بقب�سة من حديد.

ا.  - اإنها مري�سة جدًّ

 - األهذا ال�سبب ال تاأتي اإىل الكني�سة؟

 - ال اأعرف يا ابني. ال اأعرف.

وذهب  ب�سّيارته،  ال�سّيدة  الراهب  اأقّل   

يف  الكهنوتّي  ثوبه  مرتدًيا  مارّيا  لروؤية 

خادم  باأنه  نف�سه  الإقناع  منه  حماولة 

بول  ال  النا�س،  كّل  يحّب  الذي  الرعية 

كّل  بني  من  م��ارّي��ا  اإال  يحّب  ال  ال��ذي 

ومل  الباب،  يف  راأت��ه  ومّل��ا  االأر���س.  فتيات 

مارّيا،  بكت  ت��راه،  اأن  تتوّقع  تكن 

تبّلل  عينيها  م��ن  ال��دم��وع  وان��زل��ق��ت 

بنف�سجة  ابت�سامة  تبت�سمان  �سفتني 

ذابلة اأحياها ندى ال�سباح.

حزين  ب�سوت  الراهب  هتف  مارّيا.   -  

زاده  وق��د  الهزيل  وجهها  اأب�سر  بعدما 

ال�سحوب جمااًل فوق جمال.

َتِعب  ب�سوت  م��ارّي��ا  هم�ست  ب��ول.   -  

الوالدة  اأم��ا  م�سموًعا.  يكون  اأال  كاد 

اإىل الداخل عّل ابنتها تبوح  فان�سحبت 

فريتاح  ب��ه؛  لها  تُبح  مل  مبا  للراهب 

قلبها، وتعود اإليها عافيتها.

مبحاذاة  كر�سّي  على  الراهب  جل�س   

مارّيا  فاأخذت  ال�سرير؛ 

اأراد  ومّل�����ا  ي�����ده. 

����س���ح���ب���ه���ا، 

تها  حتجز ا

بني  م���ارّي���ا 

 : كّفيها

»���س��ك��ًرا 

الأن�����������ك 

ت�ساأل  جئت 

عني«.

ال��ذي فعل  ما   -  

هذا!؟  كّل  بك 

ل��ع��ّل��ه ح��ّب 

الذي  الرجل 

ي���ج���در  ال 

اأن  ب�����ك 

حتّبيه.

اإن�������ه   -  

ه�������و. ك��م 

الله  يكرهني 

بهوى  قلبي  ليحّطم 

اأع��ب��ده، وه��و يعبد  راه���ب 

اإلهه!

 - ماذا!!!!

واأعرف  بول.  يا  اأحّبك  اأن��ا...  اأجل.   -  

هذه  يل  تغفر  اأن  ت�ستطيع  ال  اأن���ك 

خّباأت  ثم  يغفرها.  الله  وال  اخلطيئة. 

بعد  اأزاحتهما  ومل��ا  بيديها.  وجهها 

حلظات، راأت الراهب ينظر اإليها �سامًتا 

بعينني تبكيان.

 - ال اأعرف كيف �ساأ�ستطيع بعد اليوم 

اأ�سبحت  وقد  مرمي  للقّدي�سة  اأُخل�س  اأن 

يتلّم�س  وهو  ا  هم�سً بول  قال  م�سرًكا! 

�سعر مارّيا باأ�سابع مرجتفة.

ببع�س  ال����وال����دة  دخ��ل��ت  وع��ن��دم��ا   

لكنها  ال��راه��ب.  جتد  مل  الفاكهة، 

عادت  وقد  �سريرها  خارج  مارّيا  وجدت 

اإليها قّوتها وحيوّيتها. واإذ ابت�سمت االأّم، 

وقالت: حمًدا لله على نعمته يا ابنتي، 

وهي  وعانقتها  نحوها،  مارّيا  اندفعت 

تقفز يف مكانها وت�سحك.

القّدا�س  اإىل  مارّيا  ذهبت  االأح��د  ي��وم   

و...  كاهنها  يد  من  القربان  لتناول 

اأّي��ام  كّل  يف  فعلت  وهكذا  حبيبها. 

االأحد التي تلت. اأما بول فداأب على زيارة 

ا  بيت مارّيا مرتدًيا بنطلوًنا اأ�سود وقمي�سً

رمادًيا، ال ثوًبا كهنوتًيا. حتى كان يوم 

النا�س  يغادر  اأن  وقبل  قّدا�سه.  فيه  اأنهى 

اإىل بيوتهم، وقف اأمامهم، وقال:

 اأخوتي االأعّزاء.

اأقيم  التي  االأخ��رية  امل��ّرة  ه��ذه كانت   

فيها القّدا�س يف كني�ستكم املباركة. 

بل املّرة االأخرية التي ترونني فيها مرتدًيا 

هذا الثوب الطاهر.

 اإذ ذاك ا�سراأّبت الروؤو�س تفاجوؤًا، واّت�سعت 

هنا  الهمهمات  وعلت  ده�سًة،  العيون 

اأيها  يقول:  الكاهن  فاأ�ساف  وهناك. 

االأحّباء. ا�سمعوين اأرجوكم.

اآخ��ر.  ط��ري��ق  اإىل  ي��ق��ودين  ال��ق��َدر  اإن   

مقاومته.  اأ�ستطع  ومل  يل  اختاره  طريق 

اأرجوكم اأن ت�سّلوا من اأجلي الأن العذراء 

تقبل �سالتكم.

لي�ستقّل   هكذا ختم كالمه. وخرج 

�سّيارته. لكّن النا�س حلقوا به، وقطعوا 

عليه دربه. الن�ساء بكني. والرجال رجوه 

اأن يعدل عن قراره الأن �سيعتنا مل تعرف 

منه  كان  فما  مثله.  اأحّبته  كاهًنا 

املتحّلقني  النا�س  وب��ارك  ترّجل،  اأن  اإال 

ثم م�سى  واحًدا.  واحًدا  وعانقهم  حوله، 

كان  �سهرين  من  اأقّل  وبعد  �سبيله.  يف 

كني�سة  يف  ي��ج��م��ع  ج��دي��د  ك��اه��ن 

ال��زواج  برباط  ومارّيا  بول  النجاة  �سّيدة 

املقّد�س يف ح�سور اأبناء الرعية �سغاره��م 

وكباره��م.
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اإعداد:

رميا �صليم �صوميط

هو وهي

�لزفاف،  مر��صم  تنتهي  �إن  ما 

حتى ينهال على �لعرو�صني كمٌّ من 

يف  تدور  �لتي  و�لتمنّيات  �لأدعية 

»نفرحلكم  �لأولد.  و�حد:  فلٍك 

من عري�ش، �ن�صالله تزينو� بيتكم 

بالولد، بالرفاه و�لبنني...« ولكن 

فال�صنون،  �لأي��ام،  مّرت  لو  ماذ� 

من دون �أن تتحّقق هذه �لأمنيات؟ هل ميكن 

�لإجناب  عدم  م�صكلة  يتخّطيا  �ن  للزوجني 

ومو��صلة �لعي�ش ب�صعادة وهناء؟

�لأولد و�لرو�بط �لأخرى

ت�سري االإح�ساءات احلديثة اإىل اأن حاالت 

االأزواج  اأكرب بني  بن�سبة  ترتفع  الطالق 

اأوالًدا. فهل يعني ذلك  الذين مل ينجبوا 

اأن االأوالد هم الرابط الوحيد الذي يجمع 

بني الزوجني ويحول دون تفّكك العائلة؟

ي�سّكلون  االأوالد  اأن  فيه  �سك  ال  مما 

ا ال�ستمرارية الزواج، يوؤّكد  عن�سًرا اأ�سا�سيًّ

اخلرباء يف العالقات الزوجّية. فوجودهم 

اتخاذ  يف  ال��رتّي��ث  على  ذوي��ه��م  يحّفز 

اأوالده��م،  مب�ستقبل  ت�سّر  التي  القرارات 

والطالق واحد منها. لذلك نرى الزوجني-

لتجاوز  ج��اه��دي��ن  ي�سعيان  ال��وال��دي��ن 

خالفاتهما وتذليل ال�سعوبات التي تهّدد 

من  الكثري  فيقّدمان  العائلة،  ا�ستقرار 

التنازالت من اأجل �سعادة اأوالدهما.

اأن  اخل��رباء  ي��وؤّك��د  اأخ���رى،  من جهة 

ت�سحية االأهل من اأجل االأوالد قد تكون 

يف بع�س االأحيان قراًرا خاطًئا ال ي�سب يف 

م�سلحة الزواج. فبقاء الزوجني يف عالقة 

ميوؤو�س منها وحمكوم عليها بالف�سل، 

اأ�سواأ من الطالق، الأن وجود االأوالد  خيار 

اأج���واٍء  وو���س��ط  م�ستقّرة،  غ��ري  بيئٍة  يف 

مفّككة،  عائلة  �سمن  اأو  م�سحونة، 

يوؤّثر ب�سورة �سلبّية على منّوهم العاطفي 

م�ساكل  لهم  ي�سّبب  وقد  واالجتماعي، 

نف�سّية واجتماعية خمتلفة.

اأّن  االخت�سا�سّيون  ي��وؤّك��د  كذلك، 

ال�ستمرار  الوحيد  العامل  لي�سوا  االأوالد 

احلب  على  املبنّية  فالعالقة  ال���زواج، 

واالحرتام، وعلى رغبة الطرفني يف العي�س 

مًعا يف ال�سّراء وال�سّراء، متّد الزوجني بالقّوة 

التي  االأزم��ات  خمتلف  لتخّطي  الالزمة 

تع�سف بزواجهما، مبا يف ذلك م�سكلة 

الهدف  اإذا ك��ان  اأّم��ا  االإجن���اب.  ع��دم 

االأط��ف��ال،  اإجن���اب  ال���زواج  م��ن  الوحيد 

فمن الطبيعي عندئٍذ اأن يحكم عليه 

بالف�سل يف حال مل تتحّقق الغاية املر�سومة 

له. ويف حالة كهذه، قد يعترب عدم وجود 

االأوالد نعمًة ال نقمة، الأنه ي�سّهل عملّية 

اأ�س�ٍس  على  اأ�ساًل  تنب  مل  عالقٍة  اإنهاء 

متينة، ومل تكن لتخدم م�سلحة اأيٍّ من 

الزوجني يف املدى البعيد.

�صجاعة �تخاذ �لقر�ر

دون  م��ن  زواًج���ا  اأن  فيه  �سك  ال  مم��ا 

والقلق،  بالوحدة  �سعوًرا  يخّلف  اأوالد 

بعدم  الزوجني  ين�سحون  اخل��رباء  لكن 

اال�ست�سالم للياأ�س واالإحباط، واإمنا النظر 

والعمل  مًعا،  حياتهما  اإىل  باإيجابّية 

عليها  يقوم  التي  االأ�س�س  متتني  على 

الزواج من حبٍّ واحرتام ورعاية متبادلة، 

وال�سعي مًعا لتحقيق حياٍة �سعيدة. وي�سري 

االخت�سا�سيون يف هذا االإطار اإىل اأن عدم 

فالزوجان  املطاف،  نهاية  لي�س  االإجناب 

بالفر�س  اال���س��ت��م��ت��اع  ع��ل��ى  ق�����ادران 

يتحّليا  اأن  �سرط  كثنائي  لهما  املتاحة 

بال�سجاعة الكافية للم�سي قدًما، وعدم 

الغرق ب�سعور االأ�سى واملرارة. فالزوجان غري 

على  قادران  االأوالد  مب�سوؤولية  املرتبطني 

القيام برحالت ا�ستجمام خارج البالد، 

واّل�سهر مع االأ�سدقاء حتى �ساعة متاأّخرة 

من  املقابل  يف  واال�ستفادة  الليل،  من 

ميكنهما  كما  طويلة.  نوٍم  �ساعات 

االنت�ساب اإىل ناٍد ريا�سي، اأو االن�سمام اإىل 

جمعّيات اجتماعّية اأو اإن�سانّية ولعب دوٍر 

فاعٍل فيها، نظًرا لقدرتهماعلى ا�ستثمار 

االأمهات  يخّدم  ال  ال��ذي  الوقت  عامل 

واالآباء.

الزوجني على  ي�سّجع اخلرباء  كذلك، 

على  وطموحاتهما  اأهدافهما  حتقيق 

اأمر يعّوقه يف كثري  ال�سعيد املهني، وهو 

قد  فالبع�س  االأوالد.  وج��ود  االأوق��ات  من 

ويتخّلى  بها  بوظيفة غري مقتنع  ير�سى 

عن حلم خا�س به من اأجل تاأمني م�سدر 

غياب  حال  يف  اأما  الأوالده،  ثابت  عي�ٍس 

االنطالق  حينئٍذ  ي�ستطيع  فقد  االأوالد 

وحتقيق  طموحاته  تدفعه  حيث  اإىل 

جناٍح كبري، من دون اأن يكّبله ق�سط 

املدر�سة اأو حاجات االأوالد اليومّية.

االخت�سا�سّيون  ين�سح  نف�سه،  االإطار  يف 

االأزواج  مع  عالقاتهما  بتعزيز  الزوجني 

فهوؤالء  مماثلة،  حالة  يعي�سون  الذين 

كما  م�ساعرهما،  تفّهم  ي�ستطيعون 

امل�ساريع  يف  جم��ارات��ه��م��ا  ميكنهم 

اخلا�سة بالثنائي.

عدم  �سرورة  اإىل  الزوجني  اخلرباء  وينّبه 

االإ�سغاء اإىل الن�سائح املدّمرة التي يقّدمها 

البع�س. فاالأهل واالأ�سحاب قد يحّر�سون 

اأحد الطرفني على التخّلي عن �سريكه 

االإجن��اب،  على  القدرة  عدم  يعاين  الذي 

فيهدمون الزواج بحّجة اإ�سالحه.

الزوجني  االخت�سا�سّيون  يذّكر  واأخرًيا، 

باإمكان التبّني يف حال اأثبتت جتربتهما 

اأنهما غري قادرين على موا�سلة العي�س 

ب�سعادة من دون اأوالد.

ال�ضعادة 

الزوجية:

رو�بط وقر�ر�ت �صجاعة
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مري�س ولي�س جمرًما

املخدرات،  ملكافحة  �شبيبة  جمعية 

هي  الت�شعينيات،  خالل  تاأ�ش�شت  والتي 

اإحدى اجلمعيات العاملة يف هذا املجال، 

وم�شوؤولة العالقات العامة فيها، جوي�س 

املو�شوع،  حول  كتاًبا  اأّلفت  التي  �شامل 

تتحدث اإىل »اجلي�س«.

املجتمع  اأّن  اإىل  �شامل  ت�شري  ب��داي��ًة 

اللبناين ينظر اإىل املدمن وكاأّنه جمرم، 

مري�س،  اإن�شان  هو  املدمن  اأّن  العلم  مع 

بنف�شه،  نف�شه  يوؤذي  ال�شخ�شية،  �شعيف 

ومتابعة  اإىل عالج،  وبالتايل هو بحاجة 

جمهوًدا  يتطّلب  وهذا  العالج،  بعد  ما 

من الأهل.

وتوّفر لهم  ت�شتقبل اجلمعية مدمنني، 

العالج، لكن عملها هذا يقت�شر على 

اإىل  بحاجة  فهّن  الفتيات  اأّما  الذكور، 

الآن  حتى  يعيقها  ما  منف�شل،  مركز 

عن فتح باب العالج اأمامهّن.

الأ�سباب

الإدمان  اإىل  ال�شباب  جلوء  اأ�شباب  عن 

على املخدرات، تقول �شامل باأّن الدرا�شات 

اإىل  تدفع  جينية  اأ�شباب  وج��ود  توؤكد 

والتجربة  الواقع  اأّن  حني  يف  التعاطي، 

داخل  الأ�شرية  اخل��الف��ات  اأّن  يبّينان 

لإدم���ان  الرئي�شي  ال�شبب  ه��ي  امل��ن��زل 

الأ���ش��ري.  العنف  وحت��دي��ًدا  امل��خ��درات، 

يقوم  وال��ده  مثاًل  �شاهد  ال��ذي  فالطفل 

بتعنيف اأمه ج�شدًيا وكالمًيا، ينتف�س 

املخدرات  اإىل  يلجاأ  وقد  يكرب،  عندما 

الثاأر  براأيه جتعله قوًيا، وقادًرا على  التي 

لعتداء  الطفل  تعّر�س  كذلك  لأّم��ه، 

جن�شي قد يوؤّدي اإىل الإدمان.

يف  والإف����راط  للطفل،  ال��زائ��د  ال���دلل 

باأولدهم  الأهل  اهتمام  وعدم  حمايته، 

وال�شتماع  معهم  للجلو�س  وقت  واإيجاد 

وم�شاكلهم، هي عوامل  اإىل همومهم 

قد تدفعهم لحًقا اإىل الدمان. 

احلر�س  بني  التمييز  يجب  وت�شيف: 

الزائدة  فالق�شوة  الت�شّدد،  وبني  الرتبية  يف 

اأهله  لأوامر  واإخ�شاعه  الولد،  معاملة  يف 

يجعل منه ان�شاًنا خائًبا مك�شوًرا، يعاين 

لديه  يخلق  مّم��ا  ذات��ه،  مع  م�شكلة 

وبالتايل  الواقع،  على  التمّرد  من  حالة 

البع�س  املخدرات.  تعاطي  اإىل  يلجاأ  قد 

مثاًل يعترب اأّنه اذا تعاطى مادة الهريويني 

الكلمة م�شتّقة من  لأّن  ي�شبح بطاًل، 

.»Hero«

بني  الأهل  متييز  �شبق،  ما  اإىل  ي�شاف 

بينهما،  املقارنة  اأو  العائلة،  واآخر يف  ولد 

عن  امل��ر���ش��ي  غ��ري  الطفل  ي�شعر  مّم��ا 

�شلوكه، باأّنه منبوذ، حتى من عائلته. 

�شعر  حال  يف  اأّنه  من  هنا  �شامل  وحتّذر 

رفاقه  رف�س  يعاين  ولدهم  ب��اأّن  الأه��ل 

منبوذ،  اأّنه  على  اإليه  والنظر  املدر�شة  يف 

ق�ضايا 

اإعداد: ثريا �سطح�إجتماعية

العدد 100380

املدمن 

لي�س جمرًما

اإّنه اإن�سان مك�سور 

يحتاج اإىل 

التفّهم والعالح

العنف الأ�سري اأحد 

اأهم اأ�سباب الإدمان

التي تقوم بها جمعيات مكافحة املخدرات والتي تبّي حجم  التوعية  الرغم من حمالت  على 

العقوبات  الرغم من  النف�سية واجل�سدية والجتماعية لالإدمان على املخدرات، وعلى  اخلطورة 

ت�سرطن  الجتماعية  املع�سلة  هذه  زالت  ما  واملرّوجي،  املتعاطي  على  القواني  تفر�سها  التي 

املجتمع اللبناين مبختلف فئاته وطبقاته.

وفيما ت�ستمّر الأجهزة الأمنية يف مالحقة املرّوجي واملتعاطي، توا�سل اجلمعيات املخت�سة بذل 

جهودها للحّد من حجم هذه الفة، عرب التوعية من جهة، ومعاجلة املدمني من جهة اأخرى.



الفور،  على  الأم��ر  يعاجلوا  اأن  عليهم 

وينقلوا ولدهم اإىل مدر�شة اأخرى.

موؤ�سرات ت�ستدعي احلذر

الأه��ل  معرفة  كيفية  خ�����سّ  م��ا  يف 

بتعاطي اإبنهم، ت�شري �شامل اإىل ت�شرفات 

يف  كالرغبة  املدمن،  عن  ت�شدر  غريبة 

جدد،  اأ�شدقاء  وظهور  والوحدة  الإنعزال 

للمال،  امل��رّبر  غري  الإن��ف��اق  عن  ف�شاًل 

علًما اأن املدمن ميكن اأن ي�شرق اأهله 

ل�شراء املخدرات.

وت�شيف: اأحياًنا يكون الأهل اآخر من 

يعلم، من ال�شروري مراقبة الأولد والتنّبه 

اإىل الت�شّرفات الغريبة التي ت�شدر عنهم.

هل يوؤّدي العالج اىل �سفاء املدمن؟

تقول �شامل اإّن ن�شبة ال�شفاء ل ت�شل اإىل 

املرحلة  يف  تكمن  ال�شعوبة  واإّن   ،%100

املدمن  اإق��ن��اع  تتطّلب  لأّن��ه��ا  الأوىل، 

اإىل  وبحاجة  مري�س  ب��اأّن��ه 

ومتابعة،  وعالج  م�شاعدة 

وهنا،  ال��ع��الج.  ف�شل  واإّل 

بني  والتوا�شل  التعاون  يبداأ 

بحيث  والأه���ل،  اجلمعية 

معالج  على  املدمن  نعر�س 

نف�شي يقنعه ب�شرورة العالج 

)يف  مركزنا  يف  ون�شتقبله 

جونية(، وبعدها ينتقل اإىل 

مركز املعاجلة )يف الغينة( 

مة  مق�شّ كاملة،  �شنة  ملدة 

يف  م���راح���ل.  ث����الث  اإىل 

الأ�شهر الثالثة الأوىل ينقطع املري�س عن 

املعالج  برفقة  ويكون  اخلارجي،  العامل 

واملر�شى  الجتماعية  واملر�شدة  النف�شي 

املوجودين معه.

ا  اأي�شً فتتطّلب  الثانية،  املرحلة  اأّم��ا 

للمري�س  خاللها  ُي�شمح  اأ�شهر  ثالثة 

برفقة  الأ���ش��ب��وع،  يف  م��رة  اأهله  ب��زي��ارة 

مدمن �شبق له اأن عولج لفرتة يف املركز، 

وما زال يتابع العالج.

ت�شجيع  هو  اخلطوة  هذه  من  الهدف 

ومرافقة  العالج،  متابعة  على  املري�س 

مري�س اآخر له متّده بالدعم املعنوي، الأمر 

الذي ينعك�س اإيجاًبا على الطرفني.

تاأمي النخراط الجتماعي

اأهل  مع  التعاطي  ب��اأّن  �شامل  تو�شح 

وحتى  جم��ه��وًدا،  ا  اأي�شً يتطلب  املدمن 

لأّن��ه  العالج،  مركز  من  خروجه  بعد 

ولهذا  واه��ت��م��ام.  متابعة  اإىل  بحاجة 

يف  ب�شارة«  الأب  »مركز  وج��د  ال�شبب 

بهدف  املركز  هذا  اأن�شىء  فقد  ال�شياح. 

للمدمن،  الجتماعي  النخراط  تاأمني 

خمتلف  اآخر  جمتمع  اإىل  بحاجة  لأّن��ه 

اإليه  ينتمي  ك��ان  ال��ذي  املجتمع  عن 

الإنخراط  مرحلة  ا.  مري�شً كان  عندما 

يف  الثالثة  امل��رح��ل��ة  ه��ي  الإج��ت��م��اع��ي 

بيئة  للمري�س  ت��وؤم��ن  وال��ت��ي  ال��ع��الج، 

داعمة، فهو بحاجة اإىل تقدير املحيطني 

به وت�شجعيهم، كي ل يعود اإىل الدخول 

يف ع���امل امل���خ���درات جم����دًدا. وه��ن��اك 

الكثري من املر�شى ينهون العالج، ومن 

ما  يف  ويقعون  الإدم��ان،  اإىل  يعودون  ثّم 

يعرف ب�»النتكا�شة«. فالإدمان ينام يف 

الدماغ ومن ثم ي�شتفيق، ومن هنا، فاإّن 

املري�س الذي يلجاأ اإىل اجلمعية يبقى �شنة 

حتت ا�شرافنا.

الأكرث ا�ستهالًكا

»ح�شي�شة  اأّن  ال��درا���ش��ات  ت���وؤّك���د 

ا�شتهالًكا  الأك���ر  ه��ي  ال��ك��ي��ف« 

متوافرة  كونها  املخّدرة،  املواد  بني  من 

و�شائل  اأّن  وامل�شكلة  متدنية.  باأ�شعار 

من  كثرية  اأحيان  يف  جتعل  الإع��الم 

وال�شخرية،  لل�شحك  مادة  »التح�شي�س« 

وتتناول تعاطي احل�شي�شة وكاأّنه ظاهرة 

طبيعية لدى �شريحة كبرية من الّنا�س. 

على  اأّن��ه  ي�شعر  احلالة  ه��ذه  يف  املدمن 

�شواب يف ما يقوم به.

يجب اأن نعي اأّن من يتعاطى املخّدرات 

النف�شّية  ب��الآلم  حمفوفة  حياة  يعي�س 

يتقّبله  اأن  املجتمع  وعلى  وال��ع��ذاب، 

وي�شاعده بالتايل على العالج.

فت�شتهلك  الباقية،  املخّدرة  املواد  اأّما 

الآت��ي:  الت�شل�شل  وفق  خمتلفة  بن�شب 

خمّدرة.  وحبوب  كوكايني،  هريويني، 

ال���  ح��ب��وب  اأّن  ع��ن  ���ش��امل  وتك�شف 

املدمن  عليها  يح�شل  التي   tramal
ن�شبة  ت�شّجل  مراقبة،  دون  من  اأحياًنا، 

املخّدرة  باملواد  مقارنة  بها  ي�شتهان  ل 

اح�شاءات  ل  ولكن  اآن��ًف��ا،  امل��ذك��ورة 

ن�شبة  تثبت  الآن  حتى 

الإقبال عليها، اإّل اأّن ثّمة 

هذه  ارتفاع  اإىل  ي�شري  ما 

الن�شبة، كذلك فاإن الدواء 

ي�شتخدمه  ال�شعال  امل�شاد 

كنوع  اأحياًنا  املدمنون 

من اأنواع املخدرات.

...الأكرث اإقبال

ي���ت���وّزع امل��دم��ن��ون وف��ق 

الفئات العمرية كالآتي:

- 20% 20 �شنة وما دون.

- 40% بني 20 وما دون 30 �شنة.

- 15% بني 31 و40 �شنة.

- 10% بني 41 و50 �شنة.

- 12% بني 51 و60 �شنة.

- 4% اأكر من �شنة 60 �شنة.

امل�شتوى  وفق  املدمنني  اإىل  نظرنا  واإذا 

اإىل  ت�شري  الإح�����ش��اءات  ف��اإّن  املعي�شي، 

الآتي:

- 28% من الطبقة الغنية.

طة. - 25% من الطبقة املتو�شّ

- 47% من الطبقة الفقرية.
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اإنها م�ساألة خيار

النف�شاين  الباحث  يوؤكد  ما  ح�شب 

ن�شبة  فاإن  دويك،  كارلو�س  الأمريكي 

التفكري  طريقة  على  تعتمد  الذكاء 

يوؤمنون  الذين  ف��اإّن  لذا  ال��ذات.  روؤي��ة  اأو 

زيادة معّدل ذكائهم،  مبقدرتهم على 

يتمّكنون فعاًل من التعّلم واكت�شاب 

مراحل  اإىل  و�شوًل  وامل��ع��ارف،  اخل��ربات 

املوؤمنني  غري  اأّما  الإبداع.  من  متقّدمة 

بذلك، اأو اليائ�شني من تطوير قدراتهم، 

فاإنهم يراوحون اأمكنتهم على جميع 

اعتقاد  بح�شب  يعود  وذل��ك  الأ�شعدة. 

دويك اإىل الأ�شباب الآتية:

ل  العقلية،  قدراتهم  بنمو  املوؤمنون 

يقلقون ب�شاأن نظرة النا�س اإليهم، لذلك 

وجه  يف  وي�شمدون  التحّديات  يواجهون 

امل�شاعب.

مبحدودية  املقتنعني  ف��اإّن  املقابل،  يف 

خوًفا  املواجهة  من  يهربون  قدراتهم، 

من الف�شل. وهذا اخلوف بالذات هو الذي 

مينعهم من التقّدم، الأمر الذي يكّر�س 

الفكرة  عن  الناجم  بالنق�س  �شعورهم 

امل��ك��ّون��ة ع��ن ذوات��ه��م. لكن ه��وؤلء 

يقنعهم  من  وج��ود  ح��ال  يف  يتقّدمون 

مع  جتاوبهم  ويوؤّمن  اعتقادهم،  بخطاأ 

اجلهود املبذولة لتفعيل ذكائهم.

الذكاء اإًذا قابل للّتنمية يف حال وجود 

الأ�شا�س  ه��ذا  وعلى  املوؤاتية.  ال��ّظ��روف 

كانت املحاولت الناجحة التي اأجرتها 

الوقت  كّر�شوا  اخت�شا�شيني،  جمموعة 

اإىل  بحاجة  هم  من  مل�شاعدة  واجلهد 

ف��اإّن  ال��واق��ع،  ويف  وال��دع��م.  التوجيه 

فعاًل  متّكنوا  امل�شاعدة  بهذه  املعنيني 

وتخّل�شوا  الف�شل،  على  ال�شتقواء  من 

من �شعور النق�س والكتئاب، و�شوًل اإىل 

ا�شتبدال اخلمول بالعمل املبدع.

كيف يتم ذلك وما هي فوائده؟

بالن�شبة اإىل فوائد التخّل�س من الف�شل 

التعاطي  تفعيل  واأهمها،  فهي كثرية، 

الإيجابي مع الغري من اأجل الو�شول اإىل 

رين يف  جمتمع اأف�شل. فاملعروف اأن املق�شّ

اأنف�شهم  والعمل، يعتربون  العلم  جمايل 

جماراة  من  مينعهم  وه��ذا  �شاأًنا.  اأق��ّل 

وذك��اء.  مقدرة  اأك��ر  يعتربونهم  من 

الناجمة  ال�شغوط  تراكمات  اأّن  والأهم 

جتاه  عدائهم  ت�شعل  ال�شعور،  هذا  عن 

املعنيني مبعاناتهم، الأمر الذي يت�شّبب 

باأ�شكال من العداء والنفور على جميع 

الأ�شعدة. وقد ركز الخت�شا�شيون على 

هذه الّناحية البالغة الأهمية، وهدفهم 

من ذلك، خلق بيئة اأف�شل، يف الدرا�شة 

من  والإف��ادة  ال�شواء،  على  العمل  يف  اأو 

عالة  ال�شابق  يف  اعتربوا  اأف��راد  ق��درات 

على املجتمع.

امل�شار  التغيري  حدوث  خ�ّس  ما  يف  اأما 

الدماغ  برتكيبة  يتعّلق  فالأمر  اإليه، 

وبكيفّية عمله.

كيف يعمل الدماغ؟

ب��ح�����ش��ب اخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ي الأع�����ش��اب 

فهو  ك��ال��ع�����ش��الت.  ال���دم���اغ  يعمل 

ت�شغيل  اإىل  نعمد  عندما  ويقوى  يتغرّي 

يف  ن��رمت��ي  عندما  وي�شعف  ال��ف��ك��ر، 

وكانت  واخل��م��ول.  الك�شل  اأح�شان 

العلوم الأمريكية قد عر�شت يف  جمّلة 

الوظائف  مّنو  كيفية  الدرا�شات  اإحدى 

الأعمال  على  املواظبة  لدى  الدماغية 

تعمل  الدماغّية  فاخلاليا  الفكرّية. 

توؤمن  ع�شبّية  و�شالت  عرب  مرتابطة 

طريق  عن  يتم  وهذا  املعلومات،  تبادل 

كما  والأه��م  التعقيد.  بالغة  �شبكة 

ال��و���ش��الت  ه���ذه  اأّن  ب��امل��راق��ب��ة،  ث��ب��ت 

تقوى  ال�شغر،  وال��ب��ال��غ��ة  املت�شابكة 

التحّديات،  ن��واج��ه  عندما  وتتكاثر 

وهذا  ج��دي��دة.  اأ�شياء  تعّلم  يف  وننجح 

وذكاءنا  مرونة  اأك��ر  اأدمغتنا  يجعل 

ال��وق��ت ت�شهل يف  وم��ع  اّت��ق��اًدا.  اأك��ر 

عن  عقولنا  عجزت  طاملا  اأم��ور  نظرنا 

ا�شتيعابها.

ماذا عن احليوانات والأطفال؟

اإىل جمع هذه املعلومات  ل  التو�شّ قبل 

علماء  ك��ان  مكّثفة،  درا���ش��ات  عرب 

الأع�شاب قد عملوا على مراقبة �شلوك 

اكت�شفوا  لذلك،  ونتيجة  احليوانات. 

بح�شب  يختلف  احليوانات  ذك��اء  اأن 

طريقة عي�شها واأمكنة وجودها. فتلك 

رحلة 

اإعداد:يف �لإن�ضان

غري�س فرح

ذكا�ؤنا قابل للتنمية!

ملاذا ل نحاول؟

تثبت الدرا�سات والأبحاث اأن ذكاء الإن�سان قابل للتطور، 

وبالتايل فاإن هذا الذكاء لي�س حمدوًدا بالقدرات العقلية التي 

يولد ال�سخ�س حاماًل لها. فكيف ميكن تنمية الذكاء؟
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التي تعي�س يف الغابات وعلى مقربة من 

وت�شبح  معقدة،  حتّديات  تواجه  الب�شر، 

تعي�س  التي  اأكر ذكاء من مثيالتها 

وحيدة يف الأقفا�س.

فاحليوانات التي ترتّبى يف عزلة يغلبها 

اأّن  جند  بينما  الوقت.  معظم  النعا�س 

جمموعاتها  �شمن  تعي�س  التي  تلك 

يقظة  اأكر  تكون  الإن�شان،  برفقة  اأو 

امل��اآزق،  وجتّنب  التحايل  على  ومقدرة 

والأمر نف�شه ينطبق على الأطفال.

بالعناية  يحظون  الذين  الأطفال  اإّن 

تنمية  م��ن  يتمّكنون  والت�شجيع، 

بالتايل  ويثبتون  العقلية،  ق��درات��ه��م 

الذين  بعك�س  احل��ي��اة،  يف  اأق��دام��ه��م 

هنا  وم��ن  واله��م��ال.  النبذ  يواجهون 

الأط��ف��ال  ذك���اء  ب��ني  ال�شا�شع  ال��ف��رق 

الذين ين�شاأون يف بيئات ح�شارية تتمّيز 

ين�شاأون  الذين  وبني  والعلم،  بالثقافة 

بد من  ل  اإًذا  والفقر.  اجلهل  اأح�شان  يف 

على  احلا�شنة  البيئة  تاأثري  يف  البحث 

تنمية القدرات العقلّية.

بي الذات والغري

الدرا�شة  خالل  الطاّلب  ت�شجيع  اإن 

الكامنة،  قدراتهم  يفّجر  اأن  �شاأنه  من 

ينبع  ل  ال���ق���درات،  ب��ه��ذه  ف���الإمي���ان 

من  ا  اأي�شً ي�شتمّد  بل  ال��ذات،  من  فقط 

تنمية  اإىل  يحتاجون  فالذين  ال��غ��ري، 

م��وؤازرة  اإىل  ا  اأي�شً يحتاجون  ذكائهم، 

كان  اإذا  اإّل  تتم  ل  وامل���وؤازرة  �شواهم. 

بنظرية  بالفعل  مقتنعني  اأ�شحابها 

الدرا�شات  �شملت  وقد  الذكاء.  تنمية 

يف  العاملني   - الطالب  اإىل  بالإ�شافة   -

لفت  بهدف  واخلا�س،  العام  القطاعني 

الأهمّية،  البالغ  الواقع  اإىل هذا  الأنظار 

طاقات  تفعيل  �شعيد  على  ا  وخ�شو�شً

املّوظفني.

اأج��ري��ت يف  التي  الأب��ح��اث  واأّك����دت 

تنمية  بنظرّية  املوؤمنني  اأّن  املجال،  هذا 

واأرب�����اب عمل،  ال��ذك��اء م��ن م����دراء 

املوّظفني،  طاقات  تفعيل  من  متّكنوا 

يف وقت ف�شل �شواهم من غري املتحّم�شني 

لهذه الّنظرّية. ومن هنا القول اإن املقدرة 

اليوم  تعترب  والتي  الذكاء،  تنمية  على 

عدة  اإىل  حتتاج  للتطبيق،  قاباًل  واقًعا 

تكن  مل  ح��ال  يف  خارجية  مقّومات 

عوامل  نتيجة  ال�شخ�شية،  يف  متجذرة 

املحيط  املقّومات:  هذه  اأهم  خمتلفة. 

العائلّية.  والرتبية  والبيئة الجتماعّية، 

اإىل  الباحثون  يتطّرق  ياق،  ال�شّ هذا  ويف 

الطفل  حتّجم  �شائعة  تربوّية  اأخ��ط��اء 

واأهمها  والح��ب��اط،  بالعجز  وت�شعره 

اإحاطته باملديح املفرط.

التاأثري ال�سلبي للمديح

املديح  اأن  احلديثة  الدرا�شات  اأّك��دت 

الأهل  به  يحيط  ما  غالًبا  الذي  املفرط 

نتائج  ال��واق��ع  يف  يعطي  اأط��ف��ال��ه��م، 

يقتنع  الذي  فالطفل  عك�شّية. 

�شّنفه  م��ا  ح�شب  ذك��ي  ب��اأن��ه 

وهو  بال�شرتخاء.  ي�شعر  وال��داه، 

بالتحّدي  الهتمام  يفقد  بالتايل 

لح��ًق��ا  ي�شعر  ث��ّم  وامل��واج��ه��ة، 

يفقد  وق��د  وامل��ه��ان��ة،  بالنق�س 

الذين  ب��وال��دي��ه  الثقة  اأح��ي��اًن��ا 

يّتفق  ل  مب��ا  »زوًرا«   �شّنفوه 

وقدراته.

يتوّجه  الأ���ش��ا���س،  ه��ذا  على 

الخت�شا�شيون اإىل الأهل طالبني 

اإليهم الت�شّلح باملو�شوعّية ب�شاأن 

على  ودف��ع��ه  ال��ط��ف��ل  ت�شجيع 

اأّن  اإفهامه  خالل  من  النجاح،  دروب 

واجلهود  بالعمل  يرتبط  النجاح  حتقيق 

التوّجه  فهذا  ال��ت��ح��دّي��ات.  ومواجهة 

ا�شتفادته  وتاأمني  ق��واه  ب�شحن  كفيل 

يتعدى  وهو  للتطّور،  القابلة  قدراته  من 

دور الأهل اإىل املرّبني املفرت�س اقتناعهم 

بنظرّية تنمية الذكاء.

املتعّلقة  املعطيات  من  و�شواها  هذه 

اإىل  ت��ق��ود  ال��ذك��اء،  تنمية  بنظرّية 

التطبيق  اأ�شاليب  يف  عميًقا  الغو�س 

اأّن  من  الرغم  وعلى  الواقع.  اأر�س  على 

من  املزيد  حتديد  اإىل  ي�شعون  الباحثني 

الأ�شا�شي  هّمهم  اأّن  اإّل  الأ�شاليب،  هذه 

النظرّية  اإي�شال هذه  ينح�شر يف كيفّية 

وتعميمها. ويف حال متّكنوا من ذلك، 

احللم.  رقعة  تو�شيع  بالإمكان  ي�شبح 

متطّورة  عقول  باإنتاج  املتعلق  احللم 

ت�شابق الزمن.
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اإعداد: املوؤهل فادي عنرب

اخت�صا�صي قيا�س نظر ��صناعة الأجهزة الب�صرية

طب
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اأنواعه، اأ�سبابه، 

وطرق 

العالج

ال�سليمة  والعي  النظر،  اأداة  العي 

تنتقل  فبوا�ستطها  ال�سليم.  النظر  اأداة  هي 

ال�سور من العامل اخلارجي اإىل الدماغ بدًءا من �سبكة 

الدماغ،  اإىل  و�سوًل  الب�سري،  بالع�سب  مروًرا  العي، 

يتمتع  ولكي  اإليها.  والتعرف  ال�سور  يتم حتليل  حيث 

الن�سان بروؤية جيدة، يجب اأن تكون �سبكة العي بحالة 

ال�سبكة  هذه  اإىل  ال�سورة  اإي�سال  يف  خلل  واأي  جيدة، 

يوؤدي اإىل ت�سو�س الروؤية، اأو ما ي�سمى �سعف النظر. اإًذا، 

ا، بل هو خلل يف الروؤية، ويف  �سعف النظر لي�س مر�سً

ا عندما  اأخرى يكون نتيجة ملر�س، وخ�سو�سً حالت 

يتعلق الأمر باأمرا�س توؤثر على �سبكة العي، مثاًل 

ال�سكري، �سغط الدم... 

اأنواع �سعف النظر

ق�شر  وهي:  اأن��واع،  ثالثة  النظر  �شعف 

مّد   ،Myopie الب�شر  ح�شر  اأو  النظر 

والالبوؤرية   ،Hypermetropie الب�شر 

.Astigmatisme
:Myopie النظر  • ق�سر 

ل  الب�شر،  ح�شر  اأو  النظر  ق�شر  حالة  يف 

على  العني  تلتقطها  التي  ال�شور  تقع 

ال�شبكة، بل ت�شل فقط اإىل اأمامها وهذا 

ينتج عن اأمرين: 

اأطول من  العني  العني: تكون  - طول 

واحد  ملم  زي��ادة  فكل  الطبيعي  احل��ّد 

اإىل 3 درجات �شعًفا، وهذا  توؤدي  بالطول 

مع   myopie�ال درج��ات  زي��ادة  يف�شر  ما 

عمر  من  ابتداء  ال�شعف  ي�شتقر  النمو. 

الثامنة ع�شر وما فوق. 

العني  قرنية  تكون  القرنية:  اإنحدار   -

ذات انحدار قوي، وكلما كانت القرنية 

قدرتها  كانت  كلما  انحداًرا،  اأكر 

والعك�س  اأك���رب،  ال�شوء  جمع  على 

�شحيح.

مالحظة: تكتب درجات ق�شر النظر 

اىل  ن�شبة  وذل��ك   )-( بعالمة  م�شبوقة 

الزجاج امل�شتعمل ملعاجلة هذا النوع من 

.verre divergent ال�شعف

النظر: •  اأعرا�س ق�سر 
ت�شو�س   myopie النظر  ق�شر  ي�شبب 

البعيدة.  الأ�شياء  روؤية  ا  وخ�شو�شً الروؤية، 

النظر  بق�شر  امل�شابون  الأ�شخا�س  ويعاين 

ب�شكل عام الأعرا�س الآتي ذكرها:

التلفاز  البعيدة،  الأ�شياء  روؤية  - �شعوبة 

اأو �شا�شة ال�شينما.

يف  وال��رتاج��ع  ال��ل��وح،  روؤي���ة  �شعوبة   -

بد  ل  وهنا  الريا�شي.  والن�شاط  التعليم 

 8 عمر  يف  الأطفال  اأن  اإىل  الإ�شارة  من 

يعانون  اأنهم  يدركون  ل  �شنوات   9 اأو 

الأه��ل  وع��ل��ى  النظر.  ق�شر  م�شكلة 

لحظوا  اإذا  للم�شكلة  التنبه  واملعلمني 

َيحولهما  اأو  عينيه  يقل�س  الطفل  اأن 

الكتاب  ي�شع  اأو  البعيدة،  الأ�شياء  لروؤية 

قريًبا  يجل�س  اأو  وجهه،  من  جًدا  قريًبا 

جًدا من التلفاز، اأو يف ال�شفوف الأمامية 



لقاعة امل�شرح اأو ال�شف...

قوة  ي�سمى  ما  اأو  النظر  مد   •
:Hypermetropie النظر

من  حالة  هو   Hypermetropie النظر  قوة  اأو   - النظر  مّد 

ال�شعف ت�شيب العني، وفيها ل تقع ال�شور التي تلتقطها العني 

على ال�شبكة، بل خلفها. ي�شتطيع امل�شاب بهذا النوع من 

ال�شعف جعل ال�شورة تتمركز على ال�شبكة كي يرى ب�شكل 

قوة  )تغيري   Accommodation�بال ي�شمى  ما  وهذا  اأو�شح، 

عد�شة العني جلعل ال�شورة تقع على ال�شبكة(. هذه العملية 

ا عند القراءة،  تتطلب جمهوًدا ب�شرًيا يوؤدي اإىل ال�شداع، خ�شو�شً

ا�شتعمال الهاتف النقال لفرتة طويلة، اأو اأي عمل يقت�شي جهًدا 

يكون  ما  عك�س  متاًما  فهي  النظر  مّد  ا�شباب  اأّما  ب�شرًيا. 

عليه الو�شع يف ق�شر النظر.

فالعني تكون اأق�شر من احلّد الطبيعي، وهذا ما يف�شر تراجع 

اأما القرنية  درجات ال�شعف مع النمو )بعك�س ق�شر النظر(. 

فتكون قليلة النحدار اأو م�شطحة. 

اإًذا ما يعرف لدى البع�س بقوة نظر، هو يف الواقع نوع من اأنواع 

�شعف النظر

:Hypermetropie النظر  • عوار�س مّد 
النظر  بق�شر  امل�شاب  يعانيها  التي  نف�شها  العوار�س  هي 

Myopie، لكّن الفرق اأّن الت�شوي�س يف الّروؤية يكون عن قرب 
ا يف  اأ�شّد منه عن بعد. ومن اأهم العوار�س، وجع الراأ�س، خ�شو�شً

اأثناء الدرا�شة، اأو القيام باأي جمهود ب�شري على م�شافات قريبة.

م�شبوقة   Hypermetropie ال�  درج��ات  تكتب  مالحظة: 

هذا  ت�شليح  يف  امل�شتعمل  الزجاج  اىل  ن�شبة  وذلك   )+( باإ�شارة 

.verre convergent النوع من ال�شغف

 :Astigmatisme • الالبوؤرية 
الّنظر  ل�شعف  ال��ث��ال��ث  ال��ن��وع 

ه����و م����ا ي�����ش��م��ى ب���ال���الب���وؤري���ة 

احلالة  هذه  ويف   ،Astigmatisme
عف، يقع جزء من ال�شورة  من ال�شّ

واجلزء  ال�شبكة،  اأم��ام  اخلارجية 

اجل���زءان  يقع  اأو  خلفها  الآخ���ر 

خلفها اأو اأمامها. ينتج هذا النوع 

من ال�شعف عن خلل يف انحناءات 

القرنّية، فت�شبح الروؤية على �شكل 

خيالت متعددة. اأما العوار�س فهي 

ا الروؤية امل�شو�شة، وال�شداع عند  اأي�شً

اإجهاد العينني.

ممكن اأن ترافق الالبوؤرية اأنواع 

�شبق  التي  الأخ���رى  النظر  �شعف 

ذكرها.

:Presbytie اأو  ال�سيخوخي  النظر  • طول 
مع  تقريًبا  اجلميع  ت�شيب  بال�شن حالة  املرتبط  النظر  طول 

تقّدمهم يف العمر، ومتنع ال�شخ�س من الرتكيز على الأ�شياء 

القريبة  امل�شافات  وعلى  اخلافت،  ال�شوء  يف  وبخا�شة  ب�شهولة، 

ويف اأثناء القراءة. ت�شيب هذه احلالة معظم الأفراد الذين تراوح 

اأعمارهم بني 40 و50 عاًما، وعادة ما يتم ت�شحيح الو�شع عن 

طريق النظارات اأو العد�شات الال�شقة. 

ت�سحيح الّنظر واأنواع العالج

الطبّية: • الّنظارات 
هي اأول عالج ُو�شع لت�شحيح النظر، وهي تتيح للمري�س نظًرا 

وا�شًحا اإىل البعيد والقريب. وُي�شاعد تكوين عد�شات النظارات 

اأما �شلبّيات النظارات  م�س.  ال�شّ اأ�شعة  على حماية العني من 

فهي يف كونها ل تتيح روؤية كاملة للحقل الب�شري يف جميع 

اأو ت�شّكل �شغًطا على  ا،  اأي�شً الجتاهات، وقد تعيق احلركة 

فتوؤثر  اجللد،  يف  انثناءات  ت�شبب  اأو  وزنها،  ثقل  ب�شبب  الأنف 

على املظهر.

• العد�سات الال�سقة :
هي عد�شات بال�شتيكية �شفافة وطرية، واأحياًنا تكون غري 

عالية  ن�شبة  على  حتتوي  طرية. 

على  مبا�شرة  وتو�شع  امل��ي��اه،  من 

تتيح  باأّنها:   تتمّيز  العني.  قرنية 

روؤية وا�شحة و�شاملة للحقل الب�شري 

لأّن حركتها تتما�شى مع حركة 

العني يف كل الجتاهات، ول ت�شوه 

كما  لل�شخ�س،  اخلارجي  املنظر 

الوزن و�شغرية احلجم  اأنها خفيفة 

بحيث تتنا�شب مع حجم القرنية،  

وهي منا�شبة للريا�شيني.

• �سلبيات للعد�سات الال�سقة: 
ق���د ي�����ش��ب��ب و���ش��ع ال��ع��د���ش��ات 

العني  قرنية  التهابات  الال�شقة 

ا  خ�شو�شً واحل�شا�شّية،  وجفافها، 

ل�شاعات  العد�شات  ا�شتعمال  عند 

اإىل  التنبيه  م��ن  ب��ّد  ول  طويلة. 
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دائم،  ب�شكل  نظافتها  ومراعاة  النوم،  قبل  اإزالتها  �شرورة 

اأو الغازات،  وجتنب العمل واملكوث يف حميط م�شبع بالغبار، 

ويف اأماكن التدفئة العالية.         

كذلك، ين�شح مبراعاة ا�شتعمال العد�شات بني 4 و7 �شاعات 

ا�شتعماله  العد�شات ميكن  يومًيا فقط، )اجليل اجلديد من 

لوقت اأطول(، واحلفاظ على نظافة اليدين عند و�شع العد�شات، 

وتنظيفها مبعّقم جيد ولي�س باملاء املنزيل. 

:LASIK اأو   PRK • الليزر 
الليزر من و�شائل ت�شحيح النظر، ويقت�شي ا�شتعماله اإخ�شاع 

العني  لقرنية  �شورة  واأهمها،  العملية،  قبل  لفحو�شات  املري�س 

Topographiecornéenne لتحديد �شماكتها والتاأكد من 
من  يتّم   .kératocone القرنية  بتقو�س  ي�شمى  ما  وجود  عدم 

خالل العملية تغيري انحدار القرنية، وبالتايل التاأثري يف قدرتها 

من  ابتداء  جترى  وهي  العني.  �شبكة  اإىل  ال�شورة  اإي�شال  على 

اأو عندما يكون  الثامنة ع�شر، ولدرجات �شعف حمددة(  �شن 

العملية  تتّم  معينة(.  درجات  على  ا�شتقر  قد  النظر  �شعف 

املري�س  ويغادر  املو�شعي،  البنج  تاأثري  وحتت  معدودة  دقائق  يف 

البداية  يف  يعاين  وقد  اإجرائها،  قليل من  وقت  بعد  امل�شت�شفى 

عند  العني  يف  بحرارة  ال�شعور  اإىل  بالإ�شافة  خفيفة  اأوجاًعا 

التعّر�س لل�شوء، وذلك، ملدة يومني تقريًبا. وي�شتمر عالج العني 

با�شتعمال القطرة ملدة حمدودة، وقد تو�شع النظارات ال�شم�شية 

ب�شكل  ال�شفاء  على  وللم�شاعدة  للوقاية،  اأيام  لب�شعة  ا  اأي�شً

اأ�شرع.

 ICL- Implantable Collamer • زرع عد�سات داخل العي 
:Lens

لإجراء عملية  املوؤهلني  لال�شخا�س غري  العملية  جترى هذه 

ا يف حال وجود درجات  ت�شحيح النظر بوا�شطة الليزر، وخ�شو�شً

لدرجات  منا�شبة  عد�شة  بزرع  العملية  وتتّم  عالية.  �شعف 

ا بعد اإجراء فحو�شات حمددة. ال�شعف، واأي�شً

معتقدات خاطئة

النظر: الطبية مينع زيادة �سعف  الكبار للنظارة  • ا�ستخدام 
و�شيلة  اإّل  هي  ما  الال�شقة،  العد�شات  اأو  الطبية  النظارة 

للم�شاعدة على الروؤية ب�شكل اأو�شح وهي لي�شت بدواء، لكن 

يف  ال�شعف  لزيادة  يوؤدي  ل  الأوق��ات  بع�س  يف  ا�شتخدامها  عدم 

النظر، كما اأّن ا�شتعمالها ب�شكل دائم ل مينع زيادة ال�شعف. 

ا الذين تقّل اأعمارهم عن  اأما بالن�شبة اإىل الأطفال، وخ�شو�شً

ال�شبع �شنوات ويعانون مّد النظر اأو ق�شره، فاإن ا�شتخدام النظارة 

النظر  قوة  تنمو  وبالتايل  وا�شحة،  روؤية  تّوفر  لأنها  جًدا  �شروري 

ب�شورة طبيعية، ول ت�شاب العني بالك�شل.

الطرق واأدقها؟ اأح�سن  الكمبيوتر هو  النظر على  • فح�س 
على  للك�شف  الخرية  الآونة  يف  ي�شتخدم  الكمبيوتر  بات 

العيوب الإنك�شارية يف العني، والفح�س واإن كان �شريًعا فاأنه ل 

يوؤمن نتيجة دقيقة، بل هو ك�شف مبدئي ويجب اأن يكمله 

اخت�شا�شي النظر اأو طبيب العيون. لذا ي�شتح�شن عدم العتماد 

على القيا�س بالكمبيوتر لتحديد النظارات املالئمة.

النظر: ن  اأكل اجلزر يح�سّ • الإكثار من 
من اخلطاأ العتقاد باأن تناول اجلزر ميكن اأن يخّل�شنا من 

ا�شتخدام النظارات. فاجلزر ل يلغي �شعف النظر، اإّل اأنه يحتوي 

تخفي�س  يف  ي�شاعد  الذي   A فيتامني  من  عالية  ن�شبة  على 

خماطر تطور اأمرا�س العني.

النظر!! توؤذي  • القراءة يف نور خافت 
منذ القدم وقبل توافر الكهرباء، كان اآباوؤنا يقراأون يف �شوء 

نظرهم.  يوؤثر على  ذلك  ومل يكن  ال�شمعة،  �شوء  ويف  خافت 

ل العلماء بعد عدة اختبارات اإىل اأن القراءة على �شوء  وقد تو�شّ

خافت ل ت�شبب �شرًرا كبري للعيون، غري اأنها جتهدها، وهذا 

التاأثري ال�شلبي يكون موؤقًتا.
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املاء والأمومة

الطفل  ير�شمها  ال��ت��ي  ال�شخ�شيات 

حت��دي��ده��ا.  يف  ���ش��ع��وب��ة  ل  وا���ش��ح��ة 

اإىل  ب�شهولة  التعرف  فبا�شتطاعتنا 

�شخ�شية الأم والأب يف ر�شومه.

اإنه  املاء.  اإليه  يرمز  قد  الأنثوي  العن�شر 

اأ�شل احلياة، ومثله املاء الراكد يف اح�شاء 

قبل  ما  فرتة  يف  اجلنني  داخلها  ي�شبح 

اجلنني  حياة  من  املرحلة  هذه  ال��ولدة. 

مت�شلة بالالوعي عنده، وت�شبق اأول متّيز 

الن�شهار  بحالة  يوحي  وامل��اء  لفرديته. 

داخل  اجلنني  يعي�شه  الذي  املحيط  مع 

اإىل  يرمز  الطفل  ر�شم  يف  هو  اإًذا  الرحم. 

�شواء كانت  الأم،  اإىل  الأنثوية،  ال�شلطة 

نكت�شف  امل��اء  ويف  بديلة.  اأو  حقيقية 

وطاقته  وعواطفه،  الطفل  اأحا�شي�س 

على ال�شتيعاب. �شورة املاء املتناغم مع 

�شكل الأر�س التي ي�شري عليها، اأو الذي 

يتخذ �شكل وعاء يحويه، توحي بالليونة 

اخليال  وباأجواء  التكّيف،  والقدرة على 

واحللم وال�شت�شالم.

مب�شاحة  تتمثل  اأن  ميكن  الأمومة، 

اأو  والبحرية،  البحر  تكون  قد  املاء،  من 

مياًها راكدة �شامتة حتمل يف اح�شائها 

احلياة.

الغابة وجه من وجوه الأمومة

الأع��م��اق  البعيدة  الظليلة،  الغابة 

الأخرى  هي  ت�شلح  قد  بالأ�شرار،  واملليئة 

ت��ارة،  احلامية  اإن��ه��ا  ل��الأن��وث��ة.  كرمز 

اأخرى. فهي امللجاأ،  التهديد تارة  وم�شدر 

وانعكا�س  ر،  بال�شّ اللتقاء  خطر  ا  واأي�شً

يف  ال��الوع��ي.  هي  الكامنة،  ملخاوفنا 

ما  غالًبا  النموذجية،  الرمزية  الق�ش�س 

يف  البطل  حماية  مركز  الغابة  تكون 

الأوقات الع�شيبة على الرغم من كونها 

له  توّفر  ما  غالًبا  فهي  للخطر،  م�شدًرا 

وجًها  تعك�س  الغابة  وال��غ��ذاء.  املخباأ 

من وجوه الأم، بنوع خا�س وجهها الذي 

يوؤمن الوقاية واحلماية.

املاء ورطوبة الأر�س، عن�شران متعلقان 

بالأنوثة. الأر�س التي توّفر الغذاء، وتتلقى 

وتغرّي، وحتتوي، املراحل ال�شابقة للن�شج، 

احلياة  تعطي  التي  الكونية  الأم  هي 

وتاأخذها. اأحياًنا ير�شم الطفل يف ا�شتدارة 

اأمه، رمز احلب  الروابي، ا�شتدارات ج�شد 

والغذاء واحلنان.

الكهف وقو�س قزح

القلق  ع��ن  يعرّب  ق��د  ال��ذي  الكهف 

بال�شخور،  ومغطى  مظلًما  لكونه 

لالأمومة،  رم���ًزا  الآخ���ر  ه��و  يكون  ق��د 

اإىل  ي��رم��ز  ق��د  الأر�����س  بطن  الكهف 

اأح�شاء الأمومة مع ما يف ذلك من توق 

الطفل اإىل ا�شتعادة حلظات عمره الأوىل، 

اإىل »الفردو�س املفقود«.

التي  العنا�شر  جميع 

حت���ت���وي وحت���م���ي، وت�����ش��ل��ح 

كماأوى وملجاأ، ترمز اإىل الأنوثة، وبنوع 

خا�س اإىل الأم. وقد يوؤدي قو�س قزح الدور 

نف�شه  الطفل  ير�شم  ا، عندما  اأي�شً نف�شه 

يّج�شد  واأحياًنا  به.  حمتمًيا  حتته  واقًفا 

ب�شيطة  بزهرة  الأن��وث��ة،  اأو  الأم  وج��ود 

والنعومة واحلنان،  تفوح منها اجلاذبية 

فالزهور متثل العاطفة اإجماًل.

الأم  متثل  احل��ي��وان��ات،  اأن���واع  بع�س 

�شخ�شية  متنع  التي  املت�شّلطة  ال�شلبية 

يف  مثاًل  هذا  يتجلى  النمو.  من  ولدها 

الذي  الأطراف  الطويل  العنكبوت  �شورة 

ا  اأي�شً ويظهر  يهدد.  باأنه  �شكله  يوحي 

والالحمدودة  اخلطرة  ال�شاحرة  ر�شم  يف 

ال�شلطة والقدرات.

ر�سم منوذجي

اخلام�شة من  �شغرية يف  ر�شمت طفلة 

مما  ب��الأ���ش��ود،  ملطخة  ام���راأة  عمرها 

يوحي بقلق الطفلة وبخوفها من غ�شب 

الأم. وتظهر يف الر�شم امراأة اأخرى، �شاحرة 

نحن  والطمئنان.  القوة  تعطي  طيبة 

حتّب،  اأم  واح��دة:  لأم  وجهني  اأم��ام  اإًذا 

متطلبة،  �شلبة  هي  نف�شه،  الوقت  ويف 

هذين  يح�ّس  الطفل  العقاب.  تفر�س 

ب�شعف  جتاهما  وي�شعر  بقوة،  الوجهني 

كبري.

اأخرًيا، ر�شوم الطفل ر�شالة عفوية ت�شيء 

فتح  اإىل  تدعو  وهي  اأمه،  �شخ�شية  على 

حوار معه، قد يكون �شرورًيا.

اإعداد: ماري الأ�سقر

اخت�صا�صية يف علم النف�س

ر�سوم الأطفال مراآة تعك�س �سورة الأهل يف نفو�س ال�سغار. هذا ما 

الر�سوم.  هذه  حتليل  على  اأخرًيا  داأبوا  الذين  النف�س  علماء  يوؤكده 

وقد و�سعت الباحثة الفرن�سية �سيلفى �سريمي كارو كتاًبا قّيًما بعنوان: 

افهمي طفلك من ر�سومه، تعترب فيه اأن الر�سوم ر�سالة يوجهها الطفل اإىل الكبار، 

وتدعو الأهل للتقاط الر�سالة العفوية، واملبادرة اإىل فتح حوار مع الطفل انطالًقا منها.

تعر�س املوؤلفة تعقيدات عامل الطفل النف�سي، وت�سور ما ت�سميه بـ»م�سرحه الداخلي«، وفيه م�ساهد 

عن الأهل واملحيط وج�سم الطفل نف�سه. ثم تنتقل اإىل حتليل الأ�سكال واملوا�سيع التي ير�سمها: 

ال�سجرة، البيت، احليوانات والطائرات الخ... يف ما يلي نتوقف عند الرموز والأ�سكال املتعلقة بالأم.

تربية 

وطفولة
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كيف نخدع اأج�سامنا؟

قوة  بح�شب  اآخ��ر  اإىل  �شخ�س  من  ال�شتاء  تاأثريات  تختلف 

املفا�شل  التهاب  اإجماًل  معه  يجلب  ال��ربد  لكّن  مناعته، 

والتهابات اأخرى، وي�شّبب جفاف الب�شرة والنفلونزا والكاآبة.

ويقول خرباء التغذية اإّنه باإمكاننا اأن نخدع اأج�شامنا يف ف�شل 

ال�شتاء، فال�شعور بالدفء واعتماد اأنواع معينة من الأطعمة يف 

نظامنا الغذائي ي�شعر اجل�شم وكاأنه يف ف�شل ال�شيف.

الدهنّية  الأ�شماك  الأطعمة يذكر الخت�شا�شيون،  من هذه 

اأج�شامنا  تعر�س  من  بالتايل  وحت��ّد  املناعة  جهاز  تعّزز  التي 

فيما  والنفلونزا،  لاللتهابات  امل�شببة  والفريو�شات  للبكترييا 

وت�شاعد على جتديدها. كذلك،  حتافظ على �شحة اخلاليا 

ومن  واحليوّية.  بالن�شاط  ال�شعور  على  املاأكولت  هذه  تبعث 

الغنية  الدهنية  الأ�شماك  من  برتكيبتها  القريبة  الأطعمة 

الب�شرة  ليونة  على  املحافظة  على  ت�شاعد  والتي   3 بالأوميغا 

وترطيبها، اللوز، اليقطني، وبذور دوار ال�شم�س.

ما الذي يعّو�س اأ�سّعة ال�سم�س؟

يف ف�شل ال�شتاء، قد يتعّذر علينا مزاولة الريا�شة )كالرك�س 

 D الفيتامني  على  احل�شول  وبالتايل  يومي،  ب�شكل  وامل�شي( 

الفيتامني  ولأّن هذا  ال�شم�س.  اأ�شعة  ب�شورة طبيعية من خالل 

نق�شه  ف��اإّن  العظام،  يدعم  الذي  الكال�شيوم  امت�شا�س  يعّزز 

ي�شبب اآلم العظام والع�شالت والتعب ال�شديد. ويف هذا الإطار، 

الد�شم،  من  اخل��ايل  احلليب  ب�شرب  الخت�شا�شيون  ين�شح 

الطازج،  كالفطر  الفيتامني،  بهذا  الغنية  الأطعمة  وبتناول 

و�شفار البي�س وفول ال�شويا.

ف��اإّن  ن�شبًيا،  اأق�شر  ي�شبح  ال�شتاء  ف�شل  يف  النهار  اأن  ومب��ا 

ا�شتفادة الب�شرة من اأ�شعة ال�شم�س ت�شبح اأقّل، الأمر الذي يوؤدي 

با�شم  معروف  وهو  الدماغ،  يف  ال�شريوتونني  ن�شبة  تخفي�س  اإىل 

»هرمون ال�شعادة«. لذلك فاإن تناول الأطباق الغنّية بال�شوفان 

يتيح فر�شة ا�شتعادة هذا الهرمون واإبعاد �شبح الكاآبة. كذلك، 

تعمل الأغذية الغنّية بالكاربوهيدرات، كالبطاطا والتو�شت 

ا. الأ�شمر، على زيادة هذا الهرمون اأي�شً

املياه وال�سوائل واخل�سار

يف ال�شتاء، وب�شبب الربد، قد منيل اإىل عدم �شرب املياه بوفرة، مّما 

يعّر�س اأج�شامنا للجفاف. كما اأّن تناول الكحول وامل�شروبات 

يدفع  الطاقة،  وم�شروبات  كالن�شكافيه  بالكافيني  الغنّية 

ب�شورة  التبول  بوا�شطة  ال�شوائل  هذه  من  التخّل�س  اإىل  اجل�شم 

اأكر  لل�شوائل  اإفراغنا  واأ�شبح  الأم��ر  تكّرر  ف��اإذا  متكررة. 

واجل�شم  للجفاف.  تعر�شنا  احتمال  يزداد  عليه،  نح�شل  مّما 

الأ�شا�شية،  الأع�شاء  اإىل  املتوافرة  ال�شوائل  ير�شل  يف هذه احلالة، 

كالقلب والدماغ، بدًل من اأ�شابع اليد والقدمني، مّما ي�شبب 

�شعف الدورة الدموّية ونق�س تدفق الدم اإىل هذه الأع�شاء، وتفاقم 

اآلمها. من اأجل هذا كّله، ين�شح الخت�شا�شيون باللجوء اإىل 

املياه وع�شري الربتقال وامل�شروبات الدافئة، كالقرفة والزجنبيل 

والنعناع وال�شاي امل�شاف اإليه قليل من احلام�س.

ولعالج اآلم املفال�شل، ين�شح الخت�شا�شيون بتناول اخل�شروات 

ت�شاعد  لأّن��ه��ا  واملاغنيزيوم  بالكال�شيوم  الغنّية  الورقية 

هذه  اأه��ّم  الآلم.  ه��ذه  ت�شبب  التي  اللتهابات  معاجلة  يف 

والبقدون�س واخل�ّس. بدوره، يفيد  وال�شبانخ  الروكا،  اخل�شروات، 

لغناه  املفا�شل  التهاب  عن  الناجمة  الآلم  ت�شكني  يف  اجلوز 

باملعادن والفيتامينات والأحما�س الدهنّية الأ�شا�شية. ويقرتب 

»نيًئا«  بتناوله  وين�شح  اجلوز،  من  تركيبته  يف  الزيتون  زيت 

مع ال�شلطات لال�شتفادة اأكر من خ�شائ�شه. وت�شتخدم بذور 

الكتان لعالج التهاب املفا�شل كونها حتّفز انتاج الهرمونات 

ا املفعول نف�شه.  امل�شادة لاللتهابات، ولزيت الكتان اأي�شً

امل�سموح واملمنوع

احل�شول  ب�شرورة  الخت�شا�شيون  يذّكر  الأم��را���س،  ملقاومة 

على ق�شط كاٍف من النوم يومًيا، وباأهمية تناول اخل�شروات 

والفواكه واحلبوب الكاملة والربوتينات )منتجات احلليب، 

الفول  زب��دة  ال��ده��ون،  م��ن  اخلالية  اللحوم  ال��دج��اج،  �شدر 

وال�شكريات، ومبمار�شة  الدهون  ال�شوداين...(، وبالبتعاد عن 

ودعًما جلهاز  الريا�شية حفاًظا على �شالمة اجل�شم  التمارين 

مناعته. كما يدعون اإىل املحافظة على حرارة اجل�شم وتدفئة 

واجلهاز  احللق  وبالتهابات  بالإنفلونزا  لالإ�شابة  منًعا  اأطرافه، 

التنف�شي.

اإعداد:

ليال �سقر الفحل

قو�عد 

�لتغذية

احلرارة  درجات  انخفا�س  يزيد 

اإىل  ويوؤدي  اجل�سم،  يف  الأوجاع 

خمتلفة...  بالتهابات  الإ�سابة 

اّي  واإىل  الواقع  هذا  نعالج  كيف 

�سبل نلجاأ؟

هكذا نقاوم 

اأمرا�س ال�ستاء 

واأوجاعه...
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اإعداد: الدكتور ح�سي حمود - اجلامعة اللبنانية- كلية الزراعةوخري�ت

العدد 112380

 300 نحو  تنتج  لبنان  يف  البّزاق  مزارع  باتت 

وهذا  بالكامل.  اإيطاليا  ت�ستوردها  �سنوًيا،  طٍن 

القطاع مر�سح للنمو ال�سريع.

اإىل  الأمرا�س  ينقل  ول  مير�س  ل  فالبّزاق 

املناطق  جميع  يف  تربيته  وميكن  ــريه،  غ

اللبنانية، وهو من املوا�سم الواعدة لأّن الطلب 

العاملي عليه يفوق الإنتاج بكثري.

تربية البّزاق يف لبنان

بداأت تربية البّزاق عاملًيا منذ 44 عاًما، 

اأّما يف لبنان فهي حديثة وتعود اإىل ثالث 

عمل  نتيجة  اأت��ت  وق��د  فقط.  �شنوات 

البّزاق  م�شرتك مع املعهد الدويل لرتبية 

هيليك�س  اأورو  و�شركة  كريا�شكو  يف 

الإيطاليني اللذين التزما ا�شترياد الإنتاج 

من  الرغم  وعلى  بكامله.  اللبناين 

تربية  تعترب  نا�شئة،  زراع���ة  كونها 

البّزاق واحدة من اأبرز الزراعات الواعدة، 

ول  مير�س  ل  احليوان  هذا  واأّن  ا  خ�شو�شً

ينقل الأمرا�س اإىل غريه وميكن تربيته 

يف كل املناطق اللبنانية.

توجد حالًيا يف لبنان 16 مزرعة للبّزاق 

ودير  الغربي  البقاع  مناطق  بني  تتوّزع 

 300 نحو  تنتج  وهي  والبرتون،  الأحمر، 

طٍن �شنوًيا. ي�شل �شعر الكيلو غرام اإىل 

 3 بني  )منها  اأمريكية  دولرات  خم�س 

و3.5 دولرات، ربح �شاٍف(.

زراعة بديلة بامتياز

بف�شل منو الطلب العاملي على البّزاق، 

للمزارعني  جّيدة  فر�شة  تربيته  توّفر 

الأ�شواق  حاجة  تتخّطى  اإذ  اللبنانيني، 

باألف  احل��ايل  الإنتاج  قيمة  اخلارجية 

اأح��د  م���ّرة. وح��ول ه��ذا امل��و���ش��وع يقول 

اخلرباء، تبنّي لالإيطاليني اأن مناخ لبنان 

مناخ  من  اأك��ر  البّزاق  لإنتاج  مالئم 

يف  اإنتاجه  كلفة  فاإن  وبالتايل  اأوروب��ا، 

لبنان اأقل. وي�شيف: لقد التزمت اإيطاليا 

تربية البّزاق موا�سم واعدة يف لبنان



فقط �شبعني �شعرة حرارية، اأي ما ي�شاوي 

مالئم  اأنه  يعني  ما  ال�شاي(،  من  كوًبا 

خ�شارة  اإىل  يهدف  �شحي  غذائي  لنظام 

والتحّكم  ال��زائ��دة  الكيلوغرامات 

بالوزن. يف املقابل يحتوي حلم البزاق على 

كمية بروتينات ت�شاهي تلك املوجودة 

يف حلم العجل، اإ�شافة اإىل جمموعة من 

فيتامني  ا  خ�شو�شً الفيتامينات،  اأه��م 

العظام  منو  يف  مهًما  دوًرا  يوؤدي  الذي   A
واخل�شوبة واملناعة... كما يحتوي على 

لإنتاج  ال�شروري  احلديد  ومنها  املعادن، 

خاليا دم حمراء �شحّية، واملغنزيوم الذي 

ي�شهم يف اأداء الع�شالت والأع�شاب لدورها 

الطبيعي، ف�شاًل عن احتوائه الأحما�س 

ال�شديق   3 والأوميغا  الأ�شا�شية،  الدهنية 

البّزاق  اأن  ت�شيف  وهي  والدماغ.  للقلب 

الكربوهيدرات  اإىل  اف��ت��ق��اره  بف�شل 

الأميني،  باحلام�س  وغ��ن��اه  وال��ده��ون 

التوتر  وحماربة  املزاج  حت�شني  يف  ي�شاعد 

وتعزيز الن�شاط.

ما  على  فقط  تقت�شر  ل  البزاق  فوائد 

الناحية  ا  اأي�شً ت�شمل  بل  ذك��ره،  �شبق 

اجل��م��ال��ي��ة. ف��ه��و ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��واد 

جت��ّدد  التي  والإي��ال���ش��ت��ني  ال��ك��ولج��ني 

مرونتها  اإليها  وتعيد  الب�شرة  خاليا 

وليونتها واإ�شراقها، ومتنع جتّمع اخلاليا 

ال�شباب  امليتة، وتعالج م�شكالت حب 

يف  البّزاق  ي�شتخدم  لذلك  وال�شيخوخة. 

بالب�شرة  للعناية  �شة  املخ�شّ املنتجات 

واحل�شا�شية.

113 العدد 380

البّزاق  من  لبنان  ينتجه  ما  كل  �شراء 

الن�شغال  اإىل  امل��زارع  يحتاج  ل  وبذلك 

اإنتاجه.  لت�شريف  اأ�شواق  عن  بالبحث 

وباإمكان البّزاق اأن يكون زراعة بديلة 

فقط،  املمنوعات  لزراعة  لي�س  بامتياز 

عبًئا  اأ�شبحت  التي  للزراعات  واإمن��ا 

ويو�شح،  وامل���زارع.  ال��دول��ة  على  ثقياًل 

اإنتاج  يف  فائ�س  هناك  يكون  لن  اأّن��ه 

البّزاق يف ظل منو الطلب العاملي عليه. 

طٍن،  األف   48 ت�شتهلك  مثاًل  فاإيطاليا 

وفرن�شا 375 األف طٍن، واإ�شبانيا 245 األف 

بينما  ط��ن...  األ��ف   90 واليونان  ط��ٍن، 

الإنتاج اأقل بكثري.

كيف يرّبى البّزاق؟

ت�شتورد  نبات  على  البّزاق  يرّبى 

)كال�شلق  اإيطاليا  من  ب��ذوره 

ودّوار  وامل���ل���ف���وف  وال��ه��ن��دب��اء 

م�شاكب  يف  وي��زرع  ال�شم�س(، 

وعر�شه  مرًتا   50 منها  كل  طول 

م�شكبة  ك��ل  تبعد  اأم��ت��ار.   4

تقريًبا،  مرت  م�شافة  الأخرى  عن 

ويراعى عدم جتاوز النبات املزروع 

الرطوبة  لتفادي  �شم   35 ارتفاع 

الأع�شاب  ل  يف�شّ والبّزاق  الزائدة. 

الن�شرة  الأوراق  ذات  الق�شرية 

يح�شل  اأن  بعد  حتتها  ليتفياأ 

التي  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى ج���زء م��ن 

ال�شم�س،  اأ�شعة  من  يحتاجها 

على  بالبقاء  له  ي�شمح  ما  وهذا 

تتجاوز  مل��دة  وال�شوم  احلياة  قيد 

ال�45 يوًما.

بعد  الطعام  لتناول  لياًل  البّزاق  ي�شرح 

ر�س املياه على الأع�شاب املزروعة الن�شرة. 

برمي  البّزاق  يبداأ  الطعام  ذبول  حال  ويف 

على  عندها  الأع�شاب،  على  خماطه 

اأكر  اأخرى  م�شكبة  اإىل  نقله  املزارع 

ن�شارة، اأو و�شع طعام جديد له، كامللفوف 

واجلزر واخل�س والتفاح والفواكه الأخرى، 

�شرط اأن تكون نظيفة وطازجة وخالية 

من البكترييا.

 50 حتى  �شيًفا  احل��رارة  البّزاق  يتحّمل 

درجة حتت   15 و�شتاًء حتى  درجة مئوية 

ال�شفر، ويعترب طق�س البقاع مالئًما جًدا 

لرتبيته.

فوائد البّزاق

اأخ�شائية  تعترب 

جانني  ال��ت��غ��ذي��ة 

ال��ب��ّزاق  اأن  ع���ّواد 

ه��و م��ن امل�����ش��ادر 

الفقرية  الغذائية 

ب����ال���������ش����ع����رات 

 100( احل����راري����ة 

البّزاق  من  غ��رام 

تعطي  امل��ط��ب��وخ 







�سلطة القريد�س 

والكراف�س

• املكونات:
قريد�س: كيلوغرام 

واحد.

م���اي���ون���ي���ز: رب���ع 

كوب.

مقطع:  ك��راف�����س 

ربع كوب.

خّل اأبي�س: ن�صف كوب.

حام�س: حبة �صغرية.

اأو  )اجلاهزة  احلاّرة  �صريرات�صا  �صل�صة 

رة يف املنزل( : ملعقة كبرية. املح�صّ

ملح وفلفل اأ�صود: ح�صب الرغبة.

�سرتوغانوف 

الدجاج

• املكونات:
�صدر دجاج: 750 غرام.

ب�صل: حبتان كبريتان.

فليفلة ملّونة: حبتان كبريتان.

مكعب مرقة الدجاج: عدد 3.

فطر مقطع معّلب: كوبان.

كرميا طازجة: 500 مل.

كبي�س خيار: عدد 1.

فلفل اأ�صود: ح�صب الرغبة.

اأوريغانو: ر�صة.

بابريكا: ملعقتان �صغريتان.

زيت نباتي: ملعقتان كبريتان.

زبدة: ملعقة كبرية.

ن�صاء بودرة: ملعقة �صغرية.

ت�صيب�س بنكهة امللح: ح�صب الرغبة.

التح�سري: • طريقة 
اإليه  وي�صاف  �صرائح،  الدجاج  يقطع   -

والبابريكا  والأوريغانو  الأ�صود  الفلفل 

والزيت النباتي وامللح. حتّرك املكونات 

مغلق  وع��اء  يف  ال��راد  يف  وت��رك  جيًدا 

الإحكام ملدة 12 �صاعة على الأقّل.

قليل  مع  النار  على  الزبدة  تو�صع   -

اإليها الب�صل  من الزيت النباتي، وي�صاف 

ال��دج��اج  فقطع  وال��ف��ط��ر  والفليفلة 

املكونات جيًدا على  وتقّلب  املنقوعة، 

الدجاج  ين�صج  اأن  قبل  ترفع  ثم  النار، 

متاًما.

- ي����ذّوب م��ك��ع��ب ال���دج���اج ب��امل��اء 

املكونات  اإىل  املزيج  وي�صاف  ال�صاخن، 

ال�صابقة وترك على النار حتى الغليان، 

ثّم ت�صاف اإليها الكرميا الطازجة، مع 

ال�صتمرار بالتحريك، ثّم كبي�س اخليار 

اإ�صافة  وميكن  �صعريات.  اإىل  املقطع 

ملعقة �صغرية من الن�صاء البودرة ) املذّوبة 

يف قليل من املاء( اإىل ال�صل�صة اإذا اأردناها 

كثيفة. 

- حتّرك املكونات برفق وترك على 

يف  ت�صكب  ثم  تن�صج.  حتى  هادئة  نار 

الت�صيب�س  عليها  وينرث  التقدمي  �صحن 

الأمريكي  الأرز  ويقّدم  امللح  بنكهة 

املطبوخ اأو الب�صمتي.

�أطايب 

اإعداد:�ل�شيف

ليال �سقر الفحل

• ال�صيف ري�صار خمت�س
يف الأطباق الفرن�صية والعاملية

الأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �صفحات 

»اجلي�س«

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�سناف 

مميزة مع ال�سيف

ري�سار اخلوري

العدد 116380



ال�صيف  ي��ن�����ص��ح 

ري�������ص���ار اخل�����وري 

�صل�صة  بتح�صري 

من  �صرائها  بدل  املنزل  يف  ال�صريرات�صا 

�صهل  حت�صريها  لأن  ال�صوبرماركت 

ول يتطلب وقًتا طويًل وبهذه الطريقة 

احل��ارة  ال�صل�صة  ه��ذه  على  نح�صل 

طبيعًيا من دون مواد ا�صطناعّية.

• املكونات:
رب البندورة: ملعقتان كبريتان.

بندورة: حبتان متو�صطان.

ان. ثوم: ف�صّ

بقدون�س مفروم: ملعقة كبرية.

حبق جاّف: ن�صف ملعقة �صغرية.

فلفل حاّر: ن�صف معلقة �صغرية.

ملح: ح�صب الرغبة.

زيت زيتون: 3 ملعق كبرية.

التح�سري: • طريقة 
ر حبتا البندورة وت�صلقان حتى  - تق�صّ

الن�صوج ثم ترفعان عن النار وتقطعان 

مربعات �صغرية.

اإليه  وي�صاف  الزيتون  زيت  ي�صّخن   -

ويقلب،  �صغرية  قطًعا  املقطع  الثوم 

تقّلب  ال��ب��ن��دورة.  ورّب  ال��ب��ن��دورة  ث��ّم 

النار  على  وت��رك  جيًدا،  املكونات 

ي�صاف  ثم  دق��ائ��ق،   10 مل��دة  متو�صطة 

تنزع  اأن  )بعد  احل��ار  الفلفل  اإليها 

�صغرية  قطًعا  وي��ق��ّط��ع  ال��ب��ذور  منه 

ا(، البقدون�س املفروم واحلبق وامللح  جدًّ

وحتّرك حتى ت�صبح �صل�صة كثيفة. 

وميكن  باردة.  ال�صل�صة  ت�صتخدم   -

وعاء  يف  طويلة  لفرة  بها  الحتفاظ 

يف  اأو  ال����راد  يف  الإح���ك���ام  م��غ��ل��ق 

الثلجة.

الفلفل احلار:

الفلفل  ي�صتخدم 

معظم  يف  احل����ار 

املطابخ العاملّية، ول يقت�صر ا�صتخدامه 

على الرغبة يف احل�صول على الطعم 

اللذع، بل يتعداه لنيل فوائد كثرية 

احلار  فالفلفل  ال�صحّية.  الناحية  من 

املتنوعة  الفيتامينات  على  يحتوي 

ومن بينها فيتامينيC  و  Bو مركب 

اجل�صم  يف  يتحّول  الذي  البيتاكاروتني 

املعادن  اإىل  بالإ�صافة   ،A فيتامني  اإىل 

والبوتا�صيوم  كاحلديد  الأ�صا�صية 

كفيلة  مميزات  وه��ي  واملغنيزيوم. 

على  مبا�صر  وب�صكل  يعمل  بجعله 

الكولي�صرول  ن�صبة  م��ن  التقليل 

ن عمل اأوعية  ال�صار يف الدم، مّما يح�صّ

القلب و�صرايينه، بينما تعمل م�صادات 

اإبعاد  على  فيه  امل��وج��ودة  الأك�صدة 

خطر الأورام وال�صرطانات املختلفة.

يف  ك��ذل��ك  احل���ار  الفلفل  ي�صاعد 

اجلهاز  م�صاكل  من  ع��دد  معاجلة 

من  واحلرقة  كاحلمو�صة  اله�صمي، 

املعدة  بكترييا  على  ق�صائه  خ��لل 

اجلرثومّية  اللتهابات  ت�صبب  التي 

ا. اأي�صً

 capsaicin�ال مركب  يفيد  ب��دوره، 

تخفيف  يف  احل��ار،  الفلفل  يف  املوجود 

اآلم ال�صداع الن�صفي واحتقان اجليوب 

الأنفّية.

يف  احل���ار  الفلفل  ي���درج  ذل���ك،  اإىل 

على  تعمل  ال��ت��ي  الأغ���ذي���ة  ق��ائ��م��ة 

كبحها  خ��لل  من  ال��وزن  تخفيف 

من  ال��ن��وع  ه��ذا  يعمل  اإذ  لل�صهية، 

اخل�صار على م�صاعفة معدلت الأي�س 

الدهون.  �صرعة حرق  وزيادة  اجل�صم  يف 

ولزيادة فعاليته، ي�صتخدم الفلفل احلار 

حيوي  كم�صاد  ال��ث��وم  م��ع  مم��زوًج��ا 

ملعاجلة اللتهابات.
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معلومة

التح�سري:  • طريقة 
املطّيبات  مع  القريد�س  ي�صلق   -

ثم  دقائق،  ع�صر  ملدة  الأبي�س  واخلّل 

يرفع عن النار وي�صّفى ويرك جانًبا 

ر. حتى يرد متاًما، ثم يق�صّ

حبات  تو�صع  جانبي،  وع��اء  يف   -

اإليها  وي�����ص��اف  املق�صرة  القريد�س 

�صل�صة  املايونيز،  املقطع،  الكراف�س 

احلام�س  ع�صري  احل���اّرة،  �صريرات�صا 

امللح والفلفل الأ�صود. 

ثم  ج��ي��ًدا،  امل��ك��ون��ات  تخلط   -

ت�صكب يف �صحن التقدمي وتقّدم.

املدلوقة

• املكونات:
فرك حمّم�س: 500 غرام.

�صّكر: 250 غرام.

ماء: 500 مل.

قطر: 200 مل.

ق�صطة: كيلو غرام واحد.

قلوبات حمّم�صة: للزينة.

�صمنة: ن�صف كوب.

التح�سري: • طريقة 
اإليه  وي�صاف  امل���اء  ي�صخن  ق��در  يف   -

مع  الغليان  حتى  وي���رك  ال�����ص��ّك��ر، 

اإليه  ت�صاف  ثم  بالتحريك،  ال�صتمرار 

بعدها  ي�صاف  جم��دًدا،  ويحّرك  ال�صمنة 

الفرك املحّم�س ويرك على النار ملدة 10 

دقائق اأو حتى ت�صتد كاملغلي.

�صحن  يف  وي��و���ص��ع  امل��زي��ج  ي��رف��ع   -

فوقه  الق�صطة  ت�صكب  ثم  التقدمي، 

القلوبات  عليها  وتنرث  بالت�صاوي  وتوّزع 

املحّم�صة، وتقّدم بعد تريدها.

ن�سيحة 

ال�سيف



والحت��ادات  اللبنانية  الأوملبية  اللجنة 

الريا�صية الوطنية، وعدد من الإعلميني 

الريا�صيني.

ثم  اللبناين،  الوطني  الن�صيد  ب��داي��ًة 

دقيقة �صمت عن اأرواح �صهداء اجلي�س، 

قائد  مم��ث��ل  كلمة  ك��ان��ت  ب��ع��ده��ا 

نلتقي  قال:  الذي  الهّد  العميد  اجلي�س 

املو�صم  اختتام  حفل  يف  اليوم  واإّياكم 

م�صاعر  حتدونا   ،2016 للعام  الريا�صي 

املنتخبات  حّققته  مبا  والعتزاز  الفخر 

من  الع�صكرية  ال��ري��ا���ص��ي��ة  وال��ف��رق 

اإىل  نتطّلع  فيما  واإجن���ازات،  جناحات 

حتقيق املزيد منها يف مو�صم العام 2017، 

اإىل �صهر قيادة  م�صتندين يف ذلك كّله 

اجلي�س على تطوير الريا�صة الع�صكرية، 

ط��اق��ات  م��ن  ج��ن��ودن��ا  ميتلكه  وم���ا 

جانب  اإىل  �صلبة،  واإرادات  وخ���رات 

واجل�صم  اجلي�س  ب��ني  الوثيق  التعاون 

الرغبة  من  انطلًقا  الوطني،  الريا�صي 

القطاع  بهذا  النهو�س  يف  امل�صركة 

وجًها  عرفناه،  كما  ليبقى  احليوي، 

م�صرًقا من وجوه ح�صارة �صعبنا، ال�صاربة 

جذورها يف اأعماق التاريخ.

اختلف  وعلى  الريا�صة  اإّن  واأ���ص��اف: 

بالن�صبة  ه��ي  واأن��واع��ه��ا،  م�صتوياتها 

خبزه  مبنزلة  الع�صكري  اجل�صم  اإىل 

ل  اأ�صا�صية  حاجة  اأّن��ه��ا  اأي  ال��ي��وم��ي، 

ظرف  اأّي  يف  عنها  ال�صتغناء  ميكن 

كثافة  حُتل  مل  هنا  من  الظروف.  من 

والإمنائية،  والأمنية  الدفاعية  املهمات 

عاتق  على  امللقاة  اجل�صام  والأع��ب��اء 

موا�صلة  دون  الع�صكرية،  املوؤ�ص�صة 

الثكنات  يف  الريا�صة  ممار�صة  وحداتنا 

ا�صراك  اإىل  بالإ�صافة  امليدان،  يف  كما 

منتخبات اجلي�س يف �صباقات ومباريات 

ك�ؤو�س 

اإعداد: روجينا خليل ال�سختورةوميد�ليات
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انتهى املو�سم الريا�سي 

للعام 2016، والزارعون 

جنوا نتيجة جهود 

بذلوها وتدريبات تابعوها...

اأقيم حفل الختتام يف 

جممع الرئي�س اإميل حلود 

الريا�سي الع�سكري، ومّت 

خالله تتويج لواء احلر�س 

اجلمهوري بطالاً لهذا 

املو�سم.

الوقائع وكلمة القيادة

اأقيم احلفل برعاية العماد قائد اجلي�س 

للريا�صة  العايل  املركز  بقائد  ممثًل 

جورج  العميد  بالوكالة  الع�صكرية 

ال�صباب  وزي��ر  معايل  ح�صور  ويف  ال��ه��ّد، 

بالأ�صتاذ  ممثل  فني�س  حممد  والريا�صة 

والأف��واج  الألوية  وق��ادة  عويدات،  حممد 

والقطع امل�صتقلة، و�صباط ورتباء الريا�صة 

عن  ممثلني  اإىل  اجلي�س،  يف  وال��رم��ي 

اإختتام املو�ضم الريا�ضي للعام 2016

»النمر املتحفز« للواء احلر�س اجلمهوري



119 العدد 380

نتائج  خللها  حققت  ودولية،  حملية 

الريا�صية  الألعاب  من  العديد  يف  مميزة 

على ال�صعيدين الإفرادي والإجمايل.

با�صم  الهد  العميد  دع��ا  اخل��ت��ام،  ويف 

قائد اجلي�س، اإىل جتديد النطلقة بروح 

بالتهنئة  وتوّجه  والل��ت��زام...  امل�صوؤولية 

الفائزة  والفرق  املنتخبات  اإىل  والتقدير 

اأن  للجميع  اآم���ًل  امل��ج��ّل��ني،  والأف����راد 

املقبلة.  املراحل  يف  الفوز  بفر�صة  يحظوا 

كما توّجه بخال�س ال�صكر والتقدير اإىل 

الأوملبية  واللجنة  والريا�صة  ال�صباب  وزارة 

واحلكام  الوطنية،  والأندية  والحتادات 

امللعب  واأ�صحاب  الريا�صيني،  واملدربني 

والو�صائل  الدعم  تقدمي  على  وامل�صابح، 

والتجهيزات املتاحة، ما اأ�صهم يف اإجناح 

املرجوة  الأه���داف  وحتقيق  املو�صم  ه��ذا 

منه.

اجلوائز

املراكز  يف  الفائزون  ت�صّلم  ذلك،  بعد 

الع�صكرية  الأل��ع��اب  يف  الأوىل  الثلثة 

الإف����رادي����ة والإج��م��ال��ي��ة ك��وؤو���ص��ه��م 

رم�صان  الطفل  ق��ّدم  ثم  وميدالياتهم، 

قتالًيا،  ا  عر�صً ���ص��ن��وات(   7( اأون��دا���س 

تاي   – ت��اي  امل���واي  ال��ع��امل يف  وه��و بطل 

بوك�صينغ ويدّربه اجلندي اأحمد اأوندا�س 

الع�صكرية؛  للريا�صة  العايل  املركز  يف 

للتايكواندو  اجلي�س  فريق  قّدم  وبدوره، 

ا اآخر. عر�صً

وقد توّزعت كوؤو�س الألعاب الع�صكرية 

والإجمالية على النحو الآتي:

الأول  املركز  يف  اللوج�صتي  ال��ل��واء   -

بالبو�صلة،  للتوجه  اجلي�س  بطولة  يف 

ال�صباحة، وكرة ال�صلة.

الأول  املركز  يف  البحر  مغاوير  فوج   -

بامل�صد�س،  للرماية  اجلي�س  بطولة  يف 

احلديث  والثلثي  الع�صكري،  اخلما�صي 

لل�صباط.

يف  الأول  املركز  يف  الأول  امل�صاة  ل��واء   -

�صباقات الطرق واخراق ال�صاحية.

- لواء امل�صاة اخلام�س يف املركز الأول يف 

بطولة اجلي�س العامة لألعاب القوى.

»النمر املتحفز« للواء احلر�س اجلمهوري



الأول  املركز  يف  ال�صابع  امل�صاة  ل��واء   -

والقدم  القدم  لكرة  اجلي�س  بطولة  يف 

لل�صالت.

الع�صكرية  للريا�صة  العايل  املركز   -

يف املركز الأول يف بطولة اجلي�س للرماية 

ويف  اليد،  كرة  ويف  اأ1،   16 م  بالبندقية 

الكرة الطائرة.

فتوين  علي  اأول  امللزم  ت�صّلم  كذلك 

م��ن ل���واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري ك��اأ���س 

الفئات  اأّوًل على �صعيد جميع  امل�صّنف 

للثلثي  اجلي�س  بطولة  يف  العمرية 

وامل��لزم   ،2016 للعام  لل�صباط  احلديث 

طوين عون كاأ�س امل�صّنف ثانًيا، وامللزم 

عرمان  مع�صكر  من  زغيب  اأي��وب  اأول 

للتدريب كاأ�س امل�صّنف ثالًثا.

الإقليمية  الإجن��ازات  �صعيد  على  اأّما 

والدولية التي حّققها بع�س الع�صكريني، 

اإىل  تقديرية  ميداليات  ت�صليم  مّت  فقد 

كّل من املجّلني الآتية اأ�صماوؤهم:

اللواء  من  �صومان  علي  اأول  الرقيب   -

الثاين ع�صر.

املركز  من  اأوندا�س  اأحمد  اجلندي   -

العايل للريا�صة الع�صكرية.

اللواء  من  الزعبي  علي  اأول  اجلندي   -

ال�صابع.

- اجل��ن��دي حم��م��ود ع��م��ار م��ن ف��وج 

ك�ؤو�س 

وميد�ليات

العدد 120380

املغاوير.

لواء  من  حديد  الدين  ن��ور  اجلندي   -

احلر�س اجلمهوري.

- املجند املمددة خدماته ن�صر بو مرعي 

من لواء امل�صاة الثاين.

- الرقيب اأول ح�صن عدويه من مديرية 

املخابرات.

الدين  فخر  حممد  الرتيب  التلميذ   -

من معهد التعليم.

امل�صاة  لواء  رزق من  �صارل  الرائد  وت�صّلم 

للريا�صة  العايل  )امل��رك��ز  ع�صر  الثاين 

الع�صكرية �صابًقا( درًعا تقديرية عربون 

يف  خدمته  خ��لل  جهوده  على  �صكر 

املركز.

ويف اخلتام، ُتّوج لواء احلر�س اجلمهوري 

املتحّفز  النمر  جائزة  و�ُصّلم  املو�صم  بطل 

امل�صاة  ل��واء  ت��له  الأول،  امل��رك��ز  ودرع 

اخل��ام�����س يف امل��رك��ز ال��ث��اين، وال��ل��واء 

اللوج�صتي يف املركز الثالث.

بني  الأن���خ���اب  ت���ب���ادل  مّت  اأخ������رًيا، 

حفل  اإىل  اجلميع  ودع��ي  احلا�صرين، 

كوكتيل يف املنا�صبة.





اإعداد:

روجينا خليل ال�سختورة
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�سباق امليالد الـ60 يف ال�سباحة

اللبناين  الحت��اد  وباإ�صراف  اجلي�س  قائد  العماد  برعاية 

ال�60  امليلد  �صباق  الريا�صي  اجلزيرة  نادي  نظم  لل�صباحة، 

وذلك  املركزي،  الع�صكري  النادي  م�صبح  يف  ال�صباحة  يف 

مب�صاركة فرق اجلمعيات والأندية الحتادية، وفرق القوى 

طلب  اإىل  بريوت،  اإطفاء  وفوج  املدين،  والدفاع  امل�صلحة 

اجلامعات واملدار�س.

يف �صباق ال�800 مر، فئة القوى الع�صكرية )ال�صباط(، حّل 

القوات اجلوية يف  والنقيب ندمي الرهون من  الثاين،  اأبو غزالة من الكلية احلربية يف املركز  رود  اأول  كّل من امللزم 

املركز الثالث.

 اأّما عن الرتباء والأفراد، فقد حّل العريف لوي�س داغر من اللواء اللوج�صتي يف املركز الأول، واجلندي حممد عجمي من 

لواء الدعم يف املركز الثاين، والرقيب اأول وائل زيادة من ال�صرطة الع�صكرية يف املركز الثالث.

... وكاأ�س لبنان يف ال�سباحة

كاأ�س  لل�صباحة  اللبناين  الحت��اد  نّظم 

اجلامعة  نادي  م�صبح  يف   2016 للعام  لبنان 

اجلي�س  �صارك  وقد  ب��ريوت.   – الأمريكية 

عجمي  حممد  اجلندي  وحّل  ال�صباقات،  يف 

من لواء الدعم يف املركز الثالث من بني 15 

م�صارًكا يف م�صابقة ال�200 مر حرة.

بطولة اجلامعات يف كرة الطاولة

�صارك اجلي�س يف بطولة اجلامعات لكرة 

اجلامعة  ملعب  على  اأقيمت  التي  الطاولة 

الدامور.   MUBS والعلوم  ل��لإدارة  احلديثة 

اأحمد  وقد حّل املجندان املمّددة خدماتهما 

وحممد  التا�صع  اللواء  من  حرب  م�صطفى 

املركز  يف  الثالث  التدخل  فوج  من  فح�س 

م�صابقة  يف  م�صاركة  فرق   10 بني  الأول من 

الزوجي رجال.

ريا�شة



 اأقيمت بطولة اجلي�س- 2016 للرماية بامل�صد�س يف 

حقل رماية نادي اجلي�س اللبناين – مار روكز، وقد 

حّل يف ت�صنيف الفرق فوج مغاوير البحر يف املركز 

ولواء  الثاين،  املركز  يف  اجلي�س  عام  ومقر  الأول، 

احلر�س اجلمهوري يف املركز الثالث.

الدور الأول، حّل  الت�صنيف الإفرادي للرجال يف  ويف 

العميد الركن اليا�س حنا من كلية فوؤاد �صهاب 

للقيادة والأركان يف املركز الأول، وامللزم اأول اأيوب 

املركز  يف  للتدريب  عرمان  مع�صكر  من  زغيب 

الثاين، والنقيب �صربل �صماحة من فوج مغاوير البحر يف املركز 

الثالث.

الكرمي  عبد  الركن  العميد  حّل  فقد  الثاين،  الدور  يف  اأما 

ها�صم من مقر عام اجلي�س يف املركز الأول، والعميد الركن 

والعميد  الثاين،  املركز  يف  الأول  املدرعات  فوج  من  ن�صر  زياد 

الركن اليا�س حنا يف املركز الثالث.

واأخرًيا عن فئة ال�صيدات، فازت املوؤهل رميا قرطباوي من مقر 

عام اجلي�س باملركز الأول.

القوى نظمه  األعاب   �صارك اجلي�س يف لقاء ودي يف 

الألعاب على ملعب مدر�صة  لهذه  اللبناين  الحتاد 

جّيدة.  نتائج  ع�صكريوه  وحقق  اجلمهور،  �صيدة 

�صلح  ح�صن  العريف  حّل  مر،  ال���300  �صباق  ففي 

من لواء الدعم يف املركز الأول، تله اجلندي يو�صف 

الثاين،  املركز  يف  الأول  املدرعات  فوج  من  حمادي 

املركز  يف  الأول  اللواء  من  من�صور  خالد  والعريف 

الثالث. ويف الوثب العايل، حّل العريف علي الديراين 

واجلندي  الثاين،  املركز  يف  ع�صر  احلادي  اللواء  من 

الثالث.  املركز  يف  الثاين  اللواء  من  كنعان  علي 

من  ا�صماعيل  هادي  اجلندي  حّل  فقد  الطويل،  الوثب  يف  اأّما 

خدماته  املمددة  واملجند  الأول،  املركز  يف  ع�صر  احلادي  اللواء 

راأفت مطر من اللواء التا�صع يف املركز الثاين، واجلندي عبا�س 

قبي�صي من لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الثالث.

123 العدد 380

لقاء ودي يف األعاب القوى

واآخر 

يف املالكمة

اأقيم يف جممع الرئي�س اإميل حلود الريا�صي الع�صكري،   �صارك اجلي�س يف لقاء ودي يف امللكمة 

حيث تبارى لعبوه مع لعبي النادي ال�صعبي – �صيدا. وقد فاز كّل من العريف ح�صن طحان )69 

كلغ( من فوج املغاوير على علي الألطي، والعريف اأول اأحمد عثمان )75 كلغ( من فوج املدرعات 

الأول على حممد الألطي، واملعاون جند �صلوم )81 كلغ( من مديرية املخابرات على و�صام عنر، 

املجند  بينما خ�صر  العرقاوي،  املخابرات على حممد  مديرية  )91 كلغ( من  فرح  اليا�س  والعريف 

املمددة خدماته قا�صم املقداد )64 كلغ( من فوج التدخل ال�صاد�س اأمام ح�صن الزينو.

بطولة اجلي�س يف الرماية بامل�سد�س
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لواء  من  عبدو  يحيى  العريف  �صارك   •
ال� يف  الأوروبية  البطولة  يف  ال�صابع  امل�صاة 

املقامة   Ki One�ال فئة   Kick Boxing
يف اليونان – اأثينا، وتغّلب على اللعب 

بال�صربة  النهائية  امل��ب��اراة  يف  اليوناين 

القا�صية، واأحرز املركز الأول. وكان قد 

املقدم  العريف عبدو  تدريب  اأ�صرف على 

يو�صف امل�صري من اللواءال�صابع.

اإب���ن  ع��ا���ص��م  ����ص���ارك   •
يف  ال�صيخ  م��روان  اأول  امل��لزم 

لل�صغار  الثالث  امليلد  كاأ�س 

والنا�صئني يف املواي تاي، وذلك 

 ،17-16 العمرية  الفئة  عن 

امليدالية  ونال  كلغ،   57 وزن 

الذهبية.

اأول  املعاون  اإبن  • حّل جواد 
عام  مقر  من  غ�صن  حممد 

امل��رك��ز  يف  ب���ريوت  منطقة 

لل�صغار  لبنان  بطولة  يف  الأول 

يف الكيوكو�صنكاي، وذلك 

2006-اآذار  ني�صان  فئة  عن 

فوق  كلغ/   43 حتت   ،2007

الأ�صفر.

• اأحرز اأحمد ولبنان ولدا 
من  حربا  حممد  املوؤهل 

اخلام�س  ال��ت��دخ��ل  ف��وج 

عن  )ك��ّل  الأول  املركز 

امليلد  كاأ�س  يف  فئته( 

والنا�صئني   لل�صغار  الثالث 

ال��ذي نظمه  تاي  امل��واي  يف 

للعبة،  اللبناين  الحت��اد 

ونال امليدالية الذهبية.

مربوك    مربوك    مربوك    مربوك    مربوك    مربوك    مربوك    مربوك    مربوك    مربوك

ريا�شة
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فيليب �سّما�س
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�سابقة 

»اجلي�س« لقرائها وتخ�س�س للفائزين فيها 

جوائز مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�سطة القرعة على اربعة 

فائزين.

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�سح داخل املربعات 

وتر�سل ال�سفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة  العنوان  • تر�سل احللول اىل 
اجلي�س - الريزة - مديرية التوجيه - جملة 

»اجلي�س« - »م�سابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�ستطاعة امل�سرتك ت�سليم امل�سابقة 
ثكنات اجلي�س يف جميع املناطق.

اآخر ك2 2017. • اآخر موعد لقبول احللول 
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
ق

اب
�س

مل
 ا

ط
و

ر
ــ

�س

ال�سم:......................................................................................................................................     الهاتف:...............................................................................

العنوان:........................................................................................................................................................................................................................................
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م�����������ن   �1

ال������وح������دات 

اجل���ي�������س،  يف  اخل����ا�����ص����ة 

ال�صجعان، نعم.

2� ك�صاد، اأق�صد واأذهب اىل، 

خوف، عني املاء.

م��رف��اأ  ال��ط��ي��ور،  تك�صو   �3

ن��ف��ط��ي اأم���ريك���ي، ط��ائ��رة 

مقاتلة فرن�صية.

اأدوات  من  عطف،  حرف   �4

الوليات  يف  مدينة  اأحل���ّداد، 

املتحدة، اأقطع.

الطيور،  من  ن�صب،  حرف   �5

جمع  ب��ح��ري��ة،  ع��ا���ص��ف��ة 

عظيم من اأخلط �صّتى، رب 

الأ�صرة.

اأن�صدوا،  مليني،  ع�صرة   �6

رجع عن، املقَول.

باليد،  اأع��ط��اه��م  ع���َر،   �7

موؤخر العنق.

نقي�س  ال��ظ��ه��رية،  ح��ر   �8

ن�صريه.

9� من اأوثان اجلاهلية.

ب��ل��دة  امل���ك���ان،  ق�����ص��َد   �10

لبنانية، ربحوا، يب�س اخلبز.

اأر�صل ا�صطول ارمادا  11� ملك 

ل��ف��ت��ح ان��ك��ل��را ف��دم��رت��ه 

العوا�صف.

وفيزيائي  ر���ص��ام  ورك،   �12

اأمريكي، مغنية لبنانية.

وزي��ر  ج��اه��ل��ي،  ���ص��اع��ر   �13

خ��ارج��ي��ة ل��ب��ن��اين راح���ل، 

هرَب.

ار، ملكة  النجَّ لوازم  14� من 

هولندية، تعطف وتثني.

تعا�صدون  ف��لن،  اأولد   �15

معروف  بقل  وت��ك��ان��ف��ون، 

منذ القدم، اعرف.

من  مت�صّعب  ع�صكري،   �16

ب. الأ�صل، يتاأهَّ

مقيا�س  فرن�صي،  م��رف��اأ   �17

غربي، عديله، ترّددون القول.

مدينة  اأوروبية،  عا�صمة   �18

لنجاح  اأغ��ن��ي��ة  ف��رن�����ص��ي��ة، 

�صلم، ملكي.

�صد  ال���دي���ك،  ���ص��ي��دة،   �19

�صوا، اخت�صر الكلم. خ�صّ

نقي�س  امل�����ص��اّق،  ل  حتمَّ  �20

الرخام،  من  نوع  ال�صبعان، 

اأحد الوالدين.

21� عناية ب�، بلدة يف اجلنوب، 

امل�صتقيم. الغ�صن 

ا: اأفقياً

ا: عمودياً

الـفـائـزونالـفـائـزون

• املوؤهل جوارجيو�س طّنو�س
موقع عندقت.

الع�سيدة اأول فوزي  • الرقيب 
اللواء اللوج�صتي.

الدين اأمين �سم�س  • العريف 
امل�صت�صفى ع. املركزي.

اأبي نخول  اإدوار  • فادي 
مريوبا.

شش رر اا هه دد زز اا لل اا ةة كك رر اا بب مم ةة نن سس

هه نن وو جج شش دد يي لل اا ةة رر كك رر اا اا نن

دد اا مم اا يي وو تت سس يي بب اا يي نن وو لل وو بب
سس اا يي مم وو رر بب تت وو كك يي لل مم

دد كك نن لل اا تت بب اا رر شش اا لل زز عع لل اا

فف يي دد لل وو مم هه يي دد اا نن يي يي رر

مم اا سس حح لل اا اا بب وو كك

سس اا اا سس نن رر فف اا يي نن اا مم لل اا يي نن وو

هه تت بب اا جج اا وو لل تت لل حح رر نن

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

دد يي هه لل هه نن مم هه كك رر اا رر تت بب
سس اا رر دد اا نن مم لل هه اا لل

اا نن يي لل سس اا عع دد وو

لل مم هه يي شش اا مم نن مم رر كك مم حح لل مم مم رر كك

اا هه رر بب عع كك رر فف نن يي اا هه اا وو سس

رر دد حح بب وو يي اا يي لل يي اا نن اا يي رر نن مم

جج هه وو تت كك بب تت رر اا هه نن اا لل دد بب تت بب

نن نن تت سس وو يي هه يي نن تت يي وو تت نن لل أأ وو

تت هه وو وو عع وو فف سس ةة اا نن قق دد اا مم رر

يي جج وو يي شش اا هه اا يي هه يي بب يي سس نن لل غغ

نن اا دد جج وو اا يي نن اا بب سس اا هه بب اا شش يي

م���دي���ن���ة   �1

ن���ي���ج���ريي���ة، 

ولية  ال�صينما،  دور  يف  ُتعر�س 

اأمريكية.

تقي  ل�صعيد  م�صرحية   �2

ولية  بال�صوط،  �صرب  الدين، 

اأمريكية.

3� �صاعر لبناين راحل، مدينة 

يف  ف�صل  املتحدة،  الوليات  يف 

الأمر.

ن جيد، ي�صلحون  4� بناء ح�صَ

الواقع  احلجر  �صوت  البناء، 

بالأر�س.

اأحد  م�صّكنة،  حبوب   �5

بالأجنبية،  نعم  ال�صهور، 

راوَح املا�صي بني قدميه.

�صاعر  غ��رب��ي��ة،  عا�صمة   �6

عن  اإمتنع  راح���ل،  فرن�صي 

تناول الطعام.

من  نوع  بالأجنبية،  بْعد   �7

مياه  هبوط  مو�صع  البلوط، 

النهر من مكان عال.

8� ر�صام وفنان ايطايل راحل، 

وعلو  قْدر  الر�صم،  ى  واحمَّ بلَي 

اىل  ال�صنبل  ينقل  امل��ن��زل��ة، 

البيدر.

9� ممثل اأمريكي لّقب بالدوق 

تويف 1979، يحزنون ويتلهفون، 

طائرة مقاتلة رو�صية.

من  واأ���ص��ت��ي��ق��ظ  اأن��ت��ب��ه   �10

يرقعون  اجلر�س،  قرَع  النوم، 

وي�صلحون الثياب، غلم.

للمغنية  الأ�صلي  ال�صم   �11

العاملية الراحلة داليدا، رجَع.

اأدي��ب  اأم��ريك��ي��ة،  دول���ة   �12

و���ص��ح��ف��ي ب��ري��ط��اين م��وؤل��ف 

روايات جيم�س بوند.

لنجم  الثاين  ال�صم  نعام،   �13

كرة قدم مغربي دويل �صابق، 

كفَّ عن ال�صيء، ما ل ي�صيد 

من الطري.

امل��دن، من ملوك  14� خ��ارج 

فرن�صا، عا�صمة اوروبية.

، موج  15� مقبل، للتاأّوه، اإبي�سَّ

البحر الهائج.

من  ���ص��وي��دي��ة  مم��ث��ل��ة   �16

ن�صادفكم  ن��روج��ي،  اأ���ص��ل 

ونقابلكم، اإ�صم مو�صول.

عائلة،  مت�صل،  �صمري   �17

�صقيق الأم، ل يباح به، مدينة 

يف جنوب فرن�صا.

مدينة  اجلنوب،  يف  بلدة   �18

بلجيكية.

ع��ن،  حت��ام��ون  ف�����ص��اء،   �19

ممثل لبناين تويف 2016.

ثانوية  ممثلة  ري���ق،   �20

غزل،   ،1996 توفيت  م�صرية 

وقت.
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غرات�سيا ديليدا:

ايطالية  وروائ��ي��ة  اأدي��ب��ة 

ولدت يف �صردينيا  )1871� 

يف  ن��وب��ل  ن��ال��ت   .)1936

ثاين  وهي   ،1926 الأدب 

على  حت�����ص��ل  ام�������راأة 

اجلائزة.

 جوزف بري�ستلي:

وفيل�صوف  كيميائي 

اإنكليزي )1733� 1804(. 

يف  الف�صل  اليه  ين�صب 

اكت�صاف الوك�صيجني 

بعد اأن عزله من حالته، 

وظاهرة تنف�س النباتات.

 برثولوميو دياز:

وم�صتك�صف  ب��ح��ار 

 .)1500  �1450( برتغايل 

اأول من دار حول افريقيا، 

ال�صالح  ال��رج��اء  وراأ����س 

.1488

اكوادور

ايطاليا

ال�صويد

الرازيل

ا�صتنبول

امارات

الدامنارك

احرام

بولونيا

باك�صتان

ت�صرين 

تفاحة

توي�صت

حترر

ثلوج

جحافل

ج�صر

جمل

جلباب

جرة

دفة

دجى

دولب

دولة

دعاء

را�صيا

زنبق

�صرفانت�س

�صندان

�صنيغال

�صمارة

�صور

�صيللر

�صقور

فرحات

فرن�صا

فخ

فوكلند

كو�صبا

كاترين

كلمات

كهل

مانيل

ماناغوا

مارادونا

مريخ

نيوتن

هايدن

قامو�س �صغري

احلل بني يديك

�صعبة احلل�صهلة احلل

مم اا  وو  غغ  اا  نن  اا  مم  اا  يي  لل  اا  طط  يي  اا   
رر وو  قق  صص  رر  هه  اا  يي  دد  نن  اا  يي  شش  اا  رر   
خخ يي  رر  مم  لل  لل  يي  زز  اا  رر  بب  لل  اا  وو  دد   
اا اا  بب  دد  لل  اا  نن  وو  دد  اا  رر  اا  مم  فف  نن   
يي مم  اا  عع  يي  سس  تت  نن  اا  فف  رر  سس  ةة  تت  دد   
نن اا  بب  اا  شش  دد  كك  تت  سس  يي  وو  تت  وو  وو  بب   
وو رر  لل  ء  يي  ةة  زز  رر  جج  مم  لل  يي  لل  اا  اا   
لل اا  جج  وو  رر  سس  وو  رر  اا  اا  نن  ةة  رر  سس  كك   
وو تت  سس  جج  بب  اا  لل  وو  دد  مم  تت  مم  سس  نن  سس   
بب لل  اا  بب  فف  وو  كك  لل  نن  دد  نن  فف  جج  رر  تت   
اا تت  كك  لل  نن  سس  نن  يي  غغ  اا  لل  اا  اا  فف  اا   
لل اا  اا  سس  يي  يي  مم  اا  رر  تت  حح  اا  دد  حح  نن   
فف حح  تت  نن  لل  نن  رر  كك  لل  مم  اا  تت  دد  لل  ةة   
اا رر  رر  دد  هه  فف  اا  شش  ةة  رر  اا  مم  سس  جج  اا   
حح فف  يي  اا  كك  خخ  يي  مم  تت  اا  بب  سس  وو  كك  ىى   
جج قق  نن  نن  لل  وو  بب  نن  تت  سس  اا  رر  رر  حح  تت   
رر وو  دد  اا  وو  كك  اا  زز  نن  بب  قق  جج  وو  لل  ثث   
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هل تريد اأن 

تكت�صف ما 

هو خمّباأ يف 

داخل ال�صورة؟

ما عليك 

اإّل اأن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�صطها، على 

اأن تكون  

امل�صافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�صورة 

تدريًجا، 

حماوًل اأن  

تخرقها 

بنظرك حتى 

تتو�صل اىل 

روؤية الأ�صكال 

الثلثية 

الأبعاد التي 

�صتظهر 

اأمامك. 
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العدد 188377

من بني العنا�صر التي يعتمد عليها الإرهاب، عن�صر املفاجاأة الذي ي�صعى من خلله اإىل 

اإيقاع اأكر قدر من ال�صرر يف �صفوف املواطنني الأبرياء، وتفويت الفر�صة على الأجهزة 

الع�صكرية والأمنية للرد عليه واحباط ما يخطط له.

وقد جنح اجلي�س اللبناين يف تقزمي هذا العن�صر وحتجيمه، ل بل يف اإلغائه اأحياًنا، وذلك 

بفعل التمّر�س على مواجهة الأخطار، واعتماد اجلهوزية الدائمة، واإبقاء احلذر عنواًنا يف 

كل عمل، وكاأنه النار التي ل تنطفىء.

نفو�صهم ما  بدورهم يجمعون يف  النا�س، فراحوا  لدى  بالثقة  �صعوًرا  انعك�س ذلك  وقد 

للت�صحية من قبلهم  التهيئة  للتعر�س للأخطار، مع  وال�صتعداد تلفًيا  التح�صب  بني 

البقاء.  وال�صرار على  املواجهة  ب�صرورة  بالوطن، مقتنعني  الوقت عينه، متم�صكني  يف 

ول يغيب عن بال اأّي من هوؤلء اأن تلك الأخطار تطّل بروؤو�صها يف اأكرث من ناحية من 

العامل، وقد ي�صطدمون بها يف اأي مكان، ول بد اإًذا من الت�صدي لها بدًل من الن�صحاب 

من �صاحاتها. وبذلك مل ل يواجهونها يف وطنهم، بحيث يك�صبون يف نهاية املطاف 

تر�صيخ انتمائهم اإليه وموا�صلة التجذر فيه، وجتنب الغربة عنه والوقوع يف املجهول بعيًدا 

باإخوانه  الإن�صان  يلتقي  اأن  ي�صعب  ال�صلم، حيث  ربوعه: جمهول احلرب وجمهول  من 

في�صاركهم يف الأحزان والأفراح.

اأبًدا تراجًعا يف علمات النجاح، فالمتحان دائم، ولي�س  اإن رفع ن�صبة احلذر ل يعني 

من عطلة يف هذا النوع يف املدار�س الوطنية، كما اأنه لي�س لتدين احلذر ما يّرره على 

اإّل  هو  ما  وا�صرخاوؤها  وقت،  اأّي  يف  للنهو�س  بدورها  النائمة جاهزة  فاخلليا  الإطلق، 

خدعة ل تغطي على العيون ال�صاهرة والعقول امل�صوؤولة.

نة  لذا، فاإن وحداتنا �صاهرة يف الداخل، �صواء نام الإرهاب اأم ا�صتيقظ، ومراكزنا حم�صّ

نة قوية عند احلدود، �صواء هاجمنا العدو اليوم، اأو بداأ يح�صر لعدوان يف غد اأو بعد غد. مر�صّ

العميد علي قان�سو

مدير التوجيه

بني الّتهديد واملواجهة

عبارة
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