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الوطني يف  الدفاع  زار رئي�ش احلكومة �صعد احلريري وزارة 

الريزة، حيث كان يف ا�صتقباله الوزير يعقوب ال�صّراف وقائد 

اجلي�ش العماد جوزاف عون. واأعرب الرئي�ش احلريري عن 

به  يقوم  مبا  منّوًها  املّتخذة،  الأمنّية  للإجراءات  ارتياحه 

اجلي�ش والقوى الأمنية يف �صبيل حفظ الأمن وال�صتقرار.

الدفاع  مهّمة  تلزم  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  اأّكد 

الإرهابية  التنظيمات  مواجهة  يف  ال�صرقية  احلدود  عن 

العدّو  مواجهة  يف  اجلنوبية  احلدود  عن  الدفاع  مهّمة  مع 

الإ�صرائيلي، م�صدًدا على موا�صلة �صرب جتّمعات الإرهابيني 

واأوكارهم، والت�صّدي بكّل حزم لأّي اإخلٍل بالأمن.

كما اخلّيالة يف املا�صي، ي�صّكل �صلح املدّرعات اليوم راأ�ش 

بكفاءة  د  يج�صّ الأول  املدّرعات  فوج  املعارك.  يف  احلربة 

التي  ال�صدم  وقّوة  حتّركه،  �صرعة  املفهوم:  هذا  عالية 

ميلكها، و�صجاعة ع�صكرييه، جعلته راأ�ش حربة يف معظم 

معارك اجلي�ش؛ التفا�صيل يف هذا التحقيق.
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رئي�ش احلكومة يف وزارة الدفاع الوطني

زار رئي�ش احلكومة �سعد احلريري وزارة الدفاع 

الوطني يف الريزة، حيث كان يف ا�ستقباله الوزير 

العماد  اجلي�ش  وقائد  ال�سّراف  ريا�ش  يعقوب 

جوزاف عون.

الوزير  مكتب  يف  ُعقد  الذي  الجتماع  بعد 

عمليات  غرفة  اإىل  اجلميع  انتقل  ال�سّراف، 

ل  �سرح مف�سّ اإىل  ا�ستمعوا  قيادة اجلي�ش، حيث 

اجلي�ش  اّتخذها  التي  الأمنية  الإج��راءات  حول 

ا  اللبناين يف جميع املناطق اللبنانية، وخ�سو�سً

يف منا�سبة الأعياد.

كلمة  احل��ري��ري  الرئي�ش  األ��ق��ى  ذل��ك،  بعد 

الأمنّية  لالإجراءات  ارتياحه  عن  فيها  اأعرب 

والقوى  اجلي�ش  به  يقوم  مبا  منّوًها  املّتخذة، 

الأمنية يف �سبيل حفظ الأمن وال�ستقرار. وقال: 

اجلي�ش  وقائد  ال�سّراف  الوزير  مع  »�سنكمل 

امل�سرية، واأنا هنا اليوم، لأوؤكد دعم احلكومة 

به، ونحن جميعنا يف خدمة  يقوم  وملا  للجي�ش 

املواطن«.

وجميعُنا  ك��ٌر،  لبنان  اأع��داء  »اإّن  واأ�ساف: 

اأن تكون  اأردنا  لذلك  راأينا ما ح�سل يف م�سر، 

ال�ستعداد.  اأهبة  على  الع�سكرية  القوى  كّل 

وقد اأثبت اجلي�ش اللبناين كما عهدناه دائًما، 

اللبنانية،  الأرا�سي  ل�سالمة  الوحيد  اأّنه احلامي 

وحمى الل�ه لبنان من �سّر كّل عدّو«.

به  يقوم  م��ا  »اإّن  احل��ري��ري:  الرئي�ش  وت��اب��ع 

يحاولون  فهوؤلء  بالدين،  له  �سلة  ل  الإره��اب 

وامل�سيحيني،  امل�سلمني  ب��ني  اخل��الف��ات  زرع 

وختم  بالإ�سالم«.  لهم  عالقة  ل  بالطبع  وهم 

املوؤ�س�سة  اإىل  بالعيد  التهنئة  موّجًها  كلمته 

الع�سكرية قيادًة و�سباًطا واأفراًدا، ومتمّنًيا لهم 

ولعائالتهم عيًدا مبارًكا.

ما  »اإّن  كلمته:  يف  اجلي�ش  قائد  قال  بدوره، 

النا�ش  ليعّيد  ن�سهر  ونحن  واجبنا،  هو  به  نقوم 

ب�سالم، ونعدكم باأّننا �سنقوم مبا هو اأكر يف 

�سبيل حماية لبنان«.



جولة 

ميدانية
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رئي�ش احلكومة ووزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش يف جولة جنوًبا 

زار رئي�ش احلكومة �سعد احلريري يرافقه وزير الدفاع الوطني 

يعقوب ريا�ش ال�سّراف وقائد اجلي�ش العماد جوزاف عون، مقّر 

ا�ستقبالهم  يف  كان  حيث  الناقورة،  يف  الدولية  القّوات  قيادة 

قائدها اجلرنال مايكل بريي وكبار ال�سباط.

العامة  الأو�ساع  املجتمعون  اجتماع عر�ش خالله  ُعقد  ثّم 

التي تقوم بها »اليونيفيل« مع اجلي�ش  واملهّمات  يف اجلنوب 

والقوى الأمنية لتثبيت الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.

بعدها كانت للرئي�ش احلريري والوزير ال�سّراف والعماد عون 

حيث  الّنمر  موقع  بينها،  من  حدودّية  مواقع  عدة  يف  جولة 

يوجد اأقرب موقع تابع للعدو الإ�سرائيلي عند احلدود اللبنانية 

- الفل�سطينية، وكان يف ا�ستقبالهم قائد لواء امل�ساة اخلام�ش 

تخّلل�ه  لق�اء  وُعق�د  وال�سب�اط.  حب�س�ي  رين�ه  الرك�ن  العميد 

�ل ح�ول املهّم�ات الت�ي يق�وم به�ا اجلي��ش يف تل�ك  �س�رح مف�سّ

املنطقة.







ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني نظريته الإيطالية ال�سّيدة 

�سّم  امل�ستوى،  رفيع  وفد  راأ�ش  Roberta Benotti على 
ومّت   .Massimo Marotti ال�سّيد  الإيطايل  ال�سفري 

خالل الجتماع البحث يف تطّورات الأو�ساع يف املنطقة 

والعالقات الثنائية بني البلدين.

»ا�ستعر�سنا  اللقاء:  عقب   Benotti الوزيرة  وقالت 

فهناك  امل�ستقبل،  واآف��اق  واحلا�سر  املا�سي  حتّديات 

لبنان  لدى  بلدينا.  جتمع  وتاريخية  عظيمة  �سداقة 

عن  اأعرّب  اأن  هنا  واأود  م�سركة...  حتديات  واإيطاليا 

امتناين اخلال�ش ملا يقوم به لبنان يف ما يتعّلق مب�ساألة 

القت�سادية  التاأمينات  بالعتبار  الأخذ  مع  النازحني، 

الكثري من  يحّل  اأن  الذي ميكن  املفتاح  باعتبارها 

امل�سكالت الأمنية«.

الذي  اللبناين  باجلي�ش  الإيطالية  الوزيرة  نّوهت  اخلتام،  ويف 

التحديات  مواجهة  على  قدرَته  حمطة  من  اأك��ر  يف  اأثبت 

الراهنة، موؤّكدة ا�ستعداد بالدها ملزيد من التعاون بني جي�سي 

البلدين.

بدوره، اأ�ساد ال�سّراف بالدور املهّم الذي توؤديه الوحدة الإيطالية 

لبنان، مرّكًزا  املوؤقتة يف  املتحدة  الأمم  اإطار قوات  العاملة يف 

والذي  اللبناين،  واجلي�ش  القوات  القائم بني هذه  التعاون  على 

اأثمر ا�ستقراًرا لفًتا.

واأ�ساف: »نحن نوؤّكد على م�ستوى ال�سداقة بني بلدينا، ل بل 

والعمرانية  القت�سادية  املجالت  لبنان يف  اإيطاليا يف  م�ساهمة 

وال�سيا�سية والديبلوما�سية والع�سكرية تتخطى هذه ال�سداقة اإىل 

�سراكة حقيقية، وهذا الأمر بداأ مع الوجود الإيطايل يف لبنان 

الوحدة  بني  القائم  التعاون  خالل  من  وتعّزز   ،1978 العام  منذ 

اجلنوب،  و�سكان  اليونيفل  قوات  اإطار  يف  العاملة  الإيطالية 

ا اإّبان  والذي اأ�سهم به اجلرنال Claudio Gratziano، خ�سو�سً

احلرب التي �سّنتها اإ�سرائيل على لبنان يف العام 2006«.

لبنان  اأّن  اإىل  ال�سّراف  ال��وزي��ر  لفت  النازحني،  ق�سية  ويف 

اإىل  وجوب عودتهم  موؤّكًدا  اأعداًدا كبرية منهم،  ي�ست�سيف 

املناطق الآمنة يف �سوريا.

ا�ستقباالت 

الوزير

9 العدد 383

الأو�صاع الأمنّية 

و�صوؤون املوؤ�ص�صة يف لقاء الوزير ال�صّراف 

بقائد اجلي�ش واأع�صاء املجل�ش الع�صكري

ال�سّراف  ريا�ش  يعقوب  الوطني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل 

املجل�ش  واأع�ساء  ع��ون  ج��وزاف  العماد  اجلي�ش  قائد 

الع�سكري، وا�ستعر�ش معهم الأو�ساع الأمنّية يف البالد 

و�سوؤون املوؤ�س�سة الع�سكرية.

ت�سّكل  التي  املوؤ�س�سة  هذه  »اإّن  املنا�سبة:  يف  وق��ال 

�ستبقى  لبنان،  والأمن يف  الأ�سا�سية لال�ستقرار  الدعامة 

باإميان  نة  وحم�سّ القوي  احلكومي  بالدعم  حماطة 

الريادي يف حماية  دورها  باأداء  و�ست�ستمّر  اللبنانيني بجي�سهم، 

لبنان من �سماله اإىل جنوبه وعلى كامل اأرا�سيه«.

واأ�ساف الوزير ال�سّراف: »اإّن جي�سنا قادر على اّتخاذ الإجراءات 

اأن  واأمل  بلدنا«...  �سد  حتاك  موؤامرات  اأّي  بردع  الكفيلة 

ت�سهد الأيام املقبلة املزيد من الهدوء الأمني الذي �سينعك�ش 

حتًما على كّل القطاعات. 

وزير الدفاع الوطني ي�صتقبل نظريته الإيطالية



... و�صفراء 

الأمريكية  املّتحدة  الوليات  �سفرية  ال�سّراف  الوزير  ا�ستقبل 

ال�سّيدة Elisabeth Richard، وبحث معها الأو�ساع يف لبنان 

واملنطقة، اإ�سافة اإىل التعاون الع�سكري بني البلدين.

كما ا�ستقبل ال�سفري الربازيلي ال�سّيد جورج جريالدو القادري، 

واأجريا جولة اأفق تناولت الأو�ساع يف املنطقة والعالقات الثنائية 

بني البلدين و�سبل تعزيزها، ل �سّيما يف املجال الع�سكري.

ا�ستقباالت 

الوزير
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... ووفًدا من الكونغر�ش الأمريكي

الأمريكي  الكونغر�ش  من  وف��ًدا  ال�سّراف،  الوزير  ا�ستقبل 

 Dutchو  Rodney P.Frelinghuysen ال�سّيدين  �سّم 

ال�سّيدة  الأمريكية  ال�سفرية  ح�سور  يف   ،Ruppersberger
لبنان  يف  الأو���س��اع  البحث  وتناول   ،Elisabeth Richard

واملنطقة، بالإ�سافة اإىل العالقات الثنائية بني البلدين.

... ونّواًبا ووزراء

�سعادة،  �سامر  الهرب،  فادي  ال�سادة:  النّواب  الدفاع  وزير  التقى 

ونّواف املو�سوي، وبحث معهم يف الأو�ساع العامة يف البالد. 

كما ا�ستقبل الوزيرين ال�سابقني �سمري مقبل وفي�سل كرامي، 

وعر�ش معهما الأو�ساع على ال�ساحة املحّلية.

النائب 

فادي 

الهرب

النائب 

نّواف 

املو�سوي

الوزير 

ال�سابق 

�سمري 

مقبل

الوزير 

ال�سابق 

في�سل 

كرامي

النائب 

�سامر 

�سعادة
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مدير عام 

اأمن الدولة

مدير 

املخابرات

ال�سّيد 

�سركي�س 

فدعو�س 

على راأ�س 

وفد

مدير عام 

الدفاع 

املدين

ال�سّيد 

رومل 

�سابر

وفد من 

الليونز 

... وقادة اأجهزة اأمنّية

طوين  اللواء  الدولة  اأم��ن  عام  مدير  ال�سّراف  الوزير  ا�ستقبل 

�سليبا، يف ح�سور نائبه العميد �سمري �سنان، وا�ستعر�ش معهما 

الأو�ساع الأمنية يف البالد واملهّمات التي تنّفذها مديرية اأمن 

رميون  العميد  املدين  الدفاع  عام  مدير  التقى  كما  الدولة. 

خطار، ومدير املخابرات العميد الركن اأنطوان من�سور.

... والقا�صي �صقر �صقر

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

عمل  �سري  على  اأطلعه  الذي  �سقر  �سقر  القا�سي  الع�سكرية 

املحكمة واأو�ساعها.

التيار  رئي�ش  نائب  خمتلفة،  اأوقاٍت  يف  ال�سّراف،  الوزير  التقى 

الوطني احلّر لل�سوؤون الإدارية ال�سّيد رومل �سابر، ووفًدا من الليونز 

للم�ساحة  العربي  الحتاد  ورئي�ش  ور،  ن�سّ نبيل  ال�سّيد  برئا�سة 

ال�سّيد �سركي�ش فدعو�ش على راأ�ش وفد قدم له درًعا تقديرية.

الع�سكرية  الطبابة  رئي�ش  ال�سّراف  الوزير  ا�ستقبل  كذلك، 

العميد مي�سال اأبو �سرحال، وا�ستعر�ش معه �سوؤوًنا تخ�ّش الطبابة 

الع�سكرية.

... ووفوًدا





اجلّبارة  باجلهود  ال�سّراف  يعقوب  الوطني  الدفاع  وزير  نّوه   

الأمنّية يف �سبيل احلفاظ  والقوى  اللبناين  التي يبذلها اجلي�ش 

على ا�ستقرار مدينة �سيدا، بعد الأحداث الأمنّية التي �سهدها 

خمّيم عني احللوة يف الأيام الأخرية، والتي اأرخت بظاللها على 

املدينة.

كالم الوزير ال�سّراف جاء خالل جولة قام بها يف �سيدا عقب 

التطّورات الأمنية يف املخّيم، حيث كانت له �سل�سلة لقاءات 

�سيا�سية ودينية �سّكلت اأو�ساع املدينة حمورها الأ�سا�سي.

بهّية  النائب  من  ك��ّل  مع  لقاءات  الوزير  جولة  و�سملت 

اأ�سامة  الأ�ستاذ  النا�سري  ال�سعبي  التنظيم  ورئي�ش  احلريري، 

البزري، ومروبوليت �سيدا و�سور  الرحمن  والدكتور عبد  �سعد، 

اأ�ساقفة  ورئي�ش  اليا�ش كفوري،  الأرثوذك�ش  للروم  ومرجعيون 

�سيدا ودير القمر للروم الكاثوليك املطران اإيلي ب�سارة، واملدّبر 

مارون  املطران  املارونية  القمر  ودير  �سيدا  اأبر�سية  يف  الر�سويل 

العمار.

جوالت 

الوزير
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وزير الدفاع الوطني

يـزور منطقة �صيـدا

ويلتقي فعاليات �صيا�صّية ودينّية

يف  املركزي  الع�سكري  امل�ست�سفى  الوطني  الدفاع  وزير  تفّقد 

اأق�سامه  بريوت، واّطلع على �سري العمل فيه، معايًنا خمتلف 

وجتهيزاته. كما عقد اجتماًعا مع رئي�ش الطبابة الع�سكرية 

اأبو �سرحال يف ح�سور عدد من ال�سباط، واّطلع  العميد مي�سال 

بتفعيل  الكفيلة  وال�سبل  امل�ست�سفى  احتياجات  على  منهم 

اخلدمات  على  الع�سكريني  ح�سول  وت�سهيل  فيه  العمل 

ال�سّحية والطّبية، منّوًها مبا حّققه هذا امل�ست�سفى على الرغم 

من توا�سع الإمكانات.

... ويتفّقد امل�صت�صفى الع�صكري املركزي 



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

 Elizabeth الريزة، �سفرية الوليات املّتحدة الأمريكية ال�سّيدة

وتناول   ،Hugo Shorter ال�سّيد  الربيطاين  وال�سفري   Richard
البحث الأو�ساع العامة والعالقات الثنائية بني اجلي�ش اللبناين 

واجلي�سني الأمريكي والربيطاين.

بعد ذلك، تراأ�ش العماد عون يف الريزة، اجتماع جلنة الإ�سراف 

العليا على برنامج امل�ساعدات الأمريكية والربيطانية حلماية 

اإىل   ،Shorterو  Richard ال�سفريين  ح�سور  يف  الرّبية،  احلدود 

جانب اأع�ساء فريق العمل امل�سرك. 

ا�سُتهّل الجتماع بكلمة للعماد عون رّحب فيها باحل�سور، 

ثّم توّجه بال�سكر اإىل ال�سلطات الأمريكية والربيطانية على 

اأف��واج  بتجهيز  اخلا�سة  امل�ساعدات  برنامج  تنفيذ  موا�سلة 

م�ستوى  رفع  يف  فاعل  اأثر  له  كان  الذي  الأمر  الرّبية،  احلدود 

جهوزّيتها القتالية.

بكفاءة   Shorterو  Richard ال�سفريين  من  كّل  نّوه  وقد 

اللبنانية  احلدود  �سبط  يف  املمّيزة  وباإجنازاته  اللبناين  اجلي�ش 

العمل  فريق  بجهود  واأ�سادا  الإرهابية،  التنظيمات  ومواجهة 

امل�سرك لتعزيز قدرات الأفواج اخلا�سة بحماية احلدود، كما 

اأعربا عن موا�سلة بلديهما تقدمي الدعم للجي�ش دفاًعا عن 

لبنان وحفاًظا على ا�ستقراره و�سالمة اأرا�سيه.

ويف اخلتام، اأعرب العماد عون عن ثقته با�ستكمال تنفيذ 

على  بالعتماد  اللبناين،  للجي�ش  املخ�س�ش  الدعم  برنامج 

قدرة ال�سباط والع�سكريني على التعامل مع اأّي عتاد اأو �سالح 

جديد بحرفية عالية، والتزام الدول ال�سديقة متابعة تقدمي هذا 

الدعم النوعي للجي�ش.

ا�ستقباالت 

القائد

العدد 14383

قائد اجلي�ش يرتاأ�ش اجتماع جلنة الإ�صراف العليا على برنامج امل�صاعدات 

الأمريكية والربيطانية حلماية احلدود الرّبية



... وي�صتقبل �صفراء

ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  ع��ون،  العماد  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

امللحق  يرافقه   Emmanuel Bonne ال�سّيد  الفرن�سي  ال�سفري 

الكندية  وال�سفرية   ،Christian Herrou العقيد  الع�سكري 

ال�سّيد  الرو�سي  وال�سفري   ،Michelle Cameron ال�سّيدة 

العقيد الع�سكري  امللحق  يرافقه   Alexander Zasypkin
Ratmir Munirovich Gabbasov، وتناول البحث الأو�ساع 

العامة يف لبنان واملنطقة، وعالقات التعاون الع�سكري.

يف  الهولندية  ال�سفارة  باأعمال  القائم  اجلي�ش  قائد  والتقى 

امللحق  يرافقه   ،Han Mauruts Schaapveld ال�سّيد  لبنان 

العماد  توّجه  وقد   .Jan-Willem Mezger املقدم  الع�سكري 

التي  امل�ساعدات  الهولندية على  ال�سلطات  اإىل  بال�سكر  عون 

اآليات  من  عدًدا  ت�سّلمه  واآخرها  اللبناين،  للجي�ش  تقّدمها 

الإ�سعاف املجّهزة.

ا، ال�سفري امل�سري ال�سّيد نزيه النجاري  ومن زّوار قائد اجلي�ش اأي�سً

يرافقه امللحق الع�سكري العقيد وائل حممود زكريا، وال�سفري 

الكويتي ال�سّيد عبد العال القناعي يرافقه امللحق الع�سكري 

العميد الركن عادل العنزي، والقائم باأعمال ال�سفارة ال�سعودية 

�سالمة  العميد  الع�سكري  امللحق  يرافقه  البخاري  وليد  ال�سّيد 

تعزيز  و�سبل  العامة  الأو�ساع  البحث  تناول  وقد  امل�سلوخي، 

العالقات الثنائية.
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ال�سفرية الكنديةال�سفري الفرن�سي

ال�سفري الرو�سي

ال�سفري امل�سري

القائم باأعمال ال�سفارة ال�سعودية 

القائم باأعمال ال�سفارة الهولندية يف لبنان

ال�سفري الكويتي 



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 16383

ال���ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجل��ي�����ش،  ق��ائ��د  ا�ستقبل 

ال�سفرية  الأمريكي، يف ح�سور  الكونغر�ش  وفدين من 

 Rodney P. سّم الوفد الأول ال�سّيدين� .Elizabeth Richard
ال�سّيد  والثاين   ،Dutch Ruppersbergerو  Frelinghuysen
Harold Rogers. وبحث الوفدان يف الأو�ساع العامة يف لبنان 
للجي�ش  املقدمة  الع�سكرية  امل�ساعدات  وبرنامج  واملنطقة، 

اللبناين.

اخلا�سة  العمليات  قائد  لح��ق،  وق��ٍت  يف  ا�ستقبل  كما 

على   Raymond Thomas اجل��رنال  الأمريكية 

وتناول   ،Richard ال�سفرية  ح�سور  يف  مرافق  وفد  راأ�ش 

يف  ا  خ�سو�سً البلدين،  جي�سي  بني  التعاون  عالقات  البحث 

جمال تدريب الوحدات اخلا�سة وجتهيزها.

ويف ال�سياق نف�سه، التقى العماد عون، قائد القّوات الكندية 

ترافقه   Trevor Cadieux الأو�سط اجلرنال  ال�سرق  يف منطقة 

امللحق الع�سكري العقيد Mireille Gignac، ورئي�ش اأركان 

الدفاع الإيطايل اجلرنال Claudio Graziano على راأ�ش وفد 

قائد القّوات الكندية يف منطقة ال�سرق الأو�سط

وفدان من الكونغر�س الأمريكي

الوزير طارق اخلطيب

قائد العمليات اخلا�سة الأمريكية

... ووفوًدا ع�صكرية اأجنبية

... ووزراء

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش وزير البيئة طارق اخلطيب، ووزير 

يف  معهما  وبحث  �سقري،  اأمين  الإن�سان  حقوق  ل�سوؤون  الدولة 

الأو�ساع العامة والتطّورات الراهنة يف البالد.

كما التقى وزير الدفاع الوطني ال�سابق الأ�ستاذ �سمري مقبل.
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مرافق، وقائد العمليات امل�سركة يف قّوات الدفاع الأ�سرالية 

بالأعمال  القائم  ح�سور  يف   ،David Johnston الأم���ريال 

وامللحق   Gemma Huggins ال�سّيدة  الأ�سرالية  ال�سفارة  لدى 

.Buxton Christopher الع�سكري العقيد

كما ا�ستقبل وفًدا من املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة 

البحث  وتناول   ،Martijn Pluim ال�سّيد  برئا�سة   ICMPD
التعاون القائم يف جمال تاأهيل مراكز التدريب اخلا�سة باأفواج 

احلدود الرّبية.

رئي�س اأركان الدفاع الإيطايل على راأ�س وفد مرافق

وفد من املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة

الوزير ال�سابق �سمري مقبل

قائد العمليات امل�سرتكة يف قّوات الدفاع الأ�سرتالية

الوزير اأمين �سقري

... وامللحق الع�صكري امل�صري موّدًعا

ا�ستقبل قائد اجلي�ش امللحق الع�سكري امل�سري العقيد ح�سام 

الدين حم�سن علي ح�سن، يف زيارة وداعّية قّدم خاللها خلفه 

العقيد وائل حممود زكريا.



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 18383

النائب 

كاظم 

اخلري

النّواب 

اأمني وهبي، 

اأنطوان 

�سعد 

وهرني 

حلو

النائب 

دوري 

�سمعون

النائب 

خالد 

زهرمان

النائب 

خ�سر 

حبيب

النائب 

قا�سم 

ها�سم

النائب 

قا�سم 

عبد العزيز

النائب 

�سمري 

اجل�سر

... ونواًبا

وهبي،  اأم��ني  ال��ن��ّواب:  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

اأنطوان �سعد، هرني حلو، كاظم اخلري، قا�سم 

دوري  زه��رم��ان،  خالد  حبيب،  خ�سر  ها�سم، 

�سمعون، �سمري اجل�سر، قا�سم عبد العزيز، اإميل 

رحمة، زياد القادري، وليد خوري، بهّية احلريري، 

ع�سريان،  علي  ك��رم،  ف��ادي  جعجع،  �سريدا 
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النائب 

 وليد 

خوري

النائب 

اإميل

رحمة

النائب 

زياد 

القادري

النائب 

علي 

ع�سريان

النائب 

فادي 

كرم

النائب 

�سرتيدا 

جعجع

النائب 

بهّية 

احلريري

النائب 

ريا�ض 

رحال

النائب

هادي 

حبي�ض

هادي حبي�ض، وريا�ض رحال.

وقد ُبحثت خالل اللقاءات الأو�ضاع العامة يف 

البالد واآخر التطّورات.



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 20383

اللواء املتقاعد ابراهيم ب�سبو�ض

القا�سي رمزي نهرا

العماد املتقاعد جان قهوجي

... ووفَدين من عائالت الع�سكريني 

ال�سهداء واملخطوفني

�ضهداء  ع�ضكريي  عائالت  من  وفًدا  عون  العماد  التقى 

الع�ضكريني  عللائللالت  مللن  واآخلللر  الللبللارد،  نهر  معركة 

املخطوفني.

...ووفوًدا مهّنئة

اأّمت قيادة اجلي�ض وفوٌد قّدمت التهنئة للعماد عون يف منا�ضبة 

توّليه من�ضبه اجلديد، كما بحثت معه يف �ضوؤون خمتلفة.

من بني الزائرين: قائد اجلي�ض ال�ضابق العماد جان قهوجي، 

املدير العام ال�ضابق لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم ب�ضبو�ض، 

حمافظ ال�ضمال القا�ضي رمزي نهرا على راأ�ض وفد مرافق، وفد 

اجلامعة  رئي�ض  اللبنانية،  امل�ضّلحة  القوى  قدماء  رابطة  من 

اللبنانية الدكتور فوؤاد اأيوب، ووفد من نقابة ال�ضحافة برئا�ضة 

... ومدير عام اجلمارك 

بدري  ال�ضّيد  اجلمارك  عام  مدير  عون  العماد  ا�ضتقبل 

التعاون  البحث  وتناول  املديرية،  من  وفد  راأ�ض  على  �ضاهر 

والتن�ضيق امل�ضرتك بني املوؤ�ض�ضتني.

وفد من عائالت الع�سكريني ال�سهداء 

وفد من عائالت الع�سكريني املخطوفني 
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وفد من رابطة قدماء القوى امل�سّلحة اللبنانية

وفد من نقابة ال�سحافة

ال�سّيد منري الدويدي مع وفد مرافق

وفد من نادي Hoops الريا�سي

الدكتور فوؤاد اأيوب

املطران حنا علوان واملطران بول�ض عبد ال�ساتر

ال�سّيد جو حبيقة على راأ�ض وفد

النقيب عوين الكعكي.

ومن ال�ضخ�ضيات الدينّية، النائب البطريركي العام املطران 

حنا علوان والنائب البطريركي لرعية اإهدن - زغرتا املطران 

بول�ض عبد ال�ضاتر.

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  عون  العماد  ا�ضتقبل  نف�ضه،  ال�ضياق  ويف 

�ضركة �ضوليدير ال�ضّيد منري الدويدي مع وفٍد مرافق، رئي�ض حزب 

الوعد ال�ضّيد جو حبيقة، ووفًدا من نادي Hoops الريا�ضي.







ا�ضتقبل قائد اجلي�ض العماد 

يف  مكتبه  يف  عون،  جوزاف 

الريزة، امللحقني الع�ضكريني 

برئا�ضة  والأجلللانلللب  الللعللرب 

عللملليللد اللللرابلللطلللة امللللللحللق 

العميد  الإيطايل  الع�ضكري 

 ،Pier Luigi Monteduro
منّظمة  ممّثلي  جانب  اإىل 

الأمم  وقّوات  الهدنة  مراقبة 

لبنان  يف  املللوؤقللتللة  املللتللحللدة 

وم�ضاعديهم.

باأع�ضاء  عون  العماد  رّحب 

املهّمات  عر�ض  ثللّم  الللوفللد، 

جمال  يف  ا  خ�ضو�ضً اجلي�ض  يوؤديها  التي  والأمنية  الدفاعية 

حماربة الإرهاب والتزام تنفيذ القرار 1701، كما عر�ض روؤيته 

لتعزيز التعاون الع�ضكري مع اجليو�ض ال�ضديقة، بالإ�ضافة اىل 

الأو�ضاع العامة يف لبنان والتحديات التي متّر بها املنطقة.

اليوم  بكم  األتقي  فيها:  قال  كلمة  عون  العماد  واألقى 

متثيل  خري  كممّثلني  اجلامعة،  ال�ضورة  بهذه  الأوىل  للمّرة 

عن جيو�ضكم وقّواتكم امل�ضّلحة ال�ضديقة يف لبنان. واأغتنم 

اإىل  والتقدير  بال�ضكر  لأتوّجه  هذا،  التعارف  لقاء  منا�ضبة 

�ضلطات بلدانكم وقادة جيو�ضها، ولأوؤّكد اأمامكم احلفاظ 

تطوير  على  وال�ضهر  مًعا،  حّققناها  التي  الإجنلللازات  على 

يف  ي�ضهم  مبا  املجالت،  خمتلف  يف  بيننا  التعاون  عالقات 

خدمة جيو�ضنا وتاأمني امل�ضالح امل�ضرتكة لأوطاننا.

اأهاًل و�ضهاًل بكم يف قيادة اجلي�ض اللبناين، ودائًما يف ربوع 

وطنكم الثاين لبنان.

يف  دوركم  اإنَّ  الأعللزاء،  ال�ضباط  اأّيها  اجلي�ض:  قائد  واأ�ضاف 

وجيو�ضكم  اللبناين  اجلي�ض  بني  والتعاون  الثقة  روابط  تعزيز 

ال�ضديقة، هو دور ل ي�ضتهان به على الإطالق، فاأنتم تعاي�ضون 

عن  وتتابعون  به،  املحيطة  والظروف  لبنان  اأو�ضاع  قرب  عن 

اجلي�ض،  بها  يقوم  التي  والأمنية  الدفاعية  املهّمات  كثب 

وحاجاته  اإمكاناته  عن  ف�ضاًل  يواجهها،  التي  والتحديات 

اأّنكم  كّله،  ذلك  من  والأهللم  التحديات.  تلك  ملواجهة 

ال�ضعب  اإرادة  من  املنبثقة  عقيدته  اأّن  املعرفة،  متام  تعرفون 

اللبناين، تتمحور حول حماية لبنان و�ضمان اأمنه وا�ضتقراره، 

اأّي  يف  يكن  مل  فجي�ضنا  الدولية.  ال�ضرعية  قللرارات  والتزام 

دائًما  كان  بل  اأحد،  على  العتداء  موقع  يف  الأيام  من  يوٍم 

و�ضيادته  الوطن  تراب  عن  ال�ضلب  الدفاع  موقع  يف  و�ضيبقى، 

للجي�ض  م  ُيقدَّ دعم  اأّي  فللاإّن  هنا،  من  وا�ضتقالله.  وحريته 

اللبناين هو يف مكانه ال�ضحيح، ول بّد اأن يرتك انعكا�ضاته 

الإيجابية على ال�ضتقرار الإقليمي والدويل.

العامل يف هذه  يواجهه  الذي  الأكرب  اإّن اخلطر  قائاًل:  وتابع 

الذي  الإرهاب  خطر  هو  للجميع،  وا�ضًحا  بات  كما  املرحلة 

عت ن�ضاطاته الإجرامية لت�ضمل العديد من القارات والدول،  تو�ضّ

�ضلًبا على  وانعك�ض  والفو�ضى  الإرباك  �ضّبب الكثري من  ما 

امل�ضتهدفة.  املجتمعات  يف  والقت�ضادي  الجتماعي  ال�ضتقرار 

البعيد  املدى  على  الظاهرة  لهذه  العميقة  املعاجلة  اأّن  ومع 

ا�ضرتاتيجية  و�ضع  بغية  والتاريخ،  للذات  مراجعًة  تتطّلب 

واإعالمية م�ضاّدة للفكر الإرهابي الإلغائي،  فكرية وثقافية 

على  املتاحة  الو�ضيلة  يبقى  والأمني  الع�ضكري  احلّل  فللاإّن 

وحتطيم  الإرهابيني  اإرادة  ك�ضر  بهدف  وذلك  القريب،  املدى 

م�ضاريعهم وخمّططاتهم  باأّن  ي�ضعرون  وجعلهم  معنوياتهم، 

التدمريية غري قابلة للحياة وم�ضريها الف�ضل املحّتم.

ونحن نرى اأّن ت�ضافر اجلهود الدولية ملحاربة هذه الظاهرة، قد 

والدليل  و�ضوريا،  العراق  يف  ا  خ�ضو�ضً امللمو�ضة  ثماره  يعطي  بداأ 

على ذلك انح�ضار مناطق �ضيطرة الإرهابيني وتراجع نفوذهم 

ن�ساطات 

القائد

العدد 24383

قائد اجلي�ش ي�ستقبل امللحقني الع�سكريني وممّثلي منّظمة مراقبة الهدنة وقّوات الأمم املّتحدة املوؤقتة
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وفقدانهم زمام املبادرة يف العمليات الع�ضكرية.

لالإرهاب  الت�ضّدي  يف  بقّوة  اجلي�ض  جنح  فقد  لبنان،  يف  اأّما 

وذلك  الإقليمية،  ال�ضراعات  اأتللون  يف  البالد  زّج  من  ومنعه 

بف�ضل الكفاءة القتالية للجي�ض والتفاف ال�ضعب حوله وعدم 

وجود اأي بيئة حا�ضنة لالإرهاب، اإىل جانب الدعم الع�ضكري 

النوعّي الذي قّدمه العديد من الدول ال�ضديقة.

يواجهه هو وجود  زال وطننا  الذي ما  الكبري  التحّدي  اأّن  اإّل 

نحو مليون وخم�ضمئة األف نازح �ضوري على اأر�ضه، وما يرتّتب 

على ذلك من اأعباٍء اقت�ضادية واجتماعية واأمنية تفوق طاقة 

هذا الوطن.

نا الأكيد على التعامل بروح الأخوة والإن�ضانية مع  اإّن حر�ضَ

اأمكننا  حيث  م�ضاعدتهم  يف  وامل�ضاهمة  النازحني،  هوؤلء 

القانون، ومنع  يوازيه �ضهرنا على منع خروجهم على  ذلك، 

خطًرا  ي�ضّكل  مبا  جتّمعاتهم  اإىل  الت�ضّلل  من  الإرهابيني 

وجميع  عموًما،  الوطني  والأمن  الع�ضكرية  الوحدات  على 

التدابري والإجراءات الأمنّية التي يّتخذها اجلي�ض، اإّنا ت�ضّب 

يف هذا الإطار ل اأكرث ول اأقّل. 

وختم العماد عون قائاًل: 

العهد اجلديد بقيادة فخامة رئي�ض اجلمهورية  اإّن تطلعات 

ال�ضري قدًما بور�ضة النهو�ض القت�ضادي  العماد مي�ضال عون يف 

الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  على  حتّتم  البالد،  يف  الإداري  والإ�ضالح 

خالل  من  وذلك  التطّلعات،  هذه  ملواكبة  اجلهود  م�ضاعفة 

وال�ضتعداد  الداخلي،  الأمني  ال�ضتقرار  على  احلفاظ  اأولوية 

التنظيمات  مواجهة  يف  �ضواء  احلللدود،  عن  للدفاع  الدائم 

جنوًبا،  الإ�ضرائيلي  العدو  مواجهة  يف  اأو  �ضرًقا،  الإرهابية 

والبحرية،  والرّبية  اجلّوية  خروقاته  يف  اإمعانه  ظّل  يف  ا  خ�ضو�ضً

وتهديداته امل�ضتمّرة للبنان وحماولته املتكّررة و�ضع اليد على 

ق�ضم من ثروات مياهنا البحرية. فمع التزامنا الكامل تنفيذ 

الدولية حفاًظا على  القّوات  الوثيق مع  بالتعاون   ،1701 القرار 

ا�ضتقرار هذه املنطقة، ل ميكن اأن نفّرط قيد اأنلة ب�ضيادتنا 

الوطنية وبحقوق لبنان يف اأر�ضه ومياهه وثرواته الطبيعية.

اإّن لقاءاتنا �ضتتوا�ضل بالتاأكيد، ولدينا كامل الإرادة والعزم 

جيو�ضنا،  بني  والتعاون  التوا�ضل  ج�ضور  من  املزيد  اإقامة  على 

واإيّن على ثقة تاّمة باأّنه من خالل هذه الروحية نكون اأوفياء 

التزام  على  مًعا  اأق�ضمنا  التي  امل�ضرتكة  ولر�ضالتنا  لأوطاننا 

معانيها وحتقيق اأهدافها النبيلة.

با�ضم  كلمة   Monteduro العميد  األقى  جهته،  من 

باأو�ضاعها،  اهتمامه  العماد عون على  الرابطة، �ضكر فيها 

التي  اجليو�ض  مع  التعاون  عالقات  توثيق  على  وحر�ضه 

اجليو�ض  هذه  موا�ضلة  موؤّكًدا  الرابطة،  اأع�ضاء  اإليها  ينتمي 

و�ضلطات بالدها توفري الدعم القوي للجي�ض اللبناين يف حربه 

عللى  للحفللاظ  املبذولللة  جهللوده  وم�ضانللدة  الإرهللاب،  على 

ا�ضتقلرار لبنان.



من جرود عر�سال: وا�سلوا �سرب 

جتّمعات الإرهابيني واأوكارهم 

جوزاف  العماد  اجلي�ض  قائد  تفّقد 

املنت�ضرة  الع�ضكرية  الوحدات  عون 

جللال يف  عللر�للضللال، حيث  جلللرود  يف 

واّطلع  املتقّدمة،  القتالية  مراكزها 

ملواجهة  امليدانية  اإجراءاتها  على 

املجموعات الإرهابية واحلفاظ على 

العماد  نللّوه  وقللد  املنطقة.  ا�ضتقرار 

والع�ضكريني  ال�ضباط  بجهود  عون 

اأمن  على  للحفاظ  وبت�ضحياتهم 

ت�ضّلل  ومنع  احلدود،  و�ضبط  املنطقة 

موا�ضلة  على  م�ضّدًدا  الإرهابيني، 

�للضللرب جتللّمللعللاتللهللم واأوكلللارهلللم، 

اأو حتّرك  اأنواع الأ�ضلحة لأي ن�ضاط  والت�ضّدي الفوري مبختلف 

احلدود  عن  الدفاع  مهّمة  تالزم  اإىل  لفت  كما  به.  يقومون 

ال�ضرقية يف مواجهة التنظيمات الإرهابية مع مهّمة الدفاع 

لأّنهما  الإ�ضرائيلي،  العدّو  مواجهة  يف  اجلنوبية  احلدود  عن 

ينعك�ضان مبا�ضرة على مهّمة حفظ الأمن يف الداخل، واأ�ضار 

اإىل اأّن احتدام الأزمات الإقليمية بفعل �ضراع الإرادات وت�ضابك 

البقاء  يحّتم على اجلي�ض  املنطقة،  اأر�ض  فوق  الدولية  امل�ضالح 

اجلي�ض يف هذه  اأولوية  اأّن  موؤّكًدا  اجلهوزية،  درجات  اأعلى  يف 

�ضيت�ضّدى  واأّنه  الوطني،  ال�ضتقرار  الدقيقة هي حماية  املرحلة 

بكّل حزم لأّي اإخالٍل بالأمن.

على  الو�ضع  اأّن  اإىل  احلدودية  املناطق  اأهايل  مطمئًنا  وختم 

اإىل  �ضيبقى  الذي  للجي�ض،  الكاملة  ال�ضيطرة  حتت  احلللدود 

اأثمان  مللن  ذلللك  كّلفه  مهما  عنهم،  و�ضيذود  جانبهم 

وت�ضحيات.

جوالت 

القائد

العدد 26383

اأربع جوالت لقائد اجلي�ض والر�سالة واحدة:

اجلهوزية يف اأعلى درجاتها ول مالذ اآمًنا لالإرهابيني يف لبنان

عن  الدفاع  مهّمة  تالزم  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  اأّكد 

احلدود ال�سرقية يف مواجهة التنظيمات الإرهابية مع مهّمة الدفاع 

على  م�سدًدا  الإ�سرائيلي،  العدّو  مواجهة  يف  اجلنوبية  احلدود  عن 

موا�سلة �سرب جتّمعات الإرهابيني واأوكارهم، والت�سّدي بكّل حزم 

لأّي اإخالٍل بالأمن.

كالم العماد عون جاء خالل عّدة جولت تفّقد خاللها الوحدات 

والكّلية  �سيدا،  ومنطقة  عر�سال،  جرود  يف  املنت�سرة  الع�سكرية 

احلربية وفوج املغاوير.

... ومن �سيدا: ال�ستقرار من م�سلحة اجلميع

الع�ضكرية  الوحدات  اجلي�ض  قائد  العماد  تفّقد  كذلك، 

املنت�ضرة يف مدينة �ضيدا وحميط خمّيم عني احللوة، حيث جال 

يف مراكزها واّطلع على اإجراءاتها املّتخذة للحفاظ على اأمن 

املدينة وجوارها.

التدابري  تكثيف  اإىل  الوحدات  قادة  عون  العماد  دعا  وقد 

الأمنية، ل �ضّيما يف حميط املخّيم واملعابر املوؤدية اإليه، حلماية 

املواطنني ومنع ت�ضّلل اخلارجني على القانون، واأّكد اأّن اجلي�ض 

اأو  الع�ضكرية،  املراكز  يطال  ا�ضتهداف  اأّي  على  بحزم  �ضريّد 

لنقل  حماولة  واأّي  باملخّيم،  املحيطة  ال�ضكنّية  التجّمعات 

املقبول  غري  من  اأّنلله  اإىل  لفًتا  خارجه،  اإىل  ال�ضتباكات 

ا�ضتمرار القتتال العبثي الذي تفتعله بني احلني والآخر عنا�ضر 

اإرهابية ومتطّرفة، كونه يعّر�ض �ضالمة الفل�ضطينيني واأهايل 

الأماكن املجاورة للمخّيم للخطر املبا�ضر، ما ينعك�ض �ضلًبا 

على احلياة القت�ضادية واملعي�ضية ملنطقة �ضيدا.

واأ�ضاف: اإّن اأمن املخّيمات الفل�ضطينية واأّي بقعة من الأرا�ضي 

فاإّن  وبالتايل  ال�ضامل،  الوطني  الأمن  من  جزء  هو  اللبنانية 

من م�ضلحة اجلميع الإ�ضهام يف حماية ال�ضتقرار، وذلك من 

خالل عدم اإيجاد اأي مالذ اآمٍن لالإرهابيني واملطلوبني للعدالة، 

والتعاون مع اجلي�ض والقوى الأمنية لإلقاء القب�ض عليهم.
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الكّلية  يف  جولته  وخللالل 

احلربّية، التقى العماد جوزاف 

الثالثة،  ال�ضنة  ال�ضباط يف  عون التالمذة 

يف ح�ضور قائد الكّلية واملدّربني.

الكّلية  بللدور  عللون  العماد  نللّوه  وقللد 

التعليمية  كوادرها  وبجهود  احلربية 

التدريب  اأهمّية  على  م�ضّدًدا  والإداريللة، 

والبدنّية  والتكتّية  التقنّية  باأنواعه 

الكّلية  ويف  اجلي�ض عموًما  واملعنوّية يف 

اإعللداد  يتّم  حيث  ا،  خ�ضو�ضً احلربية 

الذين  التالمذة  ودعللا  امل�ضتقبل.  قللادة 

اإىل  قليلة،  اأ�ضهر  بعد  �ضيتخّرجون 

الع�ضكرية ويف  واملبادئ  بالقيم  ن  التح�ضّ

قناعة  فعل  الذي هو  الن�ضباط  مقّدمها 

على  العمل  اإىل  دعاهم  كما  والتزام، 

والثقافية  الع�ضكرية  قدراتهم  تطوير 

عاٍل  م�ضتوى  على  ليكونوا  با�ضتمرار، 

من املهنية والحرتاف.

ويف ثكنة فوج املغاوير يف روميه، تفّقد 

العماد عون قيادة فوج املغاوير ووحداته، 

التدريبية  نلل�للضللاطللاتلله  علللللى  فللاّطلللللع 

اجتمع  ثلللّم  الللعللمللالنلليللة،  ومللهللّمللاتلله 

بال�ضباط والع�ضكريني منّوًها بجهودهم 

ال�ضريع  للتدّخل  الدائمة  وجهوزّيتهم 

والفاعل، م�ضّدًدا على تكثيف التدريب 

اأداء  م�ضتوى  لرفع  والحلللرتايف  النوعي 

الوحدات القتالية، 

لأّي  وا�ضتخدامها 

عللتللاد  اأو  �للضللالح 

يت�ضّلمه  جللديللد 

اجللليلل�للض مبللهللارة 

واإنتاجية  عالية 

ق�ضوى.

واأّكلللللد الللعللمللاد 

الو�ضع  اأّن  عللون 

البالد  يف  الأمللنللي 

الكاملة  ال�ضيطرة  حتللت 

للجي�ض، لفًتا اإىل اأّن العملية 

اجلي�ض  من  قللّوة  نّفذتها  التي  النوعّية 

بلدة  يف   )2017-4-22 ال�ضبت  )فللجللر 

مالذ  ل  اأّن  اأخللرى،  مللّرة  تثبت  عر�ضال، 

لبنانية،  منطقة  اأّي  يف  لالإرهابيني  اآمًنا 

اأّي  ر�ضد  على  قللادرة  اجلي�ض  عيون  واأن 

اأو ن�ضاط اإرهابي والت�ضّدي له ب�ضورة  وجود 

فورية.

ك  وختم داعًيا الع�ضكريني اإىل التم�ضّ

جانب  اإىل  والبقاء  والن�ضباط  باملناقبية 

ملواكبة  الدائم  وال�ضتعداد  املواطنني، 

وال�ضتحقاقات  الللتللطللّورات  خمتلف 

املرتقبة.

من الكّلية احلربّية وفوج املغاوير: ا�ستمّروا يف تطوير قدراتكم



ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان

العدد 28383

رئي�ش الأركان ي�ستقبل �سخ�سيات ووفوًدا

مدير  ماّلك،  حامت  الركن  اللواء  الأركان  رئي�ض  ا�ضتقبل 

البحري  العقيد  القرب�ضي  الدفاع  لوزير  الع�ضكري  الأركللان 

امللحق الع�سكري امل�سري مدير االأركان الع�سكري لوزير الدفاع القرب�سي

النائبان اأنطوان �سعد واأمني وهبي

رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة �سوليدير مع وفد

الوزير اأمين �سقري

وفد من م�سايخ طائفة املوّحدين الدروز
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القائم بني اجلي�ضني  التعاون  Costas Fitiris، وبحث معه يف 
اللبناين والقرب�ضي.

امل�ضري  الع�ضكري  امللحق  مللاّلك  الركن  اللواء  وا�ضتقبل 

العقيد ح�ضام الدين حم�ضن علي ح�ضن، يف زيارة وداعّية قّدم 

خاللها خلفه العقيد وائل حممود زكريا.

حقوق  ل�ضوؤون  الدولة  وزير  الأركان  رئي�ض  ا�ضتقبل  كذلك، 

الإن�ضان اأمين �ضقري، والنائبني اأنطوان �ضعد واأمني وهبي، وبحث 

معهم يف الأو�ضاع العامة يف البالد واآخر التطّورات.

والتقى اللواء الركن ماّلك وفًدا من م�ضايخ طائفة املوّحدين 

رئي�ض  مكارم،  غاندي  ال�ضيخ  املذهب  قا�ضي  برئا�ضة  الللدروز 

وفد،  مع  الدويدي  منري  ال�ضّيد  �ضوليدير  �ضركة  اإدارة  جمل�ض 

رئي�ض بلدية �ضبعا واحتاد بلديات العرقوب ال�ضّيد حممد �ضعب 

مي  ال�ضّيدة  ماراتون  بريوت  جمعّية  رئي�ضة  مرافق،  وفد  مع 

وال�ضّيدين �ضامر احلاّلب  �ضّيا،  الفّنان عفيف  خليل مع وفد، 

رئي�ض بلدية �سبعا واحتاد بلديات العرقوب مع وفد مرافقوهادي اأبو احل�ضن.

الفّنان عفيف �سّيا مع وفد

ال�سّيد هادي اأبو احل�سن

وفد من جمعّية بريوت ماراتون

ال�سّيد �سامر احلاّلب مع وفد







  من 

امليدان

العدد 32383

اجلي�ض 

يوا�سل ال�سرب 

خلف خطوط 

االإرهابيني

روؤو�ش كبرية 

تتدحرج 

واحلبل 

على اجلّرار

كثرية.  اأ�للضللراًرا  اجلللرود  �ضخور  حتفظ 

كما  �ضم�ض،  كللل  اإ�للضللراقللة  وت�ضهد 

اأجنحة كل ليل، بطولت وحكايات، 

لن  الرواية  اأن  غري  ما،  يوًما  حتكى  قد 

ت�ضتطيع الإحاطة بالتفا�ضيل كلها.

يف  كما  وبعلبك،  عر�ضال  جللرود  يف 

العطاء  نبتات  تكرب  اأخلللرى،  مناطق 

وبدمائهم،  الع�ضكريني  بعرق  املللروّيللة 

ا  بع�ضً مبدًدا  والأمن  الأمل  �ضياج  ويزدهر 

من هموم العي�ض الكثرية.

العا�ضرة  الللذكللرى  يف  ونللكللون  اأيلللام، 

تلك  �ضهداء  دماء  البارد،  نهر  ملعركة 

به  يكتب  ملللداًدا  زاللللت  مللا  املعركة 

رفاقهم �ضطوًرا من العطاء، كما كتب 

من قبلهم بدماء الأ�ضالف وت�ضحياتهم.

�ضد  حربه  �ضيوا�ضل  باأنه  اجلي�ض  وعَد 

الإرهابيني و�ضوًل اإىل ا�ضتئ�ضال جذورهم 

اخلبيثة، مهما كّلفه ذلك من اأثمان. 

�ضاأنه  عليه  كان  ما  وهللذا  ووفللى،  وعد 

و�ضواها،  طرابل�ض  اإىل  عربا  من  دائًما. 

عر�ضال  يف  اجلللللرود  جلللرود  اإىل  و�للضللوًل 

والأبرز، يف هذه  الأهم  اأن  وبعلبك. غري 

املواجهة الطويلة مع عدو تنت�ضر خالياه 

اأنللحللاء  خمتلف  يف  خبيث  كللمللر�للض 

هو  املوجعة،  �ضرباته  وي�ضرب  الللعللامل، 

املهمة  واخلللربة  العالية  الكفاءة  تلك 

التي متّيز بها جي�ضنا، وهو ما زال يوا�ضل 

تطويرها.

فمن اإحباط حلم »الإمارة الإرهابية« 

اأوكللار  مهاجمة  اإىل  ودفنه،  لبنان  يف 

الإرهابيني وال�ضرب خلف خطوطهم يف 

والنظافة،  اجلراأة  بالغة  نوعية  عمليات 

نّفذها  التي  الدهم  عملية  بينها  ومن 

عن  واأ�ضفرت   )2017/4/22( عر�ضال  يف 

الإرهابي  »داعلل�للض«،  اأمللراء  اأحللد  مقتل 

 10 واعللتللقللال  امللي�ض،  ح�ضن  اللل�للضللوري 

يف  اإ�ضابة  اأي  دون  من  اآخرين،  اإرهابيني 

�ضفوف القوة املداهمة.

اأعقبتها،  العملية، كما  �ضبقت هذه 

و�ضوف تعقبها، عمليات اأخرى مماثلة.

توقفهم  ومل  الع�ضكريون،  يتعب  مل 

�ضعوبات، اأو حتول دون حتقيق اهدافهم 

توقيف 

10 اإرهابيني 

يف بلدة 

عر�سال

نّفذت  اجلي�ض  من  قوة  اأّن   ،2017/4/22 يف  التوجيه  مديرية   - اجلي�ض  قيادة  اأعلنت 

عملية دهم �ضريعة وخاطفة يف بلدة عر�ضال، اأ�ضفرت عن توقيف 10 اإرهابيني خطريين 

كانوا قد ت�ضّللوا اإليها يف اأوقات �ضابقة، من دون ت�ضجيل اأي اإ�ضابات يف �ضفوف عنا�ضر 

القوة املداهمة.

ويف بيان لحق، اأو�ضحت اأّن هذه القوة تعّر�ضت خالل العملية لإطالق نار من جانب 

»داع�ض«  لتنظيم  ال�ضرعي  الأمري  مقتل  اإىل  اأّدى  ما  باملثل،  فرّدت  الإرهابية،  العنا�ضر 

ال�ضوري ح�ضن امللي�ض، وهذا الأخري كان قد �ضارك مع  الإرهابي يف منطقة القلمون 

الداخلي  الأمن  قوى  مبنى  واقتحام  اجلي�ض  مراكز  امل�ضّلحة يف مهاجمة  املجموعات 

وخطف ع�ضكريني يف بلدة عر�ضال بتاريخ 2014/8/2. 

وت�ضتمر التحقيقات مع املوقوفني وهم ال�ضوريون: فوزي حممد ال�ضحلي، عالء خليل 

ال�ضحلي  فوزي  اأحمد  ح�ضيان،  الكرمي  عبد  عبدالله  ميمان،  ح�ضن  اأحمد  احللبي، 

اأمني  الفليطي،  ديب  الفليطي، ح�ضني  ديب  وائل  واللبنانيون:  ال�ضحلي؛  فوزي  وحممد 

حممد حمّيد وحممود ديب الفليطي.
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عقبات.

لن يرتاجع اجلي�ض عن الإم�ضاك مبن 

ع�ضكرييه،  بدماء  اأياديهم  تلّطخت 

ا�ضتهدفت  اأبللريللاء  مواطنني  بللدمللاء  اأو 

الللتللفللجللريات الإرهلللابللليلللة اأحلليللاءهللم 

و�ضوارعهم.

ولن يتهاون يف مالحقة من يتحّينون 

من  القبيحة  وجوههم  لإظهار  الفر�ض 

جديد.

�ضيتابع ت�ضديد �ضرباته يف عمق اأعماق 

بروؤو�ضهم  ومي�ضك  الإرهابيني،  اأوكللار 

واحًدا تلو الآخر.

يف  منهم  الكثريين  ا�ضطاد  وكما 

�ضي�ضطاد  اأخلللرى،  اأمللاكللن  ويف  اجلللرود 

بعد،  الق�ضا�ض  يطله  مل  ومللن  املللزيللد، 

ف�ضوف يطاله، واإن بعد حني.

الذي كان جمرد ذكر  امللي�ض  ح�ضني 

اآخر  لي�ض  الرعب يف عر�ضال،  يثري  ا�ضمه 

�ضوف  كثريون،  �ضبقه  وكما  ال�ضبحة. 

ا كثريون. يعقبه اأي�ضً

حثيثة،  واملللتللابللعللة  م�ضتمر  الللر�للضللد 

اإىل  تقود  والتحقيقات  كرث،  املوقوفون 

اأوكار كثرية، واحلبل على اجلرار...

واملتابعة،  والر�ضد  املواجهة  مللوازاة  ويف 

التطور،  يف  جللنللودنللا  كللفللاءة  ت�ضتمر 

بني  ومن  بقدراتهم.  ثقتهم  وكذلك 

والثقة، حتويل  موؤ�ضرات هاتني الكفاءة 

قتالية  طوافات  اإىل  »البوما«  مروحيات 

ر�ضا�ضة كانت  جمهزة ب�ضواريخ ومدافع 

هانرت«  »الهوكر  لطائرات  الأ�ضا�ض  يف 

التي خرجت من اخلدمة.

يف  فعاليتها  اأثبتت  الطوافات  هللذه 

�ضرب جتّمعات لالإرهابيني بعد اأقل من 

يومني على عملية عر�ضال.

جهد ومثابرة، كفاءة عالية، �ضجاعة 

الإمكانات  ا�ضتخدام  يف  ومتّر�ض  نادرة، 

ا،  واأي�ضً الللظللروف...  خمتلف  ومواجهة 

ورمبا قبل كل ذلك، ويف اأ�ضا�ضه، اإميان 

جي�ضنا بر�ضالته.

»العوايف يا جي�ضنا، العوايف يا وطن«.

التحرير





ثالثي  اجتماع   )2017/4/20 )بتاريخ  الناقورة  راأ�س  يف  ُعقد 

اجلرنال  لبنان  يف  املوؤقتة  املّتحدة  الأمم  ق��ّوات  قائد  برئا�سة 

مايكل بريي، وح�سور وفد من �سباط اجلي�س اللبناين برئا�سة 

الركن  العميد  القّوات  هذه  لدى  اللبنانية  احلكومة  ق  من�سّ

حممد جانبيه.

وق�����د ع���ر����س اجل���ان���ب 

اللبناين اخلروقات التي قام 

بها العدّو الإ�سرائيلي يف الفرتة الأخرية، ومن بينها خرق جّوي 

نّفذته اإحدى طّوافاته فوق مزرعة ب�سطرة، وزرع جهاز جت�س�س 

مقابل بلدة مي�س اجلبل والذي يدخل �سمن منظومة التج�س�س 

الإ�سرائيلية املنت�سرة على طول اخلط الأزرق.

اإعداد: نينا عقل خليل

جي�شنا
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العميد الركن 

اأنطوان �صليمان من�صور 

مديًرا للمخابرات

بناًء على اقرتاح املجل�س الع�سكري يف جل�سته التي عقدها 

ُعّي  الوطني،  الدفاع  وزير  موافقة  وبعد   ،2017/4/11 بتاريخ 

يف  للمخابرات  مديًرا  من�سور  �سليمان  اأنطوان  الركن  العميد 

اجلي�س. 

وقد عّممت مديرية التوجيه يف قيادة اجلي�س ال�سرية الذاتّية 

للعميد الركن من�سور. 

• من مواليد 1962/12/8 يف بلدة احلو�س – را�سيا. 
• تطّوع يف اجلي�س ب�سفة تلميذ �سابط بتاريخ 1984/1/9.

• ُرّقي اإىل رتبة مالزم اعتباًرا من 1986/8/1، وتدّرج يف الرتقية 
حتى رتبة عميد ركن اعتباًرا من 2014/7/1.

الّلغتي  وُيتقن  الع�سكرية،  العلوم  يف  اإج���ازة  حائز   •
الإنكليزية والفرن�سية.

املّتحدة  الوليات  ويف  الداخل،  يف  درا�سية  دورات  عّدة  تابع   •
املخابرات  جمايل  يف  ا  خ�سو�سً اأخرى،  ودول  وفرن�سا  الأمريكية 

ومكافحة الإرهاب.

• توىّل وظائف قيادّية خمتلفة.
• حائز:

 - و�سام احلرب.

 – و�سام الوحدة الوطنية.

 – و�سام فجر اجلنوب.

ية.  - و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الف�سّ

 - و�سام ال�ستحقاق اللبناين من الدرجتي الثانية والثالثة.

 – و�سام الأرز الوطني من رتبتي فار�س و�سابط.

 – و�سام مكافحة الإرهاب.

- تنويه العماد قائد اجلي�س �سبع مّرات.

- تهنئة العماد قائد اجلي�س 23 مّرة.

_ تهنئة قائد القطعة. 

• متاأهل وله خم�سة اأولد.

طوافة للعدّو خرقت الأجواء وزرع جهاز جت�ص�ساجتماع الناقورة



الركن  اللواء  الأرك��ان  رئي�س  تراأ�س 

حامت ماّلك ممّثاًل قائد اجلي�س العماد 

ال��دورة  تخريج  احتفال  ع��ون،  ج��وزاف 

الرتباء  التالمذة  من  والع�سرين  الثانية 

ثكنة   - التعليم  معهد  يف  اأُقيم  الذي 

يف  وذل���ك  بعلبك،   - م��ّك��ي  حم��م��د 

ح�سور �سخ�سيات وعدد من كبار �سباط 

الكربى،  الوحدات  وقادة  قيادة اجلي�س، 

الأمنية،  الأجهزة  خمتلف  من  و�سباط 

واأفراد عائالت املتخّرجي.

ال�سهداء،  ون�سيد  ال��وط��ن��ي  الن�سيد 

فت�سليم بريق املعهد اإىل التالمذة الرتباء 

يف ال�سنة الثانية، واإعالن رئي�س الأركان 

ت�سمية الدورة با�سم املعاون ال�سهيد نبيل 

واأداء  ال�سهادات  ت�سليم  قبل  �سليم، 

الق�سم. 

الركن ماّلك كلمة  اللواء  األقى  وقد 

قائد اجلي�س يف املنا�سبة، ومّما جاء فيها:

متما�سكة  �سفوًفا  اليوم  تتخّرجون 

بكم  ي�سمخ  املر�سو�س،  كالبنيان 

اأن جنحتم يف  وت�سمخون به، بعد  العلم 

الأ�سعب،  الذات وهو  ال�سباق مع  اختبار 

�سباق تروي�س النف�س واجل�سد على حتّمل 

التدريب  واأع��ب��اء  وامل�سّقات،  امل�ساعب 

اإىل  انتمائكم  تاأكيد  و�سباق  الطويل، 

الع�سكرية،  للموؤ�س�سة  وولئكم  الوطن 

ول  �سّكلت  التي  العريقة  املوؤ�س�سة  هذه 

وا�ستقالله،  و�سيادته  وحدته  �سمان  تزال 

اإليه  يركن  ال��ذي  الوطني  والحتياط 

اللبنانيون.

الع�سكري،  اجل�سم  من  اأنتم  واأ�ساف: 

يك�سبه  الذي  املحّرك  الع�سب  مبنزلة 

القّوة واملناعة والتما�سك، وميّده بالطاقة 

واحليوية والن�ساط...

لأّنكم  باأنف�سكم  فخورين  كونوا 

عروق  يف  الناب�س  الفتّي  ال��دم  اأ�سبحتم 

ولأنكم  وعنفواًنا...  ا  حما�سً اجلي�س 

بالتحديد،  املرحلة  هذه  ويف  اأ�سبحتم، 

اأن  ا�ستطاع  ال��ذي  اجلي�س  م��ن  ج���زًءا 

من  لبنان  يحمي 

ح��رائ��ق احل���روب 

الإق��ل��ي��م��ي��ة... 

ولأن������ّ�������ك������م 

����س���ت���ن�������س���ّم���ون 

ع�����ّم�����ا ق���ري���ب 

رف��اق��ك��م  اإىل 

امل���ن���ت�������س���ري���ن 

ع���ل���ى ام����ت����داد 

الوطن،  م�ساحة 

نهم  كو ر �ست�سا و

م��وا���س��ل��ة احل��رب 

ع��ل��ى الإره�����اب، 

واجل������ه������وزي������ة 

الكاملة ملواجهة 

ترتّددوا  فال  الإ�سرائيلي.  العدو  يبّيته  ما 

لترّبوا  النبيل،  واجبكم  اأداء  يف  حلظة 

ال�سهداء  اأم��ان��ة  وحت��ف��ظ��وا  بالق�سم، 

واجلرحى الأبطال...

املتخّرجي:  اأه��ايل  اإىل  متوّجًها  وقال 

هذه  منذ  ال��ذي��ن  باأبنائكم  ا�سمخوا 

كّل  وعن  عنكم  �سيدافعون  اللحظة 

منطقة  اأو  فئة  اأّي  اإىل  لبناين  مواطن 

انتمى...

اإىل  والتقدير  بال�سكر  متوّجًها  وختم 

الرتباء  ومدر�سة  التعليم  معهد  قيادة 

وجميع املدّربي الذين واكبوا هذه الدورة 

احلاّرة  وبالّتهنئة  مراحلها،  مبختلف 

للمتخّرجي.

جي�شنا
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تخريج تالمذة رتباء 

يف ثكنة حممد مّكي - بعلبك

ممّثل قائد اجلي�س: ل ترتّددوا يف اأداء واجبكم النبيل



بالعميد  ممّثاًل  عون  ج��وزاف  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

الدولية  الليونز  اأندية  جمعّية  كّرمت  جّبور،  جان  الركن 

وفل�سطي(  العراق  الأردن،  لبنان،  ت�سّم:  التي   351 )املنطقة 

ع�سكريي متقاعدين من اجلي�س اللبناين يف منطقة اجلنوب 

)150 متقاعًدا(، وذلك خالل حفل غداء اأُقيم يف مطعم املختار 

- جن�سنايا – �سرق �سيدا.

ح�سر الحتفال ممّثلون عن قادة الأجهزة الأمنية، حاكم 

جمعية اأندية الليونز املنطقة 351 ال�سّيد فادي غامن، رئي�س جلنة 

املتقاعد  الركن  العميد  الليونز  اأندية  يف  اجلي�س  مع  التعاون 

منري البجاين، وتخّلله كلمة للعميد الركن جّبور الذي توّجه 

اإىل املكّرمي بالقول: اإّن انخراطكم بفاعلية يف احلياة املدنية 

بعد اأن اأديتم واجبكم الع�سكري جتاه موؤ�س�ستكم ووطنكم، 

هو ا�ستكمال لدرب الت�سحية والعطاء، فاأنتم احتياط اجلي�س 

و�سوته املدوي يف املجتمع املدين، ويف التزامكم القيم الع�سكرية 

الذي ن�ساأمت عليها ويف دفاعكم عن موؤ�س�ستكم الأم ب�سالح 

الكلمة واملوقف، اإّنا توؤكدون الوفاء لهذه املدر�سة الوطنية... 

وحّيا  الدولية،  الليونز  اأندية  اإىل جمعية  بال�سكر  توّجه  كما 

احلا�سرين.

يف  غامن  ال�سّيد  الليونز  اأندية  جمعية  حاكم  قال  ب��دوره، 

جن�سنايا:  يف  الطّيبة  الأر�س  هذه  فوق  اليوم  جنتمع  كلمته: 

والت�سحية... ومن خاللهم  للفداء  لنكّرم من كانوا عنواًنا 

من رحلوا �سهداء على مذبح احلرية، وجرحى غدت جراحهم 

ب�سم�س  قريًبا  لينعموا  لأجلهم  ون�سّلي  الأ�سرى  ونحّيي  اأو�سمة، 

احلرية... وقال: �سيبقى الليونز وفًيا لت�سحياتكم، اأميًنا على 

قيمه الوطنية وعلى لبنان الر�سالة، لبنان الع�سي على الطغيان.

بعدها، قّدم الليون فادي غامن درًعا تذكارية للعميد الركن 

جّبور الذي قّدم له كتاب �سكر با�سم العماد قائد اجلي�س، ثّم 

ُقّدمت هدايا تذكارية للمحتفى بهم.
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الليونز تكّرم ع�صكريني متقاعدين من منطقة اجلنوب

جائزة اأف�صل لوحة اإعالمية عن الف�صل الأول للعام 2017منطقة اجلنوب

يف  اجل��ن��وب  منطقة  ف��ازت 

املرتبة الأوىل عن اأف�سل لوحة 

اإعالمية على �سعيد اجلي�س، 

عن الف�سل الأول للعام 2017، 

الذي  التقييم  بنتيجة  وذلك 

اللوحات  اأجرته جلنة تقييم 

العميد  برئا�سة  الإعالمية 

ناجي  الدين  ع��الء  الركن 

وحّلت  التوجيه.  مديرية  من 

ل��وح��ة  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة  يف 

للقيادة  �سهاب  ف��وؤاد  كّلية 

الثالثة  املرتبة  ويف  والأركان، 

لوحة لواء احلر�س اجلمهوري.



يف ح�سور �سفرية الحتاد الأوروبي ال�سّيدة 

قاعدة  يف  اأقيم   ،Christina Lassen
رياق اجلّوية احتفال بدء الأعمال باإعادة 

تاأهيل مركز تدريب اأفواج احلدود الرّبية، 

بدعم من املركز الدويل لتطوير �سيا�سات 

وبتمويل من الحتاد   ،ICMPD الهجرة 

الأوروبي.

واإىل العميد الركن خالد طربي ممثاًل 

العماد جوزاف عون، ح�سر  قائد اجلي�س 

اجلوار  �سيا�سات  �سوؤون  مفّو�س  الحتفال 

الحتاد  يف  ع  التو�سّ ومفاو�سات  الأوروبية 

 ،Johannes Hahn ال�سّيد  الأوروب����ي 

يف  والتعاون  الهجرة  حول  احل��وار  ومدير 

الهجرة  �سيا�سات  لتطوير  الدويل  املركز 

Martijn Pluim، وممّثلون عن  ال�سّيد 

جانب  اإىل  و�سفارات،  دولية  منّظمات 

والأجهزة  والوكالت  ال��وزارات  ممّثلي 

�سباط  من  وعدٍد  احلدود،  ب�سبط  املعنّية 

اجلي�س والأجهزة الأمنّية.

كلمة   Hahn ال�����س��ّي��د  األ��ق��ى  وق���د 

لبنان  بي  القائم  بالتعاون  فيها  ن��ّوه 

اإدارة احلدود،  الأوروب��ي يف جمال  والحت��اد 

الفاعلة يف  اللبناين  ومب�ساركة اجلي�س 

اإن�ساء هذا املركز، لفًتا اإىل اإدراج م�ساألة 

يف  والهجرة  القت�سادية  والتنمية  الأمن 

األقى  كذلك،  التعاون.  ه��ذا  اأول��وي��ات 

فيها  �سكر  كلمة   Pluim ال�سّيد 

اأجل  من  تفانيه  على  اللبناين  اجلي�س 

حتقيق هذه اخلطوة، واأّكد التزام الحتاد 

الأوروبي الوا�سح جتاه لبنان يف �سعيه اإىل 

اأّن  اىل  م�سرًيا  والزده���ار،  الأم��ن  تاأمي 

مركز ICMPD ي�سعى اإىل تقدمي املزيد 

من الدعم الالزم م�ستقباًل، مبا يكفل 

ت�سّلل  ملنع  احلدود  �سبط  كبري  حّد  اإىل 

الإرهابيي والهجرة غري ال�سرعية.

من جهته، األقى العميد الركن طربي 

كلمة �سكر فيها الحتاد الأوروبي على 

دعمه املتوا�سل للجي�س والأجهزة الأمنية 

اللبنانية، موؤكًدا اأّن هذا الإجناز الّنوعي 

يف م�سرية التعاون بي الطرفي، ومبتابعة 

حثيثة من املركز الدويل لتطوير �سيا�سات 

الهجرة، يعترب خطوة متقّدمة على طريق 

ل�سبط  املتكاملة  الإدارة  م�سروع  اإجناح 

جهود  دعم  وبالتايل  اللبنانية،  احل��دود 

اجلي�س املتوا�سلة ملكافحة الرهاب...

جي�شنا
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20 �صيارة اإ�صعاف 

جمّهزة هبة 

من ال�صلطات 

الهولندية للجي�س
ال���ل���واء  ق���ي���ادة  اأق���ي���م يف 

كفر�سيما،  يف  اللوج�ستي 

�سيارة   20 ت�سّلم  اح��ت��ف��ال 

اإ�سعاف جمّهزة، مقّدمة هبة من ال�سلطات الهولندية مل�سلحة 

اجلي�س، ح�سره نائب رئي�س الأركان للتجهيز العميد الركن 

والقائم  عون،  جوزاف  العماد  اجلي�س  قائد  ممّثاًل  فرح  جان 

 Han Mauruts ال�سّيد  لبنان  يف  الهولندية  ال�سفارة  باأعمال 

Schaapveld واأع�ساء من ال�سفارة، اإىل جانب عدٍد من ال�سباط.
اأ�سار فيها  املنا�سبة  Schaapveld كلمة يف  ال�سيد  األقى  وقد 

اإىل اأّن تقدمي هذه ال�سيارات التي حتتوي على جتهيزات طّبية 

متطّورة، يوؤّكد اأهمية ال�سراكة بي البلدين ال�سديقي، منّوًها 

بجهود اجلي�س اللبناين املمّيزة يف مكافحة الإرهاب، ومعرًبا 

التزام بالده موا�سلة تقدمي امل�ساعدات له، مبا ُي�سهم يف  عن 

تعزيز قدراته حلماية لبنان والدفاع عن �سيادته.

يف اخلتام تال العميد الركن فرح كتاب �سكر با�سم العماد 

درع  له  وقّدم   ،Schaapveld ال�سّيد  اإىل  و�سّلمه  اجلي�س،  قائد 

اجلي�س التذكاري، تقديًرا جلهود ال�سلطات الهولندية يف دعم 

اجلي�س.

بدء الأعمال باإعادة تاأهيل مركز تدريب اأفواج احلدود الرّبية
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افُتتحت يف مركز تدريب تعزيز اأمن املطار دورة حول تقنيات دورات يف مركز تدريب تعزيز اأمن املطار

من  ع�سكريون  فيها  �سارك  واحلقائب،  الأ�سخا�س  تفتي�س 

اأمن  جمال  يف  دورة  افتتحت  كما  احلكومة،  رئا�سة  حر�س 

من  وعنا�سر  �سّباط  تابعها  اجل�سد«  »لغة  بعنوان  املطارات 

جهاز اأمن املطار، باإ�سراف فريق تدريب بريطاين، واأخرى حول 

العام  الأمن  من  ورتباء  ل�سّباط  املوّحدة  الت�سغيلية  الإجراءات 

باإ�سراف فريق تدريب فرن�سي.

ويف ال�سياق نف�سه، تابع ع�سكريون من اجلي�س وقوى الأمن 

الداخلي والأمن العام واجلمارك يعملون يف جهاز اأمن املطار، 

دورة تاأ�سي�سية حول اأمن الطريان املدين، واأخرى حول مكافحة 

املخدرات.

... ودورة اأمن وحماية ال�صخ�صيات

يف ح�سور ال�سفري الإيطايل ال�سّيد Massimo Marotti وقائد 

وعدد  الفغايل  خليل  �سليم  العميد  اجلمهوري  احلر�س  ل��واء 

اللواء احتفال تخريج دفعة من  اأُقيم يف ثكنة  ال�سباط،  من 

باإ�سراف  ال�سخ�سيات«  وحماية  »اأمن  دورة  اأنهوا  ع�سكرييه 

فريق من املدّربي الإيطاليي.

وتخّلل الحتفال ت�سليم �سهادات للمتخّرجي، وتقدمي دروع 

تذكارية اإىل اأع�ساء الفريق الإيطايل عربون �سكر وتقدير.



جي�شنا
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مترين ومناورة

مع طواقم 

�صة طّبية متخ�صّ

يف ح�سور ع�سو املجل�س الع�سكري اللواء الركن جورج �سرمي وعدد من ال�سباط وال�سخ�سيات، 

طواقم  مع  بالتعاون  اجلّوية،  القوات  من  وطّوافات  الأول  التدخل  فوج  من  وحدات  نّفذت 

�سة من ال�سليب الأحمر اللبناين والدفاع املدين وم�ست�سفى األبري هيكل وبلدية راأ�س  متخ�سّ

م�سقا، متريًنا م�سرتًكا يف حملة راأ�س م�سقا - طرابل�س، يحاكي التعامل مع فر�سية ح�سول 

قتال يف اأماكن مبنّية.

القوات اجلّوية، بال�سرتاك مع فرق  الثاين وطّوافات من  امل�ساة  لواء  نّفذ  الإطار عينه،  ويف 

�سة من ال�سليب الأحمر اللبناين، مناورة طّبية حول اإ�سعاف م�سابي واإخالئهم من  متخ�سّ

اأر�س املعركة، ونقلهم اإىل امل�ست�سفيات للمعاجلة، وذلك يف قاعدة القليعات اجلوية.

م�صابقة يف اللغة والثقافة الفرن�صيتني

اللبناين  اجلي�سي  بي  الثقايف  التعاون  تعزيز  اإط��ار  يف 

باللغة  الع�سكريي  اهتمام  م�ستوى  ورف��ع  والفرن�سي 

الفرن�سية، نّظمت البعثة الع�سكرية لدى ال�سفارة الفرن�سية 

يف لبنان بال�سرتاك مع مديرية التعليم يف قيادة اجلي�س، 

�سارك فيها �سباط  الفرن�سيتي  والثقافة  اللغة  م�سابقة يف 

ورتباء واأفراد من خمتلف وحدات اجلي�س.



ال��ف��رن�����س��ي��ة  ال���ف���رق���اط���ة  زارت 

FS.PROVENCE لبنان يف اإطار جولة 
اأي��ام،  خم�سة  نحو  ا�ستمّرت  تدريبية 

القوات  وقائد  قائدها  بي  لقاء  تخّللها 

ماجد  البحري  الركن  العميد  البحرية 

علوان يف ح�سور عدٍد من ال�سباط.

من  ووح���دات  الفرقاطة  ن��ّف��ذت  وق��د 

القّوات البحرية متريًنا تكتًيا يف عر�س 

البحر قبالة مرفاأ بريوت، يف ح�سور عدد 

اإىل  اجلي�س  �سباط  من 

جانب الطاقم الفرن�سي

ك����ذل����ك، ن���ّف���ذت 

وح����دات م��ن ال��ق��ّوات 

اجلي�س  يف  ال��ب��ح��ري��ة 

بال�سرتاك مع ال�سفينة 

 ،BRS UNIAO الربازيلية  احلربية 

�سمن  العاملة  البحرية  للقّوة  التابعة 

لبنان،  يف  املوؤقتة  املّتحدة  الأمم  ق��ّوات 

البحرية  البقعة  يف  تكتًيا  مت��ري��ًن��ا 

فر�سّية  حول  عم�سيت،  لبلدة  املقابلة 

ر�سد �سفينة م�سبوهة واعرتا�سها.
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... ومتارين مع

BRS UNIAOو FS PROVENCE

... ومناورة 

قتالّية

والرابع واملدّرعات الأول،  الثالث  الرّبية  اأفواج احلدود  باإ�سراف مدر�سة القوات اخلا�سة، نّفذت وحدات من 

البحر  الأول، مغاوير  التدخل  الثاين،  املدفعية  واأفواج:  والبحرية  القّوات اجلوية  بال�سرتاك مع وحدات من 

والهند�سة، مناورة قتالية بالذخرية احلّية يف حقل رماية حنو�س - حامات، حتاكي الق�ساء على جمموعة 

نة. اإرهابّية متمركزة داخل مواقع حم�سّ





توقيفات

بلغت ح�سيلة التوقيفات التي مّتت خالل �سهر اآذار املن�سرم 

3487 موقوًفا من املطلوبي وامل�ستبه بهم واملخالفي، بع�سهم 

من املواطني اللبنانيي، والبع�س الآخر من التابعية ال�سورية.

ا،  م�سد�سً و47  حربية،  بنادق   8 حواىل  القوى  �سبطت  كما 

من  وكمّيات  ولن�سر،  جي  بي  اآر  وقذيفتي  يدوية،  رّمانات  و6 

الذخائر اخلفيفة، بالإ�سافة اإىل 130 �سيارة ورافعتي، ومركب 

ح�سي�سة  مادة  من  كلغ   260 ونحو  نارية،  دّراجة  و163  �سيد، 

ات�سال  واأج��ه��زة  املتنّوعة  امل��خ��ّدرات  من  وكمّية  الكيف، 

ع�سكرية  واأع��ت��دة  مراقبة  وك��ام��ريات 

خمتلفة.

كذلك، اأوقفت قوى اجلي�س )2017/3/25( 

يف منطقتي ال�سفري ودور�س- بعلبك املواطن 

حرب علي املقداد والفل�سطيني جهاد علي 

النار من  اإطالق  احلنفي، لإقدامهما على 

في�سان  حملة  يف  واأوقفت  حربية.  اأ�سلحة 

فار�س  اأب��و  ح�سن  عمر  املواطن  البقاع   –
واإحراق حافلة  النار  اإطالق  املطلوب بجرم 

للركاب يف عر�سال.

البقاع   – ومقنة  الكني�سة  بلدتي  يف 

بال�سرتاك  املخابرات  مديرية  من  دورية  دهمت   ،)2017/4/1(

مع وحدة ع�سكرية منازل مطلوبي، واأوقفت املواطني ح�سن 

علي املقداد واأحمد ح�سي املقداد.

بياٍن  يف  التوجيه  مديرية  اجلي�س-  قيادة  اأعلنت  ذلك،  اإىل 

اأ�سدرته )2017/3/25(، اأّن مديرية املخابرات اأوقفت يف منطقة 

النار  لإطالقه  املعطي  عبد  حممد  جهاد  الفل�سطيني  �سيدا، 

باجّتاه الفل�سطيني ابراهيم حممد احل�سي اإثر اإ�سكال ح�سل 

مقت��ل  اإىل  اأّدى  م��ا  احلل��وة،  ع��ي  خمي�م  داخ��ل  بينهما 

الأخي��ر.

اجلي�س  من  دورية  اأوقفت  جونية،   – الك�سليك  حملة  ويف 

)2017/4/3( املواطن اإياد وليد العّيا�س، و�سبطت داخل �سيارته 

وامل��واد  اخلفيفة،  الذخائر  من  وكمّية  حربيي،  م�سد�سي 

املخّدرة. كما اأوقفت ثالثة ا�سخا�س كانوا برفقته.

يف  اجلي�س  وح��دات  اأوق��ف��ت  كذلك، 

من  ك��اًل  و2017/4/7(   4  –  2( ب��ريوت 

م�سطفى  غّدار،  حممود  علي  املواطني: 

عماد  جبق،  جمال  ن��زار  غ���ّدار،  علي 

اأ�سد  حمزة،  قا�سم  اأحمد  فّيا�س،  ر�سا 

احلكيم  عبد  را�سد  �سم�س،  علي  الله 

ح�سن  دروي�����س،  ف�سل  عّبا�س  ح��م��ادة، 

عّبا�س دروي�س واأ�سامة رامز زعيرت، وذلك 

اأ�سلحة  لإقدامهم على اإطالق النار من 

حربية، ورمي متفّجرات يف اأوقات �سابقة. وقد مّت �سبط اأ�سلحة 

وكّميات من الذخائر اخلفيفة والأعتدة الع�سكرية املتنوعة 

واأجهزة الت�سال.

اإحالة اإرهابني على الق�صاء

مديرية  اأ�سدرتها  بيانات  �سل�سة  يف  اجلي�س  قيادة  اأعلنت 

اأحالت  املخابرات  مديرية  اأّن  الأخ��رية،  الآونة  خالل  التوجيه 

على الق�ساء جمموعة جديدة من املوقوفي الذين ينتمون اإىل 

التنظيمات الإرهابية، وهم:

اإىل  لنتمائه  الواو،  اأحمد  موؤّيد  ال�سوري   -

بلدة  جرود  يف  الإرهابي  »داع�س«  تنظيم 

عر�سال، ولعمله اأمنًيا ل�ساحله، ومل�ساركته 

بالعتداءات على وحدات اجلي�س اللبناين 

خالل العام 2014 يف البلدة املذكورة.

اإىل  لنتمائه  مطر،  خالد  عمر  ال�سوري   -

ومل�ساركته  الإره��اب��ي،  »داع�����س«  تنظيم 

العام  اجلي�س  وح��دات  على  بالعتداءات 

2014 يف بلدة عر�سال.

- املدعو غازي في�سل العلي، لنتمائه اإىل 

�سمن  وعمله  الإرهابي،  »داع�س«  تنظيم 

جمموعة الإرهابي الفاّر حممد ال�ساطم، والتخطيط ل�ستهداف 

اجلي�س باأعمال اإرهابية.

- املدعو عمران هي�سم الدّقاق، لنتمائه اإىل خلّية الإرهابي 

طرابل�س،  اأح���داث  يف  وم�ساركته  من�سور  اأ�سامة  القتيل 

ودوري��ات��ه،  اللبناين  اجلي�س  مراكز  ل�ستهداف  والتخطيط 

وتفجريها  طرابل�س  يف  اأحداها  وزرع  نا�سفة  عبوات  وت�سنيعه 

على  والعمل  مدنيي  مراقبة  اإىل  بالإ�سافة  ع�سكرية،  باآلية 

ت�سفيتهم.

كذلك، اأحالت املديرية على الق�ساء، خلّية اإرهابية موؤّلفة 

اإرهابي  بتنظيم  مرتبطة  طرابل�س،  مدينة  يف  ا  �سخ�سً  11 من 

داخل خميم عي احللوة، كانت تخطط ل�ستهداف مراكز 

نا�سفة،  وعبوات  يدوية  برّمانات  ودوري��ات��ه،  اللبناين  اجلي�س 

ولت�سفية مدنيي وع�سكريي.

اإعداد: نينا عقل خليل

يوميات 

�أمنية
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واإ�صرار،  بعزٍم  مهّماته  تنفيذ  اجلي�س  يتابع 

الأ�صابيع  خالل  املنّفذة  الإجراءات  و�صملت 

ثابتة  حواجز  واإقامة  دهم  عمليات  الأخرية، 

وظرفية، وت�صيري دوريات يف خمتلف البلدات.

توقيف اإرهابيني 

واإحالة اآخرين 

على الق�صاء



الع�صور عرب 

�سالح  اأ���س��ول  ع��ن  تاريخّية  ملحة  يف 

الركن  العميد  يخربنا  امل���دّرع���ات، 

عرب  ا�ستهر  ال�سالح  ه��ذا  اأن  مغبغب 

بكونه  ال��غ��اب��رة،  ال��ع�����س��ور 

الفر�سان  املقاتلي  من  نخبة 

الأ�سّداء، ذوي اخلربة يف القتال، 

امل�ساركة  القوى  يتقّدمون 

وي���ت���ح���ّدرون  امل����ع����ارك،  يف 

العائالت  م��ن  مبعظمهم 

ت�سيطر  كانت  التي  النبيلة 

على احلكم.

ت��ط��ّور ه���ذا ال�����س��الح عرب 

املقاتلي  ف��م��ن  ال��ع�����س��ور، 

يت�سّلحون  ال��ذي��ن  اخل��ّي��ال��ة 

اإىل  احل���دي���دّي���ة،  ب���ال���دروع 

اإىل  و�سوًل  التدريع،  اخلفيفة  العربات 

احلديثة  )الدبابات(  املدّرعة  الآليات 

ب�سرعة  تتمّيز  الأخرية  وهذه  واملتطّورة، 

العدو  مفاجاأة  على  وال��ق��درة  احلركة 

بقّوة ال�سدم، مع الحتفاظ مبوقعها يف 

طليعة القوى املهاجمة.

ال�صالح املدّرع اللبناين

جذوره  اأّن  الفوج  قائد  يقول 

ثالثينيات  اأوائ���ل  اإىل  تعود 

ال���ق���رن امل���ا����س���ي، ع��ن��دم��ا 

ال�سرق  فرقة  احللفاء  �سّكل 

�سفوفها  يف  ���س��ّم��ت  ال��ت��ي 

و�سورّيي.  لبنانيي  عنا�سر 

من  كان  ال�سياق،  هذا  ويف 

اأن�سئت  التي  ال��وح��دات  بي 

مراحل  بعّدة  م��ّرت  كتيبة 

 1940 العام  يف  ُت�سّمى  اأن  قبل 

الأوىل،  اخل��ّي��ال��ة  كتيبة 

النقيب  ب��ق��ي��ادة  وك��ان��ت 

حتقيق 

اإعداد: ندين البلعة خرياللهع�شكري
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فوج املدّرعات الأول

فر�صان اجلي�س دروع واقية

طليعة  اخلّيالة  كان  املا�صي،  يف 

يف  ي�صريون  امل��ح��ارب��ة.  ال��ق��وى 

حامية  درًع��ا  م�صّكلني  املقّدمة 

لذلك  خلفهم،  ت�صري  التي  للقوى 

الذي  ال�صعار  امللكي  الدرع  كان 

يف  اخلّيالة  وكما  اإليهم.  يرمز 

املدّرعات  �صالح  ي�صّكل  املا�صي، 

اليوم راأ�س احلربة يف املعارك.

فوج املدّرعات الأول يف اجلي�س 

د بكفاءة عالية هذا  اللبناين، يج�صّ

وقّوة  حتّركه،  �صرعة  املفهوم: 

معطوفتان  ميلكها،  التي  ال�صدم 

جعلته  ع�صكرييه،  �صجاعة  على 

معارك  معظم  يف  حربة  راأ���س 

اجلي�س.

اللبناين  اجلي�س  فر�صان  »نحن 

فوج  قائد  يقول  وخّيالته«، 

الركن  العميد  الأول  املدّرعات 

عن  حتّدث  الذي  مغبغب  ع�صام 

تطّوره  ومراحل  ال�صالح،  هذا 

الفوج  عليه  هو  ما  اإىل  و�صوًل 

حالًيا.



خليل �ساهر. ثم �ُسكلت كتيبة 

قيادتها  وت�سّلم  الثانية  اخلّيالة 

مالزم اأول فرن�سي، وكان لكل خّيال 

ح�سانه و�سالحه اخلا�س.

ت�سكيلة  اأول  دخلت   ،1943 العام  يف 

للدبابات يف هيكلية اجلي�س اللبناين 

كوكبات  ثالث  من  موؤلفة  وكانت 

دبابات  ثالث  من  موؤلفة  )الكوكبة 

اللبنانية  ال��دول��ة  ت�سّلم  وم��ع   .)R35
ج��ي�����س��ه��ا م���ن ���س��ل��ط��ات الن���ت���داب 

جميع  اأ�سبح   ،1945 العام  يف  الفرن�سّية 

من  واأف���راده���ا  ال�سري�ة  ه��ذه  ���س��ب��اط 

ثكنة  يف  متركزت  وق��د  اللبنانيي. 

فخ�ر الدي�ن يف بي�روت، وُجّهزت بث�ماين 

�سي�ارات »دودج« م�سّفح�ة يف كٍل منها 

 ،7.5 »روبيل«  ور�سا�س  ملم،   37 مدفع 

»اآرمون هارينغتون«، ثم عاد  ور�سا�سات 

رطلي  مبدفع  وجّهزوها  اللبنانّيون 

ور�سا�س »روبيل«.

بدبابات  اجلي�س  ُجّهز   ،1949 العام  يف 

وم�سفحات  م�����س��ر،  م��ن  »���س��رم��ن« 

واأن�سئ  اإنكلرتا،  من  »�ستكهوند« 

من  موؤلًفا  )ك��ان  م��دّرع��ات«  »فيلق 

ا�ستقدام  ذل��ك  اأع��ق��ب  كتيبَتي(، 

دبابات وم�سّفحات من عّدة اأنواع.

حالًيا

يف  الأول  امل����دّرع����ات  ف���وج  اأُن�������س���ئ 

2005/7/1، متركز يف ثكنة ال�ساحلية 

و104   84 الكتيبتي  عنا�سر  من  وتاألف 

اأحلق  م��دّرع��ات.  اخت�سا�س  وعنا�سر 

ا�ستقّل  ثم  اجلنوب،  عام  مبقّر  اإدارًي��ا 

املدّرعات  فوج  ا�سمه  وبات   2006/1/1 يف 

الأول الذي متركز يف ثكن�ة ال�ساحلية، 

ثم انت��قل اإىل الزهراين ومن بعدها اإىل 

منطقة  يف  اأخ��رًيا  ا�ستقّر  اأن  اإىل  ال��ريزة، 

�سربا- ك�سروان.

ع�سر  حالًيا،  الفوج  ي�سّم  قيادته،  اإىل 

دع���م، م�ساة  وخ��دم��ة،  ق��ي��ادة  ���س��راي��ا: 

مهمته  مدّرعات.  �سرايا  و�سبع  موؤّللة، 

العدو،  ق��وات  مع  اللتحام  الأ�سا�سّية 

تدمريها وتكبيدها اخل�سائر بالعتماد 

العالية،  واحلركية  النريان  ق��ّوة  على 

وتاأمي الدعم الناري لالألوية والأفواج يف 

اجلي�س.

ك�سروان  ق�ساَءي  يف  الفوج  يتمركز 

املدفون  اإىل  الكلب  نهر  من  وجبيل 

�ساحاًل، ويف �سل�سلة جبال لبنان الغربية 

م�ساحته  تبلغ  ق��ط��اع  وه��و  ج��ب��اًل، 

وي�سّم  ك��م2   736 ح��واىل  الإجمالية 

ُيعترب  وقرية.  وبلدة  مدينة   183 حواىل 

�سياحًيا  الأن��ظ��ار  حم��ّط  القطاع  ه��ذا 

مدار  على  وي�سهد  وريا�سًيا...  وثقافًيا 

ال�سنة ن�ساطات ومهرجانات واحتفالت 
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عماًل  يتطّلب  مّما  تهداأ،  ل  وحركة 

وجهوزية  ك��ب��رًيا،  وج��ه��ًدا  ا  م�ستمرًّ

التعديات،  ومنع  الأم��ن،  حلفظ  دائمة 

اإطار  تندرج يف  ذلك من مهّمات  و�سوى 

تن�سط  لذلك،  ال�ستقرار.  على  احلفاظ 

التي  املراقبة  نقاط  وتنت�سر  دوري��ات��ه، 

الحتفاظ  مع  احلاجة،  وفق  يقيمها 

دائمة.  ب�سورة  للتدخل  جاهز  باحتياط 

ينّفذ  الإره���اب،  مكافحة  جم��ال  ويف 

وراأ���س  عر�سال  بلدَتي  يف  مهمة  الفوج 

املبا�سر  ال��دع��م  ي��ق��ّدم  حيث  بعلبك 

يف  هناك  املتمركزة  للقوى 

مواجهة الإرهابيي.

ا�سطلع  م�سريته  خ��الل 

املهمات  من  بالعديد  الفوج 

فقد  وال�سعبة.  الأ�سا�سّية 

للعدوان  الت�سّدي  يف  �سارك 

 ،2006 العام  يف  الإ�سرائيلي 

وقّدم الدعم لالألوية والأفواج 

البارد  نهر  معركَتي  خالل 

)2007( وعربا )2013(، و�سارك 

للتنظيمات  ال��ت�����س��ّدي  يف 

ع��ر���س��ال  يف  الإره����اب����ي����ة 

وال��ق��اع  بعلبك  راأ����س  ويف 

وح��دات  زال��ت  م��ا  حيث  والفاكهة، 

يف  متقّدمة  مواقع  يف  متمركزة  منه 

اإط��ار  يف  ا  واأي�سً الإره��اب��ي��ي.  مواجهة 

على  الفوج  عمل  الإره��اب،  مكافحة 

وموؤازرة  بالدبابات  اجلي�س  مواقع  تعزيز 

خاليا  مداهمته  اأثناء  يف  املغاوير  فوج 

اإىل  ُي�ساف   .)2014( ال�سمال  يف  اإرهابية 

يف  ال�ستثنائّية  الأمنية  املهمات  ذلك، 

منا�سبات خمتلفة.

تامة  جهوزية  يف  الفوج  �سرايا  وتبقى 

اأي  يف  للقيادة  كاحتياط  للتدّخل 

مكان،  اأي  ويف  اإليها  توَكل  مهّمة 

فحيث يتطّلب الو�سع تدخل الدبابات، 

يكون الفوج حا�سًرا.

عتاد وموؤهالت

عتاًدا  الأول  امل��دّرع��ات  ف��وج  ميتلك 

ا يتطّلب ا�ستخدامه موؤه��الت  �سً متخ�سّ

تقن�ية خا�سة لدى الع�سك�ري�ي. 

ثقيلة  اأ�سلح�ة  العتاد  ه��ذا  وي�سمل 

وم��داف��ع  ال��دب��اب��ات  م��داف�����ع  قوام�ها 

الأ�سلحة  اإىل  اإ�سافة  للطائرات،  م�سادة 

الفوج  قائد  ويلفت  واخلفيفة.  طة  املتو�سّ

تعطي  زال��ت  م��ا  م48  الدبابة  اأّن  اإىل 

املعارك  يف  بالرمايات  مذهلة  نتائج 

دبابات  اأّم��ا  قدمها.  من  الرغم  على 

وفّعالة،  وم��ت��ط��ورة  حديثة  فهي  م60 

حتقيق 

ع�شكري

العدد 46383

بي�ساوي �صعار الفوج الأول  امل��دّرع��ات  فوج  �سعار 

الأحمر  باللون  خلفية  ذو  ال�سكل، 

�سالح  �سعار  داخلها  يف  زرقاء  دائرة  طه  تتو�سّ القرميدي، 

وخوذة  درع  عن  عبارة  وهو  الذهبي،  باللون  املدّرعات 

ومدفعي متقاطعي.

- اللون القرميدي يرمز بالإ�سافة اإىل التعّلق بالأر�س، اإىل 

امتزاج دماء ال�سهداء برتاب الوطن.

- اللون الأزرق هو اللون املعتمد ل�سالح املدّرعات.

- الدرع واخلوذة يرمزان اإىل ال�سالبة والقّوة واحلماية.

- املدفعان يرمزان اإىل قوة النريان وغزارتها.
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توازي  فيها،  الرمي  واإدارة  الرمي  واأنظمة 

وال�سا�سات  احل��راري��ة  الأنظمة  اأح��دث 

الإلكرتونية للدبابات الأكرث تطّوًرا يف 

العامل.

ا�ستخدام  اإّن  الفوج قائاًل:  ويتابع قائد 

وجود  يقت�سي  احلديثة،  التقنيات  هذه 

ع�����س��ك��رّي��ي مي��ت��ل��ك��ون م��وؤه��الت 

الفوج  يحر�س  لذلك،  عالية،  علمية 

هذا  مراعاة  على  عنا�سره  اختيار  يف 

ال�سرط.

تدريبات

يتطّلب �سقل مهارات الع�سكريي يف 

اإىل  بالإ�سافة  �سة،  متخ�سّ دورات  الفوج 

واللياقة  الأ�سا�سية  الع�سكرية  العلوم 

البدنية.

على  ال��ت��دري��ب  على  ال��ف��وج  ي��رّك��ز 

ا  ملمًّ ي�سبح  لكي  ال��ف��رد،  م�ستوى 

ا يف خمتلف  مبختلف الوظائف ومتمّر�سً

كل  ي�سّكل  وبذلك  املهمات،  اأن��واع 

فرد طاقة بحّد ذاته.

ك���ذل���ك، ي���ت���ّم ت���دري���ب ج��م��ي��ع 

اخت�سا�ساتهم،  وف��ق  الع�سكريي 

الدرا�سية  املكاتب  تنظيم  اإىل  وُي�سار 

ع��ّدة  على  امل���دّرع���ات،  اخت�سا�س  يف 

ال��ف��وج  ي�ستقبل  ك��م��ا  م�����س��ت��وي��ات. 

ومعهد  احلربّية  الكلية  من  متدّربي 

التعليم و�سائر قطع اجلي�س.

الفوج  �سرايا  تخ�سع  �سبق،  م��ا  اإىل 

مدر�سة  )يف  تكتي  لتدريب  بالتتابع 

ال��ق��وات اخل��ا���س��ة(، ع��ل��ى ال��ق��ت��ال يف 

تدريب  ف�رق  باإ�س�راف  املبنّية  الأماكن 

وبريطانية. اأمريكية 

وت�سارك ف�سائل دبابات من الفوج مع 

بالذخرية  تدريبّية  مناورات  طواقمها يف 

احلّية تنّفذ على �سعيد الألوية والأفواج. 

كما تفتتح دورات بح�سب التوجيهات 

الأ�سا�سية،  الع�سكرية  العلوم  العامة يف 

اإىل  البندقية  ا�ستخدام  كيفّية  من 

ت�سغيل الدبابة، ويخ�سع الفوج با�ستمرار 

اللجان  قبل  م��ن  تقييم  لخ��ت��ب��ارات 

املعنّية.



اإلزامي تعّهد 

با�ستمرار  املدّرعات  فوج  عتاد  يحتاج 

اإىل تعّهد و�سيانة، والتزام الفوج بربنامج 

ذا  يجعله  املجال  هذا  يف  وثابت  حم��ّدد 

الآليات  جهوزّية عالية ت�سمل 93% من 

�سي  متخ�سّ عنا�سر  وجود  مع  ا  خ�سو�سً

يتمّيزون بخربتهم وبكفاءتهم العالية 

وت�سليح  الأعمال  اإجن��از  يف  وبال�سرعة 

الأعطال.

يتّم اإجراء تعّهد �سهري )3 اأيام متتالية( 

)ميكانيك،  الخت�سا�سّيي  باإ�سراف 

بالإ�سافة  اأب���راج...(،  اأ�سلحة،  اإ�سارة، 

قبل  من  واليومي  الأ�سبوعي  التعّهد  اإىل 

طواقم الدبابات باإ�سراف �سابط يف كل 

�سرية.

فُتعالج  الأع��ط��ال،  اإىل  بالن�سبة  اأم��ا 

اللواء  م�ساغل  يف  اأو  الفوج،  م�سغل  يف 

يف  اأعطال  ح�سول  حال  ويف  اللوج�ستي. 

تتّم  ت�سليحها،  يتعّذر  اأ3  م60  دبابات 

م���ع���اجل���ت���ه���ا يف 

امل�ساغل  مديرّية 

مع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 

اجلي�س  اأرك����ان 

ل���ل���ت���ج���ه���ي���ز 

مع  وب���ال���ت���ع���اون 

الأردنية  اململكة  من  �س  متخ�سّ فريق 

البدل  قطع  ت��وؤّم��ن  ال��ت��ي  الها�سمية 

اأردين  فريق  وثّمة  حمّلًيا.  املتوافرة  غري 

اأنظمة  بالك�سف على  يقوم  �س  متخ�سّ

احلرارية  واملناظري  والت�سديد  الرماية 

مبوجب  وغ��ريه��ا،  ال�سغط  واأن��ظ��م��ة 

اتفاقية موّقعة بي الطرَفي.

الفوج  قيادة  ت�سعى  ذل��ك،  م��وازاة  يف 

�سيانة  جمال  يف  دورات  ا�ستحداث  اإىل 

اإىل  �سعًيا  وت�سليحها  احلديثة  املعدات 

الكتفاء الذاتي يف هذا املجال.

�صعي اإىل التطّور

�سرية  ا�ستحداث  اإىل  ال��ف��وج  ي�سعى 

العمل  يتّم  كما  اإ�سافية،  م��دّرع��ات 

الدبابات  ط��واق��م  خ��ربة  حت�سي  على 

وظيفته،  ع�سكري  كل  يتقن  لكي 

الوافرة  باملعرفة  اإحاطته  اإىل  بالإ�سافة 

حول اخت�سا�سه.

مدر�سة  اإن�ساء  يتّم  اأن  الفوج  وياأمل 

تتوىّل  اجلي�س،  �سعيد  على  مدّرعات 

من  الخت�سا�س  يف  عنا�سر  ت��دري��ب 

القيادة  تتمّكن  واأن  الرتب،  خمتلف 

اأ�سوًة  من حتقيق دبابات حديثة ال�سنع 

وانتداب ع�سكريي  باجليو�س املتطّورة، 

لتطوير  ال��ب��الد  خ��ارج  دورات  ملتابعة 

يف  والقتالية  والفنية  التقنية  قدراتهم 

الخت�سا�س.

حتقيق 

ع�شكري

العدد 48383
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حملة 

توعية
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كعادته يف كل عام، قام املركز اللبناين للأعمال املتعّلقة بالألغام 

بحملة  الألغام،  خماطر  من  للتوعية  الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون 

توعية وا�سعة النطاق.

تفا�سيل احلملة التي �سملت 

املناطق  خمتلف 

وال��ق��ط��اع��ات 

الركن  العميد  املركز  رئي�ض  عنها  حّدثنا  والن�ساطات، 

اليوم العاملي  الرابع من ني�سان هو  زياد ن�سر الذي قال: 

الثلثني  يف  اأطلقنا  لذا  الألغام،  خماطر  حول  للتوعية 

اإقامة  تخللها  التي  التذكريية  الوطنية  احلملة  اآذار  من 

ن�ساطات ريا�سية وثقافية واإلقاء حما�سرات يف اجلامعات 

اأفلم  وعر�ض  تلفزيونية  مقابلت  واإجراء  واملدار�ض، 

وثائقية ق�سرية عن الألغام، وتوزيع من�سورات.

احلملت يف املناطق

يف املناطق انطلقت احلملة 

من اجل��ن��وب، وحت��دي��ًدا من 

ال�سقي  واإبل  بالط  يف  مدار�س 

اق��رن  حيث  جبيل،  وبنت 

باملمار�سة  النظري  الطابع 

حما�سرة  ف���اإىل  ال��ع��م��ل��ي��ة؛ 

حقول  اأقيمت  الألغام،  حول 

وُنّفذت عرو�ٌس  وهمية،  األغام 

كيفية  ح����ول  ت��دل��ي��ل��ي��ة 

اأو  ي��دوًي��ا  الأل���غ���ام  ك�سف 

اأو  املدّربة  الكالب  بوا�سطة 

الرجل الآيل. كذلك اأقيمت 

حرفية  واأ�سغال  َور  �سُ معار�س 

م�سابي  اإن��ت��اج  م��ن  وي��دوي��ة 

دور  له  كان  الرفيه  الألغام. 

يف التوعية، اإذ �ساهد التالمذة 

و�ساركوا  ا قّدمته دمى،  عر�سً

اأ���س��ئ��ل��ة واأج��وب��ة  األ��ع��اب  يف 

حم��وره��ا خم��اط��ر الأل��غ��ام، 

اليوم العاملي للتوعية 

حول خماطر الألغام

حملة وا�سعة النطاق 

والن�ساطات غّطت املناطق



هدايا  توزيع  مّت  اخلتام  ويف 

وم��ي��دال��ي��ات وك��وؤو���س على 

امل�ساركني.

يف ج��زي��ن ك��ان امل��اراث��ون 

رك�س  حيث  املوقف،  �سيد 

ط���الب امل���دار����س واأع�����س��اء 

اجلمعيات الأهلية يف املدينة 

الو�سول  خط  وعلى  وجوارها، 

وامليداليات  الكوؤو�س  قّدمت 

على  ُوّزع��ت  وق��د  للرابحني. 

من�سورات  امل��اراث��ون  هام�س 

عن  مناذج  وُعر�ست  توعية 

الألغام والقنابل العنقودية.

اأهل  فكان  �سور،  يف  اأم��ا 

امل��دي��ن��ة ع��ل��ى امل��وع��د ال��ذي 

 Sour« يتجّدد �سنة بعد اأخرى

ي�سارك فيه  الذي   »By Bike
حيث  انطالقه،  منذ  الآلف 

يف  الهوائية  الدراجات  جتول 

لفتات  حاملة  املدينة  اأرجاء 

خماطر  م��ن  وتوعية  تنبيه 

قّوات  قّدمت  فيما  الألغام، 

الأمم املّتحدة املوؤقتة العاملة 

تدليلًيا حول  ا  لبنان عر�سً يف 

الأل��غ��ام  ك�����س��ف  كيفية 

بوا�سطة الكالب.

من  زحلة  ن�سيب  وك��ان 

 Rally Paper احلملة �سباق 

ا  لطالب املدار�س، تخّلله اأي�سً

و�سائل  ع��ن  تدليلي  عر�س 

ومعر�س  الأل���غ���ام،  ك�سف 

���س��ّم من����اذج ع��ن الأل��غ��ام 

والقنابل العنقودية. ويف ختام 

الهدايا  ُوّزع���ت  الن�ساطات 

على امل�ساركني.

اأقيمت  نف�سه  الإط���ار  ويف 

النبطية،  يف  اأن�سار  بلدة  يف 

القدم  وّدي��ة يف ك��رة  م��ب��اراة 

بني فريق الناجني من الألغام 

اجلامعة  من  ط��الب  وفريق 

الإمام  ملعب  على  اللبنانية 

ال�سدر.

م�سرح  �سارك  ب��روت،  ويف 

يف  الطيونة   – ال�سم�س  دّوار 

حملة 

توعية
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ناجمة عن  لإ�سابات  مواطنني  تعّر�س  ا�ستمرار  اإىل  نظًرا 

تذّكر  م�سبوهة،  واأج�سام  عنقودية  وقنابل  األغام  انفجار 

الذخائر  ب��اأّن  املواطنني  التوجيه  مديرية   – اجلي�س  قيادة 

تكون  وقد  والأحجام،  الأ�سكال  متعّددة  هي  املذكورة 

ممّوهة بطرق خمتلفة، ومنت�سرة ع�سوائًيا يف الأرا�سي التي 

ال�سالمة  على  ا  وحر�سً حربية.  اأعماًل  �سِهدت 

بيان توعية املواطنني



م�سرحية  بتقدميه  احلملة، 

لحًقا  عر�سها  �سيتم  دم��ى 

اأق��ي��م  امل���دار����س. ك��م��ا  يف 

قدمت  امل�سرح  يف  غداء  حفل 

با�سم  تذكارية  دروع  خالله 

اللجنة  اإىل جمعيات  املركز 

من  للتوعية  ال��وط��ن��ي��ة 

خماطر الألغام.

حما�سرات ولقاءات 

تلفزيونية

الركن  العميد  ول��ف��ت 

)من  �سباًطا  اأّن  اإىل  ن�سر 

املركز ومن فوج الهند�سة( 

توّزعوا يف خمتلف املناطق 

على اجلامعات والثانويات 

ج��ع��ب��ه��م،  يف  ح��ام��ل��ني 

م��ع��ل��وم��ات واإر�����س����ادات 

وم��ن�����س��ورات ت�����س��رح م��دى 

اإىل  وتدعو  الأل��غ��ام،  خطورة 

عدم القراب منها والتبليغ 

عنها.

احلملة  �سملت  كذلك، 

مع  تلفزيونية  م��ق��اب��الت 

�سباط من املركز والفوج عرب 

التلفزة  حم��ط��ات  خمتلف 

الف�سائيات  وبع�س  اللبنانية 

اإىل  الو�سول  بهدف  العربية، 

ون�سر  النا�س  من  عدد  اأكرب 

وتوجيهية  تو�سيحية  ر�سائل 

خطر  م��ن  حت��ّذر  وتعليمية 

الألغام.

الألغام SMS عن 
والقنابل  الألغام  خماطر  من  التوعية  حملة  اإطار  يف 

اللبنانية،  العنقودية والذخائر غر املنفجرة يف املناطق 

املواطنون  تلّقى  الت�����س��الت،  وزارة  م��ع  وبالتن�سيق 

اللبنانيون على هواتفهم اخللوية ر�سائل توعية ق�سرة 

عيلتك  وحياة  »حياتك  التالية:  العبارات  ت�سّمنت 

والقنابل  الألغام  من  تقّرب  وما  عليها  حافظ  غالية- 

اللبناين  املركز  ف��وًرا-  بّلغ  تلم�سها،  ول  العنقودية 

لالأعمال املتعّلقة بالألغام- 05/956143«.
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العامة، تدعو قيادة اجلي�س املواطنني اإىل التقّيد بالإر�سادات 

والتوجيهات الآتية:

- عدم القراب من الأماكن امل�سبوهة.

- التزام اإ�سارات التحذير وعدم نزعها، وعدم حماولة الدخول 

اإىل البقع امل�سّيجة.

امل�سبوهة  والأج�سام  العنقودية  والقنابل  الألغام  مل�س  - عدم 

والذخائر غر املنفجرة، اأو العبث بها.

الطرقات  وال��ت��زام  الآم��ن��ة،  غر  الطرقات  �سلوك  ع��دم   -

املعّبدة.

- التزام قواعد احليطة ب�سكل دائم لأّن عدم وجود دلئل اأو 

اإ�سارات، ل يعني عدم وجود اأج�سام خطرة.

اأّي ج�سم غريب،  اأو  لغًما  م�سادفتهم  تدعوهم عند  كما 

اإىل اإبالغ اأقرب مركز ع�سكري اأو الّت�سال باملركز اللبناين 

الهاتف 05/956143-  املتعّلقة بالألغام على رقمي  لالأعمال 

05/956193 اأو على الرقم 1701 موّزع وزارة الدفاع الوطني.
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دورة مدّرب قانون دويل اإن�ساين

مديرية  واإ�سراف  التعليم  مديرية  مع  بالتن�سيق 

اأقامت  الإن�سان،  وحقوق  الإن�ساين  الدويل  القانون 

»م��دّرب  دورة  الأح��م��ر  لل�سليب  الدولية  اللجنة 

اإن�ساين« يف كلية فوؤاد �سهاب للقيادة  قانون دويل 

تابعها  اأ�سبوعني  ا�ستمّرت  التي  الدورة  والأرك��ان. 

َحَمَلة  من  اجلي�س  قطع  خمتلف  من  �سابًطا   13

ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق  يف  اجلامعية  الإج��ازة 

الإجتماعية. والعلوم 

و�سرحها  الدرو�س  حت�سر  ال��دورة  برنامج  ت�سّمن 

من قبل ال�سباط املتدّربني، وجرى نقا�س وحوار حول 

ال�سعيد  على  تطبيقها  واآلية  املطروحة  النقاط 

حتاكي  وفر�سيات  مل�سائل  حلول  واإيجاد  الوطني، 

واقع عمليات حربية ا�ستناًدا اإىل اأحكام القانون 

الدويل الإن�ساين.

ما  يف  امل�سّلحة  النزاعات  قانون  الدرو�س  و�سملت 

يتعّلق با�ستخدام الأ�سلحة ومب�سوؤوليات القادة على 

الع�سكرية،  العمليات  خالل  امل�ستويات،  جميع 

واأو�ساع اأ�سرى احلرب وكيفية معاملتهم وفق هذا 

القانون.

كذلك تطّرقت الدرو�س اإىل قانون حقوق الإن�سان 

الدويل واملعاير القابلة للتطبيق يف عمليات الأمن 

يف  القوة  با�ستخدام  اخلا�سة،  واأحكامها  الداخلي 

وعمليات  القانونية،  التجّمعات غر  مع  التعامل 

القابل  القانون  القب�س والحتجاز، مع و�سف  اإلقاء 

للتطبيق يف عمليات حفظ الأمن الداخلي.

ت�سليم  تخّلله  تخريج  باحتفال  الدورة  واختتمت 

العميد  ح�سور  يف  امل�ساركني،  لل�سباط  ال�سهادات 

ال��دويل  القانون  مدير  ج��وده  اأب��و  اليا�س  ال��رك��ن 

�سورال  �سيلفي  وال�سيدة  الإن�سان،  وحقوق  الإن�ساين 

لل�سليب  الدولية  الّلجنة  بعثة  رئي�س  مندوبة 

الأحمر، وال�سيد تبيا�س كوهلر امل�ست�سار القانوين 

لدى اللجنة يف لبنان، وال�سيد اأحمد زكريا املندوب 

يف  امل�سّلح��ة  الق��وات  ل��دى  لّلجن��ة  الإقليم��ي 

لبن��ان.
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األقى الرائد ربيع هالل حما�سرة يف نادي الرتباء املركزي يف منطقة ال�سمال، حول 

يف  وذلك   ،CIMIC املدين   – الع�سكري  التعاون  مديرية  عمل  وطبيعة  مهمات 

بلديات  وروؤ�ساء احتاد  را�سد،  اأبي  اإيلي  الركن  العميد  املديرية  اأعمال  ح�سور م�سّر 

حمافظتي ال�سمال وعّكار، وروؤ�ساء جمعيات اأهلّية.

يف  افتتح  الذي  للمديرية  الإقليمي  املركز  اأهمية  على  اإ�ساءة  املحا�سرة  تخّلل 

ميدانية  درا�سة  اإجن��از  على  يعمل  وال��ذي  ال�سمال،  منطقة  يف  عرمان  مع�سكر- 

حلاجات املنطقة واأهلها، يف �سبيل تاأمني متطّلباتهم �سمن الإمكانات املتوافرة.

400 معطف  بتوزيع  قامت  الأول،  التدّخل  فوج  مع  وبالتعاون  املديرية،  اأّن  يذكر 

�ستوي على طاّلب ثانوية طرابل�س للبنات يف منطقة الغرباء.

جي�ش العلم والثقافةحما�سرة حول التعاون الع�سكري – املدين

دبلوم درا�سات عليا

يف العلقات الدولية 

والدبلوما�سية

للمقدم من�سور 

�سليمان ا�ستي

من�سور  املقدم  حاز 

من  ا�ستي  �سليمان 

ف��وج احل���دود ال��رّبي��ة 

الرابع، دبلوم درا�سات 

عليا يف العالقات الدولية والدبلوما�سية 

ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق  كّلية  من 

والإدارية يف اجلامعة اللبنانية.

التي  ر�سالته  ا�ستي  امل��ق��دم  وناق�س 

الإثنية  »ال��ن��زاع��ات  ح��ول  مت��ح��ورت 

الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  والدينية 

)لبنان، �سوريا والعراق(«، ونال بنتيجة 

املناق�سة تقدير جّيد جًدا.

�سهادة املا�ستري

يف العلوم اجلنائية

للرائدين 

روين نخلة 

وعامر احلجار

ن�����ال ال����رائ����دان 

نخلة  ف��ه��د  روين 

وع������ام������ر زي������اد 

كالهما  احلجار، 

م�����ن ال�������س���رط���ة 

ال���ع�������س���ك���ري���ة، 

���س��ه��ادة امل��ا���س��ر يف 

اجلنائّية  ال��ع��ل��وم 

 Biotechnology«

 Track Forensic
من   ،»Science
ك���ّل���ي���ة ال��ع��ل��وم 

ال�سحّية يف اجلامعة 

للعلوم  الأمركية 

.AUST - والتكنولوجيا



حتّية ومتّنيات

الع�سكري  املجمع  يف  اللقاء  اأق��ي��م 

املجل�س  ع�سو  ح�����س��ور  يف  ج��ون��ي��ه،   -

�سرمي  جورج  الركن  اللواء  الع�سكري 

ممثاًل قائد اجلي�س العماد جوزاف عون.

ال��رك��ن �سرمي  ل��ل��واء  وق���د ك��ان��ت 

قائد  حتيات  بنقل  ا�ستهّلها  كلمة، 

خدمتهم  يوؤدون  الذين  لل�سباط  اجلي�س 

ومتنياته  ق��رن،  رب��ع  منذ  الع�سكرية 

اأن  واعترب  والعطاء.  ال�سحة  ب��دوام  لهم 

كبًرا  دوًرا  الخت�سا�سيني  لل�سباط 

كاأطباء  �ساهموا  فهم  اجل��ي�����س،  يف 

ومهند�سني واإداريني، يف توفر م�ستلزمات 

اأ�سا�سية لنجاح رفاقهم يف تاأدية املهمات 

القتالية.

العقيد  فاألقاها  ال���دورة،  كلمة  اأّم��ا 

الطبيب عبدالله عالوي، ومما قاله:

وع�سرون  خم�س 

ولدة  ع��ل��ى  �سنة 

دورت��ن��ا، ه��ي فرة 

يعتّد بها يف تاريخ 

احلديث،  جي�سنا 

تخّللها  ملا  نظًرا 

م�����ن اأح��������داث 

م��ه��م��ة وجت���ارب 

وحمطات  قا�سية 

مف�سلية يف م�سرة 

اأّن  غ��ر  ال��وط��ن، 

رجال الدورة كانوا 

دائًما على قدر الأمل والرهان، وا�ستطاعوا 

و�سجاعتهم  و�سربهم  اإرادت��ه��م  بف�سل 

تخّطي كل ال�سعاب، والقيام بواجبهم 

الع�سكري على اأكمل وجه...

نفخر  اأن  الرفاق  اأيها  لنا  حٌق  واأ�ساف: 

خطوتها  منذ  �سّكلت  التي  بدورتنا، 

وعنواًنا  والت�سامن،  للوحدة  رمًزا  الأوىل 

عن�سًرا  ت�سّكل  التي  لالخت�سا�سات 

ال��وح��دات  جن��اح  عنا�سر  م��ن  اأ�سا�سًيا 

القتالية.

رفاق 

ال�سالح
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دورة امللزم 

الإداري ال�سهيد 

اأنطوان نا�سر

حتتفل 

بيوبيلها الف�سي

اأتوا من ميادين الخت�سا�ض املختلفة، ارتدوا البزة الع�سكرية، 

وعا�سوا اأيام التدريب، اإىل اأن وقفوا يف امللعب الأخ�سر واأق�سموا 

اليمني �سباًطا يف اجلي�ض.

من هناك انطلقوا اإىل اأداء واجباتهم كل يف اخت�سا�سه: اأطباء، 

ال�سهيد  الإداري  امللزم  دورة  جمعتهم  واإداري��ون  مهند�سون 

اليوبيل  يحيون  اليوم  هم  وها   .1992 العام  يف  نا�سر  اأنطوان 

الف�سي لدورتهم يف لقاء عامر باملحبة والفرح، ويف ظّل موؤ�س�سة 

يفتخرون بالنتماء اإليها، وتفتخر بعطاءاتهم.

اإعداد: اإلهام ن�سر تابت



اأن  ل���ن���ا،  ح����ٌق 

ن��ف��خ��ر ب��دورت��ن��ا 

اأحد  قّدمت  التي 

امليامني  �سباطها 

على مذبح الوطن 

العدو  مواجهة  يف 

خالل  الإ�سرائيلي 

 ،2006 متوز  عدوان 

هو املقدم املهند�س 

اأك�����رم ج��ّم��ول، 

�سّكلت  ك��م��ا 

ال����دورة منذ  ه���ذه 

اإح���دى دعائم  ال��ي��وم،  ولدت��ه��ا وح��ت��ى 

من  ف��اع��اًل  وع��ام��اًل  املتينة،  اجلي�س 

عوامل تطويره والرتقاء به على خمتلف 

ال�سعد...

وختم بكلمة �سكر ملمثل العماد قائد 

ال�ستمتاع  اإىل  اجلميع  داعًيا  اجلي�س، 

اإحيائها  يف  �سارك  التي  الفنية  بالأجواء 

�سلطان  الفنانون، طوين كيوان، جنوى 

رقيقة  كلمات  وتخّللها  وكارلو�س، 

ملقّدم احلفل، الإعالمي اإيلي حو�سان.
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يف كلمة قائد اجلي�س، رّحب العميد الركن يو�سف بركات 

الأم، حتت  الوطني مبنا�سبة عيد  العائلي  اللقاء  باحل�سور »يف 

ن�ستعيد  للجميع، حيث  الأوىل  الأم  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  راية 

فن�ستمّد  البال،  عن  تغيب  ل  التي  �سهدائنا  ذكرى  جميًعا 

منها القّوة والعزم، وجندد الأمل بحياة عزيزة، يف وطن م�ستقّر 

مزدهر...«.

واأ�ساف: »لقد اأ�سافت الأم ال�ستثنائية اإىل جمدها املتّوج بغار 

الأمومة والعطاء، جمد ال�سهادة العظيم، كيف ل، وهي تقّدم 

فلذة كبدها على مذبح الوطن، �سابرًة قانعة اأّنه يف �سبيل هذا 

الوطن ترخ�س امُلَهج وتهون الت�سحيات، واأّن دماء ال�سهداء، هي 

درب  على  ال�سائرة  الأجيال  مل�سعل  وزيت  للحياة،  وقود  مبنزلة 

ال�سرف والت�سحية والوفاء«.

على  برباري  ال�سيدة  �ساكًرا  بركات  الركن  العميد  وختم 

وعائالت  الع�سكرّية  املوؤ�س�سة  جت��اه  املخل�سة  م�ساعرها 

الع�سكريني  لأمهات  الكربى  التحّية  وموّجًها  �سهدائها، 

ال�سهداء وزوجاتهم، اللواتي يوا�سلن طريق ال�سهداء بكّل اأمانة 

وعزم واإخال�س.

التي  تلك  الأمهات،  »اأقد�س  برباري  ال�سيدة  حّيت  بدورها، 

ونقّبل  »نركع  وقالت:  م�ست�سهًدا«؛  وع��اد...  اإبنها  انتظرت 

ومهما  اأغلى ما عندك،  لأّنك قّدمت  الأر�س حتت قدميك، 

قلنا اأو قّدمنا فهو ل �سيء اأمام ت�سحيتك الغالية«.

كما ثّمن ال�ساب جو رّحال يف كلمته دموع اأمهات ال�سهداء 

درب  وعّبدت  املعارك  خ��الل  جندي  كل  عط�س  َرَوت  التي 

النت�سارات...

وال��دروع  الهدايا  برباري  ال�سيدة  قّدمت  الحتفال  نهاية  ويف 

يف  احللوى  قالب  اجلميع  وقطع  للمكّرمات،  التذكارية 

املنا�سبة.

من  ومببادرة  بركات،  يو�سف  الركن  بالعميد  ممثًل  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ض  قائد  برعاية 

ال�سيدة ن�سرين الأ�سقر برباري �ساحبة موؤ�س�سة Optique Bo Yeux، اأقيم يف موؤ�س�سة القت�ساد 

اجلي�ض وزوجاتهم. ح�سر احلفل جمٌع من  �سهداء  اأّمهات  احتفال كّرمت خلله  ثكنة �سربا   -

ال�سخ�سيات، وتخّلله تقدمي ال�سيدة برباري للمكّرمات نظارات وم�ستلزمات طبية للعيون.

تكرمي اأمهات 

�سهداء اجلي�ض 

وزوجاتهم 

يف �سربا

اإعداد: با�سكال معّو�ض بومارون

مبادرات
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ماذا يقول علم النف�ض؟

لغياب  النف�سي  الأثر  هو  ما 

عائلته؟  على  ال�سهيد  الأب 

اأن  لزوجته  ميكن  وكيف 

اأن  بعد  الواقع  مع  تتعاطى 

خ�سرت �سريك عمرها؟

الدكتور  النف�ساين  املحلل 

روجيه بخعازي، يجيب قائاًل: 

يوؤّثر  املنزل  عن  الأب  بعد  اإّن 

�سلًبا على كّل افراد عائلته، 

ال�سغار،  الأولد  ا  وخ�سو�سً

من  اإىل  ب��ح��اج��ة  لأّن���ه���م 

د �سورة الأب »ال�سجاع«  يج�سّ

والتي  و»البطل«،  و»املنقذ« 

ي�سعب على الأم جت�سيدها. 

يجيب  اًذا؟  ك��ارث��ي  الأث���ر 

ب��ال�����س��رورة  لي�س  ب��خ��ع��ازي: 

فاإن  وال��ده،  عن  بديل  توافر 

وال��د ك��اجل��ّد وال��ع��ّم واخل��ال 

اأن يخّفف من حدة  ميكن 

يعانيها  التي  النف�سّية  الآثار 

جميع  يف  ل��ك��ن  ال��ط��ف��ل، 

اأن  العائلة  على  الأح����وال، 

حتاول ا�ستدراك الو�سع والتخفيف من ال�سدمة التي يعانيها.

تربية  �سرورة  على  »اجلي�س«،  اإىل  حديثه  يف  بخعازي  وي�سّدد 

الأوىل  اللحظة  منذ  اأباه  اأّن  مفادها  فكرة  على  ال�سهيد  اإبن 

اأعطى وعًدا �سادًقا  البزة،  وارتدائه  الع�سكرية  �سة  املوؤ�سّ لدخوله 

الأمر  هذا  الوطن.  اأر�س  بالدفاع عن  اليمني  ق�سم  من خالل 

ينعك�س ايجاًبا عليه وي�سعه يف موقع احرام القوانني والتزام 

موجباتها.

القانون  عليه  ميليه  ومب��ا  بواجبه،  ق��ام  اأّن��ه  يعني  وه��ذا 

كع�سكري. وبالتايل فاإّن ا�ست�سهاده يقع يف اطار القانون.

اإبن  ذهن  يف  احلقيقة  هذه  خ  تر�سّ مل  اذا  مو�سًحا:  وي�سيف 

واملتعاطف  احلا�سن  العائلي  الإطار  ي�ستغل  قد  فهو  ال�سهيد، 

الذي يحيط به، مع ما لذلك من نتائج قد تكون مدّمرة.

كيف نخرب طفًل اأّن اأباه قد ا�ست�سهد؟

د.  يقول  �سادمة،  غر  اإيجابية  بطريقة  ذلك  يتّم  اأّن  يجب 

بخعازي. ومن بعدها يجب مراقبة مدى تكّيفه مع الفكرة 

مع عدم قبوله للواقع يعني وجود م�سكلة حقيقية.

مرحلة  تتفهم  اأن  الأم  فعلى  مراهًقا،  الولد  كان  اإذا  اأّم��ا 

يف القلب 

اإعداد: ثريا �سطحوالعقل
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بعلم  ملفوًفا  �سهيًدا  الأكتاف،  على  حمموًل  عائلته  اإىل  ..وعاد 

الوطن، مكلًل بال�سهادة والت�سحية والوفاء. هم على يقني اأّنه معهم، 

روحه ترافقهم، وهو يف عليائه، يفرح لفرحهم وينك�سر حلزنهم.

ة  �سورة الأب البطل ال�سهيد احلا�سرة بقّوة يف اأذهانهم ل تلغي الغ�سّ

والأمل، ول تعّو�ض عن الدور الأ�سا�سي واملهّم الذي يوؤّديه الأب �سمن 

العائلة على �سعيدي ال�سلطة والرعاية.

بني اأمل الفراق وال�شعور 

بالفخر والعتزاز

كيف يعي�ض اإبن 

ال�سهيد غياب اأبيه؟



الأ�سرة  كنف  �سمن  يعي�سون  اأ�سدقاءه  يرى  الذي  ابنها  ثورة 

ويف ظّل ح�سور اأب راع، وحا�سن. مع ذلك ميكن ا�ستيعاب 

هذه الثورة، فالتحدث عن بطولة اأبيه، ينعك�س اإيجاًبا على 

تخطي  يف  وي�ساعد  والعتزاز،  بالفخر  �سعوًرا  ويعطيه  نف�سّيته 

ال�سدمة وتقّبل الواقع.

وقد  ومتفهّمة،  واعية  تكون  اأن  الأّم  على  يجب  هنا  ومن 

من  انطالًقا  الأحيان  بع�س  يف  الت�ساهل  الأمر  منها  يتطّلب 

يجب  الت�ساهل  حالة  يف  حتى  لكن  للطفل.  النف�سي  الو�سع 

الولد  لأّن  عليه،  بال�سفقة  الولد  اإح�سا�س  عدم  مبداأ  مراعاة 

ي�ستغّلون عطف الأم وتعاطفهم معها.

وما هي احلالت التي ت�ستدعي عر�س اإبن ال�سهيد على طبيب 

نف�ساين؟ يجيب بخعازي: رف�س املراهق للواقع وعدم ا�ستيعابه 

لفكرة ا�ست�سهاد اأبيه، من احلالت الأكرث خطورة، والتي تنذر 

ب�سرورة عر�سه على اأهل الخت�سا�س ملواكبته وم�ساعدته على 

مراقبة  ينبغي  �سًنا  اأ�سغر  هم  من  اإىل  بالن�سبة  الأمر.  تخّطي 

ت�سرفاتهم، ويف حال وجود ما ي�سر اإىل الكذب والحتيال، اأو 

املعالج  اأو  الطبيب  ين�سح مبراجعة  والعزلة،  الوحدة  الرغبة يف 

النف�سي.

عن  الأولد  اإبعاد  خطورة  من  بخعازي  نّبه  �سوؤال،  على  ورًدا   

القوانني  عن  النظر  بغ�ّس  وذلك  اأبيهم،  ا�ست�سهاد  بعد  اأّمهم 

القائمة، لأّن غالبية الأّمهات لديهن الأهلية لربية اأولدهّن 

اأّمهم تلحق بهم  واحت�سانهّن. واأّي حماولة لإبعاد الأولد عن 

الأذى النف�سي، قبل اأن تلحقه بها. ويف هذه احلالة يكونون قد 

خ�سروا اأباهم باملوت واأّمهم باحلياة.

 

اآلم واآمال

ال�سهيد املقدم  الفقدان، تنه�س زوجة  واأمل  الوجع   من رحم 

املغوار ميالد هاليل لتقول اإّن الله ل يرك اأحًدا، واإّن الإميان 

�سروري للخروج من الظلمة اإىل النور، وتخّطي التجارب الأليمة، 

ب�سالح الأمل.

كلود هاليل التي فقدت زوجها وهي يف ربيع عمرها، تقول: 

ا  خ�سو�سً الأب،  وب��دور  بدورها  الأم  تقوم  اأن  ال�سهل  من  لي�س 

بكرب  اأ�سعر  وت�سيف،  واحلماية.  القوة  ورمز  العائلة  اأ�سا�س  اأّنه 

واأحياًنا يتعبني ال�سعور بالفراغ  امل�سوؤولية امللقاة على عاتقي، 

الذي تركه زوجي، اإّل اأّن اإمياين مينحني القّوة لأتابع.

زوجته  ت�ستقبلك  جا�سر،  عبدو  ال�سهيد  املقدم  منزل  يف 

بابت�سامة، فيما تبدو على وجوه اأولدها الثالثة عالمات الفخر 

والفرح والأمل باحلياة.

زالت  ما  روح��ه  اأن  تعترب  ال��ذي  البطل  زوجها  عن  تتحّدث 

حا�سرة معها. تقول: تخّطينا �سدمة ال�ست�سهاد ولكن الأمل 

ا اأّنني م�سوؤولة  ما زال موجوًدا، مع ذلك فاحلياة ت�ستمّر، خ�سو�سً

عن اأولدي وواجبي احت�سانهم ورعايتهم.

اأب  فقدان  عن  يتحدث  ال�سهيد  للمقدم  البكر  الإبن  روي 

احلاجة  باأم�ّس  »لأّننا  مدار حياته،  يرافقه على  اأّن  يوّد  كان 

اإليه، ولكن وجود اأمي اإىل جانبنا خّفف كثًرا من حّدة الأمل 

ومرارة الفقدان. ا�ست�سهاد اأبي ي�سعرين بالفخر والعتزاز...«.

كبر  بفراغ  ي�سعر  املحطات  بع�س  يف  باأّنه  روي  ينكر  ل 

ميّر  حتديًدا  الأب  عيد  ويف  العائلّية،  املنا�سبات  يف  ا  خ�سو�سً

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  باهتمام  يعرّب عن فرحته  ة، لكّنه  بغ�سّ

بعائالت ال�سهداء.

اأّما رالف الإبن الأ�سغر لل�سهيد جا�سر، فيبوح باأّنه ل ميانع 

الوطن  اأر�س  والدفاع عن  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اإىل  النتماء  يف 

ا�ست�سهاد  اأن  �سحيح  ويقول:  كبًرا.  ي�سبح  عندما  و�سيادته، 

اأبي كان �سعًبا، اإّل اأّن ال�سهادة مدعاة للفخر والبطولة.
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وجهة نظر

بقلم: جورج علم

العدد 64383

در�ض من لغو�ض عمره اأكرث من ربع قرن

الف�شاد يف لبنان

اإنه الف�ساد... من يوؤمن به، ويعمل بتعاليمه، يحيا!.

الر�سمّية.  والألقاب  الأو�سمة،  الوطن واملهجر. كذلك حملة  اإليه، كرث، يف  واملنت�سبون 

احلّي   - عفًوا   - فالفقيد  املقامات.  واأ�سحاب  املجال�ض،  مت�سّدري  النافذين  عن  ف�سًل 

ا كبرية،  الباقي، كبري ومقتدر، �ساحب حظوة ونفوذ. اإنه ال�سوجلان الذي يطاأطىء روؤو�سً

والكهرمان الذي يثقل جيوًبا كثرية، يعرب فوق روؤو�ض الأ�سنة، واآكام الدهور، فل يخبو، ول 

يتقهقر. دهرّي اأ�سيل، يعتمر يف بلدنا »الطربو�ض العثماين« مذ كان الحتلل فتيًّا، ف�سّب 

معه، ومل ي�سب بعد!.

خ  400 عام، و»الطربو�ض العثماين« يتمخرت فوق روؤو�ض اللبنانيني، يلّقنهم الف�ساد، وير�سّ

الإقطاعّية،  العائلت  من  عدد  اإىل  الأمور  مقاليد  وي�سّلم  الإقطاع،  عقلّية  اأذهانهم  يف 

ومّلكي الأرا�سي، الذين تقا�سموا النفوذ على املناطق، يف ما بينهم.

وباء يجعل املواطن 

اأمام خيارات قدرية

وفق  متقّدمة،  درج���ة  لبنان  يحتّل 

ي�سربها  التي  للبلدان  الدويل،  الت�سنيف 

العامل  يف  امل�ست�سري  الوباء  هذا  الف�ساد. 

القت�سادّية،  احل��ي��اة  ي�سيب  ال��ث��ال��ث، 

ويتحّكم  ال��ت��ق��دم،  م�سرة  وي��ع��ر���س 

يف  الغالبّية  ل��دى  ال�����س��ائ��دة  بالعقلّية 

املجالت العامة، والإدارات الر�سمّية، منذ 

النتداب،  عهد  اإىل  العثماين،  احلكم 

اإنها عقلّية  ال�ستقالل.  زمن  اإىل  و�سوًل 

»اإدارة  ولي�س  احل��اك��م��ة«،  »الإدارة 

الأ�سا�سّية  مهمتها  تعترب  التي  اخلدمة« 

تنظيم عالقات املواطنني، والتاأكد من 

تقّيدهم بالقوانني املرعّية.

املراكمة  التاريخّية  الروا�سب  تفعل 

فعلها يف املجتمعات املتقادمة، املغمورة 

ب��ط��وف��ان م��ن ال���ع���ادات، وال��ت��ق��ال��ي��د، 

بني  فما  والأل���ق���اب.  واخل�����س��و���س��ي��ات، 

و»البيك«،  و»ال�����س��ي��خ«،  »الأف���ن���دي«، 

البيت«،  و»اإب��ن  الإقطاعي«،  و»الزعيم 

ياأ�سرنا دائًما يف  ال�سلح«، طوفان  و»�سيخ 

كهوف ذواتنا، حيث العقلّية املت�سّلطة، 

اأمام  املواطن  جتعل  وم�سيطرة  م�ستاأثرة 

اإّما م�ست�سلم على  قدرّية. فهو  خيارات 

ودعي  بو�سها  ليا،  ملا فيك  »الإيد  قاعدة 

تخطفه  »ث��ائ��ر«  اأو  بالك�سر«،  عليا 

املزايدات،  نحو  ال�سعبوّية«  »ال�سعارات 

حتى  الأث��ر،  عرب  �سداها  يتبدّد  اأن  وما 

يعود �سجني الواقع املاأزوم. وعباءة الزعامة 

مبطّرزات  مزرك�سة  قومنا،  بني  عند 

مناطقّية،  فئوّية،  طائفّية،  اقطاعّية، 

ذلك اأن رجال ال�سيا�سية - بغالبيتهم - 

وا�ستغّلوها  الإدارة،  على  قب�ستهم  �سددوا 

بحيث  ال�سخ�سّية،  م�ساحلهم  خلدمة 

م�سالح  خلدمة  ب���اأداة  اأ�سبه  اأ�سبحت 

 - املالّية  الفئات  وبع�س  ال�سيا�سينّي، 

القت�سادّية النافذة، فيما اأ�سبحت خدمة 

على  كبر  حّد  اإىل  متوّقفة  املواطنني 

حاجات  مع  حاجاتهم  تطابق  م��دى 

ال�سيا�سينّي، اأو موظفي الإدارة. اأّما اأولئك 

ال��ذي��ن ي��رف��ع��ون ي��اف��ط��ات الع��را���س، 

ق��ارع��ة  ع��ل��ى  فم�سرهم  و»ال���ن���ق«، 

النتظار، اإىل اأن تقنعهم احلاجة ب�سرورة 

والر�سوخ  مكرهني،  ولو  ف،  ال�سّ التزام 

للواقع املعيو�س، يف ظّل غياب املحا�سبة، 

وال�سفافّية، والأ�ساليب املبتكرة لتب�سيط 

وت�سهيل  احل��ك��وم��ّي��ة،  الإج������راءات 

معامالت النا�س.

الإبرة.. واجلبل

والنزاعات  احلروب  اأّن  القول  غنّي عن 

التي �سهدها لبنان، قد �ساهمت يف متّدد 

مبعظم  ليتحّكم  الف�ساد  اأخطبوط 

اأي  غياب  ظّل  يف  العامة،  الإدارة  مرافق 

ولعل  ملكافحته.  �ساملة  ا�سراتيجّية 

كان  �سهاب  فوؤاد  الراحل  الرئي�س  عهد 

الف�ساد  مكافحة  يف  فعالية  الأك���رث 

موؤ�س�سات  ا�ستحداث  الإداري، عن طريق 

اخلدمة  جمل�س  بينها  فاعلة،  رقابية 

املجل�س  امل��رك��زي،  التفتي�س  املدنّية، 

هيئة  الدولة،  �سورى  جمل�س  التاأديبي، 

كّل  راأ���س  وعلى  الق�سائي...  التفتي�س 

اأمثال  ونزيهة،  �سّفافة  �سخ�سّيات  منها 

الذي  �سركي�س  اليا�س  الراحل  الرئي�س 

وال�سيخ  لبنان،  مل�سرف  حاكًما  كان 

وعبد  منال،  و�سوكت  ال��دح��داح،  فريد 

عوا�سة،  وح�سن  ال�����س��ب��ارة،  ال��رح��م��ن 

الرئي�س �سهاب  واآخرون... وكان حر�س 

برز  كلما  الد�ستور  اإىل  العودة  يف  يتمّثل 

اإ�سكال قانوين.

الدائرة  املدنية  اخلدمة  جمل�س  ميّثل 

امل�سوؤولة عن املوارد الب�سرّية يف اجلمهورية 

�سمن  للرقابة  الأوىل  والهيئة  اللبنانية، 

الإدارة. وقد قادت خطة حتديث املجل�س 

من  جمموعة  اتخاذ  اإىل  اأدائ��ه  وحت�سني 

هيكلية  و�سع  فيها  مبا  الإج���راءات، 

اإىل  تهدف  عامة  ل�سيا�سة  ا�سراتيجّية 

الب�سرّية،  امل���وارد  اإدارة  عملّية  تطوير 

اخلدمة  جمل�س  تطوير  خطة  وتنظيم 

مّت  ال�سيا�سة  تلك  اإىل  واإ�ستناًدا  املدنّية. 

 ،114 الرقم  ال�سراعي  املر�سوم  تعديل 

واأُعيد النظر يف نظام تقييم اأداء املوظفني 

احلكومينّي.
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يف  تدقيقه  عند  اخلدمة،  جمل�س  وجد 

عمل خمتلف الهيئات العامة �سعًفا يف 

التن�سيق بني املديرين يف القطاع العام يف 

ما يتعّلق بالهيكلّية الإدارّية. وكانت 

على  ال�سيا�سينّي  موافقة  هي  الذريعة 

اأنها موؤقتة؟!.  الهيكلّية القائمة على 

اأّما الذريعة الأخرى فهي امل�سلحة العليا 

 Raison D’état�للدولة اأو ما بات يعرف ب

انطالًقا من التوازن الطائفي الذي وّظفه، 

ا،  اأي�سً وال�سيا�سّيون  العام،  القطاع  مديرو 

كذريعة، اإ�ستناًدا اإىل مبداأ التوزيع »6و6 

مكرر« يف جميع وظائف القطاع العام 

من الدرجة الأوىل.

حماولت  جرت  �سهاب،  الرئي�س  بعد 

وظلم  ثمارها،  توؤِت  الإداري مل  للتطهر 

بع�س من طاولهم التطهر، واأفلت بع�س 

الفا�سدين منه، واأعاد جمل�س �سورى الدولة 

بع�سهم اإىل مراكزهم.

الأ�سواأ على كل  اأحداث 1975  كانت 

ال��دول��ة،  �سلطة  فانهارت  امل�ستويات، 

وا�ستحكمت بالبالد والعباد ميلي�سيات 

بف�سل  لبنان  وانتقل  ال�����س��الح،  ب��ق��ّوة 

القتتال  جحيم  من  الطائف«  »اتفاق 

واأبرز  الثانية،  اجلمهورية  اإىل  الطائفي، 

ما متيزت به تقلي�س �سالحيات رئي�س 

اجلمهورّية، وو�سعها يف �سلب �سالحيات 

جمل�س الوزراء، اأّما �سالحيات »قوى الأمر 

تتحّرك يف كل  الواقع« فظّلت م�سانة 

الإجتاهات، ومبا يتنا�سب وم�ساحلها.

اأح��داث  منذ  العامة  الإدارة  وت��واج��ه 

من  ال��ع��دي��د  ت��اري��خ��ه،  ول��غ��اي��ة   ،1975

بني  املنت�سر  الف�ساد  اأب��رزه��ا  امل�ساكل، 

النق�سام  عن  ف�ساًل  املوظفني،  غالبية 

يف ما بينهم من حيث ولء كّل منهم 

لقيادته ال�سيا�سّية، بدًل من احلر�س على 

انق�سامهم  جانب  اإىل  العامة،  امل�سلحة 

النفع  اأن  حني  يف  والطائفي،  املذهبي، 

يف  الإداري  للعمل  الأول  الهدف  هو  العام 

القطاع العام. وتتفّوق التبعية ال�سيا�سية 

املوظفني  م��ن  العظمى  الغالبية  ل��دى 

احلكوميني على عالقتهم مع الدولة، 

اإذ يرون اأن وجودهم فيها لي�س اإّل و�سيلة 

خلدمة م�ساحلهم، وم�سالح ال�سيا�سينّي، 

واأ�سحاب بع�س املنا�سب، واأن�سارهم.

الثقافة الإدارّية

تغيب عن مدارك الكثرين »الثقافة 

يتوىّل  اأن  مثاًل  تفر�س  التي  الإدارّي���ة« 

�سوؤون املواطنني يف كل الإدارات موظفون 

املهنّية،  واخللقّية  بالكفاءة،  يّت�سمون 

والحراف، وال�ستقاللّية عن املح�سوبّية 

بجميع  ملّمني  يكونوا  واأن  ال�سيا�سّية، 

للمعامالت  العائدة  والإجراءات  املراحل 

يف  تندرج  التي  تلك  ا  وخ�سو�سً الإدارّي��ة، 

اأكرب  وتطال  اليومّية  اخلدمات  اإط��ار 

بجميع  والإمل��ام  املواطنني،  من  �سريحة 

وكلفتها،  املعامالت  واجن��از  مراحل 

الذين  املواطنيني  اإىل  بالن�سبة  �سيما  ل 

يجهلون حقوقهم الأ�سا�سّية، اأو يعي�سون 

�سعبة.  واجتماعّية  اقت�سادّية  اأو�ساًعا 

بلوغ  على  م�ساعدتهم  يجب  فهوؤلء 

اإداري  اإع����الم  خ��الل  م��ن  حقوقهم، 

يف  املواطنني  ي�ساعد  ومتنّوع،  متعّدد 

على  العامة  الإدارات  عمل  اآليات  فهم 

للحّد  وذلك  واملحّلي،  الوطني  امل�ستويني 

تكون  اأن  ويجب  والتبعّية.  الف�ساد  من 

يف  ومتدّرجة  �سهلة  الإدارّي���ة  املعامالت 

واأهميتها،  طبيعتها  بح�سب  �سعوبتها 

اليومّية  احلياة  معامالت  ت�سّكل  فال 

تكون  اأن  يجب  كما  للوقت.  ه��دًرا 

باملعامالت  املرتبطة  والوثائق  النماذج 

واأن  ووا�سحة،  �سهلة  بطريقة  م�سممة 

ومن  احل�سول  م��ن  امل��واط��ن  يتمكن 

عن  م�سّدقة  ن�سخة  على  اإب��ط��اء،  دون 

تعنيه.  التي  الفردّية  الإداري��ة  القرارات 

ال�سطرارّية  احل��الت  يف  ميكن  كما 

اأن  على  ا،  �سفهيًّ القرار  م�سمون  اإبالغ 

ي�سار اإىل تبليغه لحًقا ب�سورة خطّية يف 

ي�سعر  اأن  وينبغي  ممكنة.  مهلة  اأق�سر 

املواطن يف تعامله مع الإدارات الر�سمّية 

بالكرامة، وامل�ساواة، وعدم التمييز، وباأنه 

لي�س يف و�سع ا�ستعطاء خدمة اأو تزّلف اأو 

قيام  ي�ستوجب  مما  خ�سوع،  اأو  ابتزاز 

ا  خ�سو�سً املوظفني،  اأداء  بتقييم  الإدارة 

جلهة طريقة تعاملهم مع املواطنني.

واجبات الإدارة

دخل �سارل مالك يوًما اإىل ق�سر ب�سر�س، 

مندوب  من�سب  يومها  ي�سغل  وك��ان 

ولحظ  املتحدة،  الأمم  لدى  الدائم  لبنان 

يف البهو الكبر جمموعة من املوظفني 

للمقام،  منا�سبة  غر  »�سبور«،  بثياب 

فتقّدم من اأحدهم، و�ساأله:

- �سو بت�ستغل اأنت؟

- اأنا موظف مرا�سم.

- �سو يعني مرا�سم؟

اأنا ما بعرف.. قالوا يل  املوظف:  اأجاب 

اأنت �سوفر )�سائق(...

فهّز مالك براأ�سه، وق�سد مدير املرا�سم، 

وتوافقا على و�سع كتّيب يحدد مفهوم 

الت�سريفات، وكيفّية تطبيقها، ويقت�سي 

دورات  اإىل  املوظفني  جميع  باإخ�ساع 

تدريبّية - تاأهيلّية، وتوحيد الزّي الر�سمي 

على  كونهم  امل��دي��رّي��ة  ه��ذه  ملوظفي 

احتكاك مبا�سر مع �سيوف لبنان. ولأن 

ال�سيء بال�سيء يذكر، فاإّن واجب الإدارة يف 

ر�سم ال�سراط امل�ستقيم للموظف، �سروري 

الت�سريعات  جمع  من  انطالًقا  ومّلح، 

جمموعات  يف  وت�سنيفها  بها،  املعمول 

متناول  يف  وجعلها  موا�سيعها،  ح�سب 

مكافحة  اإىل  اجلاد  وال�سعي  املواطنني، 

عرب  الإداري،  وال��روت��ني  البروقراطّية، 

كلفتها،  وتر�سيد  املعامالت،  تب�سيط 

واخت�سار اأعداد النماذج، والتخفيف من 

املطلوبة  والإف��ادات  والوثائق  امل�ستندات، 

لإجناز  مهل  وحتديد  املعامالت،  لإنهاء 

العمل  ينبغي  كما  مراحلها.  خمتلف 

ع يف ا�ستعمال �سبكة الإنرنت  على التو�سّ

ت�سهياًل لتقدمي املعامالت اإىل املواطنني 

مكاتب  واإن�ساء  ب�سرعة،  بها  وال��ب��ّت 

ا�ستقبال يف الإدارات، واملوؤ�س�سات العامة، 

الالزمة  املعلومات  لتاأمني  والبلديات، 

عرب  املكاتب  ه��ذه  ورب��ط  للمواطنني، 
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ميكن  بحيث  معلوماتية،  �سبكة 

معلومات  على  احل�سول  م��واط��ن  لأي 

يف  له  العائدة  الر�سمّية  املعامالت  عن 

خمتلف الإدارات، من خالل اأي مكتب 

فر�س  توفر  يجب  كذلك،  اإ�ستقبال. 

اللجوء اإىل الق�ساء اأمام جميع املواطنني، 

وتعليل  بالدعاوى،  البّت  مهل  واخت�سار 

القرارات الإدارية الفردية ب�سورة خطّية...

10 لريات!

املا�سي،  القرن  ثمانينيات  من  يوم  يف 

الدائرة  اإىل   - لله  رحمه   - الوالد  ذهب 

معاملة  لينجز  منطقته،  يف  العقارّية 

»ح�سر الإرث«، وا�سطحبني معه، وكنت 

يومها يف مطلع ال�سباب. وما اأن و�سلنا، 

حتى تهافت علينا »ال�سما�سرة« يعر�سون 

املعاملة  تقت�سيه  ما  لإجن��از  خدماتهم 

العقاري  القا�سي  على  عر�سها  قبل 

اأخذ ورّد، مّتت  املخت�س للبّت بها. وبعد 

لبنانية  لرات  ع�سر  مقابل  »ال�سفقة« 

اأتعاب، وذهب »معّقب املعامالت«  بدل 

يف �سبيله، واأجنز ما هو مطلوب ب�سرعة، 

ثم انتظمنا يف ال�سف ننتظر دورنا لعر�س 

ال�ساعة، نظر القا�سي  ومّلا زّفت  املعاملة، 

نحونا  وتطّلع  امللف،  اإىل  عابرة  نظرة 

قائاًل: م�س ما�سي احلال؟

- ملاذا؟!

ال�سطر  يف  الت�سحيح  بع�س  بدها   -

الأخر...

والدي،  بيد  »املعّقب«  اأم�سك  عندها 

وهم�س  القاعة،  اإىل خارج  �سوّية  وخرجا 

يف اأذنه قائاًل: اأعطني ع�سر لرات..

- ل�سو؟

- هلق بتعرف؟!

�سحب  اأن  اإّل  وال���دي  م��ن  ك��ان  فما 

من  الدهرّية  اجللدّية  النقود  حمفظة 

�سرواله، وغر�س يده عميًقا يف دهاليزها، 

وناولها  لرات،  ال�10  ورقة  واإ�ستخرج منها 

على  �سريًعا  الأخ���ر  دخ��ل  للمعّقب. 

وخاطبه  ا�ستئذان،  دون  ومن  القا�سي، 

قائاًل: �سيدنا خل�ست؟!..

يف  ل��رات  ال���10  اأ�سقط  ال��ربق  وبلحظة 

اجلارور املفتوح عن ي�سار القا�سي، وكان 

اأن  اإّل  الأخر  من  كان  فما  مكتنًزا، 

مهر توقيعه ب�سرعة، ومن دون النظر اإىل 

املعاملة، مع عبارة: »مربوك«.

»امل�سرحّية«،  هذه  اأتابع  واأنا  �سدمت، 

»معّلقة  اهتمامي  ا�ستحوذ  ما  لكن 

احلائط  على  تتدىل  كانت  نحا�سّية« 

فوق راأ�سه، وفيها الآتي:

خلقيات الوظيفة العامة

على املوظف:

- اأن ي�ستوحي يف عمله امل�سلحة العامة 

واأن ي�سهر على تطبيق  من دون �سواها، 

اأي  دون  من  النافذة  والأنظمة  القوانني 

جتاوز، اأو خمالفة، اأو اإهمال.

- اأن ي�سع خدمة املواطنني فوق م�ساحله 

وارتباطاته اخلا�سة.

- اأن ينجز معامالت املواطنني ب�سرعة، 

ودّقة، ونزاهة، �سمن حدود وظيفته.

�سمن  امل��واط��ن��ني  م��ع  يتعامل  اأن   -

بتهذيب،  املرعّية  والأنظمة  القوانني 

وكفاءة، واحرام حقوقهم وكراماتهم.

امل�����س��اواة  ت��اأم��ني  ع��ل��ى  ي�سهر  اأن   -

واملو�سوعّية يف التعامل مع املواطنني من 

دون اأّي حتّيز اأو متييز.

- اأن يطلع املواطن املكّلف مبعاجلة 

ووظيفته،  ا�سمه،  على  طلبه  اأو  ملّفه 

ورقم هاتف مكتبه، وعنوانه يف مركز 

عمله، كي يت�سّنى للمواطن مراجعته 

عند احلاجة.

اإىل  نظرت  املكان  نغادر  ونحن   ...

املرحوم الوالد، و�ساألته: هل �ساهدت تلك 

اإّنها  راأ�سه..  فوق  املتدّلية  »النحا�سّية« 

جميلة.. فبكم تقّدر ثمنها؟

ت���ردد: 10  ف����وًرا، وم��ن دون  ف��اأج��اب��ن��ي 

لرات؟!...

ا�ستفتاء

القرن  ثمانينيات  خريف  من  يوم  يف 

لوزارة  العام  الأم��ني  ا�سطحبني  املا�سي، 

الراحل  ال�سفر  وامل��غ��رب��ني  اخل��ارج��ي��ة 

اجلالية  ع��ل��ى  ج��ول��ة  يف  ال���رك  ف����وؤاد 

الدول  من  عدد  على  املوّزعة  اللبنانية 

لغو�س  اإىل  و�سلنا  وعندما  الإفريقّية، 

من  كان  يومها،  نيجريا(  )عا�سمة 

�سمن الربنامج الر�سمي مقابلة حمافظ 

ا  وديًّ ا�ستقباله  العا�سمة. وكان  )عمدة( 

ت�سبق  التي  »الدرد�سة«  وخالل  للغاية، 

عادة املحادثات الر�سمّية، اأبلغنا املحافظ 

»لأّننا  الأيام  هذه  كثًرا  منهمك  باأنه 

ر ل�ستفتاء«. نح�سّ

- ا�ستفتاء حول ماذا؟. �ساأله الرك...

- حول ال�سفافّية يف دوائر املحافظة؟...! 

اأعددنا  وقد  الف�ساد..  اإننا نعاين  ب�سراحة 

خّطة ملحاربته، من �سمنها الحتكام 

اإىل املواطنني كي يقول كل مواطن راأيه 

وح�سن  مبوقعه،  كّل  املوظفني،  ب��اأداء 

اأدائه...

ال�سالحيات  �سمن  وم���ن  اأ����س���اف: 

يف  ال�سفافّية  اعتماد  قّررنا  بنا،  املناطة 

كل ما يتعّلق باإنفاق املال العام، وذلك 

الإنفاق  اأوج��ه  عن  الإع��الن  خالل  من 

والإّطالع على  الإعالم،  و�سائل  بوا�سطة 

مواقع  يف  العام،  الطابع  ذات  املعلومات 

تكون  اأّل  �سرط  ة،  املخت�سّ الإدارات 

مّت�س  واأّل  ال�سرّية،  بطابع  م�سمولة 

ال�سخ�سّية  اأو  احلقوق واحلريات اخلا�سة، 

لأي اإن�سان.

بحّث  ال�ستفتاء  موعد  ا�ستبقنا  وتابع: 

موازنة  على  الّط���الع  على  املواطنني 

والبلديات  الر�سمية،  واملوؤ�س�سات  الإدارات 

بعد 15 يوًما من اإقرارها، والإعالن عنها، 

املن�سرمة،  لل�سنة  مقرونة بقطع ح�ساب 

الذين  واملوؤ�س�سات  بالأ�سخا�س  ولئحة 

اأّننا  واأعلّنا  تقدمياتها،  من  ا�ستفادوا 

�سنتقبل العرا�سات، ودر�سها، لي�سار اإىل 

اإجراء املقت�سى. 

يف  نيجريا   - لغ��و���س  يف  ه��ذا  ح�سل 

عن  فماذا  املا�سي،  القرن  ثمانينيات 

لبنان؟!...





�إال  �لعمل،  فر�ص  د�ئرة  وتو�سيع  �لنمو  تعزيز  �إىل  �لعامل  دول  معظم  يف  �ل�سر�ئبية  �لروؤية  تهدف 

�إىل مبا�سرة وغري  �ل�سر�ئب  تنق�سم  �إذ  �ملعتمدة،  �ل�سر�ئبية  �ل�سيا�سات  ثّمة متايز على م�ستوى  �أنه 

مبا�سرة.

�ل�سر�ئب  على  تعتمد  �لتي  �لدول  من  لبنان 

�مل�سافة  �لقيمة  �سريبة  �سّيما  وال  �ملبا�سرة،  غري 

وتاأمني  �لدولة  �حتياجات  ل�سّد   )TVA(

�الإير�د�ت �لفورية.

�لنمو  على  �ل�سر�ئب  هذه  �نعكا�سات  هي  ما 

وفر�ص �لعمل و�القت�ساد ب�سكل عام؟

يلقي  وزين،  غازي  �لدكتور  �القت�سادي  �خلبري 

جملة  معه  �أجرته  ح��و�ر  خالل  من  �ل�سوء، 

»�جلي�ص«.

مفهوم �ل�سريبة

�ل�سريبة يف عامل �القت�ساد؟ • ما هو مفهوم 
املال  من  اإلزامي  مبلغ  هي  ال�ضريبة   -

املواطن،  اأن�ضطة  على  ال��دول��ة  تفر�ضه 

اأن  دون  وم��ن  مثاًل،  الدخل  ك�ضريبة 

من  اأي  له،  مبا�ضر  نفع  اأي  لها  يكون 

معّينة،  خدمات  الدولة  تقّدم  اأن  دون 

�ضّد  اأو  نفقاتها  تغطية  بهدف  وذل��ك 

احتياجاتها.

واجلدير بالذكر يف هذا الإطار اأن املوازنة 

تنق�ضم اإىل ق�ضمني:

الأول يتعّلق بالنفقات اجلارية، الرواتب 

والنفقات  العام،  الدين  خدمة  والأج��ور، 

الت�ضغيلية.

ال�ضتثمارية  بالنفقات  يتعّلق  والثاين 

امل�ضت�ضفيات،  ال��ط��رق��ات،  )م�ضاريع 

ال�ضرف ال�ضحي...(.

م�ضدرين:  من  نفقاتها  الدولة  وتغّطي 

كما  وال�ضتدانة،  ال�ضرائبية  الإجراءات 

اأن  العلم  وم��ع  لبنان.  يف  حا�ضل  ه��و 

معتمدة  عامة  قاعدة  هي  ال�ضتدانة 

يتعّلق  التحّدي  فاإن  الدول،  جميع  لدى 

بحجمها. فاإذا اأخذنا املعايري املعتمدة يف 

الحتاد الأوروبي، جند اأن معيار ما�ضرتيخ 

يقت�ضي باأن يكون العجز اأقل من 3 املئة 

من الناجت املحلي، بينما يتجاوز يف لبنان 

�إقت�صاد 

اإعداد:  تريز من�سورومال
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ال�سيا�سات 

ال�سرائبية املعتمدة

ما هي �نعكا�ساتها 

على �لنمو 

وفر�ص �لعمل؟



الأم��ر  ه��ذا  اأن  جند  لذلك  املئة،  يف  ال���9 

مقلق ويحمل خماطر جّدية للم�ضتقبل 

القت�ضادي واملايل يف لبنان.

يدفعها  مالية  مبالغ  فهي  الر�ضوم  اأما 

املواطن ب�ضكل اإلزامي لقاء ح�ضوله على 

اجلمركية  كالر�ضوم  معّينة  خدمات 

 )TVA( امل�ضافة  القيمة  على  وال�ضريبة 

ال�ضتهالكية  ال�ضلع  ت�ضمل  ال��ت��ي 

الكهرباء،  )الت�ضالت،  واخلدماتية 

الر�ضوم من  وت�ضّنف  والب�ضائع...(.  املياه 

�ضمن بنود ال�ضرائب غري املبا�ضرة.

وي�ضيف: لالأ�ضف ال�ضديد، اإن ال�ضلع يف 

لبنان تخ�ضع لر�ضمني، الر�ضم اجلمركي 

القيمة  على  بال�ضريبة  املتعّلق  والر�ضم 

عاملًيا  تخ�ضع  بينما   ،)TVA( امل�ضافة 

امل�ضافة  القيمة  على  ال�ضريبة  اإىل 

)TVA( فقط.

بني �ملبا�سر وغري �ملبا�سر

�نعكا�سات هذ� �الأمر؟ • ما هي 
- من نتائج ال�ضيا�ضة ال�ضرائبية طغيان 

ال�ضرائب غري املبا�ضرة و�ضعف فعاليتها، 

ال�ضرائبية  للعدالة  حتقيقها  وع���دم 

املداخيل،  توّزع  من  اإنطالًقا  وامل�ضاواة، 

بالإ�ضافة اإىل �ضعف قدرتها على جذب 

ال�ضتثمارات اخلارجية.

لبنان،  يف  املبا�ضرة  ال�ضرائب  متّثل 

الإيرادات  اإجمايل  املئة من  حواىل 40 يف 

ال�ضرائبية، وهي كالآتي:

- �ضريبة الدخل على اأرباح ال�ضركات 

)15 يف املئة(، وقد ترتفع الن�ضبة يف املوازنة 

اجلديدة اإىل 17 يف املئة.

والأجور  الرواتب  على  الدخل  �ضريبة   -

)تراوح بني 2 و20 يف املئة(، وتطال ب�ضكل 

رئي�ص موظفي القطاعني العام واخلا�ص، 

الدخل.  واملحدودة  املتو�ضطة  الطبقة  اأي 

واأقرتح يف هذا ال�ضياق رفع ال�ضطر الأعلى 

لتطال  امل��ئ��ة  يف   25 اإىل  ال�ضريبة  م��ن 

املداخيل املرتفعة.

فوائد  على  ال��دخ��ل  �ضريبة   -

اأن  ومقّدر  املئة(،  يف   5( الودائع 

ترتفع يف املوازنة اجلديدة اإىل ال� 7 

اإ�ضافية  اإيرادات  يوّفر  املئة، ما  يف 

)حواىل   2017 موازنة  م�ضروع  يف 

410 مليارات لرية لبنانية(.

البيوعات  على  ال�ضريبة   -

اأدرجت احلكومة  وقد  العقارية، 

يف امل��وازن��ة ال��ع��ام��ة، اإج����راءات 

اإ�ضالحية يف هذا القطاع، حيث 

اإىل  لالأفراد  البيوعات  اأُخ�ضعت 

العقاري  ال��رب��ح  على  ال�ضريبة 

مبعدل 15 يف املئة.

اأم���ا ال�����ض��رائ��ب غ��ري امل��ب��ا���ض��رة، فهي 

الإيرادات  اإجمايل  من  املئة  يف   60 متّثل 

على  ال�ضريبة  اأبرزها:  ومن  ال�ضرائبية، 

القيمة امل�ضافة TVA، التي مُتّثل 31 يف 

ال�ضرائبية،  الإي��رادات  اإجمايل  من  املئة 

 11 اإىل   10 وحتاول احلكومة رفعها )من 

يف املئة(. والر�ضوم على التجارة واملبادلت 

التبغ،  على  جمركي  )ر�ضم  الدولية 

البنزين، ال�ضيارات...(، وهي متّثل 19 يف 

املئة من الإيرادات ال�ضرائبية.

روؤية �سر�ئبية هادفة

يف  �ل�سر�ئبية  �ل�سيا�سة  من  �لهدف  هو  ما   •
لبنان؟

خالل  من  اللبنانية  الدولة  تهدف   -

اإىل  تعتمدها  التي  ال�ضرائبية  ال�ضيا�ضة 

هذه  وتاأثري  ال�ضرائبية.  الإي��رادات  تعزيز 

ال�ضيا�ضة، يف ما يتعّلق بالنمو القت�ضادي 

والو�ضعني  العمل،  فر�ص  دائ��رة  وتو�ضيع 

الجتماعي واملعي�ضي، هو �ضعيف.

روؤية  و�ضع  يتّم  اأن  ج��ًدا  ال�ضعب  ومن 

�ضرائبية هادفة يف لبنان، طاملا اأن الهدف 

الأ�ضا�ضي للدولة اللبنانية هو ح�ضًرا تعزيز 

اإىل  ر جلوءها  يف�ضّ الذي  الأمر  الإي��رادات، 

التي  امل�ضافة  القيمة  على  ال�ضريبة  رفع 

تقارب  فورية،  �ضرائبية  اإي��رادات  توؤّمن 

ال�300 مليار لرية يف ال�ضنة.

الحتاد  دول  اأن  اإىل  وزين  ي�ضري  واأخ��رًيا، 

املبا�ضرة  غري  ال�ضريبة  تعتمد  الأوروب���ي 

والتي تراوح ن�ضبتها بني 25 و35 يف املئة، 

الآل��ي��ة  على  يعتمد  لبنان  اأن  علًما 

املتحدة  الوليات  تعتمد  بينما  نف�ضها، 

الأمريكية ال�ضرائب املبا�ضرة، والتي ت�ضل 

يف   45 اإىل  الأحيان  معظم  يف  معدلتها 

املئة.
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�له�سترييا �ال�ستيطانية

من الوا�ضح اأن �ضرعنة م�ضادرة الأرا�ضي 

الغربية  ال�ضفة  يف  اخلا�ضة  الفل�ضطينية 

امتداد  هي  اإمن��ا  اإ�ضرائيلية،  بقوانني 

التي  ال�ضتيطانية  اله�ضترييا  ل�ضيا�ضة 

تعتمدها حكومة نتنياهو. كما اأّنها 

العتقاد  على  تقوم  لأول��وي��ات  ترجمة 

الوقت  يف  والدولية  الإقليمية  البيئة  باأّن 

هذا  ملثل  مثالًيا  ظرًفا  ت�ضكل  الراهن، 

على  الوقائع  فر�ص  يتيح  ال��ذي  اخليار 

اإىل  الفل�ضطينيني  دفع  بهدف  الأر���ص، 

اأر���ص  نطاق  خ��ارج  حلول  عن  البحث 

اأّن  واحلقيقة  التاريخية.  فل�ضطني 

ال�ضتيطاين  التو�ضع  تزخيم  خلفية 

الأب���ع���اد  ع��ل��ى  تقت�ضر  ل  ال���راه���ن، 

على  ول  ال�ضهيونية،  الإي��دي��ول��وج��ي��ة 

الزخم الذي تلقته حكومة العدو بفعل 

ا  اأي�ضً هي  بل  ترامب،  الرئي�ص  انتخاب 

اليمني  مع�ضكر  داخل  التناف�ص  نتيجة 

اليهودي،  البيت  حزب  فرئي�ص  نف�ضه. 

ي�ضدد  بينت،  نفتايل  املتطرف  اليميني 

ب�ضبب  ال��ذي  نتنياهو،  على  �ضغوطه 

قلقه على م�ضتقبله ال�ضيا�ضي، وامللفات 

ي�ضطر  قد  بوجهه،  املفتوحة  الق�ضائية 

اأومل��رت  مع  ح�ضل  كما  الإ�ضتقالة  اإىل 

خليل  يقول  ال�ضياق،  هذا  ويف   .)2009(

التفكجي مدير دائرة اخلرائط يف جمعية 

اإ�ضرائيل  لدى  »اإّن  العربية:  الدرا�ضات 

دولة  اإقامة  بعدم  يق�ضي  وا�ضًحا  برناجًما 

فل�ضطينية يف ال�ضفة الغربية، والأحزاب 

و�ضول  اأّن  تعتقد  اليمينية  الإ�ضرائيلية 

مبثابة  هو  الأبي�ص  البيت  اإىل  ترامب 

املخطط«.  هذا  لتنفيذ  تاريخية  فر�ضة 

يق�ضي  الإ�ضرائيلي  »الربنامج  وي�ضيف: 

اأوًل  الكربى  ال�ضتيطانية  الكتل  ب�ضّم 

يف ال�ضفة الغربية، و�ضوًل اإىل �ضّم املنطقة 

وحينها  الكربى،  القد�ص  ومعها  »ج« 

اإدارة  الفل�ضطينيني  باإمكان  يكون 

من  تبقى  ما  يف  حم��دود،  ذات��ي  حكم 

م�ضاحة  من   %40 من  اأقل  اأي  الأرا�ضي، 

»اليمني  اأن:  ويوؤكد  الغربية«.  ال�ضفة 

الإ�ضرائيلي يعترب اأن فل�ضطني من البحر 

واأنها  يهودي،  وقف  اأر�ص  هي  النهر  اإىل 

واإمّنا  فل�ضطينية حمتّلة،  اأرا�ضَي  لي�ضت 

اأي��دي  من  حتريرها  مّت  يهودية  اأرا����صٍ 

العرب«.

�ملوقف �الأمريكي

ترامب  الرئي�ص  �ضّرح  ال�ضياق  هذا  يف 

ل�ضحيفة »اإ�ضرائيل اليوم« قائاًل، »هناك 

املتبقية، وكل  الأرا�ضي  قدر حمدود من 

اأجل  من  اأر�ص  فيها على  ت�ضتولون  مرة 

م�ضتوطنة )جديدة( يقّل ما يتبقى منها. 

اإّنني ل�ضت ال�ضخ�ص الذي يعتقد اأن تقّدم 

وهنا  لل�ضالم«.  جيد  اأم��ر  امل�ضتوطنات 

خطاب  منطق  ي��رى  اأن  امل��رء  ي�ضتطيع 

ا  اأ�ضا�ضً قدم  ال��ذي  ل�ضارون  بو�ص  الرئي�ص 

يعرتف  لكّنه  امل�ضتوطنات،  لتقييد 

ر�ضمًيا باأن احلدود النهائية بني الدولتني 

حدود  اأو   1949 هدنة  ح��دود  تكون  لن 

حرب 1967. فهناك اتفاق وا�ضع النطاق 

يف املجتمع ال�ضيا�ضي الإ�ضرائيلي على اأّن 

حدود الرابع من حزيران 1967 هي حدود 

ميكن  ول  عنها،  الدفاع  ميكن  ل 

وقد  �ضالم.  اتفاق  اأي  �ضمن  تكّر�ص  اأن 

اأعلنت وا�ضنطن اأّنها مل تعد متم�ضكة 

اتفاق  اإىل  للتو�ضل  ا  اأ�ضا�ضً الدولتني  بحّل 

يف  والفل�ضطينيني،  اإ�ضرائيل  بني  �ضالم 

التاريخية  الثوابت  مع  يتعار�ص  موقف 

مما  ال�ضاأن.  هذا  يف  املتحدة  للوليات 

طريقته  على  ي��وؤك��د  نتنياهو  جعل 

ت�ضكل  ل  ال�ضتيطان  »ق�ضية  ب���اأّن 

الفل�ضطينيني«،  م��ع  ال��ن��زاع  جوهر 

اعرتاف  ب�ضرطي  يتم�ضك  اأّن��ه  م�ضيًفا 

باإ�ضرائيل »دولة يهودية«،  الفل�ضطينيني 

وال�ضيطرة الأمنية الإ�ضرائيلية الكاملة 

البحر  ب��ني  م��ا  ال��واق��ع��ة  املنطقة  على 

ال�ضالم  ل�ضنع  الأردن  ون��ه��ر  املتو�ضط 

معهم، بغ�ّص النظر عن م�ضاألة احلدود. 

لكّن الفل�ضطينيني يرف�ضون ال�ضرطني، 

ب��اإ���ض��رائ��ي��ل  الع����رتاف  اأّن  معتربين 

عودة  حق  مع  يتعار�ص  يهودية«  »دول��ة 

امل�ضّردين،  الفل�ضطينيني  الالجئني 

العرب  املواطنني  م�ضتقبل  يعّر�ص  كما 

يف اإ�ضرائيل خلطر التمييز العن�ضري.

�ملكا�سب �ال�سرت�تيجية

نتنياهو  ي�ضتطيع  تقّدم،  ما  بناًء على 

اأن يلّوح للجمهور الإ�ضرائيلي باأنه يحّقق 

مع  ال�ضرتاتيجية  املكا�ضب  من  عدًدا 

الرئي�ص اجلديد. وهذه املكا�ضب تت�ضمن 

جوهرًيا  تتناق�ص  مواقف  ترامب  تبّني 

مع البنود الأ�ضا�ضية يف قرار جمل�ص الأمن 

�ضرعية  عدم  ب�ضاأن   2234 الرقم  ال��دويل 

اإ�ضرائيل  »ابتالع«  وقبوله  امل�ضتوطنات، 

اتفاق  اأي  يف  الغربية  ال�ضفة  من  اأج��زاء 

الإ�ضرائيلية  اخلالفات  واإن��ه��اء  �ضالم، 

من  واح��د  ب�ضاأن  الر�ضمية  الأمريكية 

العالقات  يف  التاريخية  التوتر  موا�ضيع 

اأّنه بعد تويّل  امل�ضرتكة. وجدير بالذكر 

اأعلن  بيومني،  احلكم  مقاليد  ترامب 

ال��وزراء  جمل�ص  اجتماع  يف  نتنياهو، 

امل�ضغر  الأمني   – ال�ضيا�ضي  الإ�ضرائيلي 

جميع  اإزال��ة  ق��ّرر  اأّن��ه  »الكابينيت«، 

ق�صايا 

اإعداد: �إح�سان مرت�سى - باحث يف ال�س�ؤون الإ�سرائيلية�إقليمية

العدد 70383

نتنياهو ومرحلة �الأولويات �ال�ستيطانية

كانت �ملعادلة �لتقليدية للتو�سل �إىل �سالم �إ�سر�ئيلي مع غالبية �الأنظمة �لعربية تقوم على حّل 

�لق�سية �لفل�سطينية مبا ير�سى به �لفل�سطينيون �أّواًل، ومن ثم �لذهاب فوًر� �إىل �لتطبيع �لكامل مع 

�لعدو. هذه �ملعادلة مل تعد قائمة، فالعدو �الإ�سر�ئيلي ي�سعى �إىل حتقيق �ل�سالم و�لتطبيع �أّواًل، ومن 

ثم �لبحث عن ت�سوية �لق�سية �لفل�سطينية مبا ير�سى به هو �أّواًل و�أخرًي�.



بناء  على  املفرو�ضة  ال�ضيا�ضية  القيود 

ال�ضرقية  القد�ص  يف  ال�ضكنية  الوحدات 

املحتلة، واأّكد يف الوقت نف�ضه اأن جميع 

الغربية  ال�ضفة  يف  اليهودية  امل�ضتوطنات 

ويف  الإ�ضرائيلية.  ال�ضيادة  حتت  �ضتبقى 

ال�ضابع من �ضباط املا�ضي اأقّر الكني�ضت 

ال�ضهيوين قانوًنا خطرًيا للغاية ي�ضتبيح 

ال�ضفة  يف  املحتلة  الفل�ضطينية  الأرا�ضي 

وميّكن �ضلطات الحتالل من نهبها، 

للم�ضتوطنني  ومنحها  وم�����ض��ادرت��ه��ا 

اأ�ضقاع  خمتلف  من  الوافدين  اليهود 

الأر�ص. وهو مينح يف الوقت نف�ضه �ضفًة 

اليهودية  ال�ضتيطانّية  للبوؤر  قانونّية 

اليهود عنوًة يف  اأقامها امل�ضتوطنون  التي 

الإدارات  ملواقف  وخالًفا  املا�ضية.  العقود 

اخلم�ضة  العقود  يف  ال�ضابقة  الأمريكية 

الدويل  الأمن  جمل�ص  وملواقف  املا�ضية، 

التي اأجمعت على اإدانة قرارات اإ�ضرائيل 

تدن  مل  واح��د،  طرف  من  ال�ضتيطانّية 

القرارات، بل اكتفت  اإدارة ترامب هذه 

ترى  ل  اأّنها  فيه،  اأو�ضحت  بيان  باإ�ضدار 

باأّن امل�ضتوطنات القائمة ت�ضكل عقبة 

تو�ضيع  ولكن  ال�ضالم،  حتقيق  اأم��ام 

»قد  الغربية  ال�ضفة  يف  امل�ضتوطنات 

نف�ضها«.  ال�ضالم  عملية  على  ي�ضّو�ص 

للغاية، من حيث  املوقف خمفف  وهذا 

غري  ال�ضتيطان  اعتبار  من  النتقال 

عقبة  اعتباره  اإىل  �ضرعي،  وغري  قانوين 

اع��ت��ب��اره »غري  اإىل  ث��م  ال�����ض��الم،  اأم���ام 

مفيد« يف حتقيق ال�ضالم.

فر�ص �الأمر �لو�قع

ا�ضت�ضدار  اإىل  حالًيا  نتنياهو  ي�ضعى 

ت�ضريح  يتبّنى  ترامب  اإدارة  من  موقف 

حّل  اأّي  باأّن  البن،  بو�ص  جورج  الرئي�ص 

اأن  ينبغي  والفل�ضطينيني،  اإ�ضرائيل  بني 

الدميوغرايف  الواقع  احل�ضبان  يف  ياأخذ 

القائم يف الكتل ال�ضتيطانية يف املناطق 

اإىل  ي�ضعى  كما  املحتلة.  الفل�ضطينية 

اإدارة  احل�ضول على موقف مت�ضامح من 

ال�ضتيطان  انتفاخ  اإزاء  ترامب  الرئي�ص 

القائمة  وامل�ضتوطنات  البوؤر  يف  اليهودي، 

خارج الكتل الكربى يف ال�ضفة الغربية، 

حتت  معها،  امل�ضبق  بالتفاق  وذل��ك 

ويف  لل�ضّكان.  الطبيعي  التكاثر  ذريعة 

للح�ضول  نتنياهو  يعمل  نف�ضه،  الوقت 

اأّي  ممار�ضة  بعدم  اأمريكي  التزام  على 

�ضغط عليه يف خمتلف ملفات الق�ضية 

عرب  دويل  �ضغط  اأّي  و�ضّد  الفل�ضطينية، 

ا�ضتخدام حق النق�ص �ضّد اأّي قرار يدينه. 

ال�ضفارة  نقل  م�ضاألة  يخ�ص  ما  يف  اأّم��ا 

القد�ص،  اإىل  اأبيب  تل  من  الأمريكية 

هذه  يف  وي�ضاوم  �ضيناور  نتنياهو  ف��اإّن 

امل�ضاألة مقابل ت�ضاهل اإدارة ترامب حيال 

ال�ضتيطان. 

هام�ص:

تعود  التي  املنطقة  هي  »ج«  املنطقة 

فيها ال�ضالحيات الأمنية وال�ضالحيات 

املتعّلقة مبلكية الأرا�ضي وا�ضتخدامها، 

اإىل �ضلطات العدو الإ�ضرائيلي.

فيقت�ضر  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  اأم��ا 

توفري  ع��ل��ى  املنطقة  ه���ذه  يف  دوره����ا 

اخلدمات ال�ضحية والرتبوية.
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اإعداد: د. �أحمد عّلو

عميد متقاعد
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قيا املن�سي
جرح اأفري

�ل�سومال

بلد عربي �آخر.. 

تكاد تقتله �ملو�رد و�الأطماع

�إىل  �لدر��سات  بع�ص  �أ�سارت 

�ل�سومال  يف  �لدولة  عودة  مالمح 

على  ق��رن  لربع  �نهيارها  بعد 

�لعا�سمة  يف  فاملطار  �الأق���ل. 

�لعام  مطلع  منذ  ي�سهد  موقدي�سو 

يومًيا،  رحلة  ثالثني  نحو   2017

نازح،  مليون  ربع  نحو  وع��ودة 

�إليها.  نزحو�  �لتي  �جلو�ر  دول  من 

بعدما  �ال�ستثمار�ت  تعود  كذلك، 

�ل�سر�عات  بيئة  تهرب من  كانت 

�ل�سومال  كانت  فقد  �لطاردة، 

�نهيار  منذ  لل�سر�عات  م�سرًحا 

�ليوم  وهي   ،1991 �لعام  يف  �لدولة 

يعيد  د�خلًيا  �سيا�سًيا  وفاًقا  تنتظر 

�حلياة �إىل جمر�ها �لطبيعي، �إاّل �أّن 

�لتحديات لي�ست بقليلة.

عودة �الأمل بالدولة �لو�حدة بعد ربع 

قرن من �لفو�سى

على الرغم من اأن الكوارث الطبيعية 

حت�ضد  زالت  ما  الع�ضكرية  وال�ضراعات 

ال�ضومال،  مناطق  من  العديد  يف  الأرواح 

نحو  مت�ضارعة  بخطى  ت�ضري  البالد  فاإن 

عمرانًيا  الطبيعية  احل��ي��اة  ا�ضتعادة 

�ضهدت  وق��د  وموؤ�ض�ضاتًيا.  واقت�ضادًيا 

ال�ضومال خالل العام 2016 حتولت جذرية 

ال�ضيا�ضية  النواحي  من  نوعية  وتطورات 

والقت�ضادية،  والجتماعية  والأمنية 

متّثلت يف ما يلي:

�ضملت  برملانية  انتخابات  اإج���راء   -

بالإ�ضافة  الإقليمية  الوليات  عوا�ضم 

اإىل العا�ضمة موقدي�ضو، من دون عقبات 

تذكر.

بال�ضومال  ال��دويل  الهتمام  اإزدي���اد   -

ب�ضكل غري م�ضبوق.

ال�ضومالية،  ال�ضادرات  ن�ضبة  اإرتفاع   -

والعمرانية  القت�ضادية  التنمية  وزي��ادة 

والب�ضرية وال�ضتثمارات الأجنبية.

الع�ضكرية  العمليات  وترية  اإرتفاع   -

واجلي�ص  ال�ضباب«  »ح��رك��ة  ب��ني  م��ا 

ال�ضومايل.

الطبيعية  ال��ك��وارث  بع�ص  وق��وع   -

عديدة  مناطق  اجلفاف  اجتاح  حيث 

من البالد.

- عودة الآلف من الالجئني ال�ضوماليني 

اإىل بالدهم طواعية من خميم طاطاب 

القبائل،  بني  للحوار  وحراك  الكيني، 

وانتعا�ص احلركة الفنية والثقافية.

�ملوقع و�مل�ساحة و�ل�سكان

القارة  �ضرق  اأق�ضى  يف  ال�ضومال  تقع 

حيوان  قرن  �ضكل  وتّتخذ  الأفريقية، 

امل��وج��ود  ال��ق��رن  اأو وح��ي��د  ال��ك��رك��دن 

بكرثة يف القارة الأفريقية، ولذلك اأطلق 

عليها ا�ضم »القرن الأفريقي«. وهي �ضبه 

متتد  كبرية  ج��زي��رة 

الهندي  املحيط  داخل 

جنوبي  ال��ع��رب  وبحر 

ق�ضمها  يف  ت�ضّكل  ح��ي��ث  ال��ي��م��ن، 

خلليج  اجلنوبي  ال�ضاطىء  ال�ضمايل 

عدن وباب املندب، وحتتل بذلك موقًعا 

ال�ضوي�ص  قناة  ما بني  ا�ضرتاتيجًيا مميًزا 

واملحيط الهندي.

تبلغ م�ضاحة ال�ضومال الإجمالية نحو 

الربية  ح��دوده  ومتتد  كلم2،   637.657

2340 كلم، منها 58 كلم مع  بطول 

اإثيوبيا، و682  و1600 كلم مع  جيبوتي، 

فهي  �ضواحله  اأّم��ا  كينيا.  مع  كلم 

)نحو  الأفريقية  القارة  دول  بني  الأط��ول 

3025 كلم(.

بنحو  ال�ضومال  �ضكان  ع��دد  ي��ق��در 

الأمم  )ت��ق��دي��رات  ن�ضمة   12.316.000

من  منهم   %85  ،)2016 للعام  املتحدة 

وغريهم،  البانتو  من  و%15  ال�ضوماليني، 

العرب.  من  األًفا   30 نحو  �ضمنهم  ومن 

واأك��رب  البالد  عا�ضمة  هي  موقدي�ضو 



مدنها )2 - 3 مليون ن�ضمة(.

ال�ضومالية،  فهي  الر�ضمية  اللغة  اأّم��ا 

��ا،  اأي�����ضً ر�ضمية  لغة  العربية  وتعترب 

كذلك يتكّلم ال�ضوماليون الفرن�ضية، 

اأخرى  ولغات  الإيطالية،  الإنكليزية، 

القبلّية  اللهجات  بع�ص  اإىل  بالإ�ضافة 

املحلّية.

ت��دي��ن غ��ال��ب��ي��ة ال�����ض��ع��ب ال�����ض��وم��ايل 

املذهب  على  ومعظمهم  ب��الإ���ض��الم، 

ال�ضافعي، وبينهم ن�ضبة ل باأ�ص بها على 

املذهب ال�ضيعي.

موجز تاريخ �ل�سومال

قيام  على  املتناثرة،  الآث��ار  بع�ص  تدّل 

اجلزيرة  �ضبه  اأرا�ضي  يف  قدمية  ح�ضارات 

اأقامت  احل�ضارات  وه��ذه  ال�ضومالية، 

عالقات جتارية وطيدة مع م�ضر القدمية 

ومملكة  واإي���ران  وفينيقيا  وال��ي��ون��ان 

والإمرباطورية  الأن��ب��اط  ومملكة  �ضباأ 

الرومانية القدمية.

الأفريقي  القرن  يف  الإ�ضالم  انت�ضار  بداأ 

الدين  لظهور  الأوىل  اللحظات  منذ 

وخالل  العربية.  اجلزيرة  �ضبه  يف  اجلديد 

املنطقة  هذه  يف  قامت  الو�ضطى  القرون 

مع  ظ��ه��رت  ث��م  و�ضلطنات،  مم��ال��ك 

بدايات الع�ضر احلديث الأ�ضر احلاكمة.

 )1885-1884( برلني  موؤمتر  �ضّكل 

وال�ضيطرة  التناف�ص  لتنظيم  ب��داي��ة 

يف  لي�ص  الفعلّية،  الأوروبية  ال�ضتعمارية 

القرن الأفريقي فح�ضب، بل يف �ضائر اأنحاء 

بريطانيا  وا�ضتطاعت  الأفريقية.  القارة 

اأن ت�ضع اأجزاء كبرية من بالد ال�ضومال 

يف  لوجودها  تاأميًنا  حمايتها،  حتت 

الذي  املندب  باب  وم�ضيق  عدن،  خليج 

والإ�ضرتاتيجية  التجارية  اأهميته  ازدادت 

يف  ال�ضوي�ص  قناة  حفر  من  النتهاء  بعد 

العام 1869.

ومّلا مّت تق�ضيم اأفريقيا اإىل م�ضتعمرات، 

املتمركزة  ال�ضومالية  القومية  وّزع��ت 

اأو  اإىل خم�ص ح�ض�ص  الأفريقي  القرن  يف 

منها  كل  تخ�ضع  جغرافية،  مناطق 

وذلك  الدول،  اإحدى  ا�ضتعمار  اأو  حلماية 

كما ياأتي:

ال�ضومال(،  )�ضمال  ال�ضومال:  اأر���ص   -

ا�ضتعمرتها بريطانيا.

- �ضوماليا: )جنوب ال�ضومال و�ضرقها(، 

ا�ضتعمرتها اإيطاليا.

جيبوتي  )ج��م��ه��وري��ة  دج��ي��ب��وت��ي:   -

حالًيا(، ا�ضتعمرتها فرن�ضا.

و�ضواحيها  )احل��و���ص(  ه��اود  مناطق 

باإهدائها  بريطانيا  قامت  )اأوغادين(: 

اإىل اإثيوبيا.

- مناطق احلدود ال�ضمالية لدولة كينيا 

)اأنفدي(: �ضّمتها بريطانيا اإىل كينيا.

من �ال�ستعمار �إىل �لوحدة

ال�ضيد  ال�ضومايل  الديني  الزعيم  ح�ضد 

ح�ضان(  )اأو  ح�ضن  الله  عبد  حممد 

الكبري  ال�ضومال  مناطق  له يف  املوؤيدين 

وحلفائه  الأوروب���ي  ال�ضتعمار  ملقاومة 

الربيطانيني  �ضاعدوا  الذين  الإثيوبيني، 

يف �ضرب احلرية ال�ضيا�ضية والدينية لأمة 

ال�ضومال، وفق ما اأعلن، وهذا ما جعله 

يف وقت ق�ضري بطاًل وطنًيا.

اأي  بتكفري  دينية  فتوى  ح�ضان  اأ�ضدر 

التاّمة  الوحدة  يرف�ص  �ضومايل  مواطن 

لأرا�ضي ال�ضومال والقتال حتت اإمرته، بعد 

وال�ضودان  تركيا  من  ال�ضالح  ا�ضتقدام 

وبع�ص الدول العربية والإ�ضالمية الأخرى. 

الأوىل ملواجهة ال�ضتعمار  ال�ضرارة  واأطلق 

والعمل لوحدة ال�ضومال وا�ضتقالله معلًنا 

اإقامة دولة الدراوي�ص )1897 – 1920(.

وقد متّكن من ردع الربيطانيني و�ضّد 

خالل  واأق��ام  متتالية،  مّرات  هجومهم 

قوات  مع  حتالًفا  الأوىل  العاملية  احلرب 

ملقاومة  بال�ضالح  اأمّدته  التي  املحور،  دول 

كانت  الدراوي�ص  دولة  نهاية  الإجنليز. 

يف العام 1920 على يد القوات الربيطانية 

التي ق�ضفت عا�ضمتها تاليح بالطائرات 

بعدها حتولت  تدمرًيا كاماًل،  ودمرتها 

دولة الدراوي�ص وكل ما تبعها اإىل حممّية 

بريطانية.

بزعامة  اإيطاليا  غزت   1935 العام  يف 

بينيتو مو�ضوليني احلب�ضة، ويف العام 1940 

بع�ص  ومعها  الإيطالية  القوات  قامت 

بري  هجوم  ب�ضّن  ال�ضومالية،  الوحدات 

على ال�ضومال الربيطاين ومتّكنت من 

الربيطانيني  لكّن  عليه،  ال�ضتيالء 

القوات  على  وق�ضوا  عام،  بعد  ا�ضتعادوه 

ال�ضومال  يف  امل��ت��م��رك��زة  الإي��ط��ال��ي��ة 

الإيطايل.

يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية اأبقت 

بريطانيا على �ضيطرتها على 

)الربيطاين  ال�ضومال  �ضطري 

كمحمّيتني  والإي���ط���ايل(، 

بريطانيتني. ويف ت�ضرين الثاين 

العام 1949 منحت الأمم  من 

الو�ضاية  حق  اإيطاليا  املتحدة 

على ال�ضومال الإيطايل حتت 

رقابة دولية م�ضّددة.

منحت  ذل���ك،  غ�ضون  يف 

احلو�ص  منطقة  بريطانيا، 

)اإح������دى م��ن��اط��ق ال��رع��ي 

واأقليم  املهمة(،  ال�ضومالية 

الذي تقطنه غالبية  اأوغادين 

�ضومالية، اإىل اإثيوبيا )1954(، 

اأعطت  ق��د  كانت  اأن  بعد 

حق  لكينيا   1948 العام  يف 
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احل��دودي��ة  املحافظة  على  ال�ضيطرة 

ت�ضكنها  وال��ت��ي  )اأن��ف��دي(  ال�ضمالية 

غالبية �ضومالية مطلقة.

جيبوتي  يف  ج���رى   ،1958 ال��ع��ام  يف 

وال��ت��ي ك��ان��ت ت��ع��رف با�ضم  امل��ج��اورة، 

ال�ضومال الفرن�ضي، ا�ضتفتاء لتقرير امل�ضري 

حول الن�ضمام اإىل دولة ال�ضومال اأو البقاء 

حتت احلماية الفرن�ضية، وجاءت نتيجة 

ال�ضتفتاء لرتجح رغبة ال�ضعب يف البقاء 

حتت هذه احلماية.

حزيران  من  والع�ضرين  ال�ضاد�ص  ويف 

ال�ضومال  ا�ضتقالل  ر�ضمًيا  اأعلن   1960

الربيطاين عن اململكة املتحدة، اأعقبه 

بخم�ضة اأيام ا�ضتقالل ال�ضومال الإيطايل، 

اأعلن  متوز(  مطلع  )اأي  ذاته  اليوم  ويف 

املوّحدة«  ال�ضومال  »دول��ة  قيام  ر�ضمًيا 

ب�ضطريها الربيطاين والإيطايل.

واخلالفات  القبلية  ال�ضراعات  كانت 

منذ  قائمة  ال�ضومالية  الع�ضائر  ب��ني 

نتيجة  وذلك  للوحدة،  الأوىل  اللحظات 

وا�ضتمر  ال���ض��ت��ع��م��ار.  دول  مل��م��ار���ض��ات 

ما كان  اجلديدة على  الدولة  يف  الو�ضع 

بانقالب  اجلي�ص  ق��ام  اأن  اإىل  عليه، 

 1969 العام  يف  املدنية  احلكومة  على 

وهو من  بري،  �ضياد  اللواء حممد  بقيادة 

اأر�ص  اإقليم  اأهايل  وتوّقع  اجلنوب.  اأبناء 

ال�ضومال وغريها من الأقاليم اأن يكون 

واأن  الأمور،  لت�ضحيح  بداية  التغيري  هذا 

يكون اجلي�ص موازًنا حلقوق الأقاليم يف 

الآمال،  خّيبت  املمار�ضة  اأّن  اإّل  الإمناء. 

ا جلهة تنفيذ امل�ضاريع التنموية  وخ�ضو�ضً

مل�ضلحة  يذهب  منها   %90 ك��ان  التي 

ال�ضطر اجلنوبي.

حرب �الأوغادين

الع�ضرين،  القرن  من  ال�ضبعينيات  يف 

اأق��وى  يعترب  ال�ضومايل  اجلي�ص  ك��ان 

حيث  من  )الثالث  الأفريقية  اجليو�ص 

وعلى  ونيجرييا.  بعد م�ضر  والعّدة(  العدد 

ال�ضومال  عملت  ال�ضيا�ضي،  ال�ضعيد 

الأفريقية  بالدول  توطيد عالقاتها  على 

والإ�ضالمية، ومّت قبولها ع�ضًوا يف جامعة 

الدول العربية )1974(.

غ��زت  و1978   1977 ال��ع��ام��ني  خ���الل 

بحرب  ع��رف  م��ا  يف  اإثيوبيا  ال�ضومال 

ال�ضومالية  القوات  والتي �ضعت  اأوغادين، 

الأرا����ض���ي  ت��وح��ي��د  اإىل  خ��الل��ه��ا  م��ن 

اأن  ترى  التي  الأر�ص  وا�ضتعادة  ال�ضومالية 

اأخرى  لدول  مبنحها  قام  قد  ال�ضتعمار 

من دون وجه حق.

و�ضيطر  كبرًيا  انت�ضاًرا  ال�ضومال  حقق 

مناطق  كل  على  وجيزة  ف��رتة  خ��الل 

احتلتها  التي  ال�ضومالية  القوميات 

الدولية  القوى  تدّخلت  اأن  اإىل  اإثيوبيا، 

اجليو�ص  وط����ردت  حينها،  ال��ك��ربى 

ال�ضومالية اإىل احلدود املعرتف بها دولًيا. 

العك�ضي  العّد  ب��داأ  الوقت  ذل��ك  ومنذ 

لنهيار دولة ال�ضومال الواحدة، وتفّكك 

اأو�ضال ال�ضومال الكربى.

جيبوتي  ح�ضلت  الفرتة  ه��ذه  خ��الل 

ا�ضتقاللها وحتّررت من ال�ضتعمار  على 

جيبوتي  جمهورية  با�ضم  الفرن�ضي 

الن�ضمام  اأهلها  رف�ص  اأن  بعد   ،)1977(

اإىل الدولة ال�ضومالية، متاأثرين يف قرارهم 

مبا ح�ضل جلريانهم يف »اأر�ص ال�ضومال« 

هدف  اأجل  من  �ضيادتهم  خ�ضروا  الذين 

كان يواجه قدًرا كبرًيا من ال�ضعوبات.

�أر�ص �ل�سومال

»جمهورية اأر�ص ال�ضومال«، اأو »�ضومايل 

احلكم  حتت  �ضومالية  منطقة  لند«، 

من  ج��زًءا  كانت  وق��د  حالًيا،  ال��ذات��ي 

تقع  وهي  املركزية.  ال�ضومالية  الدولة 

�ضاطىء خليج  الأفريقي، على  القرن  يف 

ال�ضومال،  �ضمال  يف  وبالتحديد  ع��دن، 

على  م�ضتقّلة«  »دول��ة  نف�ضها  وَتعتربرِ 

الرغم من عدم ح�ضولها على العرتاف 

الر�ضمي من جانب الأمم املتحدة، اأو من 

اأي من دول العامل.

طوياًل  �ضاحاًل  ال�ضومال  اأر���ص  متلك 

 740 ب��ط��ول  مي��ت��د  ع���دن  خليج  ع��ل��ى 

 137.600 نحو  م�ضاحتها  وتبلغ  كلم، 

ويب�لغ  هرجي��ضا  عا�ضمتها  كلم2، 

ماليني   4 اإىل   3.5 نحو  �ضكانها  ع��دد 

ن�ضمة.

املطالبة  ال�ضومال  اأر����ص  اأه���ايل  ق��ّرر 

مبكر  وقت  منذ  ال�ضيادية  بحقوقهم 

بعد الوحدة، وفتحوا باب املفاو�ضات مع 

ي�ضيطرون على  الذين كانوا  اجلنوبيني 

الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  بوا�ضطة  احلكم 

بري.  �ضياد  حممد  الرئي�ص  يراأ�ضها  التي 

اأن  ال�ضومال  اأر���ص  مواطنو  اعترب  وق��د 

اإقليمهم مل يحَظ بالعناية الالزمة من 

بباقي  اأ�ضوة  املتعاقبة،  احلكومات  قبل 

مناطق البالد.

من  ع��دد  اجتمع   ،1981 ني�ضان  يف 

ال�ضومال  لأر����ص  املنتمني  ال�ضيا�ضيني 

حترير  »حركة  فيها  واأ�ض�ضوا  لندن  يف 

�ضيا�ضية  حركة  وهي  ال�ضومال«،  اأر�ص 

ع�����ض��ك��ري��ة ات���خ���ذت م���ن الأرا����ض���ي 

م��ق��ًرا  اإث��ي��وب��ي��ا  ���ض�����رق  يف  ال�ضومالية 

ع�ضكرًيا لها.

اأقل من �ضنتني بداأت احلركة  وخالل 

يف حتقيق مكا�ضب �ضيا�ضية وانت�ضارات 

�ضياد  حممد  ن��ظ��ام  على  ع�ضكرية 

العامني،  قرابة  احل��رب  ا�ضتمّرت  ب��ري. 

حترير  يف  بنتيجتها  احلركة  جنحت 

انهيار  اإىل  اأدى  ما  وهذا  الإقليم،  اأرا�ضي 

مع  موقدي�ضو  يف  املركزية  احلكومة 

مطلع العام 1991.
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اأرا�ضيها،  اأن متّكنت من حترير  بعد 

ال�ضتقالل  ا�ضتعادة  احلركة  اأعلنت 

 18 يف  ال�ضومال  اأر���ص  جمهورية  وقيام 

يف  بها  املعرتف  حدودها  فوق   1991 اأي��ار 

العام1960.

يعتمد اقت�ضاد اأر�ص ال�ضومال على عدة 

مالية  حتويالت  تتلقى  فالبالد  م��وارد. 

يف  يعملون  الذين  املهاجرين  قبل  من 

ودول  واأوروبا  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

دولر  بليون  تبلغ قيمتها نحو  اخلليج، 

البنك  تقديرات  وفق  �ضنوًيا  اأمريكي 

الدويل.

املوارد  اأهم  اأحد  بربرة  ميناء  وي�ضّكل 

منذ  فيه  اخل��دم��ات  حت�ضنت  اأن  بعد 

م�ضاهمات  نتيجة  الت�ضعينيات  اأواخ��ر 

واملنظمات  احل��ك��وم��ة  م��ن  حم���دودة 

الدينية  واجلماعات  احلكومية  غري 

و»ال�ضومايل لنديني« يف اخلارج، واملجتمع 

ويف  املتنامي.  اخلا�ص  والقطاع  ال��دويل 

التعاقد مع جمموعة  الفرتة الأخرية مّت 

موانىء دبي العاملية ل�ضتثمار هذا امليناء 

وتزويده  تو�ضيعه  بهدف  عاًما،   30 مل��دة 

لنقل  معرًبا  ليكون  املنا�ضبة  املعّدات 

ل�ضعوب  مهًما  جتارًيا  ومركًزا  الب�ضائع 

القرن والداخل الأفريقيني. ولكن بع�ص 

الإمارات  اأن  يرون  ال�ضوماليني  املحّللني 

ع�ضكرية  ق��اع��دة  اإن�����ض��اء  ب�ضدد  ه��ي 

لوج�ضتية  لأه����داف  ب��رب��رة  م��ي��ن��اء  يف 

وا�ضرتاتيجية بعيدة املدى.

يف املجال الزراعي، تنتج اأر�ص ال�ضومال 

بالإ�ضافة  وال�ضعري،  كالقمح  احلبوب، 

اإىل املوز وامل�ضتكة، لكن العمود الفقري 

اقاليم  بقية  يف  كما  فيها  لالقت�ضاد 

البالد، يعتمد على الرثوة احليوانية.

كبرية  كميات  وجود  املحتمل  ومن 

اأر�ص  يف  املعدنية  الروا�ضب  خمتلف  من 

ال�ضومال، كذلك، ثّمة تاأكيدات على 

واجلب�ص  والغاز  )النفط  خام  مواد  وجود 

والر�ضا�ص  والفحم  وال��ك��وارت��ز  واجل��ري 

والذهب والكربيت وغريها(.

دولة »بونت الند«

تاأ�ض�ضت »بونت لند« كرّد فعل مبا�ضر 

للم�ضاحلة  القاهرة  موؤمتر  ف�ضل  على 

 .1997 العام  نهاية  ُعقد  الذي  ال�ضومالية 

خالل العام 1998 اأعلنت ع�ضريتا هارتي 

حكم  ذات  منف�ضلة  دولة  قيام  ودارود، 

لل�ضومال،  ال�ضرقي  ال�ضمال  يف  ذات���ي 

وهي   ،Punt land بال�ضومالية  �ضّميت 

تطالب باعتماد النظام الفيدرايل.

يقّدر بع�ص اخلرباء اأن اأر�ص هذا الإقليم 

برميل  مليارات   10 نحو  على  حتتوي 

املعادن  من  كثري  وعلى  النفط،  من 

الثمينة. ويرف�ص �ضيا�ضيو موقدي�ضو بدعم 

م�ضروع  الأخ���رى،  املناطق  معظم  من 

الفيدرالية، لكنهم يوافقون على و�ضع 

�ضياغة د�ضتورية تعطي �ضالحيات وتوّفر 

واحلفاظ  لالأقاليم،  ال�ضرورية  اخلدمات 

على مركزية الدولة.

�حلرب �الأهلية �ل�سومالية

حتى  قائمة  الأهلية  احل��رب  ت��زال  ما 

الآن يف ال�ضومال، وكان النزاع قد انبثق 

يف الأ�ضا�ص من املقاومة �ضد نظام الرئي�ص 

�ضياد بري خالل الثمانينيات من القرن 

جماعات  متّكنت  اأن  اإىل  الع�ضرين، 

املعار�ضة احلزبية والع�ضائرية امل�ضلحة يف 

بحكومته  الإطاحة  من  املطاف  نهاية 

يف العام 1991.

املختلفة  امل�ضّلحة  الف�ضائل  ب���داأت 

تتناف�ص على النفوذ يف ظل فراغ ال�ضلطة 

�ضيما  ول  النقالب،  تلت  التي  والفو�ضى 

دخ��ول  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  اجل��ن��وب.  يف 

املراقبني الع�ضكريني لالأمم املتحدة اإىل 

حفظ  قوات  ثّم  ومن   ،)1992( ال�ضومال 

يف  الف�ضائل  بني  القتال  ا�ضتمر  ال�ضالم، 

مركزية  حكومة  وبغياب  اجل��ن��وب. 

واحدة، اأ�ضبحت ال�ضومال »دولة فا�ضلة«.

العام  املتحدة يف  الأمم  قوات  ان�ضحبت 

1995، بعد تكبدها خ�ضائر كبرية، ومع 

عدم القدرة على تاأ�ضي�ص �ضلطة مركزية 

الع�ضائرية،  ال��ق��وان��ني  ع���ادت  واح���دة، 

وال�ضريعة الإ�ضالمية يف معظم املناطق.

احلكومة  تاأ�ضي�ص  مت   ،2000 العام  يف 

احلكومة  تلتها  النتقالية،  الوطنية 

العام  ويف   ،)2004( النتقالية  الحتادية 

اجلنوب  يف  جمدًدا  ال�ضراع  ت�ضاعد   2005

اإّل اأّنه ظّل اأقل عنًفا مما كان عليه يف 

اأوائل الت�ضعينيات.

يف العام 2006، انتزعت القوات الإثيوبية 

»احتاد  من  ال�ضومايل  اجلنوب  معظم 

قد  ك��ان  ال��ذي  الإ�ضالمية«  املحاكم 

احتاد  انق�ضم  بعدها  حديًثا.  ت�ضكل 

اإىل ع���دد م��ن اجل��م��اع��ات  امل��ح��اك��م 

ال�ضباب  »حركة  واأهمها  املتطرفة، 

تنظيم  ع��ن  املنبثقة  امل��ج��اه��دي��ن« 

الوقت  ذلك  منذ  ظلت  والتي  القاعدة، 

وق��وات  ال�ضومالية  احلكومة  حت��ارب 

الأفريقي  لالحتاد  التابعة  ال�ضالم  حفظ 

وقد  البالد.  على  بال�ضيطرة  املكلفة 

اله�ضة  ال��دول  موؤ�ضر  ال�ضومال  ت�ضدرت 

 2008 العامني  بني  �ضنوات  ل�ضت  ال�ضنوي 

و2013.

�حلروب �الأهلية يف �جلنوب

جنوب  يف  الأهلية  احل��رب  ا�ضتمرت 

ال�ضومال يف العام 2009 وتكث�ف ال�ضراع 

النتق�الية  احلكومة  قوات  بني  امل�ضّلح 

الفدرال�ية املدعوم�ة من الحتاد الأفريقي 

در��صات 
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وق�وات حفظ ال�ضالم من جهة، والطرف 

الإ�ضالمية  الف�ض�ائل  م��ن  امل��ع��ار���ص 

ا�ضكالها من جهة  امل�ضلحة مبختلف 

اأخرى.

القوات  دخلت   ،2011 الأول  ت�ضرين  ويف 

ملحاربة  ال�����ض��وم��ال  ج��ن��وب  الكينية 

منطقة  ولإن�����ض��اء  ال�����ض��ب��اب،  ح��رك��ة 

القوات  دمج  ومّت  ال�ضومال،  داخل  عازلة 

املتعّددة  القوة  داخ��ل  ر�ضمًيا  الكينية 

اأع��ق��ب   .2012 ���ض��ب��اط  يف  اجلن�ضيات 

الحتادية يف  ت�ضكيل احلكومة  ذلك، 

اأول حكومة  وهي   ،)2012 )اآب  ال�ضومال 

بداية  منذ  ال��ب��الد  يف  دائ��م��ة  مركزّية 

احلرب الأهلية.

حتّديات �مل�ستقبل

ب��ع��د ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��������ص اجل��دي�����د 

يف  فرماج�و  عبدالله  حممد  لل�ض�وم�ال 

�ضباط 2017، ارتفع من�ض�وب الأمل ب�ضاأن 

حت�ضني الأو�ضاع ال�ضيا�ضي�ة والقت�ض�ادية 

م�ن  ع��ق��ود  بع�د  ال��ب��الد  يف  والأم��ن��ي�����ة 

املجالت.  جميع  يف  والرتاجع  الفو�ضى 

الآمال، ما  الرغم من هذه  ولكن على 

كثرية،  حتّديات  يواجه  ال�ضومال  زال 

واإقليمية  وقبائلية  واقت�ضادية  اأمنية 

ودولية.

تتمّثل اأبرز التحديات الأمنية، يف اإعادة 

الولء  وتقدمي  الأمنية،  املوؤ�ض�ضات  بناء 

الوطني على الولء القبلي، والعمل على 

وتزويدهم  واجلي�ص  الأم��ن  اأف��راد  تدريب 

املخاطر  ملواجهة  احلديثة  الأ�ضلحة 

الأمنية واجلماعات املتطرفة، بالإ�ضافة 

املعي�ضة  و�ضبل  امل��رّت��ب��ات  ت��اأم��ني  اإىل 

الكرمية لهم.

وحت��دي��ًدا  الإره����اب،  مواجهة  وت��اأت��ي 

البالد  املجاهدين« يف  ال�ضباب  »حركة 

للرئي�ص  الأمنية  الأول��وي��ات  راأ���ص  على 

�ضاحة  ال�ضومال  اأ�ضحت  حيث  فرماجو، 

وعلى  الإرهابية،  للتنظيمات  خ�ضبة 

راأ�ضها هذه احلركة.

م�ضاكل  احلكومة  تواجه  اقت�ضادًيا، 

م�ضتوى  وانخفا�ص  واملجاعة،  اجلفاف 

املعي�ضة وارتفاع ن�ضبة البطالة )نحو %60 

فعليها  اجتماعًيا،  اأًما  ال�ضباب(.  من 

املوارد  توزيع  يف  العدالة  لتحقيق  العمل 

ون�ضبته  الفقر  وتخفيف حّدة  والوظائف، 

اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضكان،  بني  العالية 

القبائل  بني  امل�ضاكل  حّل  على  العمل 

وت��ق��ري��ب وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر امل��ت��ب��اع��دة، 

مل�ضلحة  القبيلة  فكرة  عن  والتخلي 

وحدة الدولة.

حّل  ينبغي  الإقليمي،  ال�ضعيد  على 

ملكية  ح���ول  كينيا  م��ع  ال���ن���زاع 

املحيط  يف  وال��غ��از  النفط  حقول  بع�ص 

الهندي، وحول اإقليم اأنفدي، وحّل ق�ضية 

املتنازع عليها مع احلب�ضة.  الأوغادين 

مع  ثقة  اأزمة  ال�ضومال  تواجه  كذلك، 

املجتمع الدويل، وهذه الثقة يجب اإعادة 

بنائها.

مر�جع ومو�قع:

- w w w . c i a . g o v / l i b r a r y /

publications/the-world
-https://en.wikipedia.org/

wiki/Somali_Civil_War
- w w w . b b c . c o . u k / n e w s /

world-africa
-www.theguardian.com/

-www.hrw.org/africa/somalia
- https:/arabic.rt.com/ال�ضومال
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خماطر وحتديات

اأواخر العام 1944، حتديًدا يف 20 ت�ضرين الأول، جنح الأمريكيون 

 1945 الثاين  كانون   9 ويف  الفيليبني،  �ضواطئ  على  الإب��رار  يف 

و�ضلت طالئع القوات الأمريكية اإىل �ضواطئ جزيرة لوزون. يف 

موازاة التقّدم الأمريكي، ر�ضد املخربون الفيليبينيون موؤ�ضرات 

تدّل على نّية اليابانيني نقل الأ�ضرى اإىل مع�ضكرات اأخرى، اأو 

ت�ضفيتهم.

ولعّل ما زاد من خماوف ت�ضفية الأ�ضرى اإقدام اليابانيني على 

الفيليبني  )يف   Palawan بالوان  جزيرة  معتقل  اأ�ضرى  اإعدام 

�ضوء  عن  معلومات  وت�ضّرب   ،1944 الأول  كانون   14 يف  ا(،  اأي�ضً

�ص لها الأ�ضرى، بخا�ضة نق�ص التغذية واملر�ص،  املعاملة التي يتعرَّ

ما اأدى اإىل وقوع وفيات �ضبه يومية يف �ضفوفهم.

اللواء  ال�ضاد�ص  الأم��ريك��ي  اجلي�ص  قائد  اأخ��ذ 

كبرًيا  التحدي  وكان  املبادرة،  زمام  كروغر  والرت 

عمق  يف  يقع  فاملعتقل  عالية.  مبخاطر  وحمفوًفا 

الأرا�ضي التي يحتلها العدو على م�ضافة تقارب ال�30 

مياًل وتعّج بالوجود الع�ضكري الياباين. ومن ناحية 

املفاجاأة  عامل  حتقيق  ال�ضروري  من  كان  اأخ��رى 

حلرمان ال�ضّجانني الوقت الكايف لإعدام ال�ضجناء. 

ال�ضجناء،  اإخراج  التحدي الأخري يف كيفية  ومتّثل 

�ضوء  نتيجة  والوهن،  ال�ضعف  يعانون  كانوا  الذين 

وبالكاد  العظمية،  كالهياكل  فباتوا  التغذية، 

قادرين على ال�ضري.

املغاوير  كتيبة  من  كروغر  طلب  التحّديات  ه��ذه  اأم��ام 

التي  الكتيبة  اإغارة. وكانت هذه  لتنفيذ  التح�ضري  ال�ضاد�ضة 

يقودها املقدم هرني موت�ضي، كتيبة املغاوير الوحيدة املنت�ضرة 

بت  يف منطقة املحيط الهادئ. املهمة التي ت�ضّلمها موت�ضي تطلَّ

مياًل   30 حواىل  الت�ضّلل  على:  ق��ادرة  خا�ضة  قوة  حت�ضري  منه 

حترير  توان،  كابانا  معتقل  مهاجمة  العدو،  خطوط  خلف 

اأن  اإىل اخلطوط الأمريكية، قبل  والعودة بهم �ضاملني  الأ�ضرى، 

ي�ضّن اليابانيون الهجوم املعاك�ص.

ت��وج��د وح���دات متعّددة  امل��خ��ربي��ن، ك��ان��ت  ت��ق��اري��ر  وف��ق 

والتي  باملعتقل،  املحيطة  املنطقة  يف  اليابانية  القوات  من 

اأخرى  اإىل  منطقة  من  املنتقلة  اليابانية  القوات  ا�ضتخدمتها 

�جل�ي�ص  هزمي�ة  بع�د 

�جلي�ص  �أم��ام  �الأمريكي 

�لي�اباين  �الإمرب�ط��وري 

بات��ان  معرك���ة  ف��ي 

 Battle of Bataan
ني�سان   9 يف  �لفيليبني  يف 

1942، وقع �آالف �جلنود 

�الأمريكي��ني يف �الأ�س��ر. 

�أ�سر�هم  �ليابانيون  نقل 

َف���ت  ُو�سِ م�سي��رة،  يف 

 Cabanatuan prison تو�ن  كابانا  معتقل  �إىل  �ملوت،  مب�سرية 

نقلو�  ثم  ومن   ،Island of Luzon لوزون  جزيرة  على   camp
و�حللفاء  �الأمريكيني  511 من  با�ستثناء  �أخرى،  �إىل معتقالت  معظمهم 

و�ملدنيني �لذين �أبقوهم يف ظروف �عتقال قا�سية الأكرث من 33 �سهًر�.

اإعداد: �لر�ئد با�سم �سعبان

من �لتاريخ
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 الإغارة الكربى 

يف كابانا ت�ان

هكذ� نّفذ �ملغاوير 

�ملهمة �ال�ستثنائية!



كانت  ذل��ك،  اإىل  اإ�ضافة  لالإ�ضرتاحة. 

كتيبة تتمركز ب�ضورة دائمة على بعد 

ل يتجاوز امليل الواحد، وفرقة على بعد ل 

يتجاوز ال�4 اأميال من املعتقل.

تنظيم �لقّوة �ملكلَّفة بالتنفيذ

ال�ضرية  باملهمة  موت�ضي  املقدم  ف  كلَّ

برن�ص  روب���رت  النقيب  ب��اإم��رة  الثالثة 

ال�ضرية  من  الثانية  بالف�ضيلة  زة  م��ع��زَّ

الأول جون موريف،  املالزم  باإمرة  ال�ضاد�ضة 

 ،832 الإ�ضارة  كتيبة  من  م�ضورين  و4 

ال�ضتطالع  وح��دة  نخبة  من  ورهطني 

يف   .)Alamo Scouts األم��و  )ك�ضافو 

املجموع تاألَّفت قوة الإغارة من 8 �ضباط 

ب�ضع  فيها  �ضارك  كما  عن�ضًرا.  و120 

النقيبني  باإمرة  الفيليبينيني  مئات من 

ت  اإدوارد جو�ضون وخوان باجوتا. وقد تلقَّ

ُي�ضتهان  ل  دع��ًم��ا  الأم��ريك��ي��ة  ال��ق��وة 

الذين  الفيلبينيني  املقاتلني  م��ن  ب��ه 

وتوّلوا  ا�ضتخباراتية،  معلومات  قّدموا 

ال�ضكان  مع  والتوا�ضل  م�ضالك،  تاأمني 

املحليني ل�ضمان ولئهم.

باملكّلفني  موت�ضي  امل��ق��دم  اجتمع 

املهمة  م�ضمون  لهم  و�ضرح  بالتنفيذ، 

الن�ضحاب  ا  عار�ضً وخماطرها،  وظروفها 

لكن  يرغب،  من  على  التنفيذ  من 

اجلميع اأّكد رغبته يف امل�ضاركة.

�سري �القرت�ب

الأرّز  حق�ول  عرب  الثاين  كانون   28 فجر  القوة  كت  حترَّ

ان�ضم   Guimba بلدة  اإىل  و�ضلت  وعندما  الع�ضبية،  والأرا�ضي 

اإليها اأدلء حمليون، ثم تابعت باجتاه بلدة Lobong الواقعة 

على ُبعد نحو خم�ضة اأميال اإىل اجلنوب ال�ضرقي، حيث التقت 

قد  كانت  الظالم  حلول  ومع  جو�ضون،  النقيب  جمموعة 

اأ�ضبحت خلف خطوط اليابانيني.

عند و�ضول القوة اإىل بلدة Balincarin ان�ضمت اإليها جمموعة 

التي  ال�ضتخباراتية  املعلومات  اآخر  دت  وت��زوَّ باجوتا،  النقيب 

األمو، بخا�ضة تلك املتعلقة  كان قد ح�ضل عليها ك�ضافو 

وبالتن�ضيق  املعتقل.  داخل  وبالعديد  ومراكزهم  احلرا�ص  بعدد 

مع النقيب باجوتا، با�ضر النقيب برن�ص حت�ضري العدد الكايف 

بعد  ال�ضري  على  القادرين  غري  الأ���ض��رى  لنقل  العربات  من 

حتريرهم، وحت�ضري كمية كافية من الطعام لهم.

ل املقدم موت�ضي بدء الإغارة ليوم كامل، فهو كان يريد  اأجَّ

ومن  وحرا�ضه،  املعتقل  عن  اأك��رث  معلومات  على  احل�ضول 

باأن قوة يابانية �ضخمة  اأفادت  اأخرى، و�ضلته معلومات  جهة 

ل تفادي مواجهتها. ليل 30  �ضوف تغادر املنطقة و�ضيًكا، فف�ضَّ

كانون الثاين، جنح املقاتلون الفيليبينيون يف قطع الت�ضالت 

الهاتفية مع العا�ضمة مانيال متهيًدا لبدء الهجوم.

�الإغارة على �ملعتقل

تتوىّل  اأن  على  لياًل،  املعتقل  على  بالهجوم  اخلطة  ق�ضت 

املجموعات الفيليبينية مهمة �ضّد اأي تدّخل للقوات اليابانية 

تعزيز  مّت  ولذلك  توان،  كابانا  مبدينة  املحيطة  املناطق  من 

من �لتاريخ
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عند  اليابانية  املدرعات  ل�ضرب  للدروع  م�ضاد  بح�ضرية  قواهم 

املغاوير  قوة  فتولته  املعتقل  على  املبا�ضر  الهجوم  اأّما  احلاجة. 

الأمريكية.

بحيث  جهتني،  من  املعتقل  ل�ضرب  الأمريكيون  ط  خطَّ

تهاجم ف�ضيلة موريف املدخل اخللفي، بينما جتتاح �ضرية برن�ص 

ال�ضرية  هذه  عنا�ضر  على  وكان  للمعتقل.  الرئي�ضي  املدخل 

اإىل  للو�ضول  اأر�ص مك�ضوفة،  الزحف م�ضافة ميل تقريًبا عرب 

مواقع النطالق للمهاجمة. وقد ق�ضت اخلطة باأن حُتّلق فوق 

 Northrop P-61 Black البقعة، قبيل التنفيذ، طوافة نوع

وت�ضتيت تركيزهم، وهذا ما  احلر�ص  اإلهاء  بهدف   ،Widow
ح�ضل فعاًل.

يف متام ال�ضاعة 19:45 اأطلق املالزم الأول موريف الطلقة الأوىل، 

دة لها خلف  معلًنا انتهاء متركزت ف�ضيلته يف املواقع املحدَّ

و�ضرا�ضة  ب�ضراوة  الأمريكيون  هاجم  الهجوم.  وبدء  املعتقل، 

م�ضتهدفني حّرا�ص الأبراج، والعنا�ضر يف الأطمات، وكل ياباين 

جميع  واأب��ادوا  املعتقل  اجتاحوا  بعدها  اأعينهم.  اأم��ام  وقع 

الدفاعية  املراكز  خرقوا  بعدما  فيه،  املوجودين  اليابانيني 

الداخلية.

بالتزامن مع الهجوم، كانت املجموعات الفيليبينية تقوم 

كتيبة  مع  باجوتا  رجال  فا�ضتبك  بها،  املنوطة  باملهّمات 

الأ�ضلحة  رم��اة  ومتّكن   .Cabu كابو  تلعة  ق��رب  يابانية 

الأتوماتية من �ضّد الهجوم املعاك�ص، بينما متكنت ح�ضرية 

تدمري  من  بالفيليبينيني  امللحقة  الأمريكية  للدروع  امل�ضاد 

دبابتني و�ضاحنة. اأما ناحية النقيب جو�ضون فلم ت�ضهد اأعماًل 

قتالية، اإذ تكفّلت الطوافة التي حّلقت فوق املعتق�ل ب�ض�رب 

قافل�ة ياباني�ة، كانت متجهة نحو مواقع قواته.

�إنقاذ �الأ�سرى وحتريرهم

خ�ضي  ال��ن��ار،  اإط��الق  �ضماعهم  عند 

اإعدام  عملية  الأمر  يكون  اأن  الأ�ضرى 

جماعي لهم، فاختباأوا يف كل مكان 

اأمكنهم الو�ضول اإليه. ونتيجة الظروف 

يعانون  كانوا  عا�ضوها،  التي  القا�ضية 

املجاعة، وهذا ما �ضبب لهم �ضعف نظر 

�ضديد، حتى اأنهم مل ي�ضتطيعوا التعّرف 

عدد  اأ�ضلحتهم.  اأو  املغاوير  ب��زات  اإىل 

والبع�ص  حمّرريه،  روؤية  د  مبجرَّ فرَّ  منهم 

الأمر  اأن  معتقًدا  يح�ضل  ما  ُي�ضدق  مل 

ينطوي على خدعٍة ما، فرف�ص الفرار يف 

البداية.

اأن��ه��ى  اأق����ل م��ن 15 دق��ي��ق��ة  خ���الل 

املهاجمون كل مقاومة داخل املعتقل، 

كان  الهجوم  بدء  على  دقيقة   30 وبعد 

تفتي�ص  جولتي  اأجنز  قد  برن�ص  النقيب 

متهيًدا  الأ����ض���رى  وج��م��ع  املعتقل  يف 

لإج��الئ��ه��م. اأ���ض��ري واح���د ف��ق��ط ت��ويف 

اآخر  واأ�ضري  قلبية،  لنوبة  تعر�ضه  نتيجة 

خالل  املراحي�ص  يف  اختباأ  )بريطاين( 

املهاجمون،  عليه  يعرث  ومل  الهجوم، 

لكن يف اليوم التايل عرث عليه املقاتلون 

الفيليبينيون.

الطعام  امل��ح��ل��ّي��ون  ال�����ض��ك��ان  م  ق���دَّ

رين خالل م�ضرية  وال�ضراب لالأ�ضرى املحرَّ

اإ�ضافية  عربات  و�ضلت  كما  ال��ع��ودة، 

لنقل العاجزين منهم عن ال�ضري، بينما 
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بتوفري  الفيليبينيون  املقاتلون  ا�ضتمر 

نحو  بعد  للمن�ضحبني.  الدائرية  احلماية 

اأول ات�ضال  12 �ضاعة من الهجوم، ح�ضل 

واملن�ضحبني  ال�ضاد�ص  اجلي�ص  بني  راديوي 

الذين طلبوا �ضاحنات ملالقاتهم. بعدها 

ب�ضاعتني دخلت قوة املغاوير الأمريكية 

خلف  ري��ن  امل��ح��رَّ الأ����ض���رى  وبرفقتها 

اخلطوط الأمريكية.

تقييم �لعملية

اأكث�ر  من  بح�ق  وكانت  الأ�ضطورية،  املهمة  اأجن��زت 

وتعقيًدا.  الثانية جراأة  العاملية  املغاوير خالل احلرب  عمليات 

الكلفة  اأما  اأ�ضرًيا.   511 اأ�ضل  من   510 اإنقاذ  عن  اأ�ضفرت  وقد 

 523 حلواىل  خ�ضارتهم  مع  اليابانيني  على  باهظة  فكانت 

مل  بينما  وج��ري��ح،  قتيل  ب��ني  جندًيا 

القتيلني  الأمريكية  اخل�ضائر  تتجاوز 

وال�ضبعة جرحى.

قته  حقَّ ال����ذي  ال��ن��ج��اح  ت��ق��دي��ر  مّت 

فقد  امل��ن��ّف��ذون.  وك��وف��ئ  املهمة،  ه��ذه 

)قائد  اآرث���ر  م��اك  اجل���رنال  فيها  ق��ال 

ال��ه��ادئ(:  املحيط  منطقة  يف  اجليو�ص 

الإ�ضتثنائية  القدرات  وتعك�ص  »رائعة 

)�ضواء  ه��وؤلء  ومنح  للم�ضاركني...« 

كانوا اأمريكيني اأو فيليبينيني( اأو�ضمة 

وميداليات.

على  ال�ضوء  �ضّلط  املهمة  ه��ذه  جن��اح 

املغاوير  التن�ضيق بني  العايل من  امل�ضتوى 

الفيليبينيني  واملقاتلني  الأمريكيني 

القتالية  وال���وح���دات  األم���و  وك�����ض��ايف 

اأن اإغارة  التقليدية الأمريكية. ويذكر 

كابانا توان كانت اآخر عملية رئي�ضية 

احلرب  ال�ضاد�ضة خالل  املغاوير  لكتيبة 

العاملية الثانية.

�ملر�جع:

- Raid at Cabanatuan 

From Wikipedia - the free 

encyclopedia.

- Wikimedia Commons 

has media related to Raid at 
Cabanatuan.

- مواقع اأخرى على �ضبكة الإنرتنت.
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اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي

متاحف 

يف بالدي
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توفيق �ضاهر وعيدان الثقاب

�لعاملية  للأرقام  غيني�س  مو�سوعة  دخل 

�إبد�عه فتجّلى  �أما  مرتني خلل �سبع �سنو�ت، 

مّر�ت مّر�ت...

يف  جنح  وكيف  �لرجل؟  هذ�  ق�سة  هي  فما 

حتويل �حلزن و�لإعاقة، وظلم �لقدر، �إىل فّن 

وجمال وجناح؟ وما ق�سة تلك �لرو�ئع �لفنية 

�إثر  عوًد�  �لكربيت  عيد�ن  من  ي�سنعها  �لتي 

عود؟!

يف  �ساهر  توفيق  ز�رت  »�جلي�س«  جملة 

منت  على  و�أبحرت  �لفريكة،  بلدة  يف  متحفه 

�سفينته �لعملقة لكت�ساف �إبد�عاته �لتي �أ�سعل 

لياليه  ظلمة  فاأ�ساءت  ثقاب،  عود  جذوتها 

ونقلت حياته من �سفة �إىل �أخرى.

�لتايتانيك 

وبرج �إيفل حمله 

�إىل غيني�س 

مّرتني فهل يفعلها 

مّرة ثالثة

من �سجني �إىل فّنان

بلدة  يف متحفه اخلا�ص قرب منزله يف 

امل��دول��ب،  كر�سيه  وع��ل��ى  الفريكة، 

على  املعهودة  بابت�سامته  ا�ستقبلنا 

الرغم من االآالم التي يعانيها. ال يتعب 

االألف  �سرد ق�سته من  توفيق �ساهر من 

من  الطاقة  ي�ستمد  وكاأنه  الياء،  اإىل 

تفا�سيل تلك الق�سة.

يف حادث موؤ�سف تعّر�ص خالله الإطالق 

اإ�سابة  اأ�سيب  نار، 

م��ق��ع��ًدا.  جعلته 

احلادث  تداعيات 

هذا  عند  تنته  مل 

ف�سعيه  احل������ّد، 

اأدخ��ل��ه  ال��ث��اأر  اإىل 

ال�����س��ج��ن، الأرب���ع 

هناك  ���س��ن��وات. 

����ا  ت���ع���ّل���م درو�����سً

كثرية وخرج من 

الزنزانة فناًنا.

ك�����ان ���س��اه��ر 

من  �سغرية  اأ���س��ك��ال  �سناعة  ي��ه��وى 

اإىل  ان�����س��رف  ال�سجن  يف  ال��ك��ري��ت، 

قداحة  بيت  الغيث  اأول  كان  هوايته. 

اإىل  واحتاج  اأيام  خم�سة  �سنعه  ا�ستغرق 

ثم  الإجن���ازه.  الكريت  م��ن  ع���وًدا   63

لل�سور،  اإط��ارات  �سنع  ال�سبحة،  كّرت 

بداأ  ثم  ومن  الورقية،  للمحارم  فعلبة 

ب�سناعة قطع اأكر. 

وب��داأ  حم��رف  اإىل  منزله  �سرفة  ح��ّول 



متاحف 

يف بالدي
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خروجه  بعد  حياته  من  جديدة  مرحلة 

وبداأ  وغراء  كريًتا  ا�سرى  ال�سجن.  من 

للم�ساركة  تلقاها  دع��وة  اأول  العمل. 

 1997 العام  يف  كانت  فني  معر�ص  يف 

جائزة  منحته  التي  ال�سياحة  وزارة  من 

منه  ا�سرى  املعر�ص،  ه��ذا  يف  تقديرية. 

زهر  طاولة  اإده  مي�سال  ال�سابق  ال��وزي��ر 

و�سفينة �سغرية دفع ثمنهما حينها 1500 

دوالر. وهكذا بداأت تتواىل عليه العرو�ص 

للم�ساركة يف معار�ص اأخرى، اإىل اأن ذاع 

�سيته وحّل �سيًفا على �سا�سات التلفزة، 

وكتبت عنه ال�سحف.

كان دائًما يردد اأمام ال�سحافة عبارة: 

ومنبوذين،  مقعدين  كّنا  ل��و  »حتى 

الكثري«.  نفعل  اأن  ن�ستطيع  فنحن 

وي�سيف: حتّديت نف�سي كثرًيا، وعندما 

طموحي  عن  املذيعات  اإح��دى  �ساألتني 

�سفينة  �سناعة  ت��ردد:  دون  من  اأجبتها 

مع  ت��اي��ت��ان��ي��ك، 

اأك���ن  مل  اأن���ن���ي 

اأع�������رف ي��وم��ه��ا 

م��ع��ل��وم��ات  اأي 

ع���ن ال�����س��ف��ي��ن��ة 

ال����ع����م����الق����ة. 

وقالت:  و�سحكت  املذيعة  فتعجبت 

»خليك على االأر�ص«.

�سفينة تايتانيك

جنح توفيق �ساهر يف حتويل االإعاقة اإىل 

طاقة. وبداأ يف بناء �سفينة »التايتانيك« 

ا�ستغرق  ال��ي��وم.  متحفه  يف  تر�سو  التي 

 20 )من  �ساعة   6600 فيها حواىل  العمل 

اآب العام 1998 لغاية 11 �سباط العام 2000(، 

عود  األف  و400  مليون   18 اإىل  واحتاجت 

اأمريكي.  دوالر   7600 بكلفة  كريت، 

اأمتار   3 العمالقة بطول  ال�سفينة  ترتفع 

وثمانون  م��ر  وارت��ف��اع  �سم   60 وع��ر���ص 

2100 ملبة و675  ا�ستعمل  �سم. والإ�ساءتها، 

ت�سم  الكهربائية.  االأ�سالك  من  مًرا 

كل  ط��واب��ق،   6 من  املوؤلفة  ال�سفينة 

على  ي��وم  ذات  وج��دت  التي  التفا�سيل 

م�سارح  م��ن  اللغز،   – ال�سفينة  تلك 

واحتاجت  وغريها...  �سباحة،  واأحوا�ص 

الغراء،  م��ادة  من  كيلوغرام   500 اإىل 

االإجناز  هذا  واح��د.  م�سمار  فيها  ولي�ص 

العام  يف  مو�سوعة غيني�ص  اأدخله  الفني 

2009 ل�سنعه اأكر واأطول واأجمل �سفينة 

يف العامل من عيدان الثقاب.

برج �إيفل: �لتحدي �جلديد

بعد جناحه يف بناء باخرة »التيتانيك« 

على  �سمم  العاملية،  اإىل  اأو�سلته  التي 

له  وك��ان  جديد،  قيا�سي  رقم  ت�سجيل 

وهو  اآخ��ر،  نوع  من  حتدًيا  ب��داأ  اأراد.  ما 

هذا  اأجن��ز  العمالق.  اإيفل«  »ب��رج  بناء 

م الذي يتاألف من طبقات ثالث،  املج�سّ

األًفا   13 مدى  على  عمل  عامني.  خالل 

يحتوي  ال��ذي  ال��رج  ل�سنع  �ساعة  و38 

كريت.  عود  األف  و600  ماليني   5 على 

اأربعة  قطرها  قاعدة  من  الرج  يتاألف 

اأمتار،   7 نحو  اإىل  ويرتفع  مربعة،  اأمتار 

قطع.  خم�ص  اإىل  تفكيكه  وميكن 

ب�2116  مربوطة  ملبة  ب�6400  م  املج�سّ ي�ساء 

وقد  الكهربائية،  االأ�سالك  من  م��ًرا 

ا�ستلزم جمع اأجزائه 500 كيلوغرام من 

للرج  النهائية  التكلفة  لت�سل  الغراء، 

اإىل نحو 11األف دوالر اأمريكي.

ر�سائل تهنئة كثرية من  تلقى �ساهر 

منحه  كما  وق��ادة،  و�سفراء  دول  وروؤ�ساء 

اإميل  العماد  اآن��ذاك  اجلمهورية  رئي�ص 

اللبناين  العلم  له  وقّدم  تقدير  درع  حلود 

موقًعا منه.

ُع���ر����ص ع��ل��ي��ه م��ن��ذ ���س��ن��وات ���س��راء 



مببالغ  اإيفل«  و»برج  »التايتانيك« 

�سخمة )اأكرث من مئة وع�سرين األف 

دوالر لكل منهما(، اإاّل اأّنه رف�ص.

�سفن تبحث عن �للوؤلوؤ

ال��ذي  املتحف  يف  اجل��ول��ة  نكمل 

يق�سم اإىل زوايا فنية، فنجد يف اإحداها 

خالل  نّفذه  حري�سا  ل�سيدة  ًما  جم�سّ

واملثابرة،  ال���داأب  من  اأ�سهر  ثمانية 

بعلبك  لقلعة  ًما  جم�سّ اأخ���رى  ويف 

اأ�سهر،  ثالثة  تنفيذها  ا�ستغرق  التي 

اأ�سكالها  يف  فريدة  جم�سمات  اإىل 

الكويتية  ال�سفن  من  وتقنياتها. 

البحر  عرت  التي 

اللوؤلوؤ،  عن  بحًثا 

امل���راك���ب  اإىل 

)ن�سبة  ال�سغرية 

التايتانيك(،  اإىل 

حملية  وكنائ�ص 

وعاملية...

تقنية �لعمل

ي�سنع  ك��ي��ف 

ومن  جم�سماته، 

اأي�����ن ي�����س��ت��وح��ي 

يقول  اأف���ك���اره؟ 

الوحي  اإن  �ساهر 

اخلالق،  عند  من 

ينبع  واأح���ي���اًن���ا 

م����ن امل���ع���ان���اة، 

وم�����ن االأح������الم 

ال���ت���ي ي��ر���س��م��ه��ا 

اأم��ا  خميلته.  يف 

يعتمد  فهو  تقنًيا 

االأوىل  ب��ال��درج��ة 

ع���ل���ى ع���ي���دان 

التي  ال��ك��ري��ت 

كما  ي�ستعملها 

دون  م����ن  ه�����ي، 

�سباغ.  اأو  تلوين 

به  يقوم  م��ا  ك��ل 

على  ل��ل��ح�����س��ول 

»قلي«  ه��و  معني  دي��ك��ور  اأو  م��ا  ر���س��م 

اللون  للح�سول على  بالزيت،  الكريت 

اأ�سود.  اأو  اأو داكن  الذي يريده، بني فاحت 

واإن اأراد اللون االأحمر مثال، ي�سع عيدان 

اللون  ليحل  املياه  منقوع  يف  الكريت 

دون  م��ن  العيدان  باقي  على  االأح��م��ر 

احلاجة اإىل ا�ستخدام ال�سباغ. هذا النوع 

من االأعمال يتطّلب �سًرا وطول بال مل 

يكن توفيق �ساهر ميلكهما اإذ كان 

ع�سبًيا جًدا، لكّن املعاناة التي مّر بها 

والعمل  التحّمل  على  القدرة  اأك�سبته 

م�ساب�ه  اأن�س�اه  م�ا  طويل�ة،  ل�ساع�ات 

االأليم.

 ما ز�ل يحلم

يحلم �ساهر باأن يحقق يوًما ما م�سروًعا 

لغاية  اأجن���زه  م��ا  ع��ن  اأه��م��ي��ة  يقل  ال 

تنفيذ جم�سم  املرة  وطموحه هذه  اليوم. 

للم�سجد االأق�سى من عيدان الكريت، 

الثالثة.  للمرة  »غيني�ص«  به  ليدخل 

انتظار  هو  امل�سروع  انطالقة  يوؤخر  ما 

ال��الزم  التمويل 

األ����ف   25( ل����ه 

ال  لكن  دوالر(، 

م�ستحيل  �سيء 

من  ن���ظ���ره.  يف 

ا،  اأي�سً اأح��الم��ه 

و�سط  يف  مكان 

ب����ريوت ي��ع��ر���ص 

ف��ي��ه اأع��م��ال��ه، 

ا »�سفينة  خ�سو�سً

ال��ت��اي��ت��ان��ي��ك« 

و»برج اإيفل«.
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ب����دع����وة م����ن اجل��ام��ع��ة 

االأم�����ريك�����ي�����ة ل��ل��ع��ل��وم 

 ،)AUST( والتكنولوجيا 

ق�����ّدم ال���ف���ن���ان ال��ل��ب��ن��اين 

االأ�سقر  مي�سال  االأم��ريك��ي 

ا مل�سرحيته »جران ابن  عر�سً

م�سرح  خ�سبة  على  احلياة«، 

يف  وذل��ك  االأون�����س��ك��و،  ق�سر 

ال�سخ�سيات  من  عدد  ح�سور 

الر�سمية والع�سكرية وطالب 

املدار�ص واجلامعات.

بلغة انكليزية تقارب لغة 

باللغة  م�ساهد  )مع  جران 

احلرية  بنفحات  العربية( 

مي�سال  الفنان  قّدم  املفعمة، 

االأ���س��ق��ر ح��ي��اة ج����ران يف 

بالتفا�سيل  م�سبعني  ف�سلني 

واملعطيات املهّمة.

االأع��م��ال  م��ن  امل�سرحية 

املونودرامية التي يكون فيها 

على  الوحيد  ال�سخ�ص  املمثل 

حول  اأحداثها  ت��دور  امل�سرح. 

جران  خليل  ج��ران  حياة 

من والدته يف ب�سري اإىل اإقامته 

وفاته  اإىل  وو�سوال  بو�سطن  يف 

الفنان  ينتقل  نيويورك.  يف 

امل�سرحية  يف  االأ�سقر  مي�سال 

من دور اإىل دور ثان، مع االإبقاء 

دور  وهو  االأ�سا�سي  ال��دور  على 

من  مبحطات  مروًرا  جران، 

حياته العائلية )والده ووالدته 

و�سقيقه( ودور �سقيقته ماريان 

التي رافقته طوال عمره.

على  ا  اأي�سً امل�سرحية  ترّكز 

االأن��ا���ص ال��ذي��ن ت��رك��وا اأث��ًرا 

عميًقا يف حياة جران خليل 

ُمعلمته  وم��ن��ه��م  ج����ران، 

التي  ب��ريد  م�سز  بو�سطن  يف 

اأكت�سف  م��ن  اأول  كانت 

على  فعرَفته  الفني،  ح�سه 

���س��دي��ق ل��ه��ا ا���س��م��ه ف��ري��د 

به جران  تاأثر  الذي  هوننديه 

كثرًيا من الناحيتني الفنية 

الفني،  اجلو  هذا  واالأدبية. يف 

ت��ع��ّرف ج���ران ع��ل��ى م��اري 

لها  ك��ان  ال��ت��ي  ها�سكل 

فهي  ح��ي��ات��ه.  يف  مهم  دور 

واحلبيبة،  ال�سديقة،  كانت 

اآفاًقا  له  فتحت  التي  وامل��راأة 

بنف�سه.  ثقته  وعززت  وا�سعة 

يف  وا�سًحا  اأث���ًرا  تركت  وق��د 

التي  االإجن��ل��ي��زي��ة  م��وؤل��ف��ات��ه 

نّقحت لغتها.

االأمريكي  اللبناين  الفنان 

مواليد  من  االأ�سقر  مي�سال 

يف  ترعرع   ،1963 العام  زحله 

�سماع  اعتادت  فنية  عائلة 

وم�ساجالت  واملو�سيقى  ال�سعر 

يعزف  ك��ان  فوالده  االأدب. 

ال�سعر  وي��رجت��ل  ال��ع��ود  على 

فنانة  ووالدته  املنا�سبات،  يف 

م�سريته  يف  الف�سل  يعود  ولها 

يف  الوا�س��ع  وخياله  الفنية 

الكتاب��ة.

ال��ت��ح��ق   1983 ال���ع���ام  يف 

بجامعة  االأ���س��ق��ر  مي�سيل 

م��ا���س��ا���س��و���س��ي��ت�����ص ل��درا���س��ة 

ال��ه��ن��د���س��ة امل��دن��ي��ة وخ��الل 

�سنوات الدرا�سة عاوده احلنني 

اإىل الفن وخ�سبة امل�سرح، فبداأ 

فن  يف  الدرو�ص  بع�ص  بتلقي 

ا�ستوديو  يف  امل�سرحي  التمثيل 

يف   )Geninlend Hein(

ح�سوله  وب��ع��د  ب��روك��ل��ني، 

الهند�سة  يف  املاج�ستري  على 

التحق  العام 1989،  املدنية يف 

لدرا�سة  ه��ارف��ارد  بجامعة 

االإخ����راج.  وف��ن��ون  التمثيل 

»جران ابن احلياة« هو ن�سه 

امل�سرحي االأول.

ثقافة وفنون

اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي
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»جربان ابن احلياة« 

م�سرحية باللغة �لإنكليزية ملي�سال �لأ�سقر



بعد 40 عاًما على رحيله، ال يزال �سوت عبد احلليم حافظ 

ي�سدح يف بريوت والعامل العربي. واحتفاء بذكراه، نظمت جلنة 

للربية  العربية  املنظمة  رعته  احتفااًل  ال�سرق  رواد  تكرمي 

العربية،  ال��دول  جلامعة  التابعة  )األك�سو(  والعلوم  والثقافة 

وبالتن�سيق مع  لبنان وم�سر،  الثقافة يف  وزارتي  باالإ�سراك مع 

ال�سفارة امل�سرية يف لبنان.

يف  االوني�سكو  ق�سر  م�سرح  على  اأقيم  الذي  االحتفال  ح�سر 

بريوت، وجوه �سيا�سية وديبلوما�سية واجتماعية وفنية وثقافية 

واإعالمية.

بعد الن�سيد الوطني، عر�ص فيلم وثائقي عن حياة العندليب 

اأغنية،  ال���230  تقارب  التي  واأغانيه   ،)1977  -1929( االأ�سمر 

واأعماله ال�سينمائية، ومعاناته مع املر�ص، وحبه للجمهور الذي 

وّدعه يف جنازة مهيبة مل ت�سهد جمهورية م�سر العربية مثلها 

�سوى جنازة الرئي�ص جمال عبد النا�سر، وال�سيدة اأم كلثوم.

الثقافة  وزير  من  لكل  كلمات  االحتفال  برنامج  ت�سّمن 

ال��دك��ت��ور غ��ط��ا���ص خ���وري، 

النجاري  نزيه  امل�سري  ال�سفري 

امل�سري،  الثقافة  وزير  ممثاًل 

ال�سرق«  »رواد  جلنة  رئي�ص 

اأن���ط���وان ع���ط���وي، وحم��م��د 

ممثال  القد�سي  الباري  عبد 

الدكتور  املنظمة  عام  اأمني 

اأ���س��ادت  حم���ارب،  عبدالله 

ال��ذي  االأ���س��م��ر  بالعندليب 

والثورة،  والعروبة  للحب  غّنى 

واأثرى  العربي،  العامل  املاليني يف  قلوب  و�سغل  فاأطرب اجلميع 

بفنه تراث الغناء واملو�سيقى العربية.

اأحيا الفقرة الفنية يف االحتفال النجم اللبناين �سعد رم�سان 

عقل  جهاد  الكمان  وع��ازف  عفت،  اأحمد  امل�سري  والفنان 

والفنان التون�سي حممد اجلبايل، الذين قّدموا باقة من اأجمل 

الوطنية  االأورك�سرا  ترافقهم  االأ�سمر،  العندليب  اأغنيات 

للمو�سيقى ال�سرق - عربية بقيادة املاي�سرو اأندريه احلاج.

يف اخلتام، قّدم عطوي دروًعا تقديرية لكل من: �سعد رم�سان، 

اأحمد  احل��اج،  اأن��دره  املاي�سرو  عقل،  جهاد  الكمان  عازف 

عفت، وحممد اجلبايل، وهي 

ج��ورج  النحات  م��ن  تقدمة 

املر.

اأق���ي���م م��ع��ر���ص فني  وق���د 

ت�سكيلي يف القاعة اجلانبية 

للم�سرح، �سارك فيه 74 فناًنا 

حياة  من  موا�سيعه  ا�ستوحوا 

واأفالمه  حافظ  احلليم  عبد 

وم�سريته  واأغنياته  و���س��وره 

الفّنية...
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ذكرى �لعندليب �لأ�سمر يف �لأوني�سكو



اأر�ص  »االأه��واز«  ِعْيالم  كتاب  �سادر  دار  عن  حديًثا  �سدر 

وهو  را�سد،  اأني�ص  اأديب  الدكتور  املتقاعد  للعميد  ال�سراعات 

الباحث مرتبة »دكتوراه دولة  اأثرها  درا�سة جامعية نال على 

اللبنانية  اجلامعة  من  التاريخ«  ب��ت��ق��دي��ر »ج��ّي��د يف 

طباعة  على  املوافقة  مع  ج��ًدا«، 

املكتبة  اإغ��ن��اء  بغية  م��وؤّل��ف��ه 

لت�سمل  وتعميم فائدته  التاريخية 

و�سائر  العليا  الدرا�سات  ط��الب 

الباحثني.

يتناول الكتاب بالد »عيالم« 

باإقليم  ح��ال��ًي��ا  ي��ع��رف  م��ا  اأي 

الناحيتني  م��ن  »االأه������واز«، 

التاريخية واجليو�سيا�سية.

وهو يطرح ال�سوؤال:

اأم  االأهواز فار�سي  اإقليم  هل 

عربي؟ اأم اأنه اإقليم م�ستقل، 

ويعرف  العريق  تاريخه  ل��ه 

با�سم عيالم؟

ال���������س����وؤال ب���ح���د ذات����ه 

اإىل  ن��ظ��ًرا  اإ���س��ك��ال��ي��ة، 

من  االإق��ل��ي��م  �سهده  م��ا 

التي  ال�سعوب  من  خليًطا  �سّكانه  جعلت  متعاقبة  اأحداث 

مّرت باأر�سه وا�ستقّرت فيها.

وقد تغرّي ا�سمه بتغري القوى التي احتّلت اأر�سه، واتخذ اال�سم 

تتناه�سها  ق�سية  االإقليم  هذا  جعل  ما  االنتماء،  على  دلياًل 

امل�سالح االقليمية والدولية. وهو اأ�سبح مو�سوع �سراع 

من  ج��زًءا  تعتره  التي  اإي��ران  بني 

ت�سمية  عليه  واأطلقت  اأرا�سيها 

الذين  ال��ع��رب  وب��ني  »االأه�����واز«، 

يعترونه عربًيا واأطلقوا عليه ا�سم 

احلقيقي  االأ�سل  ف�ساع  »االأحواز«. 

واأ�سبح يف ملف الن�سيان.

الدرا�سة  هذه  �سعوبات  اأبرز  تتمثل 

الباحث  ت�سّدى  التي  ال��ف��رة  اأن  يف 

من  ق��رون  ثالثة  تتعّدى  ملعاجلتها 

فتعود  التاريخية  جذورها  اأما  الزمن، 

ولهذه  ق.م.  �سنة   3000 من  اأك��رث  اإىل 

جدًيا  اإقباال  تلَق  مل  وغريها،  االأ�سباب 

العلم  طالب  قبل  من  درا�ستها  على 

والباحثني املحدثني.

اإ�صدارات

اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي

العدد 92383

»دروب �لقدي�سني �إىل قّنوبني« لل�سحايف جورج عرب

ال�سامل  الثقايف  امل�سح  م�سروع  اإطار  يف 

»رابطة  عن  �سدر  املقد�ص،  الوادي  لراث 

والراث« كتاب »دروب  للر�سالة  قنوبني 

من  وهو  قّنوبني«،  وادي  اإىل  القدي�سني 

ال�سحايف  حتقيق  الرابطة،  من�سورات 

»األ��ف��ا«  �سركة  وتقدمة  ع��رب  ج��ورج 

لالت�ساالت.

يخت�سر الكتاب حقبة تاريخية مهمة 

من تراث الوادي املقد�ص، تتناول حركة 

الذين  وامل�ست�سرقني  والرّحالة  املوفدين 

الكتاب  وي���وؤّرخ  دروب���ه...  وع��روا  زاروه 

ه��وؤالء  عبور  بالوثائق  االأوىل(  )للمرة 

ويحدد  اأ�سماءهم  ويعدد  قنوبني،  دروب 

مهماتهم واالأدوار التي قاموا بها. كما 

التي  امل�ساة  دروب  يتناول 

ُع��رف��ت ت��اري��خ��ًي��ا، وه��ي 

ع�����س��رة، م��ن��ح��درة من 

عمقه  اإىل  ال��وادي  حميط 

حيث تلتقي يف دير �سيدة 

قنوبني )اأوّلها من ب�سري، 

فناحية  وح��وق��ا،  وب��ل��وزا،  فحد�سيت، 

الفرادي�ص،  قزحيا-  اأنطونيو�ص  مار  دير 

اجلبة،  وحدث  وقنيور،  النهر،  ومزرعة 

وحت��ّدد  بح�سرون(.  انتهاء  وال��دمي��ان، 

الهند�سة،  دار  و�سعتها  التي  اخلرائط 

مع  وطولها،  وانحدارها  الدروب  ارتفاع 

�سور املعامل القائمة على كل درب من 

وطواحني  ومعا�سر  وم���زارات  كنائ�ص 

وتعريف  خ��الب��ة،  وطبيعة 

ثم  ومن  معلم،  بكل  تاريخي  علمي 

بحث تاريخي موثق يف الوجوه التي عرت 

هذه الدروب واالأحداث التي �سهدتها.

ب�ست  ���س��ادر  الكتاب  اأن  اإىل  ن�سري 

لغات، وهو يف 500 �سفحة )قيا�ص 25*25(، 

بطباعة اأنيقة ملّونة وجتليد فاخر.

ِعْيلم »�لأهو�ز« �أر�س �ل�سر�عات للعميد �ملتقاعد �لدكتور �أديب �أني�س ر��سد









العميد  اجلي�ص  قيادة  نعت 

املهند�ص املتقاعد فوؤاد احلاج 

بتاريخ  ت��ويّف  ال��ذي  �سليمان 

.2017/3/27

يف   1933/7/1 مواليد  من   -

بدنايل – ق�ساء بعلبك.

بتاريخ  اجلي�ص  يف  تطّوع   -

.1952/10/16

م��الزم  رت��ب��ة  اإىل  ُرّق����ي   -

اع��ت��ب��اًرا م������ن1955/9/20، 

رتبة  حتى  الرقية  يف  وت��دّرج 

ع��م��ي��د م��ه��ن��د���ص ب��ت��اري��خ 

.1983/1/1

- حائز:

• و�سام اجلرحى.
• و�سام احلرب ذو النجمة الرونزية.

ية. الف�سّ اللبناين  • ميدالية اال�ستحقاق 

من  الوطني  االأرز  و�سام   •
رتبتي فار�ص و�سابط.

31/ك1961/1  و����س���ام   •
التذكاري.

درجة  اال�ستحقاق  و�سام   •
ي ذو ال�سعف. ثانية ف�سّ

من  الوطني  االأرز  و�سام   •
رتبتي كومندور و�سابط.

ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�ص.

ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ت��ه��ن��ئ��ة   •
اجلي�ص.

• تهنئة قائد القطعة.
درا�سية  دورات  عّدة  تابع   -

يف الداخل ويف اخلارج.

- متاأهل وله اأربعة اأوالد.

يف �صجل 

اخللود

العدد 96383

�لعميد �ملهند�س �ملتقاعد فوؤ�د �حلاج �سليمان

�ملعاون جوز�ف منر ب�سارة

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ص امل���ع���اون 

بتاريخ  تويّف  الذي  ب�سارة  منر  جوزاف 

.2017/3/26

- من مواليد 1983/11/12 يف علما، 

ق�ساء زغرتا، حمافظة ال�سمال.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ص  يف  ت���ط���ّوع   -

.2000/11/13

- من عداد مديرية املخابرات.

- حائز :

• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام مكافحة االإرهاب.

• ميدالية املوؤمترات للعام 2002.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.

• تنويه العماد قائد اجلي�ص خم�ص 
مّرات.

�سبع  اجلي�ص  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرات.

االأرك���ان  رئي�ص  نائب  تهنئة   •
للعمليات مّرتني.

�ست  امل��خ��اب��رات  م��دي��ر  تهنئة   •
مّرات.

- متاأهل وله ولدان.



 �لعريف �أول

ح�سني قا�سم مهدي

اأول  العريف  اجلي�ص  قيادة  نعت 

ت��ويّف  ال���ذي  م��ه��دي  قا�سم  ح�سني 

بتاريخ 2017/3/22.

- من مواليد 1985/1/29 يف علي 

حمافظة  زح��ل��ة،  ق�ساء  النهري، 

البقاع.

من  اعتباًرا  اجلي�ص  يف  ُجّند   -

.2003/11/12

من  اعتباًرا  خدماته  ُم��ددت   -

اخلدمة  اإىل  وُن��ق��ل   ،2005/6/27

الفعلية بتاريخ 2006/9/15.

منطقة  ط��ب��اب��ة  ع����داد  م��ن   -

البقاع.

- حائز :

• و�سام مكافحة االإرهاب.
• و�سام التقدير الع�سكري.

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
اأربع  العماد قائد اجلي�ص  • تنويه 

مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ص �ست 
مّرات.

- متاأهل وله ولدان.
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�ملعاون ح�سني �حلاج يون�س

ح�سني  امل��ع��اون  اجلي�ص  ق��ي��ادة  نعت 

احلاج يون�ص الذي تويّف بتاريخ 2017/4/4.

- من مواليد 1987/10/23 يف �سم�سطار- 

بعلبك-  حمافظة  بعلبك-  ق�ساء 

الهرمل.

- تطّوع يف اجلي�ص بتاريخ 2009/12/30.

- من عداد طبابة منطقة البقاع.

حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ص مّرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ص مّرتني.

• تهنئة مدير املخابرات مّرتني.
مّرة  والبلديات  الداخلية  وزير  تهنئة   •

واحدة.

- عازب.

 �ملجّند �ملمّددة خدماته

حممد �أحمد �ل�سّيد

املمّددة  املجّند  اجلي�ص  قيادة  نعت 

الذي  ال�سّيد  اأحمد  حممد  خدماته 

تويّف بتاريخ 2017/3/31.

- من مواليد 1995/1/1 يف القبيات 

– عكار.
ب��ت��اري��خ  خ���دم���ات���ه  ُم�������ّددت   -

.2013/12/4

 – التا�سع  امل�ساة  ل��واء  ع��داد  من   -

الكتيبة 91.

- حائز :

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ص.

• تهنئة قائد الكتيبة 91.
- عازب.









حيث املزرعِة، من عائداٍت �سبًعا القارِب منِت على  ُك��نَّ

ب�سِع فوَق بيوُتها تتبعرُث التي ال�سغريِة قريِتهّن اإىل يعمْلَن،

النهِر جمرى بنَي  ميتدُّ ف�سيٍح �سهٍل يف عاليٍة غرِي ه�ساٍب

واأ�سطُحها طنٍي من مبنّيٌة متوا�سعٌة بيوٌت اجلبل. واأق��داِم

مغّطاٌةباأغ�ساِناأ�سجاٍروق�ّش.اأمااحلياُةيفتلكالقريِةفرتيبٌة

وب�سيطٌة،لكْنهانئة.

يقطُعه ال ه��ذه، ال��ع��ودِة رحلِة على يخّيُم ال�سمُت ك��ان 

زقزقُة اإال واحل��نِي احل��نِي بنَي

ع�����س��ف��وٍرع��ل��ى���س��ج��رٍةمن

�سرُب اأو ال�ِسّفَتنِي، اأ�سجارِ

مبجذاَفنِي العميقِة امل��ي��اِه

يجل�ُش عجوٌز بهما مي�سُك

يفمقّدمِةالقارب.

ق��ال��ْت»���س��والن��ا«،اإح���دى

ال�سبايا:غّنييا»�سيما«.

حزينٌة ونف�سي اأختاُه يا اأغّني كيَف - 

حتىاملوت!

وافرحي؛ وارق�سي اللُهاحلزن.غّني -قتَل

فالعمُرق�سري.

قالِت غّني، �سيما، يا لنا غّني اأج��ل. - 

الفتياُتاخلم�ُشاالأخرياُتب�سوٍتواحد.اأما

راأ�َسهاأِنافعلي،وقِدارت�سَمعلى العجوُزفهزَّ

ابت�سامٍةذابلٍة،وعيناهالغائرتان �سفتيهظلُّ

كان لقد تدمعان. كادتا حمجَريِهما يف

عليه �سيماكاإحدىحفيداِته،وي�سقُّ يحبُّ

نقّيُة القلِب، طّيبُة الأنها حزينًة يراها اأن

النا�ِشوتتمّنىاخلرَيلهم. كلَّ الروِح،حتبُّ

 �سجيٍّ ب�سوٍت غّنْت ثم للحظٍة، عينيها �سيما اأغم�سْت 

متايلْتلهاالأغ�ساُناملتدّليُةفوَقاملاِء،ورق�سِتاالأ�سماُكحوَل

القارب:

هاالنهُرالعظيُمملاذات�سرُعيفجريانِك؟ اأيُّ

ملاذاتدفُعالزورَقبهذهالقّوة؟

اأالتعرُفاأننيملاأُعْدعلىَعَجلةمناأمري!؟

اأناأ�سَلاإىلقريِتناعلىجناِحال�سرعة ملاأُعْداأحبُّ

ني فحبيبيالذيميلُكقلبيمليُعْديحبُّ

مليُعْدينتظُرينعنَد�ِسّفِتككمامنقبُل

مليُعْديريُدين

اأ�سمعَتاأيهاالنهر؟

حبيبيماعاَديريُدين.

العبارَةاالأخريَةحتىاختنَق�سوُتها ماكادْت�سيماتلفُظ

وانقطعْتعِنالغناء.اأماالعجوُزفنه�َشواقرتَبمنها،وارمتى

يهاخل�سنتني: علىركبَتيهاأماَمها،واحت�سَنيديهابنَيكفَّ

 لكلِّ »الحتزينيا�سغريتي.ت�سّلحيباالأمِلوالرجاِء؛فالبدَّ

غيمِة�سيٍفمنعبور«. �سّدٍةمننهايٍة،ولكلِّ

اأوقَفالعجوُزقارَبهيفحمّطِتهاملعتادِة؛فرتّجلِتال�سباياومن

واأطراَف يوِمهاوحزَنقلِبها تعَب التيحملْت �سيما بعِدهّن

مطاأطئًةراأ�َسهاال ثوِبهاالطويِل،واجتازْتبهّنالطريَقالرتابيَّ

تنظُراإالاإىلاالأر�ِشاأماَمقدميهاحتىو�سلْتاإىلبيِتها.

 ملتكْنتريُداأنتقَععيناهاعلى»راجو«يفم�سغِلهاملطلِّ

و�سورُتهال جوارِحها، هبكلِّ زالْتحتبُّ الطريق.هيما على

تفارُقخياَلها.اأّنىلهااأنمتحَومنذاكرِتها�سورَةذاكالوجِه

امل�ستديِر،وَتْيِنَكالعيننياللوزّيتنيواالأنِفالدقيق!!بل البهيِّ

وال�سعادة!مع َرعاًمامَناحلبِّ اأّنىلهااأنمتحَوخم�سَةع�سَ

ذلككانتتريُداأنجتتاَزم�سغَلهمنغرِياأنتلتفَتاإليه.

َرعاًماكانت�سيماابنَةخم�ٍش،وراجوابَن قبَلخم�سَةع�سَ

الب�سرِة �سمراُء هي. ماِت الَق�سَ ناعمُة الوجِه جميلُة ثمان.

اأمل�ُش  ال�سعُرفك�ستنائيٌّ اأما البالد. تلك النا�ِشيف  ككلِّ

يتدىّلَجِدْيلًةواحدًةحتىو�َسِطظهِرها.واأماالعينانفنجالوان

ت�سّعانفرًحاونباهة.

تفارُق ال ، الظلِّ خفيَف البنيِة،  ق��ويَّ غالًما راج��و وك��ان 

�سباٍحيتاأّبُطكتَبهويذهُب ال�سمراَوين.كلَّ الب�سمُة�سفتيه

روؤيِة بعَد اإال  ال�سفَّ يدخُل فال االبتدائيِة، القريِة مدر�سِة اإىل

�سيما،واليعوُداإىلبيِتهاإالبعَدالتحّدِثاإليهاولولدقيقتني.اأما

اأّياُمالعطلِةفكانامُي�سيانهامًعا.ويفنهايِةال�سنِةترَكراجو

ق�صة

بقلم: �إميل منذرق�صرية

عميد ركن متقاعد

�شيما 

ور�جو

العدد100383



فتعّلمْت �سيما اأما النجارة. مهنَة اأبيه من ليتعّلَم املدر�سَة

ها اأَُخَرقبَلاأنترتَكاملدر�سَةبدورِهالت�ساعَداأمَّ ثالَث�سنواٍت

ا،يفجمِعحم�سوِلاالأر�ِشوَجْنِي يفاأعماِلالبيِتواأباها،اأي�سً

املوا�سم.

ومّرِتاالأّيام.واإذااجلماُلالذيكانُبْرُعًما،قداأزهَرواأ�سبَح

�سطوة.�سيماحديُثالنا�ِشوِقبلُةاالأنظارِيف اأكرَثن�سارًةواأ�سدَّ

ُت�ساهى. ومهارٌةال ٌد، اآ�ِسٌر،وذكاٌءمتوقِّ واجلوار.جماٌل القريِة

ق�سبُة لها كانت بف�سِله االأغّر. وفتاها القريِة َقْيُدْوُم وراجو

القرى. بنَي القوى واألعاِب الفرو�سيِة مبارياِت يف دائًما ْبِق ال�سَ

وكانيلتقي�سيمايفاملعبِدوال�سهراِتو�سائِراالحتفاالت.وما

النا�َشكبرَيهمو�سغرَيهماإالاإذارق�َشفيه كانعر�ٌشليلمَّ

راجووغّنْت�سيما.

يفالقلبنيومنا.وا�ستهرت وكماكرَباجلماُل،كرَباحلبُّ

ُةالعا�سَقنييفتلكالنواحيمثلماا�ستهرتمنقبُلعنَد ق�سّ

راجوحبيبَته التقىفيه يوٌم وليلى.وكان ُةقي�ٍش ق�سّ العرِب

امُلَزْرَك�ُش الطويُل ف�ستاُنها �ِسْحًرا زاَدها وقد املعبِد �ساحِة يف

الدقيِقيغّطي�سعَرها.فاأخَذراجويَدها واملِنديُلاملطّرُزباخَلَرزِ

ِكيازنبقَةاحلقوِلوحورّيَةالنهِر، بنَيكّفيه،وقاَللها:»اأحبُّ

اأ�ستاُق اخلريِف، مطِر اإىل ال�سهُل ي�ستاُق ومثلما اأحبُّك.

ْت�سيمااأ�سابَعهابنَيخ�سِل�سعِره،وقالت: اإليِك«.اإْذذاكد�سّ

َكيارفيَقالنمورِوربيَبالن�سورِ،اأحبُّك.وكوفاِءاأر�ِسنا »اأحبُّ

املعطاِءلتعِبالفاّلحني�ساأبقىوفّيًةلك«.هكذاقالت،ثم

اأم�سكتيديحبيِبهابكلتايديهاوغّنت؛فماكانمن

النا�ِشاإالاأنحتّلقواحوَلهاُي�سغوناإىلعذِبغنائها.

***

طويُلزمٍنحتىاأُ�سيَبوالُد�سيمامبر�ٍشُع�ساٍلاألزَمه مامرَّ

املر�ِش التغّلِبعلى االأطّباِءيف تنجْححَيُل ومل زمًنا، الفرا�َش

�سيما كانت وملا وعافيِته. �سّحِته �سابِق اإىل الرُجِل واإع��ادِة

يوؤّمُن ما يف تعمَل اأن قّررْت الثمانيِة، والديها اأبناِء كبريَة

ال��دواء. حّبَة والأبيها اخلبِز، رغيَف الكبريِة االأ�سرِة الأف��راِد

تلك يف يعمْلن قريِتها من بناٍت  �ستِّ اإىل ان�سّمْت وهكذا

النهُرمبحاذاِتها. املزرعِةالتيميُرّ

عنَد حبيبَته ينتظُر �سم�ٍش غ��روِب  كلِّ قبَل راج��و كان 

مَناجلمر.واإْذي�سُلالقارُب،ي�ستقبُلهاويتاأّبُط ال�سّفِةعلىاأَحرَّ

بيِتها. بلوِغ حتى وممازحِتها مبحادثِتها وياأخُذ ذراَعها،

هذا  كلِّ من ترتاحني قريٍب عّما لها: قاَل مّرٍة من واأكرَث

بِك واآتي بيًتا�سغرًياجمياًل، لِك �ساأبني ياحبيبتي. التعِب

اإليهلتكوين�سّيدًةفيه.

بانتظارِها ال�سّفِة راجوعنَد اأم�ِشمليكْن اأّوَلمن لكْن 

املّرُة اإنها هناك. يكْن ومل القارِب مَن ترّجلْت كعادِته.

عليها ا�ستوىل لذلك املجيء. عِن فيها يتخّلُف التي االأوىل

خوٌف�سديٌدمناأنيكوَنقداأ�ساَبهمكروه:»يارّب«،قالْت

يف وال��دم��ُع خطاها،  حت��ثُّ وه��ي مرجتفتني ب�سفتني ا هم�سً

بلغْت وملا قدميها. مواطِئ  ِ تبنيُّ من مينُعها يكاُد عينيها

ها نف�سُ ارتاحْت يعمل. الداخِل يف هو فاإذا التفَتْت؛ م�سغَله،

ه وملترَت.وقفتيفالباِب�سامتًة؛فرفَعب�سَرهاإليهاثمخف�سَ

،واخل�سُب وعقَدحاجبيه،وعاَدي�سرُبامل�سامرَييفاخل�سِباأ�سدَّ

ُرحتَتاملِطرقة.خَطْتاإىلالداخِلوقالتلهمبت�سمة: يتك�سّ

اإليها. ينظْر ومل ، يردَّ مل حبيبي«. يا العافيَة اللُه »لُيعِطَك

قالت:»مااالأمُرياراجو!!مَلاأنتحزيٌنوغا�سب!!هلاأ�ساأُت

اإليكبكلمٍةاأوت�سّرٍفياحبيبيواأناالاأعلم؟«.

-لقداأ�ساأِتاإىلنف�ِسِكقبَلاأنت�سيئياإيّل.

وبدت وجُهها،  اكفهَرّ وقِد قالت اأرج��وك. اأو�سْح ماذا!! - 

وطاأُةاملفاجاأِةيفنظراِتعينيها.

�ساحَب -مناأينلِكهذهالقالدُةالثمينُةيفعنقِك؟لعلَّ

املزرعِةاأهداِكاإّياها.قيَليلاإنِكتق�سنيمنالوقِتيفبيِته

اأكرَثمّماتق�سنييفمزرعِته.

-ماهذاالكالُمياراجو!!!�ساحُباملزرعة...

-ا�سكتي.�سرَخباأعلى�سوِته.

اأ�سابَعها الدموُعمنمقلَتي�سيما؛فاأطبقْت اإذذاكفارِت 

�سفتيها. جتاوزِ من روِحها �سرخَة متنُع عّلها ثغِرها على

اإنهااملّرُةاالأوىلالتيي�سرُخفيهابوجِههاويوّجُهاإليهامثَلهذا

الكالم.

اأر�ِسنااملعطاِءلتعِب َكياراجو،قاَل�ساخًرا.وكوفاِء -اأحبُّ

وهذا اأ�سدَقه ما  احلبِّ َلهذا يا لك... وفيًة �ساأبقى الفاّلحني

الوفاِءمااأعظَمه!!

لك. وفّيًة زل��ُت وما باكية. قالْت راج��و، يا ك اأحبُّ اأن��ا - 

وهكذا�ساأبقىحتىاآخِريوٍممنحياتي.

-ا�سكتييا...

-ياماذا؟ُقْلهاياراجو.ياماذا؟

-ياكاذبة.ياخائنة.

-اآه!!�سهقت،وملتُعدت�ستطيُعكالًما.

كم اليوم. بعَد وجَهِك اأرى تدعيني وال اخرجي، هّيا - 

كنُتاأحمَقحنَي�سّدقُتِكواأخل�سُتلِك!

وت�سمُع، ترى ملا م�سّدقٍة بقيْتجامدًةيفمكانِهاغرَي ومّلا 

فراحت الباَب؛ واأو�سَد اخلارِج اإىل ها وجرَّ بيِدها راجو اأخَذها

دعني اأكّلُمك. دْعني باكية: وتقوُل يديها بكلتا ت�سرُبه

اأ�سرُحاحلقيقَةلك.

-احلقيقُةالحتتاُجاإىل�سرح.اإنهاوا�سحٌةمثَلعنِيال�سم�ش.

-اإنكتظلُمنيياراجو.حراٌمعليك.

-قلُتاذهبي،والتتلّفظيبا�سميبعَداليوم.

الطريِق قدَميها،وت�سقيتراَب اإىلبيِتهاجترُّ وذهبْت�سيما

هاماراأْتمنحاِلابنِتها.�ساألتهاعّما مندموِعها.فهاَلاأمَّ

بها؛فاأجابتهامباملي�سِفغليَلها.
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ق�صة

باللِهق�صرية �سيما. يا ك اأمُّ اأنا - 

عليِكاأنتخربينيمابِك.

-قلُتمابي�سيٌءيااأّمي.مابي�سيء.

ك،وتعايللنتناوَلطعاَمالع�ساء. -بّديلمالب�سَ

يف ها نف�سَ ت ود�سّ ها، مالب�سَ وبّدلت دخلت، �سيما  لكنَّ 

ال�سريِرت�سكواأملَهااإىلو�سادِتها،وقّررتاأالتذَهباإىلاملزرعِة

بعَداليوم.

***

�سيما خاطِر يف مّرت تفا�سيِلها  باأدقِّ احلكايِة هذه  كلُّ 

ومل يومان  مَرّ لقد والبيت. ال�ِسّفِة بنَي الطريَق ت�سلُك وهي

والهوعاَد راجو، ذلكعلى بعَد �سيء.الهيعّرجت يتبّدْل

مناأماِم ينتظُرهاعنَد�سّفِةالنهر.وهاهيللمّرِةالثالثِةمترُّ

م�سغِلهمنغرِياأنترفَعب�سَرهاعِناالأر�ش.وكانهوكّلما

مينُع كان لكّنه �سدرِه. جنباِت ب�سرِب قلُبه ياأخُذ راآها،

قلَبهاملحّطَممَناللحاِقبهاوالتدحرِجفوَقاآثارِخطواِتها.

ل�سيمادمعٌةاأوتنطفَئ وم�سىيوماناآخرانمنغرِياأنجتفَّ

ه حملَّ  ليحلَّ الغ�سُب زاَل اأن لبَث ما ثم �سرارة. راجو لغ�سِب

َرعاًمامنعمِره �سعوٌرباخليبِةوالندِمعلىانق�ساِءخم�سَةع�سَ

النا�ِش، عِن ابتعَد لذلك خمدوًعا. و... ا وفيًّ �سادًقا اأم�ساها

ِق،ثميوؤوُب هيفالعمِلمَنالَغَل�ِشحتىالَغ�سَ واأخَذيرهُقنف�سَ

هيفال�سريِرُمْنَهًكاوقانًطا. اإىلبيِتهويرمينف�سَ

***

ذاَت�سباٍحجاءت�سوالناووقفتيفباِبم�سغِله.

هاالو�سيم. -�سباُحاخلرِياأيُّ

-اأتتزّوجنيبييا�سوالنا؟

يرق�ُش وقلُبها �ساألت مقّدمات!؟ دوِن من اأهكذا ماذا!! - 

فرًحا.

-اأجلمندوِنمقّدمات.اأتتزّوجنيبي؟

-و�سيما؟

-ملاأُعْداأريُدها.

ا. -جّيٌداأنكعرفَت،ولومتاأّخًرا،َمنهيالتيحتبُّكحقًّ

تعانُقه �سوالنا اندفعْت بال�سمِت، والَذ راأ�َسه راجو خف�َش ومّلا 

يديها بنَي واقًفا هو بقَي فيما وخّديه، وعينيه وتقّبُلجبيَنه

كال�سنم.

�سوالنافتاٌةذكية.الجميلٌةوالقبيحٌةهي.ُولدْتيفالعاِم

اإىل دائًما ه،وجتل�ُش �سفِّ راجو.كانتيف فيه ُولَد الذي نف�ِسه

ه،وحتاوُللفَتنظِرهاإليهاب�سّتىالو�سائِل،لكنها جانِبه.حتبُّ

مكاٍن ملُتفلح.قلُبراجوكانيفمكاٍناآخَر،اأوُقْليفاأيِّ

�سوالناملتياأ�ش.ظّلتحتاوُل،وترف�ُش تكوُنفيه�سيما.لكنَّ

فيهاقوُلال�ساعر: ها،حتى�سحَّ َمْنياأتيهاخاطًباودَّ كلَّ

ْتبغرِيناواأُخرىبناجمنونٌةالنريُدها. ُجِنّنابليلىَوْهَيُجنَّ

وهاهيحماوالُتهااليوَمقداأثمرت.وهلثمرٌةاأ�سهىمناأن

يطلَبراجويَدها!!

***

ومّلا�ساأَل اأ�سبوع. م�سىعلىانقطاِع�سيماعِنالعمِلُزهاَء

 اإنهامري�سٌة؛فاغتمَّ �ساحُباملزرعِةعنهارفيقاِتها،ُقلَنله

كثرًيا.

�سباَحاليوِمالتايلكانالعجوُز،الذيداأَبعلىنقِلالفتياِت

املزرعِة مَن زورَقه يقوُد وم�ساٍء، �سباٍح  كلَّ بزورِقه العامالِت

باجّتاِهالقريِة،واإىلجانِبهعجوٌزنّيَفعلىالثماننَيمَنالعمِر،

وقداأخذْتمنهال�سنوُنهّمَتهمثلمااأخَذاملوُتزوجَتهوالغربُة

االأّياَم،واالأّياُمتاأبىاأنتنتهي. ولَديه؛فلبَثيفبيِتهوحيًدايعدُّ

طلَب االأمينَة، وال�ساّبَة الن�سيطَة العاملَة �سيما يف وجَد واإذ

طعاَمه،وتغ�سَل يومنيلبع�ِشالوقِتفُتِعدَّ منهااأنجتيَئهكلَّ

ثياَبه،وتنّظَفالبيت.هذاالعجوُزهو�ساحُباملزرعة.

العجوُز�سيما،وعطَفعليهاواأكرَمها.وكاندائًما اأحبَّ

منك«؛ اأك��رَث اأحببُتها مَلا بنٌت، يل كان »لو لها: يقوُل

فتبت�سُموجتيُبه:»اأطاَلاللُهعمَركياعّميال�سيَخ،وجمَعك

راأ�َسه:»لي�ستجِباللُهدعاءكياابنتي«. بولديك«؛فيهُزّ

وابتاَع اأ�سبوعني، منُذ املدينِة اإىل العجوُز ذهَب اأْن وكان 

حاجاِتالبيِتالتيالتنتُجهامزرعُته،وا�سرتىقالدًةثمينًة

ل�سيما.

-ماهذهياعّميال�سيخ!!

-هديٌةمتوا�سعٌةت�ستحّقنياأثمَنمنهايا�سغريتي.

-ال،اأرجوك.اإنكَتْنُقُديناأجريواأْزَود.

العجوَزجتاهَلاجلواَب،وعّلَقالقالدَةبعنِق�سيما. لكنَّ

***

ترّجَل�ساحُباملزرعِةمَنالزورِقعنَداملحّطِةالنهريِة،واجّتَه

نحَوالقريِةباحًثاعن�سيما،م�ستعيًنابع�ساهيفحمِلج�سِمه

ا�ساأَلهاإن املتهّدم.يفطريِقها�ستوقَف،ُقبالَةم�سغِلراجو،�سبيًّ

�سيما، ا�سَم يلفُظ و�سمَعه راجو راآه فلما الفتاة. يعرُف كان

ثياَبهعلىعَجٍل، ونف�َش يِده، املن�ساَرمن فرمى قلُبه؛ خفَق

هاال�سيخ.اأنا واأ�سرَعنحَواخلارج:»�سمعُتكت�ساأُلعن�سيمااأيُّ

اأر�سُدكاإىلبيِتها.ولكنُقْليلفيَمتريُدها؟«.

انقطعْت وقِد الفتاُةفيها، التيتعمُل املزرعِة اأنا�ساحُب - 

اأ�ساأُل وجئُت عليها فقلقُت اأ�سبوٍع؛ من الأكرَث العمِل عِن

عنها.

هاال�سيخ!! -اأنتمالُكاملزرعِةاأيُّ

-امُللُكللِهياابني.اأجل،اأنامالُكاملزرعة.

ال قبُل من وكان بالفرِح راجو قلُب امتالأ االأثناِء هذه يف 

ي�سكُنه�سوىاحلزِنوالياأ�ش.اأراَديفهذهاللحظِةاأنيغّنَي،اأن

اإنك�ساحُب »اأقلَت ويقّبَلهما: العجوزِ يَدي ياأخَذ اأن يرق�َش،

املزرعة!!«.

ها امُللكيِةاأيُّ -هلاأعطيكبطاقَةُهوّيتيواأجلُبلك�سكَّ
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ال�ساب؟قاَلالعجوُزمبت�سًماومتعّجًبا.

-ال،ال.انتظْرينحلظًةاأرجوكحتىاأقفَلامل�سغَلواأرافَقك.

-الداعَيالأنترافَقنيياابني.يكفياأنتر�سَدينمنهنا.

�سرور. ذلك.�ساأرافُقكبكلِّ -الي�سحُّ

باَبه، فاأقفَل امل�سغِل؛ باجّتاِه �سريًعا يخطو وهو قاَل هكذا 

يحمَله اأن الالئِق من ك��ان لو يتمّنى وه��و العجوَز وراف��َق

ويرك�َشبه،اأواأّناملِ�سافَةاإىلبيِت�سيمااأق�سر.

بلَغالرجالنالبيت.وكْمترّدَدراجوقبَلاأنيقرَعالباب.وملا

امفاجاأة. قرَعه،فتحت�سيمالتتفاجاأاأميَّ

ا. -�سباُحاخلرِيياابنتي.لقد�سغلِتبايَلحقًّ

-اأهاًلياعّميال�سيخ.قالْتواأم�سكْتيَدالعجوزِت�ساعُده

علىالدخوِل،وملترفْعب�سَرهااإىلراجو،وملترّحْببه.

-واأنايا�سيما؟اأالتدعيننيللدخول؟

النا�ش:اأ�سدقاَءوغرباء. -بيُتنامفتوٌحلكلِّ

-ع�ساِكبخرٍيياابنتي،قاَلالعجوُزل�سيما.

-احلمُدلله.مازلُتحّيًةكماترى.

املزرعِة؛فهيكئيبٌةمن اإىلعمِلكيف تعودي اأن اأرجو - 

الذي الطعاِم اإىل م�ستاٌق واأنا الوح�سُة، ت�سكُنه وبيتي دونِك،

قاَل الطّيبَة، اللقمَة حرماين تريدين اأن��ِك اأم ي��داك. ه ُتعدُّ

�ساحًكا؛فابت�سمت�سيما.

-اأعُدكباأنني�ساأعود.قالتوالتفتتناحيَةراجو.واإذراأْته

اإّن اأُقْل اأمل الباب! يف تقُف »ملاذا قالت: مكانِه، يف م�سّمًرا

الفوؤاِد، م�سحوَق دخَل عندئٍذ ا؟«. اأي�سً للغرباَء مفتوٌح بيَتنا

�سدرِه فوَق راأ�َسه وحنى الباِب، اإىل مقعٍد اأقرِب على وجل�َش

معت�سًمابال�سمت.

قاَموالدا�سيمابواجِبال�سيافِةقبَلاأنين�سحبااإىلالداخِل

قلُبه الأّنوجوَدراجوملَيُرْقهما.ثمغادَرالعجوُزبعدمااطماأنَّ

وارتاَحباُله؛فماكانمنراجواإالاأننه�َشمنمقعِدهودنامن

�سيما،واأخَذيديهابنَيكّفيه:»�ساحمينييا�سيما.�ساحميني

 كلَّ عرفُت اليوَم ووفاءك. ِك حبَّ  اأ�ستحقُّ ال اأنا حبيبتي. يا

الذيفتَحب�سريوب�سريتي«. احلقيقة.�سكًراللربِّ

ا. جدًّ -لقدظلمَتنيكثرًياوكنَتقا�سًياعليَّ

-هااأناجئُتاأعتذُرياحبيبتي؛فاأرجوِكاأنتغفرييل.قاَل،

ورفَعيَدي�سيمااإىلثغِرهيقّبُلهماكمامليفعْلمّرًةمنقبل.

لكواأْوَغَر�سدَرك. اأحًدامنَّ مناأنَّ -البدَّ

غلبْتني. وهي  ال�سرُّ غلَبها ال�سيطانُة هذه �سوالنا. اإنها - 

اأعمْتهاالغريُةفاأعمتني.

-اأناالاألوُمهابقْدرِمااألوُمك.

وامل��ذن��ُبياحبيبتي؛ املَ��ُل��ْوم اأن��ا اأج��ل. -

فاأرجوِكاأنتغفرييل.

اأب�سرْت�سيماالدمعَةيفعنِيراجو عندما

و�سمعْتنغمَةالهزميِةيف�سوِته،الَنقلُبها،

فنه�ست عينيها؛ من الدموُع وتقّطرِت

ومفرَق جبيَنه وقّبلْت حبيَبها، وعانقت

�سعِره.

ال�سعادة. اأجنحِة راجوحممواًلعلى غادَر

ال��ط��ري��ِق؛ منت�سِف يف ال��ع��ج��وَز واأدرَك

ا اأميَّ واأكرَمه له  واأْومَلَ بيِته، اإىل فا�سطحَبه

اإكرام.وبعَدذلكغادَرالعجوُزاإىلمزرعِته.

املزرعَة �سيما التايلق�سدْت اليوِم �سبيحَة

�سوالنا العمل. ملعاودِة فتياٍت خم�ِش برفقِة

ملتكْنبينهّن.اأم�ِشالتقاهاراجو،وقاَل

لهااإنه�سيقتُلهااإذاذكرْت�سيمابعَداليوِم

فعادْت املزرعِة، �ساحُب العجوُز، اأما ب�سوء.

اإليهب�سمُتهوبهجُته.بلعادتاإليهحياُته.

اإىل عائًدابهنَّ عنَدالع�سِركانالزورُقيحمُلالفتياِتال�ستَّ

القريِة،عندماطلبْترفيقاُت�سيمامنهااأنتغّنَي؛فغّنت:

هاالنهُرالعظيُمملاذاجتريبطيًئا؟ اأيُّ

جمراكمتعّرٌجمييًناوي�ساًرا؟ بلمِلَ

هاالنهُرالعظيُما�سَنْعمعيمعروًفا اأيُّ

واأِعْديناإىلالقريِة�سريًعا

فحبيبيعنَداملحّطِةينتظُرين

لياأخَذينبنَييديهالقوّيتني

ني. ويقوَليلاإنهيحبُّ

من االأبياَت ي��رّدْدَن والفتياُت تغّني �سيما كانت هكذا 

بعِدها.اأماالعجوُزفكاني�سرُباملياَهباملجذاَفنيبقّوٍة،وعيناه

تلمعانبالدمع.لكْنهذهاملّرَةمنفرح.
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رحلة 

اإعداد: غري�س فرحيف الإن�صان

ن�ساعد الآخرين ولكن!

ماذ� عن �أنف�شنا

يف كل عائلة تقريًبا قريب ي�شتحق 

�مل�شاعدة، ب�شبب �ملر�س �أو �لإعاقة 

ن. م�شاعدة هوؤلء  �أو �لتقدم يف �ل�شّ

�شرورية، لكنها مرهقة وقد تلحق 

�ل�شرر �جل�شدي و�ملعنوي مبن 

يقدمونها. وهذ� يحتم مر�عاة ظروفهم، 

و�إر�شادهم �إىل كيفّية �ل�شتمر�ر بتاأدية 

�لر�شالة من دون �إيذ�ء ذو�تهم.

كيف يتم ذلك، ومباذ� ين�شح 

�لعارفون؟

�شعوبة �ل�شتمر�ر بالعطاء

اإىلبذل الظروف اأنكثريينمّمنت�سّطرهم مناملالحظ

قدرتهمعلى ب�سببعدم ما، يتوقفونيفمرحلة الت�سحية،

حتّملال�سغوط،ويفاملقابليوجدمني�ستمّرونبالعطاء،حتت

والتعب.فكيف بال�سيق ال�سعور ال�سغوطنف�سها،رغم تاأثري

يتمّكنونمناال�ستمرار؟

يعودذلكاإىلكونالعطاءميزةفردية،وهذهامليزةاليحملها

جميعالنا�شبالقدرنف�سه.فاالأمريرتبطبظروفكل�سخ�ش

التي بالتن�سئة وكذلك االأعباء، حتّمل على مقدرته ومبدى

تلّقاها.

الت�سحيةمندونحدود، اإىل البع�ش وهذايو�سح�سببميل

و�سببعزوفالبع�شاالآخرعنها،باعتبارهاجهًداالمردودله.

االعتدال. على التدرب ب�سرورة فين�سحون االخت�سا�سيون اأما

وي�سيبهم اأ�سحابه اإىل ي�سيء الت�سحية يف التفاين اأّن وال�سبب

عليها. يح�سدون ال مواقف يف ي�سعهم ما وهو ب��االإره��اق،

ي�سعرون الت�سحية عن العاجزين اأن ثبت ثانية، ناحية من

مواقف يف ا اأي�سً ي�سعهم الذي االأمر وبالفراغ، بالذنب عموًما

حرجة.وهنايطرحال�سوؤال:كيفنتذّوق�سعادةالت�سحيةمع

االحتفاظبالتوازنواالكتفاءالذاتي؟

�أحجية وحلول

جامعة يف ال�سيخوخة علم اأ�ستاذ زاري��ت �ستيفني يعترب

بن�سلفانيااالأمريكية،يفمقدمةالذينيكّر�سوناجلهودمن

اأجلحّلهذهاالأحجية.وبح�سبراأيهفاإّناالأثراجل�سديواملعنوي

واالجتماعيللت�سحية،يرتبطبعواملاأهمها:الثقافةوالبيئة

العائلية،واملعتقداتالدينية...ودرا�سةهذهاالختالفاتتعطي

�سورةوا�سحةعناملعنينيبتحّملالت�سحية،وبالتايل،معرفة

ميكن االأ�سا�ش هذا وعلى اال�ستمرار. على مقدرتهم مدى

خالل من لهم، والدعم العناية تقدمي ثّم ومن ت�سنيفهم،

واملتذمرين بالت�سحية املتفانني ت�سمل منا�سبة برامج اختيار

منها.

كيف يتم ذلك؟

االأم��را���ش، بني ما عموًما احلقل ه��ذا يف الباحثون ميّيز

واالإعاقاتالتيحتتاجاإىلعنايةطويلةاالأمد.لذافهمي�سعون

برامجيتابعهااملعنيونوت�سّهلا�ستمرارهمبالت�سحيةمندون

االإ�ساءةاإىلاأنف�سهم.وترّكزهذهالربامجعلى:

واال�ستعانة االجتماعي، ال��دع��م اأهمية اإىل التعرف -

باال�سرتاتيجياتاملو�سوعةمنقبلاملعنينيبه.
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ال�سعبة، املواقف يف النف�ش على ال�سيطرة تقنيات تعّلم -

اآثارها من التقليل اأو ال�سغوط خف�ش كيفّية على والتدّرب

ال�سلبية.

-�سحنالقدراتمناأجلا�ستعادةالطاقة،واال�ستمتاعبعمل

هوقّمةاأخالقياتاملجتمع.



�لتخل�س من �مل�شاعر �ل�شلبّية

يعرف احلاجة، واأ�سحاب امل�ساعدة مقّدمي اأّن املعروف من

كلمنهماالآخراأكرثممايعرفالطبيبمري�سه.معذلك

واخلوف كالقلق �سلبّية م�ساعر اأحياًنا، امل�ساعدين تنتاب

اأما والغ�سب. امل�سوؤولية، من

ال�سببفيعوداإىلنق�شاملعرفة

ال�سحيحة، العناية بتفا�سيل

حتت ال���وق���وع اإىل اإ���س��اف��ة

كابو�شالروتنياليومي.

ُين�سح ال�����س��ي��اق، ه���ذا يف 

ب���ال���ت���ع���اط���يم����عامل��ر���س��ى

فهذا اأ���س��ّح��اء. باعتبارهم

والراحة، باال�سرتخاء ي�سعرهم

هنا، واالأه��م عام. ب�سكل االأج��واء على اإيجاًبا وينعك�ش

ت�سجيعاملر�سىعلىالقيامبن�ساطاتطاملااأحبوها،وبح�سب

تخفيف من امل�ساعد يتمكن وبذلك، منهم. كل مقدرة

وطاأةال�سغوط،والو�سولاإىلمرحلةالتاأقلممعالواقع.

�لتخّل�س من �ل�شغوط

بالعطاء، اال�ستمرار على قدرتنا من حتّد ال�سغوط اأّن مبا

اإىل -اإ�سافة يتّم وهذا مواجهتها، اأ�ساليب تعّلم من بد فال

اأ�ساليب على التدّرب طريق عن باخت�سا�سيني- اال�ستعانة

اال�سرتخاء،كممار�سةالتاأملمثاًلاأواليوغا.اإىلذلك،يو�سى

فهوؤالء واالأق���ارب، االأ�سدقاء مع العالقات على باملحافظة

يخّففون اأنهم كما احلاجة، عند ال�سروري الدعم مينحون

من�سلبّيةاآثارالوحدةالناجمةعنوجودامل�ساعدمعاملري�ش،

مبعزلعناملجتمع.

خمطط متكامل

كما�سبقواأ�سرنا،فاإّنمقّدميالت�سحيةاأوالعنايةباأحدمن

اأفرادالعائلة،ي�سعرونيفاآنواحدبال�سعادةواالإرهاق.علىهذا

االأ�سا�ش،مّتالبحثيفكيفّيةجعلالت�سحيةعماًلُمر�سًيا،

وجاءتالنتيجةمل�سلحةالتخطيطاملتكامل.وهذايعنيو�سع

باملري�ش، العناية توؤمن برامج

الراحة من ف�سحات ترك مع

فرتات خالل امل�ساعدة، ملقّدم

وبح�سب ال���ي���وم. يف حم����ّددة

النمط ه���ذا ف����اإّن ال��ب��اح��ث��ني

املتوازنمينحاأ�سحابالعالقة

اميّكنهممناملتابعة ُمتنف�سً

الوقت يف وي�سّجع وروّية. بهدوء

الت�سحية من الهاربني ذات��ه

علىتاأديتها،فالي�سعرونبالذنبنتيجةهروبهممنتقدمي

امل�ساعدةاإىل�سخ�شيحبونه.

هذهو�سواهامناحلقائقت�سعنايفمواجهةمعاأنف�سنامن

جهة من م�ساعدتنا اإىل يحتاج وبات نحبه من ومع جهة،

اأنناجمربونعلى اأم الت�سحية، نريد اأننا ثانية.فهل�سحيح

اأدائهابحكمالظروف؟

عبًئا الت�سحية تعود لن االإرادة، وجود من التاأكد حال يف

ثقياًل،�سرطعدمنكراننالذواتنا،فاالأنايفداخلنالنت�سكت

لتذّكرنا تنتف�ش لها، التنّكر حال ويف النكران. هذا عن

بوجودهاوباأّنهات�ستحقالعناية.
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اإعداد: رميا �شليم �شوميط

هو وهي
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اخليانة الزوجّية

كيف ميكن 

طّي �ل�شفحة؟

�لزوجّية، غلطٌة ل ت�شبه غريها من  �خليانة 

�لثقة وت�شيع  تنهار  �أمام فظاعتها  �لأغالط... 

ميوت  عتبتها  وعلى  �حل��ب،  من  �شنو�ٌت 

ي�شبه  يوًما  كان  زو�ج  ينتهي  وقد  �لح��ر�م 

�حللم.

�لزو�ج  يفقد  �لزوجية،  �خليانة  وقوع  عند 

�أمام  نف�شه  �ملخدوع  �لطرف  ويجد  ��شتقر�ره، 

و�لطالق  �خلائن  �لطرف  هجر  �إما  خيارين، 

جديدة.  فر�شًة  و�إعطاوؤه  عنه  �ل�شفح  �أو  منه، 

فما �ل�شروط لنجاح هذه �لفر�شة؟

��شتعادة �لثقة �ملفقودة

النف�ش علم يف االخت�سا�سيون يوؤّكد

الثقة اأ�سواأتداعياتاخليانة،فقدان اأّن

بالطرفاخلائن،حيثاأّنالزوجاملخدوع

ت�سّرفات يف بالت�سكيك يكتفي ال

بعد م��ا م��رح��ل��ة يف ون���واي���اه �سريكه

اخليانة،واإمّنايتمّلكهال�سّكيفاأقواله

دائرة ع يو�سّ ما وهذا ال�سابقة، واأعماله

الثقة.لذايجدربالطرفنيالعمل فقدان

علىاإعادةالثقةاملفقودةاأواًلمنخالل

امل�سارحةالتاّمة،مبعنىاأنيجيبالزوج

اأ�سئلة جميع عن تام ب�سدق اخلائن

مع اخليانة، بفعل املتعّلقة �سريكه

ميكن تف�سيٍل اأي اإخفاء عدم �سرورة

ال��زوج يكت�سفه اأن

م��ّرًة الثقة تنك�سر ال ك��ي الح��ًق��ا،

اأخرى.يفاالإطارنف�سه،ي�سرياخلرباءيف

يف ال�سفافية اأن اإىل الزوجّية العالقات

و�سع )ع��دم ا ج��دًّ �سرورّية املرحلة هذه

كلمة�سرللجّوال،حتديداأماكنوجود

ال�سريكيفاأثناءغيابهعناملنزل...(.

�إنهاء �لعالقة �لغر�مّية

بقطع اخلائن الزوج يتعّهد اأن يجب

لي�ش اخليانة، يف �سريكه مع العالقة

هذاوح�سب،واإمّناعليهاأنميحواإ�سمه

ات�ساالته على يجيب واأاّل هاتفه عن

زيارة يتفادى اأن ا اأي�سً عليه الهاتفية.

االأماكنالتيميكناأني�سادفهفيها.

مبعنىاآخر،يجباأنيلغيهمنحياته

ما عالًيا جداًرا يبني واأن تام، ب�سكٍل

اأن املقابل،يجب ويف املا�سي. وبني بينه

اجلميلة اللحظات ا�ستعادة اإىل ي�سعى

التيكانتجتمعهب�سريكالعمر.

اأّماال�سريكاملخدوع،فيجباأنمينح

نّيته، ح�سن الإث��ب��ات فر�سًة �سريكه

على قادًرا كان اإذا عّما الّنظر ب�سرف

قدرة الأن القريب، امل��دى يف م�ساحمته

بني تختلف الت�سامح على االإن�سان

�سخ�ٍشواآخر،وقديحتاجالبع�شاإىلفرتٍة

اأطوللي�سبحوام�ستعدينللم�ساحمة.

حتّمل �مل�شوؤولّية كاملة

يحاول قد اخليانة، اكت�ساف عند

لفعله امل���رّبرات اإي��ج��اد املذنب الطرف

االأمر هذا �سريكه. على اللوم باإلقاء

مزيٍد اإىل و�سيوؤّدي بّلة، الطني �سيزيد

بالزوج يجدر لذلك التعقيدات. من

فعله، م�سوؤولّية حتّمل اخلائن

اقرتفه ال��ذي بالذنب واالع��رتاف

منه طالًبا حياته، �سريك بحق

يكون اأن �سرط ب�سدق، ماح ال�سَّ

من فائدة فال واإاّل بالفعل، اآ�سًفا

يف اخل��رباء وينّبه االإ�سالح. حماولة

املخدوع الطرف اأن اإىل االإط��ار، هذا

وي�ستقبله ل�سريكه ذراعيه يفتح لن

على ال�سماح، طلب ف��ور باالأح�سان

عنيفًة، فعله رّدة تكون قد العك�ش

واالأ�سى، واحلزن الغ�سب �ستحمل حيث

وكّلامل�ساعرال�سلبّيةالتيخّلفهاجرح

تخمد �سوف الثورة هذه لكن اخليانة.

امل�سارح�ة م�ن جل�س�ات بع�د ا تدريجًيّ

وامل�ساحم�ة.

طي �شفحة �خليانة

ومع واحل����زن، الغ�سب تفريغ بعد

عن املخدوع الزوج ي�سفح الوقت، مرور

ال عندئٍذ، جماريها. اإىل وتعود �سريكه

يجوزعلىاالإطالقاأنيلجاأالطرفالذي

امللّفات فتح اإعادة اإىل للخيانة تعّر�ش

يحّق ال كما ظرٍف، اأّي حتت القدمية

وقع بهكّلما ال��ذّم اأو االآخ��ر لهحتقري

يجب واإمّن��ا �سجار، اأو خالف بينهما

كل مع والتعامل املا�سي، �سفحة طّي

حجمها بح�سب الح��ق��ة م�سكلة

االحرتام على حفاًظا وذلك وعمقها،

املتبادل.







�أ�شلوب جديد

اإنطالقةهذااالأ�سلوبيفطباالأطفال

كانتيفعددمنامل�ست�سفياتالغربية،

اإىل بعدها لينتقل الح��ًق��ا، والعربية

العائلة، طبيب اإىل ثم ومن العيادات،

االأ�سلوب هذا ويقوم املنزل. اإىل و�سواًل

و�سائل مبفهوم ال�سغار تعريف على

العنايةالطبيةعنطريقالّلعب،وذلك

ل�سببني:

امل�ست�سفى ال�سغري دخ��ول الأّن اأّواًل:

الدوؤوب« »عمله وعن عامله عن يبعده

لّلهو حاجته وع��ن الّلعب، ه��و ال��ذي

امل�ست�سفى اأجواء جفاف اإزاء وهو يومًيا.

وطابعهااملهنيواملهيب،ي�سعربال�سيق

واالنزعاج،مايوؤثر�سلًبايفمعنوياتهويف

�سريالعالج.

يكون اأن تقرر االأ���س��ا���ش ه��ذا على

ال�سغار، املر�سى خدمة يف �سيء ك��ل

خالل حياتهم باأن دوًم��ا ي�سعروا كي

االإمكانعلى ا�ست�سفائهمت�ستمرقدر

االأه��ل زي���ارات من ال�سابقة. �سورتها

واالأقارب،اإىلم�ساهدةالتلفزيونوغريه،

وح�سب الطلب حتت االألعاب واالأه��م:

الذوق.

ث��ان��ًي��ا:����س���رورةاع��ت��م��ادال��ل��ع��بيف

امل�ست�سفى،نظًرااإىلالدورالعالجيالذي

و�سل لي�ستفقط�سلة فاالألعاب يوؤديه.

مابنيالبيتوامل�ست�سفى،بلاإنهات�ساعد

يف ��ا اأي�����سً ال�سغري

ت��خ��ّط��يم��رح��ل��ة

واخل��وف، الت�سّنج

م�������نم���ر����س���ه

وم����نال��ط��ب��ي��ب،

العمليات وم���ن

اجل������راح������ي������ة،

امل��وؤمل والك�سف

والتحاليلوغريها.

ول��ك��ناالأم�����رال

يقومعلىاأيلعبة،

التعبري، جاز اإذا طبية« »لعبة على بل

ويتّم يحبها، ما دمية ال�سغري يختار اإذ

اإخ�ساعهااأمامهوب�سورةمب�سطة،لكل

اأنواعالعالجالتي�سيخ�سعلهاهو.

�لأطباء يلعبون مع �ملر�شى �ل�شغار

نف�ش علم يف االخت�سا�سيون ي�سّجع

املري�ش مع اللعب على االأطباء الطفل

بدور يقوم جعله عرب وذل��ك ال�سغري،

الدمية. فيكون املري�ش اأّما الطبيب،

اإر���س��ادات ووف��ق ال�سغري ينّفذ وهكذا

الطبيب،العمليةاجلراحيةالتيحتتاج

اإليهاالدمية،علىاأنت�سبهبتفا�سيلها

لها �سيخ�سع التي العملية ما، حد اإىل

بنف�سهبعدحني.ير�سدالطبيبمري�سه

للعملية االأخري تنفيذ اأثناء يف ال�سغري

ال�سّق، اإىل التخدير م��ن اجل��راح��ي��ة،

والتقطيب، املري�ش، الع�سو ومعاجلة

واأخرًيااإنعا�شالدمية.

الطّيبة، اآثارها الطبية الّلعبة لهذه

ال�سغري بني االرتياح جًوامن توّلد فهي

وماينتظرهمنعالج،فيواجههبراحة

اأعمق،وباقتناعتام.قديوؤديهذااالأمر

ولكنها ال��دم��ى، من االآالف �سّق اإىل

من ملمو�ش ب�سكل مدعومة طريقة

اإذ النف�ش، علم يف االخت�سا�سيني قبل

ال�سغري يدخل التي بامل�ست�سفى يجدر ال

جتعله اأن اال�ست�سفاء، ب��داف��ع اإليها

ا،حزيًنا،وخائًفا. بائ�سً

قديبدواالأمربرّمتهم�ستهجًنا،ولكنه

ذوجدوى.وي�سعىعددمنامل�ست�سفيات

اعتماد اإىل العامل، اأنحاء يف الكبرية

تقوم ال والتي الفّعالة، الطريقة ه��ذه

ا اأي�سً ت�سمل بل الّلعب، على ح�سًرا

تربية 

اإعداد: ماري �لأ�شقروطفولة

اخت�سا�سية يف علم النف�س

العدد112383

املري�س ال�سغري يف دور الطبيب

ا ي�شفي... �لّلعب �أي�شً

يحاول عامل �لطب �لتقّرب من �لطفولة وخرق عاملها �له�ّس �حل�شا�س 

بو�شائل جديدة. فال خوف بعد �ليوم ل من �لطبيب ول من �مل�شت�شفى، 

حيث �شيجد �ل�شغري كل ما يحيط به جمياًل، فيه مل�شة �لطفولة و�لبهجة، 

فلنتعّرف  �ل�شغار،  تطبيب  يف  جديدة  نظرة  �إنها  ور�حة...  �ألعاب،  من 

�إليها.



و�سائلاأخرى.

اإذ مثاًل، املو�سيقى الو�سائل، هذه من

التخدير ال�سغريخالل اإ�سماع اإىل ي�سار

قطعةمو�سيقيةيحبها،مايخففمن

تتطلبجهًدا الطريقة وهذه ع�سبيته.

امنحيثاإعداداملو�سيقىواختيار خا�سً

مايف�سلهكل�سغري،وماينا�سبكل

مرحلةمنمراحلالعالج.

الدمى ُتعتمد امل�ست�سفيات، بع�ش يف

اإح�سار االأهل من يطلب اأو املتحركة،

ويف كذلك، املنزل. من ال�سغري دمية

م�ست�سفياتعديدة،مّتاإن�ساءمكتبات

حمتوياتها تقت�سر ال باالأطفال خا�سة

االأفالم اإىل تتعداها بل الكتب على

و�سواهامنو�سائلالرتفيه.

ا ... و�لأهل �أي�شً

هو االأط��ف��ال مع االأط��ب��اء لعب لي�ش

العباالأهلمع اأي�سً املطلوبفقط،بل

اأوالدهم.وقدتبنيمنخاللك�سوفات

املر�سى، االأوالد من العديد اأن طبية،

ي�ساركونهم ال اأهلهم ب��اأن �سرحوا

بني ارتباًطا اأنهناك يعني ما الّلعب.

وبني مر�سية، اأعرا�ش من يعانونه ما

عدمح�سولهمعلىاالهتماموامل�ساركة

اأناالأهل الكافينيمناالأهل.والواقع

اأوالدهم اإىل االألعاب يقدمون ما كثرًيا

وم�ساغلهممن اأعمالهم اإىل لين�سرفوا

بذلك، ولكنهم ال�سغار، م�سايقة دون

ي�سّيعونعلى�سغارهمفر�سةاال�ستفادة

متنحه والتي الّلعب، يف امل�ساركة من

قيمةالت�ساهى.

فمنخاللهذهامل�ساركةيتوافرتبادل

عاطفيمطمئنمابنياالأهلوال�سغري،

املهمة، �سفته الّلعب يكت�سب ومعها

جًدا املهم من لهذا التثقيف. وهي اأال

�سغارهم، مع الّلعب االأهل ي�سارك اأن

واأني�سرحوالهممنخاللهكلماقد

حوادث من اليومية احلياة يف يحدث

منزليةاأوخماطر.

من االأ�سا�سي، مو�سوعنا اإىل وبالعودة

اللهو. خ��ان��ة يف ال��ع��الج و���س��ع امل��ه��م

الدواء تناول الراف�ش ال�سغري فمالعبة

ولو ال��دواء، تقّبل يف ي�ساعده �سروري اأمر

�سخ�سيات متثيل اإىل االأم ا�سطرت

يحّبهاابنها.وميكنهامثاًلاأنتطبب

معال�سغريالدمية»املري�سة«با�ستعمال

وك��اأن وال�سمادات، والر�سو�ش املطّهر

الطفل يعّد فهذا بحق. متاأملة الدمية

طارئ �سحي ح��ادث اأي مع للتفاعل

�سريعة جراحة ويوجب له يتعر�ش قد

يغ�سب فال الطوارئ، ق�سم يف وب�سيطة

واليخافوالميانع،بليخ�سعللعالج

مرحلة يف دميته ل��ه خ�سعت كما

�سابقة.

طب ع��امل يف فتحت جديدة �سفحة

االأطفالتعتمدعلىمايحبهويجّنبه

فلنقّدم��ه الّلعب. وهو ال�سغري، عقل

ل��ه!

113 العدد383









اإعداد: ليال �صقر الفحل

قواعد  

التغذية

117 العدد 383

اإكت�صف القوة اخلفّية الكامنة يف الزيوت!

هل  والتهابات؟  املناعة  يف  �صعًفا  تعاين  هل 

الن�صيان  من  وت�صكو  ه�صمّية  م�صاكل  تواجه 

جفاًفا  الحظت  هل  واالكتئاب؟  والت�صّو�ش 

اأظافرك؟  يف  وت�صّقًقا  و�صعرك  ب�صرتك  يف 

كل  يكون  قد  القلب؟  يف  م�صاكل  لديك  هل 

الدهنية  االأحما�ش  يف  نق�ش  عن  ناجًتا  ذلك 

االأ�صا�صية!

االأحما�ش الدهنية االأ�صا�صية

القليل  ال��غ��ذاء  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 

الغني  من  اأكرث  �صحًيا  مفيد  الدهون 

حتتاج  اأج�صامنا  اأن  اإاّل  بالدهون،  منه 

للنمو  الدهون  من  معّينة  كمية  اإىل 

الدهون  وهذه  الوظائف،  واأداء  ال�صحيح 

ال�صرورية لل�صحة اجلّيدة والتي ال ي�صتطيع 

االأحما�ض  ُت�صّمى  ت�صنيعها،  اجل�صم 

يت  الدهنية االأ�صا�صية )EFAs(. وقد �ُصمِّ

اأ�صا�صية الأنها مثل الفيتامينات واملعادن 

يف  ت���ت���واف���ر  اأن  ي��ج��ب 

غذائنا.

اك���ت�������ص���ف���ت ه���ذه 

االأح��������م��������ا���������ض يف 

ال��ق��رن  خم�صينيات 

عليها  ويطلق  املا�صي، 

»ال��ق��وة  ا���ص��م  البع�ض 

احليوية  اأهميتها  اإىل  نظًرا  الكامنة« 

ت�صميتها  هنا  م��ن  االإن�����ص��ان،  ل�صحة 

اإىل  م  بالفيتامينات الدهنية. وهي ُتق�صَ

حام�ض  وت�صّم   3 اأوميغا  زم��رة  زمرَتني: 

»اآي��ك��وزا  وحام�ض  لينولينك«  »األ��ف��ا 

ت�صّم  التي   6 اأوميغا  وزم��رة  ايونيك«، 

حام�ض لينولينك وغاما لينولينك.

اأمرا�ش ذات �صلة

االأمرا�ض  اإىل  التعّرف  ال�صهل  لي�ض من 

االأحما�ض،  ه��ذه  نق�ض  عن  الناجمة 

ال  خافتة  عنها  تنتج  التي  فالعوار�ض 

م�صاب  م��ن  وتختلف  االنتباه  تلفت 

اأمرا�ض  يف  �صني  املتخ�صّ لكّن  اآخر،  اإىل 

هذه  ت�صخي�ض  على  ق���ادرون  التغذية 

االأمرا�ض.

االأحما�ض  اأن  التغذية  خ��راء  ي�صرح 

عملية  يف  ت�صارك  االأ�صا�صية  الدهنية 

�صبيهة  كيماوية  مركبات  اإن��ت��اج 

بالهرمونات ا�صمها »الرو�صتاغالندين« 

وهي م�صادة لاللتهاب، وبالتايل حتّد من 

�صّد  املوّجهة  الذاتية  التفاعالت  خطر 

االأمرا�ض  من  وتقي  ال�صليمة،  االأن�صجة 

اأنها  اإىل  باالإ�صافة  الوعائّية،  القلبية 

من  وتخّفف  بالعدوى  االإ�صابة  تقّل�ض 

االلتهابات  ح��ّدة  ومن  املفا�صل  تيّب�ض 

التي قد تتعّر�ض لها هذه االأخرية، وحتمي 

اخلبيثة. كما حتافظ هذه  االأورام  من 

وُتعنى  والب�صرة  ال�صعر  على  االأحما�ض 

بدوٍر حموري يف اأداء وظائف املّخ، وت�صّهل 

نقل الر�صائل الع�صبّية.

احل��ّد،  ه��ذا  عند  اخل���راء  يتوّقف  وال 

الدهنية  االأحما�ض  اأن  ي�صيفون،  بل 

الطفل  دم��اغ  لنمو  �صرورية  االأ�صا�صية 

والتعّلم  التفكري  عمليات  ودع���م 

الدرا�صات  اأظهرت  وقد  لديه.  والرتكيز 

الرئي�ض  الوقود  تعتر  االأحما�ض  هذه  اأن 

بوظائفها  تقوم  لكي  اخلاليا،  جلدران 

على اأف�صل وجه. فهذه اجلدران تتعّر�ض 

واخلارجية  الداخلية  للهجمات  باّطراد 

فهي  لذا  عملها،  زعزعة  حت��اول  التي 

توافر  بف�صل  با�صتمرار  نف�صها  جت��ّدد 

من  التي  االأ�صا�صّية،  الدهنية  االأحما�ض 

من  اجل�صم  حماية  ميكن  ال  دونها 

االأمرا�ض.

اأغذية غنية باالأحما�ش

باالأحما�ض  الغنية  االأغ��ذي��ة  اأه���م 

االأم،  حليب  هي:  االأ�صا�صّية،  الدهنية 

الزيوت النباتية، زيت ال�صمك، زيت فول 

ال�صويا، زيت ال�صم�صم، زيت بذور العنب، 

رات. وزيت املك�صّ

االأح��م��ا���ض  م�صتوى  قيا�ض  ميكن 

ال��ده��ن��ي��ة االأ���ص��ا���ص��ي��ة يف اجل�����ص��م يف 

وين�صح  احلمراء.  ال��دم  كريات  غ�صاء 

بالتزّود  التغذية  علماء 

من  اأع��ل��ى  بكميات 

هذه  من  الطبيعي  احلّد 

فم�صتوياتها  االأحما�ض، 

معظم  ل���دى  منخف�صة 

النا�ض.



�صلطة املعكرونة 

مع الروكا واالأفوكا

• املكونات:
كوب  م�صلوقة:  �صدفية  معكرونة 

واحد.

روكا: باقة واحدة.

اأفوكا: حبة واحدة.

ذرة معّلبة: ن�صف كوب.

خ�ّض مفروم: كوب واحد.

خردل: ملعقة �صغرية.

ع�صري حام�ض: ح�صب الرغبة.

زيت زيتون: ربع كوب.

ملح: ح�صب الرغبة.

ة �صغرية. �صّكر: ر�صّ

التح�صري: • طريقة 
مكّونات  تخلط  جانبي،  وع��اء  يف   -

التتبيلة: اخلردل، الزيت، امللح، ال�صكر 

وع�صري احلام�ض وترتك جانًبا.

��ر ح��ّب��ة االأف���وك���ا وت��ق��ّط��ع  - ت��ق�����صّ

اإىل  الروكا  اأوراق  تقطع  ثّم  مكّعبات، 

املفروم،  اخل�ّض  اإليها،  وي�صاف  ن�صفني، 

الذرة املعّلبة امل�صّفاة واملعكرونة ال�صدفية 

جميعها  املكّونات  تو�صع  امل�صلوقة. 

التتبيلة  فوقها  وتنرث  التقدمي،  وعاء  يف 

رة م�صبًقا وحتّرك برفق. املح�صّ

اأطايب 

اإعداد:ال�شيف

ليال �صقر الفحل

• ال�صيف ري�صار خمت�ض
يف االأطباق الفرن�صية والعاملية

االأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �صفحات 

»اجلي�ض«

هواة املائدة 

االأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�صناف 

مميزة مع ال�صيف

ري�صار اخلوري

العدد 118383

�صمك الفيليه 

املح�صي

• املكونات:
فيليه �صمك: كيلوغرام واحد.

ان. ثوم: ف�صّ

ب�صل: عدد 1.

ق�صطة للطبخ: ملعقتان كبريتان.

جبنة طرية: ملعقتان كبريتان.

�صبانخ طازج: كيلوغرام واحد.

زيت زيتون: ربع كوب.

اأوريغانو: ح�صب الرغبة.

ملح وبهار اأبي�ض: ح�صب الرغبة.

• طريقة التح�صري:
ت�صبح  حتى  الفيليه  قطع  ت���دّق   -

والبهار  امللح  عليها  ير�ّض  ثّم  رقيقة، 

االأبي�ض.

الثوم،  وي��دق  ناعًما،  الب�صل  يفرم   -

وتقطع ال�صبانخ، ثّم تقلى بزيت الزيتون 

الق�صطة  الطرية،  اجلبنة  اإليها،  وي�صاف 

وامل��ل��ح.  االأوري��غ��ان��و  واأخ����رًيا،  املعلبة، 

ت�صبح  حتى  جّيًدا  املكّونات  حت��ّرك 

كالعجينة.

ب��ال��زي��ت،  ال��ف��رن  �صينية  ت��ده��ن   -

لّفها  بعد  الفيليه  �صرائح  فيها  وتو�صع 

االأ�صيا�ض  بوا�صطة  وتثبيتها  كالدوالب 

و�صطها  يف  يبقى  اأن  على  اخل�صبية، 

مّت�صع للح�صوة. توّزع احل�صوة على قطع 

تن�صج،  حتى  الفرن  يف  وترتك  الفيليه، 

اأو  املقلية  البطاطا  �صرائح  مع  وتقّدم 

امل�صوية.



التقطيع  ل���وح  تنظيف  اأج���ل  م��ن 

غ�صله  اإىل  املنزل  رّب��ات  تلجاأ  اخل�صبي 

اأواين املطبخ. ويف هذا ال�صياق،  مع �صائر 

ين�صح ال�صيف ري�صارد اخلوري بنقع اللوح 

بعد  �صاعة  ن�صف  مل��ّدة  احلام�ض  بع�صري 

باملاء  تنظيفه  ثّم  مبا�صرًة،  ا�صتخدامه 

ذلك  بعد  وبتعقيمه  وال�صابون  الفاتر 

اأدوات  اأكرث  كونه  املطّهرة،  بال�صوائل 

املطبخ نقاًل للجراثيم.

لنمو  خ�����ص��ب��ة  ب��ي��ئ��ة  وب��اع��ت��ب��اره��ا 

بعدم  ال�����ص��ي��ف  ين�صح  ال��ب��ك��ت��ريي��ا، 

لتقطيع  ت�صتعمل  التي  االألواح  ا�صتخدام 

لتقطيع  واالأ�صماك  وال��دج��اج  اللحوم 

�صرورة  على  وي�صّدد  والفاكهة.  اخل�صار 

للحوم،  واحد  نوع:  لكّل  لوٍح  تخ�صي�ض 

ولوح  لالأ�صماك،  وثالث  للدجاج،  واآخر 

وللتمييز  والفاكهة.  للخ�صار  اإ�صايف 

ل اأن تكون االألواح  بينها ب�صهولة، ُيف�صّ

من األوان خمتلفة.

ال�صوفان

ونوع  ع�صبي  نبات  هو 

اآٍن واحد.  من احلبوب يف 

االأغ��ذي��ة  اأّن���ه م��ن  كما 

املنت�صرة يف جميع بلدان 

العامل وله ا�صتخدامات عديدة كونه 

غري  وه��و  عالية،  غذائية  قيمة  ذا 

طعام  �صناعة  يف  يدخل  مكلف. 

اخلبز  منه  ي�صنع  كما  االأط��ف��ال 

واحللويات بعد مزجه مع الطحني.

االأغذية  اأك��رث  من  ال�صوفان  يعّد 

غًنى باملعادن كالبوتا�صيوم، الزنك، 

مّما  والفو�صفور،  احلديد  املغنيزيوم، 

يتيح اإذابة الدهون وتنقية اجل�صم من 

االأمالح وال�صموم. كما متنع 

البيتاغلوكان  م����ادة 

ب  تر�صّ فيه  امل��وج��ودة 

ال��ك��ول��ي�����ص��ت��ريول 

والت�صاقه  القلب  اأوع��ي��ة  يف  اّر  ال�صّ

بجدرانها. ي�صاعد ال�صوفان يف عالج 

يحتوي  ال��ت��ي  ف��االأل��ي��اف  ال�صمنة، 

عليها متنح االإح�صا�ض بال�صبع ملدة 

طويلة، كما ت�صهل عملية اله�صم 

وتبعد خطر االإ�صابة ب�صرطان اجلهاز 

اجل�صم  ال�صوفان  ومي��ّد  اله�صمي. 

بالن�صويات  غناه  بف�صل  بالطاقة 

املعّقدة، فيما مينع حم�ض الفوليك 

االأجنة  ت�صّوه  عليه  يحتوي  ال��ذي 

خالل فرتة احلمل.

اإىل ذلك، معروف عن ال�صوفان اأّنه 

فالفيتامينات  املناعة،  جلهاز  مقوًّ 

ال��ن��ي��ا���ص��ني،  ال��ث��ي��ام��ني،   ،Kو  E
عليها،  يحتوي  التي  والريبوفالفني، 

حتارب اجلذور احلّرة التي تهاجم 

اجل�صم وت�صّبب االلتهابات 

املختلفة.
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جينواز جوز الهند

• املكونات:
بي�ض: عدد 4.

�صكر: كوب واحد.

زبدة: 150 غرام.

طحني: كوب ون�صف.

بايكنغ باودر: ملعقتان �صغريتان.

روم: ملعقتان كبريتان.

بر�ض جوز الهند: 3/4 كوب.

التح�صري: • طريقة 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي،  اخل���الط  يف   -

بح�صب  امل���ك���ون���ات  ت��خ��ف��ق 

ال�صكر،  البي�ض،  االآتي:  الرتتيب 

دقيقتني  ملدة  جّيًدا  ت�صرب  ثّم  الزبدة. 

وي�صاف اإليها، البايكنغ باودر والطحني، 

واأخرًيا بر�ض جوز الهند.

وينرث  بالزبدة،  اخلبز  �صينية  تدهن   -

مزيج  فيها  ويو�صع  الطحني،  فوقها 

م�صبًقا  حمّمى  فرن  يف  وُيخبز  الكيك 

دقيقة   40 مل��ّدة  مئوّية  درج��ة   170 على 

تقريًبا. وبعد اأن ين�صج، ُيّرد ويقّدم.

كوكيز الكرانبريي وال�صوفان

• املكونات:
طحني: كوب واحد.

�صوفان: كوبان.

�صكر: كوب واحد.

زبدة: 200 غرام.

بي�ض: عدد 2.

كوب  جمففان:  وتوت  كرانبريي 

واحد.

ة. ملح: ر�صّ

ملعقة  ن�صف  ب����اودر:  بايكنغ 

�صغرية.

ملعقة  ن�صف  م��ط��ح��ون��ة:  ق��رف��ة 

�صغرية.

التح�صري: • طريقة 
بوا�صطة  جّيًدا  املكّونات  تخلط 

وت�صّكل  تتجان�ض،  حتى  ال�صوكة 

على  ت��ف��رد  �صغرية  ك���رات  منها 

�صينّية مغطاة بورق اخلبز، ثّم ترتك 

يف فرن حمّمى م�صبًقا على 180 درجة 

مئوية ملّدة 15 دقيقة، وتقّدم.
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ن�صيحة ال�صيف







�صارك اجلي�ض يف ت�صفيات بطولة لبنان يف ال�صطرجن 

للعبة  اللبناين  االحتاد  نّظمها  التي   2017 للعام  العادي 

وقد  امل�صيطبة.   –  LIU الدولية  اللبنانية  اجلامعة  يف 

حّل املوؤهل مروان �صربل من مو�صيقى اجلي�ض يف املركز 

يف  للم�صاركة  وتاأّهل  م�صارًكا،   59 بني  من  الرابع 

نهائيات البطولة.

االإفرادية  لبنان  بطولة  يف  للتايكواندو  اجلي�ض  فريق  �صارك 

حّل  فقد  االأوىل.  املراكز  يف  ع�صكريوه  وحّل  االأ�صفر  للحزام 

العايل  املركز  من  كلغ(   63( حنا  مارون  اجلندي  من  كّل 

جمال  غيث  خدماته  املمّددة  واملجند  الع�صكرية،  للريا�صة 

)68 كلغ( من اللواء التا�صع، واملجند املمّددة 

فوج  من  كلغ(   74( ت��رك  علي  خدماته 

خدماته  املمّددة  املجند  وحّل  االأول.  املركز  يف  االأول  املدفعية 

اأحمد اخلطيب )58 كلغ( من اللواء الثاين، واملجند املمّددة 

خدماته يا�صر يون�ض )74 كلغ( من لواء الدعم – فوج الهند�صة 

يف املركز الثاين.

ريا�شة

اإعداد:

روجينا خليل ال�صختورة

العدد 122383

بطولة لبنان 

للفئات العمرية 

الخرتاق ال�ضاحية

اجلي�ش يف الطليعة

االأول  املركز  يف  اجلي�ض  فريق  حّل 

اأندية م�صاركة يف بطولة   6 من بني 

الخ��رتاق  العمرية  للفئات  لبنان 

نّظمها  التي   ،2017 للعام  ال�صاحية 

االحتاد اللبناين الألعاب القوى.

اأول بالل عوا�صة يف املركز  ويف الت�صنيف االإفرادي، عن فئة رجال 20 �صنة وما فوق، حّل العريف 

يف  عوا�صة  ح�صني  اأول  واملعاون  الثاين،  املركز  يف  حديد  دروي�ض  خدماته  املمّددة  املجند  تاله  االأول، 

املركز الثالث، جميعهم من لواء احلر�ض اجلمهوري.

بطولة لبنان يف كرة القدم لل�ضاالت

اجلي�ش يف املركز الثاين

نّظم االحتاد اللبناين لكرة القدم بطولة لبنان لكرة 

 2017/2016 للمو�صم  االأوىل(  )الدرجة  لل�صاالت  القدم 

لبنانية،  فرق   9 اجلي�ض،  اإىل  اإ�صافًة  فيها  �صارك  والتي 

وبنك  اجلي�ض  فريقا  النهائيات  اإىل  بينها  من  و�صل 

خم�صة  اأ�صل  من  مباريات  بثالث  االأخري  وفاز  بريوت، 

ت�صّلم  فقد  اجلي�ض  فريق  اأّم��ا  البطولة.  كاأ�ض  فنال 

العايل  املركز  قائد  ح�صور  يف  الثاين  املركز  كاأ�ض 

للريا�صة الع�صكرية العميد جورج الهّد.

بطولة لبنان االإفرادية يف احلزام االأ�صفر يف التايكواندو

ت�صفيات بطولة لبنان يف ال�صطرجن العادي



اللبناين  االحت���اد  نّظم 

يف  لبنان  بطولة  للتزلج 

وحّل  البطولة  يف  اجلي�ض  �صارك  وقد  االأرز،  منطقة  يف  العمق  �صباق 

اجلندي �صربل بو �صمعان )من مدر�صة التزلج – االأرز( يف املركز الثالث.

كذلك، �صارك اجلي�ض يف �صباق العمق الذي نّظمه االحتاد اللبناين 

للعبة باإ�صراف املدرب ال�صربي الك�صندر ميلنكوفيت�ض، يف منطقة 

حّل  الرجال،  فئة  فعن  االأوىل.  املراكز  يف  ع�صكريوه  وحّل  االأرز، 

الرقيب مارون اخلوري حنا يف املركز االأول، واملعاون اأول اأحمد كنعان 

االأرز(، وعن فئة   – التزلج  الثالث )كالهما من مدر�صة  املركز  يف 

املركز  يف  املغاوير  فوج  من  ابراهيم  حممد  اجلندي  حّل  ال�صباب، 

الثالث.

للمبارزة  اجلي�ض  فريقا  ح��ّل   

يف  والثالث  االأول  املركزين  يف 

بطولة لبنان للفرق التي نّظمها 

االحتاد اللبناين للعبة. وقد �صّم الفريق االأول كالًّ من املوؤهل 

اأول املتقاعد حممود علي اأحمد، واملعاون اأول زياد اجللبوط )من 

املركز العايل للريا�صة الع�صكرية(، واملعاون اأول �صفيق اخلوري 

اأول  واملعاون  التا�صع،  اللواء  من 

التدخل  رائد بو كروم من فوج 

الرابع. كما �صّم الفريق الثالث 

الرقيب اأول ربيع وهبه من لواء احلر�ض اجلمهوري، واملعاون اأول 

بهيج �صرانق، واجلنديني طانو�ض عطاالله ورودي اإ�صر، جميعهم 

من املركز العايل للريا�صة الع�صكرية.
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بطولة لبنان للفرق يف �صيف املبارزة

نتائج جيدة للجي�ش يف التزّلج

�صباق الناقورة

اللبناين  االحت��اد  وباإ�صراف  اجلي�ض  قائد  العماد  برعاية 

مل�صافة  �صباًقا  للرك�ض  االإيليت  نادي  نّظم  القوى،  الألعاب 

10 كلم، �صارك فيه اجلي�ض انطالًقا من منطقة الناقورة 

والعودة.  مل�صافة 5 كلم  البيا�صة  املرفاأ باجتاه  اأمام مدخل 

ويف الت�صنيف النهائي العام، حّل الرقيب اأول ح�صني قي�ض 

من اللواء االأول يف املركز الثالث.

يف �صباق Bankmed لل�صباب  2017 للعام  لل�صباب   Bankmed �صباق  ماراثون«  »ب��ريوت  جمعية  نّظمت 

للوطن رك�صلو«  منطقة �صبيه حتت عنوان »الأنو بريك�ض 

اللبنانية  االأندية  خمتلف  من  و�صابات  �صباب  فيه  �صارك 

التقاعد.  الفعلية ويف  وبنات ع�صكريني يف اخلدمة  اأبناء  اإىل 

الهدف من هذا الن�صاط كان تقدمي الدعم املعنوي للموؤ�ص�صة 

يبذلها  التي  للت�صحيات  التقدير  عن  واالإعراب  الع�صكرية، 

اللبناين،  وال�صعب  الوطن  االأر�ض وكرامة  دفاًعا عن  اجلي�ض 

ال�صباق  يف  الت�صجيل  ر�صوم  عادت  بحيث  املادي  الدعم  ا  واأي�صً

مل�صلحة املوؤ�ص�صة.
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اإعداد:

فيليب �صّما�ش
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�صابقة 

»اجلي�ش« لقرائها وتخ�ص�ش للفائزين فيها 

جوائز مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�صطة القرعة على اربعة 

فائزين.

• ت�صتبعد كل م�صابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�صح داخل املربعات 

وتر�صل ال�صفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة  العنوان  • تر�صل احللول اىل 
اجلي�ش - الريزة - مديرية التوجيه - جملة 

»اجلي�ش« - »م�صابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�صتطاعة امل�صرتك ت�صليم امل�صابقة 
ثكنات اجلي�ش يف جميع املناطق.

اأيار 2017. اآخر  • اآخر موعد لقبول احللول 
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
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اجلي�ض،  اأف���واج  اأح��د   �1

ال�صجاع. البطل 

اأوروبا،  اأنهر  اأطول  فرن�صا،  اأنهر  اأطول   �2

من  نهرها،  ا�صم  حتمل  اأفريقية  دول��ة 

اليابانية. القتالية  الريا�صات 

ثقلت  االأرن������اوؤوط،  ب��الد  عا�صمة   �3

امل��ع��ارك  اأه���م  م��ن  االأم����ور،  وبهظت 

البحرية يف احلرب العاملية الثانية.

احللويات  اأ�صهر  من  العملة،  �صرَب   �4

العربية، تقوم مقام، دّقوها و�صحقوها.

لبطل  االأول  اال�صم  مو�صيقية،  نوتة   �5

ال��ط��ي��ور،  م��ن  ك���وج���اك،  م�صل�صل 

مت�صابهان.

6� عملة اآ�صيوية، دولة اأوروبية ت�صم 2222 

جزيرة، االبن الثاين مللكة بريطانيا.

يف  ماأهولة  قلعة  اأك��ر  ج��ر،  ح��رف   �7

العامل، راحة الَيد.

8� ماَل عن وظلَم.

9� حرف ن�صب، الَم، مطرب لبناين.

10� اأ�ُصود، ندى، ناحية وجَهة.

بذي  لقب  اأندل�صي  وم���وؤرخ  اأدي���ب   �11

الوزارتني.

ر�ص��ام  لبنانية،  مغنية  ُح���ب،   �12

فرن�ص��ي.

�صمن  ُو�صَع  الذي  العمل  هجمت،   �13

قبائل  من  احلا�صوب،  يف  مقبولة  خطة 

الهنود احلمر، اإكتمل.

دولة  فرن�صي،  فيل�صوف  مت�صابهان،   �14

افريقية.

طلي��ق،  عربي��ة،  اأنب�اء  وك��ال��ة   �15

. ف��كَّ

16� كالم، رتبة ع�صكرية. 

لبناين  و�صحايف  وخطيب  كاتب   �17

راحل، موؤرخ اأندل�صي.

طلع  قبل،  و�صَل  قمي�ض،  يقنط،   �18

وكرث حمل ال�صجر.

اآ�صيوية،  عا�صمة  هند�صي،  �صكل   �19

دولة يف اأمريكا الو�صطى.

اإحدى  م�صلوقة،  �صوقه  توؤكل  نبات   �20

االمارات، نعم، مو�صيقي جمري.

21� مل�َض، داَويناهم، متثال اأثري �صخم يف 

م�صر.

اأفقًيا:

عمودًيا:

الـفـائـزونالـفـائـزون

اأول حممد ب�صري • املوؤهل 
اأركان اجلي�ض للتجهيز.

 

• اجلندي جان معلوف 
فوج احلدود الرية الثالث.

الله الله عبد  • املجند م. خ. عبد 
فوج احلدود الرية الثاين.

• تالني �صم�ش الدين 
الزعرورية - اإقليم اخلروب.

جج شش يي جج لل اا عع بب اا رر لل اا لل خخ دد تت لل اا

دد نن اا سس نن وو هه بب دد وو لل وو سس اا مم يي لل

هه يي اا يي نن مم زز يي اا عع تت نن اا رر رر دد لل اا

فف رر عع فف سس يي دد لل رر اا دد جج اا يي رر

رر اا وو دد رر اا دد وو مم اا دد بب لل بب دد

يي لل هه اا يي اا هه اا مم اا يي سس اا نن

دد اا جج نن نن اا كك نن مم سس لل لل لل
اا وو هه يي اا مم زز

لل لل حح يي رر لل اا رر وو صص نن مم مم يي رر كك

اا يي نن اا طط يي رر بب وو يي عع دد وو يي

طط شش يي وو رر دد دد وو مم حح مم دد نن رر مم نن

رر اا وو نن اا رر اا يي اا نن اا يي بب اا

شش تت يي سس يي مم دد قق عع نن اا عع دد لل صص

لل هه اا كك يي يي اا يي

فف نن اا كك يي ضض اا عع تت مم اا لل اا مم تت غغ رر فف

وو تت يي وو لل جج نن يي بب رر دد يي
لل اا بب شش اا وو بب نن لل اا رر اا غغ دد اا اا لل

غغ اا يي نن رر وو فف يي لل اا كك بب لل اا وو لل لل اا

اا وو رر مم مم جج ةة يي نن اا ثث لل اا غغ بب هه

اا مم اا بب اا لل اا هه وو بب لل غغ نن هه وو لل اا

مم دد اا اا لل يي نن اا مم رر مم هه نن اا سس مم يي

حتت  راأ�����ص����ه  ����اأَ  خ����بَّ  �1

جناحيه، خيوط معدنية، 

�صيانتهم عن االأذى.

يف  منطقة   ،1983 تويف  فرن�صي  ممثل   �2

اإيطاليا، اأكَل الطعام.

خمرتعي  اأح���د  اإي���ط���ايل  ف��ي��زي��ائ��ي   �3

�صع��راء  اأع��ظ�����م  م��ن  ال��ال���ص��ل��ك��ي، 

اإيطالي��ا.

4� دفَع �صديدا، �صار الوقت، �صبعة اأيام.

5� ن�صرتي، فيلم لفاتن حمامة و�صكري 

�صرحان 1951، فيلم لفريد �صوقي ومديحة 

كامل 1987.

6� نعام، لزَق ال�صيء.

الت�صّكي  عطف،  ح��رف   �7

والتاأمّل، عملة معروفة عامليا، 

لعبة ورق.

البيوت،  معظم  يف  تتواجد  اأجهزة   �8

من  ال�صهور،  اأحد  اجل�صم،  اأع�صاء  من 

احلبوب.

، اأح�صَن الثناء  9� اإّت�صَع العي�ض، ُنّرنهنَّ

على، نقي�ض �صاحكا.

مملكة  عا�صمة  بعيد،  من  ب��ان   �10

لبناين  خمرج  قدميا،  ال�صغرى  اأرمينيا 

راحل.

اخ��رتع  م��ن  اأول  ب��ال��ي��د،  ت��اأخ��ذه   �11

التلفزيون، �صمَّ و�صدَّ اجلرح.

نطلب  بحرية،  عا�صفة  �صعف،   �12

التنفيذ، نعام.

الكل�صات،  احل��م�����ص��ي��ات،  م��ن   �13

جماعة القوم.

14� دولة افريقية، ي�صرف على، قرابة.

اأحمد  ل�صمرية  فيلم  ال�صيء،  اأرج��ع   �15

مركبات  �صل�صلة   ،1961 حمدي  وعماد 

ف�صائية.

ع�صبي  نبات  �صوي�صري،  �صعبي  بطل   �16

لزج، اأر�ض مرتفعة، للمنادى.

17� اأرا�ض فيها �صجر وزرع، طحني خملوط 

باملاء، دولة افريقية، �صّدة.

عا�صمة  ه���دَم،  نيجريية،  مدينة   �18

افريقية، جتاهه.

�صوته  رف���ع  ���ص��رب،  االب����رة،  ث��ق��ب   �19

بالبكاء، اأغنية الأم كلثوم.

20� بحرية على حدود �صوي�صرا 

وايطاليا، يرى، دولة يف اأمريكا 

اجلنوبية.
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• جون دالتون:
وفيزيائي  كيميائي 

 �1766( اإن���ك���ل���ي���زي 

من�صئ  ُيعتر   .)1844

نظرية الذرة. اإليه ُتن�صب 

الدالتونية اأو مر�ض عمى 

االألوان.

• اأدولف �صاك�ش:
م��و���ص��ي��ق��ي ف��رن�����ص��ي 

بلجيكي  اأ���ص��ل  م��ن 

ن  ح�صَّ  .)1894  �1814(

واخ���رتَع  ال��ن��ف��خ  اآالت 

ة. ال�صاك�صيَّ

• جورج ت�صارباك:
فرن�صي  فيزيائي  ع��امل 

 �1924( بولوين  اأ�صل  من 

جائزة  على  حاز   .)2010

ل��ل��ف��ي��زي��اء عن  ن��وب��ل 

تنا�صبي  لعداد  اإبتكاره 

لعد  االأق��ط��اب  متعدد 

اجل�صيمات.

ال�صنيغال

القاهرة

االأهلي

ال�صنائع

املختارة

الباروك

اأرز

برمانا

بر�صلونة

باري�ض

بونابرت

خواطر

دولة

داليدا

رو�صو

ر�صق

زجنبيل

زهد

�صاحل

�صهر

�صيبرييا

�صيجارة

�صمام

�ص�ض

�صيادون

�صلح

�صمانة

�صد

�صراوة

طيب

طاغور

عز

غرام

فخ

فرنكفورت

فريتاون

ق�ض

لبنان

منفلوط

مز

نروج

نقابة

ناحية

واحد

وعي

وحواح

وال�صتون

وهران

يريفان

يافع

قامو�ض �صغري

احلل بني يديك

�صعبة احلل�صهلة احلل

مم سس  يي  بب  يي  رر  يي  اا  ةة  رر  هه  اا  قق  لل  اا   
بب ةة  عع  فف  اا  يي  طط  اا  غغ  وو  رر  حح  رر  طط  رر   
رر رر  رر  فف  رر  نن  كك  فف  وو  رر  تت  اا  وو  يي  هه   
ضض شش  مم  اا  فف  رر  يي  تت  اا  وو  نن  وو  سس  بب  سس   
دد وو  قق  اا  تت  رر  نن  اا  نن  بب  لل  حح  وو  اا  يي   
دد حح  اا  وو  نن  خخ  ضض  رر  اا  وو  ةة  وو  لل  قق  شش   
خخ وو  اا  طط  رر  اا  مم  جج  وو  رر  نن  بب  عع  مم  طط   
اا لل  صص  نن  اا  ء  عع  لل  عع  زز  اا  مم  اا  رر  غغ   
بب لل  يي  بب  جج  نن  زز  تت  اا  رر  بب  اا  رر  يي  سس   
وو اا  ةة  رر  اا  جج  يي  سس  وو  طط  وو  لل  فف  نن  مم   
نن دد  اا  لل  يي  دد  اا  كك  بب  رر  شش  لل  وو  نن  ةة   
اا ةة  اا  لل  اا  هه  لل  يي  نن  وو  تت  سس  اا  لل  وو   
بب لل  زز  لل  اا  غغ  يي  نن  سس  لل  اا  سس  حح  مم  زز   
رر وو  هه  فف  اا  صص  يي  اا  دد  وو  نن  يي  اا  لل  نن   
تت دد  دد  يي  خخ  رر  نن  اا  حح  يي  ةة  شش  عع  حح  صص   
نن اا  فف  يي  رر  يي  زز  وو  هه  رر  اا  نن  صص  وو  لل   
اا ضض  مم  اا  نن  ةة  شش  مم  اا  مم  ةة  بب  اا  قق  نن   
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هل تريد اأن 

تكت�صف ما 

هو خمّباأ يف 

داخل ال�صورة؟

ما عليك 

اإاّل 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، 

حماواًل اأن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�صل اىل 

روؤية االأ�صكال 

الثالثية 

االأبعاد التي 

�صتظهر 

اأمامك. 
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العدد 188377

جهوزية  وح�صن  والتقييم،  والر�صد  اال�صتعالم  دّق��ة  خالل  ومن  اأخ��رى،  م��ّرة 

من  جمموعة  تتهاوى  اخلطر،  ح�صون  اقتحام  يف  ومتّر�صهم  الع�صكريني، 

االإرهابيني اخلطرين لت�صقط يف قب�صة اجلي�ض يف منطقة عر�صال العزيزة. العملية 

نظيفة مئة باملئة، كونه مل تقع اأي خ�صائر يف �صفوف القّوة املداهمة، والعملية 

اأكرث من �صرورية، نظًرا اإىل ما ارتكب هوؤالء العابثون من جرائم وفظائع بحّق 

تنبع من  له من جرائم جديدة،  وما كانوا يخططون  واملواطنني،  الع�صكريني 

فكرهم الظالمي الهّدام الذي ال يعري اأي �صاأن حلياة االإن�صان وحريته وكرامته.

لالإرهاب،  اآمن  مالذ  اأّي  توفري  بعدم  يق�صي  احلازم  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  قرار 

هذا ما اأ�صار اإليه قائد اجلي�ض، حني اأو�صح باأّن اعتداءات االإرهابيني، �صواء على 

لها مكان،  لن يكون  واأرواحهم،  النا�ض  اأمالك  اأو على  الع�صكرية،  املراكز 

عند  ذلك  يف  انهماكنا  وباأّن  اأوكارها،  يف  ون�صربها  الزمان  يف  ن�صبقها  و�صوف 

االإ�صرائيلي  العدوان  ملواجهة  م�صتعدين  البقاء  عن  يثنينا  لن  ال�صرقّية  حدودنا 

عند احلدود اجلنوبّية.

االآفة  لهذه  ر  ني�صّ ولن  االإره��اب،  فّكي  بني  �صائغة  لقمة  نكون  لن  بذلك 

بالدم،  امللّوثة  ماآدبها  فيه  تقيم  عندما  مّت�صًعا  لها  جتد  اأن  ارية  ال�صّ العاملّية 

واملغطاة بب�صاط احلقد واالإجرام، ونحن ل�صنا وحيدين يف تلك املواجهة، فالعامل 

باأ�صره معنّي بذلك، وهو ي�صّوب �صالحه جتاه تلك االآفة وي�صربها كما ن�صربها، 

ويعرف باأّن �صرباتنا ناجحة وممّيزة، كائنة ما كانت قدراتنا املادّية، وكائًنا 

ما كان حجم االأخطار اّلتي تتهدد وطننا ال�صغري.

العميد علي قان�صو

مدير التوجيه

تتابع العمليات النوعية

عبارة

العدد 130383
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