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زيارة ر�سمية 10

قائد  زار  الأمريكية،  الدفاع  وزارة  تلبيًة لدعوة ر�صمية من 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش 

لنحو اأ�صبوع، التقى يف خالله عدًدا من امل�صوؤولني يف وزارتي 

واأع�صائها  اللجان  روؤ�صاء  من  وعدًدا  واخلارجية،  الدفاع 

من الكونغر�ش الأمريكي يف جمل�صي ال�صيوخ والنواب.

�صّكلت العملية التي قام بها اجلي�ش يف حملة وادي الأرانب- 

يف  احلقائق  من  جملة  واأّك��دت  نوعًيا،  اإجن��اًزا  عر�صال، 

والكفاءة  بالدقة  املتمّيز  اللبناين  اجلي�ش  باأداء  يتعلق  ما 

والحرتاف وال�صجاعة... متّثل هذه العملية انت�صاًرا جديًدا 

ي�صاف اإىل �صجل انت�صارات اجلي�ش يف مواجهة الإرهاب.

اللوج�صتية مهارة َخفّية قد ل ن�صعر بها عندما تكون موؤّداة 

ب�صكل جيد، لكّن اأي خلل يف اإدارتها يوؤّثر �صلًبا على جمرى 

القيادة  اأجهزة  من  هي  للتجهيز  اجلي�ش  اأركان  العمليات. 

تُعنى  اجلي�ش،   يف  اللوج�صتية  عن  رئي�صة  ب�صورة  امل�صوؤولة 

بكل متطلبات اجلي�ش من حيث العتاد والإ�صناد اللوج�صتي. 
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ا�ستقباالت 

وزير الدفاع

العدد 4368

وزير الدفاع الوطني 

ي�صتقبل ال�صفريين الإيراين والأندوني�صي

ا�ستقبل نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ 

�سمري مقبل، يف مكتبه يف الوزارة، �سفري اجلمهورية الإ�سالمية 

الع�سكري  امللحق  يرافقه  علي  فتح  حممد  ال�سيد  الإيرانية 

العقيد حممد ر�سا مريزائي، يف زيارة للتهنئة بالأعياد املجيدة. 

وقد جرى البحث يف العالقات الثنائية بني البلدين، ل �سّيما 

اإىل  بالإ�سافة  الإره���اب،  ومكافحة  اجلي�ش  دعم  جمال  يف 

النووي  التفاق  �سوء  يف  احلا�سلة  والتطّورات  الراهنة  الأو�ساع 

ورفع العقوبات عن اإيران. 

وا�ستقبل الوزير مقبل، �سفري جمهورية اأندوني�سيا ال�سيد اأحمد 

الّراهنة  الأو�ساع  يف  البحث  اللقاء  ومّت خالل  خازن خميدي. 

والعالقات بني البلدين، ول �سّيما ما يتعّلق منها مب�ساركة 

جنوب  يف  العاملة  املّتحدة  الأمم  قّوات  يف  الأندوني�سية  الدولة 

لبنان.

الأندوني�سية  القّوة  بجهود  اللقاء  خالل  مقبل  الوزير  نّوه  وقد 

الطّيبة  العالقات  ا�ستمرار  ���س��رورة  على  م�سدًدا  الفاعلة، 

وتر�سيخها. وبدوره، نّوه ال�سفري خميدي بعالقة ال�سداقة القائمة 

بني البلدين اللذين يجمعهما حّبهما لل�سالم. 

�سفري اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية

 ال�سيد حممد فتح علي

�سفري جمهورية اأندوني�سيا 

ال�سيد اأحمد خازن خميدي
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... وقائد اجلي�ش مع وفد من كبار ال�صباط

قام قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يرافقه اأع�ساء املجل�ش 

وكبار  خري  حممد  واللواء  �سلمان  وليد  اللواء  الع�سكري: 

جمل�ش  رئي�ش  نائب  بزيارة  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  يف  ال�سباط 

الوزارة،  الوطني �سمري مقبل يف مكتبه يف  الدفاع  وزير  الوزراء 

حيث قّدموا له التهاين مبنا�سبة عيدي امليالد وراأ�ش ال�سنة.

الأمنّية  الأو�ساع  البحث يف   وكانت منا�سبة جرى خاللها 

املن�سرم  العام  التي حّققها اجلي�ش خالل  والإجنازات  الراهنة 

�سبيل  يف  ت�سحيات  من  قّدمه  وما  امل�ستويات،  خمتلف  على 

اخلاليا  مالحقة  اىل  اإ�سافة  الأهلي،  وال�سلم  الوطن  حماية 

الوزير  اأ�ساد  وقد  وعنا�سرها.  املدّبرة  روؤو�سها  واعتقال  الإرهابية 

اللبناين  اجلي�ش  اأبطال  يد  على  املحّققة  بالإجنازات  مقبل 

ينعم  بف�سلهم  وال��ذي��ن  ال��وط��ن،  �سبيل  يف  ي�سّحون  الذين 

على  قلق  من  بهم  يحيط  مما  بالرغم  بالأمان،  اللبنانيون 

الإرهابيون  له  وما يخطط  اإقليمًيا  امل�سري من جّراء ما يجري 

والتكفرييون، لإ�سعال نار الفتنة فيه.

وما  اجلبهات،  على  اجلي�ش  �سمود  اأّن  اإىل  دولته  واأ���س��ار 

لدعمه  ال��دول  من  العديد  دفع  اإجن��ازات،  من  به  ويقوم  قام 

ال�سعودية �سلكت طريقها  اأّكد باأن الهبة  وت�سليحه، كما 

ال�سحيح مطمئًنا باأن ل عراقيل تعيق تنفيذها.

الع�سكرية  للموؤ�س�سة  اللقاء  نهاية  يف  مقبل  الوزير  ومتّنى 

والت�سحية  ال�سرف  م�سرية  اإكمال  واأف���راًدا  و�سباًطا  قائًدا 

باق��ي  لإط��الق  اجلاري��ة  امل�ساع��ي  تتكّل��ل  واأن  والوفاء، 

موؤ�س�سته��م  اىل  والع��ودة  بالنج��اح  املخطوفني  الع�سك��ريني 

�ساملني.  وذويه��م 

... ويبحث مع العماد قهوجي �صوؤوًنا اأمنّية

زار دولة نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ 

�سمري مقبل، قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف مكتبه يف 

الريزة، وبحث معه التطّورات الأمنّية يف البالد، واأو�ساع املوؤ�س�سة 

الع�سكرية واحتياجاتها. 



ا�ستقباالت 

قائد اجلي�ش

العدد 6368

قائد اجلي�ش ي�صتقبل 

ال�صفري امل�صري

يف  مكتبه  يف  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

الريزة، ال�سفري امل�سري الدكتور حممد بدر الدين م�سطفى زايد، 

وعر�ش معه الأو�ساع العامة.

... ووفًدا اأمريكًيا

املوؤ�س�سات  تنمية  فريق  من  وف��ًدا  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

الأمريكية،  الدفاع  لوزارة  التابع   ،DIRI وتطويرها  الدفاعية 

وتناول البحث جمالت التعاون بني اجلانبني و�سبل تعزيز قدرات 

اجلي�ش اللبناين.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، النّواب ال�سادة: خالد زهرمان، زياد القادري، ريا�ش رّحال، 

واأحمد فتفت، وبحث معهم يف الأو�ساع العامة واآخر امل�ستجدات.

... ونواًبا

النائب 

خالد 

زهرمان

النائب 

ريا�ض 

رّحال

النائب زياد 

القادري

النائب 

اأحمد 

فتفت
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القا�سي 

ريا�ض 

اأبو غيدا

القا�سي 

هاين 

احلّجار

القا�سي 

علي 

ابراهيم 

مع وفد

... وق�صاة

الأول  الع�سكري  التحقيق  قا�سي  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

املحكمة  لدى  املعاون  احلكومة  ومفّو�ش  غيدا،  اأبو  ريا�ش 

الع�سكرية القا�سي هاين احلجار، والنائب العام املايل القا�سي 

علي ابراهيم على راأ�ش وفد مرافق. وبحثت يف اللقاءات �سوؤون 

ق�سائية.

... ووزير ال�صحة العامة

اأبو  وائل  النائب  العامة  ال�سحة  وزير  اجلي�ش،  قائد  ا�ستقبل 

فاعور وبحث معه �سوؤوًنا عامة.

... ومدير عام اأمن الدولة

جورج  اللواء  الدولة  اأمن  عام  مدير  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

قرعة، وا�ستعر�ش معه �سوؤوًنا تتعلق بالتعاون الأمني القائم بني 

املوؤ�س�ستني.



ا�ستقباالت 

قائد اجلي�ش

العدد 8368

حمافظ 

بعلبك - 

الهرمل  

ووفد مرافق

رئي�ض 

بلدية عني 

اإبل والوفد 

املرافق

... وعائلتي النقيبني ال�صهيدين طانيو�ش واحلكيم

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، عائلتي النقيبني ال�سهيدين �سامر طانيو�ش وفرا�ش حكيم، حيث اّطلع 

على اأحوالهم و�سوؤونهم.

... ووفوًدا بلدية

الهرمل   - بعلبك  حمافظ  اجلي�ش،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

الأ�ستاذ ب�سري خ�سر يرافقه رئي�ش بلدية بعلبك الدكتور حمد 

جرب.  جهاد  املهند�ش  للق�ساء  املدين  التنظيم  ورئي�ش  ح�سن 

وتناول البحث �سوؤوًنا تتعّلق باملحافظة والجراءات التي ينّفذها 

اجلي�ش اللبناين للحفاظ على اأمنها وا�ستقرارها.

ال�سيد  اإبل  عني  بلدية  رئي�ش  ا  اأي�سً قهوجي  العماد  وا�ستقبل 

فاروق بركات دياب على راأ�ش وفد من اأع�ساء املجل�ش البلدي.

... ومدير عام �صركة �صوليدير

ال�سيد  �سوليدير  �سركة  عام  مدير  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

منري الدويدي.

... والإعالمي عادل مالك

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، الإعالمي عادل 

مالك.

عائلة النقيب ال�سهيد فرا�ض حكيمعائلة النقيب ال�سهيد �سامر طانيو�ض





تلبيًة لدعوة ر�سمية من وزارة 

قائد  زار  الأمريكية،  الدفاع 

قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش 

الأمريكية  املتحدة  الوليات 

لنحو اأ�سبوع، التقى يف خالله 

وزارتي  يف  امل�سوؤولني  من  عدًدا 

ال��دف��اع واخل��ارج��ي��ة، وع��دًدا 

واأع�سائها  اللجان  روؤ�ساء  من 

من الكونغر�ش الأمريكي يف 

جمل�سي ال�سيوخ والنواب، من 

بينهم روؤ�ساء: جلنة العالقات 

اخل��ارج��ي��ة، جل��ن��ة ال��ق��وات 

امل�سّلحة، جلنة ال�ستخبارات، 

وجل��ن��ة امل��خ�����س�����س��ات وع��دد 

كبري من اأع�سائها.

قهوجي  العماد  اأ�سهب  وقد 

ال��رك��ي��ز ع��ل��ى ق���درات  يف 

اجلي�ش اللبناين واملهمات اجل�سام امللقاة 

مواجهة  جلهة  ا  خ�سو�سً عاتقه،  على 

�سبط  اىل  اإ�سافًة  له،  والت�سّدي  الإره��اب 

على  اأّن��ه  م��وؤّك��ًدا  وحمايتها،  احل��دود 

ا�ستطاع  كّلها،  التحديات  من  الرغم 

اجلي�ش اللبناين اأن ُيبقي ال�سيا�سة خارج 

حلاجات  عر�ش  ث��ّم  املوؤ�س�سة،  ح��دود 

�ساكًرا  والقتالّية،  اللوج�ستية  اجلي�ش 

املتوا�سل،  دعمها  املتحدة  ل��ل��ولي��ات 

ليتمكن  الدعم  هذا  موا�سلة  متمنًيا 

امللقاة  بالأعباء  النهو�ش  من  اجلي�ش 

عليه.

العماد  وط��ال��ب 

الوليات  قهوجي 

امل�ساهمة  املتحدة 

من خالل �سداقاتها ونفوذها، يف احلفاظ 

عن  حتييده  عرب  لبنان  ا�ستقرار  على 

املختلفة  التحديات  وناق�ش  ال�سراعات، 

التي يواجهها لبنان ومن بينها ارتفاع 

عدد الالجئني ال�سوريني اإليه، مما يرتب 

ال�سعد  على  كبرية  اإ�سافية  �سغوًطا 

الأمنية والقت�سادية والجتماعية.

مع  والوطيد  الدائم  التعاون  على  و�سّدد 

بجميع  والل��ت��زام  »اليونيفيل«،  ق��وات 

القرار  طليعتها  ويف  الدولية  ال��ق��رارات 

1701، م�سرًيا اىل الإجنازات التي حتققت 

الجتار  مكافحة  �سعيد  على  لبنان  يف 

باملخدرات ونقلها وت�سنيعها.

الأمريكيون دعًما  امل�سوؤولون  اأبدى  وقد 

اللبناين،  للجي�ش  كاملني  وت��اأي��ي��ًدا 

يف  اجنازاته  مثّمنني  حلاجاته،  وتفّهًما 

ا  احلفاظ على الأمن وال�ستقرار، خ�سو�سً

يف مكافحة الإرهاب.

زيارة 

ر�سمية

العدد 10368

العماد قهوجي 

يف زيارة ر�سمية 

اإىل الوليات 

املتحدة الأمريكية

دعم وتاأييد 

كامالن 

للجي�ش 

اللبناين يف 

مكافحة 

الإرهاب
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قائد اجلي�ض م�ستقبالاً 

امللحقني الع�سكريني

م�صتمّرون يف التزام 

عهودنا وتعزيز قدراتنا

اجلديد،  العام  حلول  مبنا�صبة 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ا�صتقبل 

قهوجي، وفًدا من رابطة امللحقني 

والأجانب  العرب  الع�صكريني 

الع�صكري  امللحق  يتقّدمهم 

اأندريا�ش  العميد  النم�صاوي 

مراقبة  هيئة  وممّثلي  ميمبور، 

املتحدة  الأمم  وق��وات  الهدنة 

املوؤقتة يف لبنان وم�صاعديهم.

من  اإكليل  و�صع  اللقاء  و�صبق 

التذكارية  اللوحة  على  الزهر 

لل�صباط ال�صهداء يف �صاحة العلم.

مرّحًبا  ا�ستهّلها  كلمة  اللقاء  خالل  قهوجي  العماد  األقى 

تنعم  اأن  ال�سديقة  وجيو�سهم  لبلدانهم  ومتمنًيا  ب�سيوفه 

بال�ستقرار وال�سالم والزدهار، واأن ي�سود مناخ الثقة والتعاون بني 

اجلميع، ملواجهة خمتلف الأزمات والتحديات الراهنة.

خالل  �سّمنا  الذي  اللقاء  يف  الأ�سدقاء،  ال�سباط  اأيها  اأ�ساف: 

الو�سع  اأّن  لكم  اأّك��دت  عينها،  وللمنا�سبة  املن�سرم  العام 

ي�سمح  لن  اجلي�ش  واأّن  ال�سيطرة،  وحت��ت  مم�سوك  الأمني 

جميع  و�سيحبط  لبنانية،  بقعة  اأي  اإىل  بالتمّدد  لالإرهاب 

الإقليمية  بال�ساحات  لبنان  اإحل��اق  اإىل  الهادفة  حماولته 

امل�ستعلة من حوله، وبالفعل، التزمنا هذا العهد الذي قطعناه 

على اأنف�سنا. فبالن�سبة اإىل احلدود ال�سرقية بني لبنان و�سوريا، 

اجلماعات  على  اخلناق  وت�سييق  احل�سار  ت�سديد  وا�سلنا 

بالأ�سلحة  وجتّمعاتها  حتّركاتها  وا�ستهداف  الإرهابية، 

اإىل �سّل حركتها، كما متكّنا من حترير  اأدى  الثقيلة، ما 

حماية  تاأمني  يف  اأ�سهم  ما  ال�سراتيجية،  التالل  من  ع��دٍد 

مراكزنا اخللفية ب�سورة اأف�سل، ومنع الإرهابيني من الت�سّلل 

باجّتاه القرى والبلدات اللبنانية.

عامة  ب�سورة  ت�سهد  فهي  اجلنوبية،  احل��دود  يخ�ش  ما  ويف 

من  الرغم  على  مت�ساعًدا،  اإمنائًيا  ون�ساًطا  ممّيًزا  ا�ستقراًرا 

اجلي�ش،  جهوزية  اإىل  يعود  وه��ذا  الإ�سرائيلية.  اخل��روق��ات 

والتن�سيق الفاعل مع القوات الدولية ملعاجلة تلك اخلروقات، 

لتعزيز  والإمنائية  الإن�سانية  املجالت  يف  املواطنني  وم�ساعدة 

�سمودهم يف بلداتهم وقراهم.

املكّثفة  جهودنا  تابعنا  فقد  ال��داخ��ل،  �سعيد  على  اأّم��ا 

تفكيك  اإىل  اأدى  ما  الأمنّية،  الأجهزة  باقي  مع  بالتعاون 

القب�ش  واإلقاء  ال�سبكات واخلاليا الإرهابية اخلطرة،  ع�سرات 

على روؤو�سها املدّبرة. كما اأولينا الأمن الوقائي اأهمية ق�سوى، 

قبل  الإرهابية  العمليات  من  الكثري  اإحباط  اإىل  اأف�سى  ما 

تنفيذها.

العماد قهوجي  اأ�سار  ا،  اأي�سً الفائت  العام  �سهده  ما  �سياق  ويف 

واجلي�ش كانوا  الداخلي  الأمن  اإىل حترير 16 عن�سرًا من قوى 

اأ�سرى لدى تنظيم جبهة الن�سرة الإرهابي، موؤكًدا العمل بكل 

تنظيم  لدى  املختطفني  الع�سكريني  لتحرير  املتاحة  الو�سائل 

»داع�ش« الإرهابي.

العمليات  اإىل  اأ�سار  والإقليمي،  الدويل  بالو�سع  يتعّلق  ما  ويف 

الإرهابية اخلطرية، التي طالت فرن�سا والوليات املتحدة وبلداًنا 

اأخرى، متوقًعا ا�ستداد احلرب على الإرهاب عاملًيا، يف املرحلة 

املقبلة.

لقد  اجلي�ش:  قائد  قال  اجلي�ش،  قدرات  تعزيز  مو�سوع  وحول 

حّققنا خالل ال�سنوات الفائتة، قفزات نوعّية يف جمال تعزيز 

خالل  من  ا  خ�سو�سً واللوج�ستية،  القتالية  اجلي�ش  ق��درات 

الوليات  من  تباًعا  ت�سّلمناها  التي  الع�سكرية  امل�ساعدات 

الأخرى  الدول  والعديد من  الأوروبية  والدول  الأمريكية  املتحدة 

ال�سديقة، ونحن نتطّلع يف الأ�سهر القادمة اإىل ا�ستكمال ت�سّلم 

ال�سعودية  الهبة  اإطار  يف  املقّررة  الفرن�سية  والأ�سلحة  الأعتدة 

املقّدمة للجي�ش اللبناين.

ميمبور  اأندريا�ش  العميد  الرابطة  رئي�ش  األقى  جهته،  من 

كلمة اأ�ساد فيها بدور اجلي�ش اللبناين الذي اأثبت اأنه ركيزة 

قوية جًدا يف مواجهة التهديدات اخلارجية والداخلية، موؤكًدا 

ا�ستمرار الدول ال�سديقة يف تقدمي الدعم الكامل جلهود اجلي�ش 

اللبناين الهادفة اإىل احلفاظ على وحدة لبنان وا�ستقراره، ومناخ 

الدميوقراطية واحلّرية الذي يتمّتع به.





ا�ستقبل رئي�ش الأركان اللواء الركن وليد �سلمان، يف مكتبه 

 MIKE يف الريزة، قائد القوات الربيطانية يف قرب�ش اللواء الطّيار

بني  والتعاون  التن�سيق  �سبل  يف  معه  وبحث   ،WIGESTON
اجلي�ش اللبناين والقوات الربيطانية العاملة يف املنطقة.

امل�سري  الع�سكري  امللحق  �سلمان  الركن  اللواء  وا�ستقبل 

قّدم  وداع��ّي��ة  زي��ارة  يف  عطية،  �سالح  ج��الل  حممد  العميد 

خاللها خلفه العقيد ح�سام الدين حم�سن علي ح�سن.

معه  وبحث  الداوود  في�سل  ال�سابق  النائب  ا�ستقبل  كذلك، 

�سوؤونًا عامة.

والتقى رئي�ش الأركان الق�ساة: جناة اأبو �سقرا، �سمرندا ن�سار، 

وعفيف احلكيم، وبحث معهم �سوؤونًا ق�سائية.

ورئي�ش  امل�سّلحة،  القوى  قدماء  رابطة  من  وفدًا  التقى  كما 

الدولية  والعالقات  الدبلوما�سية  العليا  الدرا�سات  اأكادميية 

الدكتور �سمري ال�ساهر، ورئي�ش احتاد بلديات منطقة اجلومة 

يف حمافظة عكار ال�سيد �سجيع عطية.

وا�ستقبل رئي�ش الأركان اأي�سًا، عائلة النقيب ال�سهيد فرا�ش 

احلكيم.

ا�ستقباالت 

رئي�ش الأركان ي�صتقبل قائد القوات الربيطانية يف قرب�ش و�صخ�صيات رئي�ش االأركان

النائب 

ال�سابق 

في�سل 

الداوود

امللحق 

الع�سكري 

امل�سري

وفد من 

رابطة 

قدماء 

القوى 

امل�سّلحة

 القا�سية 

جناة

اأبو �سقرا

عائلة 

النقيب 

ال�سهيد 

فرا�ض 

احلكيم

الدكتور 

�سمري 

ال�ساهر

قائد 

القوات 

الربيطانية 

يف قرب�ض
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اأحداث 

واأ�سداء

العدد 16368

عملية 

وادي الأرانب

يف  اجلي�ش  بها  قام  التي  العملية  �صّكلت 

اإجن��اًزا  عر�صال،  الأران��ب-  وادي  حملة 

ما  يف  احلقائق  من  جملة  واأّكدت  نوعًيا، 

بالدقة  املتمّيز  اللبناين  باأداء اجلي�ش  يتعلق 

والكفاءة والحرتاف وال�صجاعة...

تفا�صيل ميدانية

على  املخابرات  مديرية  ح�سول  بعد 

خمطط  عن  تفيد  ومعطيات  معلومات 

�سديد اخلطورة ملجموعات اإرهابية تنتمي 

يق�سي  الإرهابي،  »داع�ش«  تنظيم  اإىل 

خالل  من  اجلي�ش  مراكز  مبهاجمة 

انتحارية،  وعمليات  مفّخخة  �سيارات 

يف  املجموعات  هذه  مراكز  بني  للربط 

اجلرود وبلدة عر�سال، بغية فر�ش اأمر واقع 

تعزيز  اإىل  اجلي�ش  ق��وى  عمدت  جديد، 

ا�ستعداداتها امليدانية وتكثيف مراقبتها 

جبهة  امتداد  على  الإرهابيني  ن�ساطات 

الثالث  ليل  فر�سدت  ال�سرقية،  احل��دود 

م�سبوهة  حت��ّرك��ات  �سباط  �سهر  م��ن 

ملجموعة اإرهابية كبرية يف منطقة وادي 

وخالل  عن�سًرا.   50 عن  تزيد  الأران���ب، 

الع�سكرية  الوحدات  و�سعت  ق�سري  وقت 

خّطة �سريعة ملهاجمتها والق�ساء عليها 

بال�سرعة الق�سوى. وهذا ما ح�سل بالفعل، 

اجلي�ش،  من  وحدات  فجًرا  هاجمت  اإذ 

بقعة جتمع الإرهابيني، بعملية خاطفة 

وحم��ك��م��ة، مت��ّك��ن��ت خ��الل��ه��ا من 

معها  ا�ستبكت  ثم  املجموعة،  تطويق 

مبختلف اأنواع الأ�سلحة، لتنق�ّش عليها 

وتتابع مالحقة  6 من عنا�سرها  وتقتل 

منهم،  عدد  جرح  الذين  اأفرادها  باقي 

اأّن  اإّل  ولذ الباقون بالفرار باجتاه اجلرود. 

العملية مل تنته عند هذا احلد، بحيث 

هاجمت قوى اجلي�ش بعد ذلك م�ست�سفًى 

جلاأ  قد  كان  ل�»داع�ش«  تابًعا  ميدانًيا 

اإليه بع�ش عنا�سر املجموعة، ومتّكنت 

فيما  م�سّلًحا،  اإرهابًيا   11 توقيف  من 

كانت وحدات املدفعية خالل العملية، 

ل��الإره��اب��ي��ني  اخللفية  امل��واق��ع  ت���دّك 

وخطوط ان�سحابهم.

قوى  �سادرت  ا،  اأي�سً العملية  بنتيجة 

دقة، فعالية، 

جهوزية و�صجاعة
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اآليتني  امل��ع��رك��ة  بقعة  م��ن  اجل��ي�����ش 

والأحزمة  العبوات  من  كبرية  وكمية 

واخلفيفة  املتو�سطة  والأ�سلحة  النا�سفة، 

متنوعة  ع�سكرية  واأعتدة  والذخائر، 

كانت بحوزة امل�سّلحني.

موؤ�صرات العملية

اإّن هذه العملية الباهرة والنظيفة التي 

�سمن  من  تاأتي  والتي  اجلي�ش  نّفذها 

املبادرة  عنوانها  القيادة،  و�سعتها  خطة 

قبل  ا�ستباقًيا  الإره��اب��ي��ني  �سرب  اإىل 

ترجمة خمّططاتهم اإىل اأفعال، ت�سري يف 

حيثياتها، وفق اآراء العديد من املحّللني 

الع�سكريني اإىل احلقائق الآتية:

وفعاليته  الع�سكري  الر�سد  دّق��ة   -

وجهوزية الوحدات العمالنية ملواجهة اأي 

طارئ.

ال��ق��درة  - ام���ت���الك ق����وى اجل��ي�����ش 

الكاملة  والإرادة  وال�سجاعة  واملعنويات 

حجمه  ك��ان  مهما  الإره���اب  ل�سرب 

وت�سليحه.

املهاجمة  للوحدات  العالية  - احلرفية 

ح�سم  �سرعة  يف  جتّلت  والتي 

الكبري  وال��ع��دد  امل��ع��رك��ة، 

اأي  من املوقوفني، وعدم وقوع 

اإ�سابة يف �سفوفها على الرغم 

م��ن ت��وا���س��ع ال�����س��الح ال��ذي 

كان بحوزتها.

املناورة  اجلي�ش على  قدرة   -

وال��ت��ح��ّك��م وال�����س��ي��ط��رة، يف 

واملناخية  اجلغرافية  الظروف 

تتمّيز  التي  ال�سعبة، كتلك 

يعود  وهذا  بها جرود عر�سال. 

واخلا�ش  النوعي  التدريب  اإىل 

الذي يثابر عليه اجلي�ش.

- ت��وج��ي��ه ر���س��ال��ة ح��ازم��ة 

لالإرهاب، باأنه من امل�ستحيل 

منطقة  اأي  خ����رق  ع��ل��ي��ه 

طماأنة  وب��ال��ت��ايل  ح��دودي��ة، 

اأرواح��ه��م  اأّن  اإىل  املواطنني 

واأرزاق����ه����م ه���ي يف ع��ه��دة 

اجلي�ش.

�سوى  ينق�سه  ل  اللبناين  اجلي�ش  اإّن   -

الذي  النوعي  ال�سالح  من  املزيد  توفري 

اأي  م��واج��ه��ة  م��ن  ميّكنه 

خطر يتعّر�ش له لبنان.

اأ�صداء العملية

لق�����ت ه�����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة 

النظري،  منقطع  وب�سكل 

اللبنانية  ال�سلطات  تنويه 

واللبنانيني جميًعا، وكذلك 

والدولية،  الإقليمية  الأو�ساط 

النجاح  اإىل  بالن�سبة  ���س��واًء 

الباهر للعملية بحّد ذاتها، اأو 

مواجهة  يف  اجلي�ش  لكفاءة 

ا على  الإرهاب عموًما، قيا�سً

تواجهها  ال��ت��ي  امل�����س��اع��ب 

اأك����رب ج��ي��و���ش ال���ع���امل يف 

الإط��ار  ه��ذا  ويف  مواجهته. 

ال�سفارة  باأعمال  القائم  اأ�ساد 

ال�سفري  لبنان  يف  الأمريكية 

وزير  زيارته  لدى  ريت�سارد جونز 

مقبل،  �سمري  الوطني  الدفاع 

اجلي�ش،  حّققه  الذي  الكبري  بالإجناز 

ومما قاله: »لقد هّناأت دولته على الإجناز 

الأم��ر  عر�سال،  يف  اجلي�ش  حققه  ال��ذي 

الذي يدّل على اأنه بلغ مرتبة عالية من 

يف  ممتاز  بعمل  يقوم  اأنه  وعلى  التقدم، 

اللبناين والنت�سار  ال�سعب  جمال حماية 

حني  جًدا  �سررت  وقد  الإرهابيني.  على 

خ�سارة  اأي  ت�سجيل  يتم  مل  اأن��ه  علمت 

اللبناين،  اجلي�ش  �سفوف  يف  الأرواح  يف 

درج��ة عالية من  يدل على  ال��ذي  الأم��ر 

فعاًل  التهنئة  ي�ستحق  الذي  املهنية... 

وقائد  الوزير  ومعايل  اللبناين  اجلي�ش  هو 

ا اجلنود الذين نّفذوا هذه  اجلي�ش وخ�سو�سً

العملية الناجحة«.

انت�ساًرا  العملية  يف اخلتام، متّثل هذه 

جديًدا ي�ساف اإىل �سجل انت�سارات اجلي�ش 

يف مواجهة الإرهاب. هذا النت�سار املدّوي 

اجلي�ش  يتلّقفه  اجلميع،  اإىل  بالن�سبة 

نف�سه،  م��ن  ال��واث��ق  ب�سمت  كعادته 

والإرادة  للت�سحية  ال�ستعداد  من  ومبزيٍد 

معتٍد  ك��ّل  �سوك��ة  لك�سر  ال�سلبة 

على لبنان.





م�س�ؤوليات 

التجهيز

ت���������ض����ط����ل����ع 

التجهيز  اأرك��ان 

تعّد  ال  مبهمات 

فهي  حت�ضى،  وال 

ما  بتاأمني  تهتم 

اجلي�ش  يحتاجه 

ا باالأ�ضلحة والذخائر، و�ضوالاً اإىل قلم  بدءاً

الر�ضا�ش. وهي تتوىّل تاأمني امل�ضتلزمات 

ال�ضوؤون  التاأليل،  من:  بكل  اخلا�ضة 

القوات  الطبابة،  االإ�ضارة،  اجلغرافية، 

االآليات  امل�ضاغل،  واجل��وي��ة،  البحرية 

ذلك  يف  مبا  واالإن�����ض��اءات،  وال��ع��ق��ارات 

التعديل الذي قد تقت�ضيه املهمة. كما 

وتوّفر  القوى،  ملختلف  االإم��دادات  توؤمن 

مطابخها  خالل  من  للجي�ش  التغذية 

املنت�ضرة يف خمتلف املناطق )حواىل 35 

ا(. مطبخاً

اإدارة  ذك���ره،  �ضبق  م��ا  اإىل  وي�ضاف 

بالتن�ضيق  ال�ضنوية  املوازنة  اعتمادات 

مع اأركان اجلي�ش للتخطيط ومالحقة 

التجهيزات  على  واملحافظة  ال�ضفقات 

بها  املرتبطة  امل��دي��ري��ات  يف  واالأع��ت��دة 

االأعمال  ومراقبة  وجتديدها،  و�ضيانتها 

املديريات  ه��ذه  يف  والتقنية  االإداري����ة 

وتلبية  الع�ضكرية،  االإن�ضاءات  و�ضيانة 

ال�ضعيد  ع��ل��ى  امل��ادي��ة  امل����وارد  تعبئة 

مركز  ت�ضغيل  يف  واالإ�ضهام  الوطني، 

العمليات.

اأرك���ان  ع��ات��ق  على  يقع  ك��ذل��ك 

املحروقات  ت��اأم��ني  للتجهيز  اجلي�ش 

ل��ل��م��وّل��دات، وال��ت��دف��ئ��ة، وال���غ���ازات 

لالآليات  وال�ضحوم  وال��زي��وت  ال�ضائلة 

واملطبوعات،  ال��ي��وم��ي،  ولال�ضتعمال 

املكتبية،  وال���ل���وازم  وال��ق��رط��ا���ض��ي��ة، 

ب��اخل��رائ��ط  املتعّلقة  ال��وث��ائ��ق  وو���ض��ع 

اإىل  اإ�ضافة  الع�ضكرية،  واملطبوعات 

الرواتب وملحقاتها،  التدقيق يف جداول 

يف  املعاجلة  نفقات  اعتمادات  واإدارة 

وتاأمني  الطبية،  واملراكز  امل�ضت�ضفيات 

وا�ضتئجار  امل�����ض��ت��ورد،  ال��ع��ت��اد  �ضحن 

ال�ضيارات واالآليات عند االقت�ضاء، و�ضوالاً 

ترتّتب  التي  وال�ضرائب  الر�ضوم  دفع  اإىل 

على اجلي�ش.

للتجهيز  االأركان  رئي�ش  نائب  يتوىّل 

املذكورة  املهمات  من  ا  كبرياً ا  ق�ضماً

التجهيزات  على  املحافظة  ومنها: 

املديريات  ترقيم  يف  الداخلة  واالأعتدة 

وجت��دي��ده��ا،  و�ضيانتها  ب��ه  املرتبطة 

تلبية  الع�ضكرية،  االإن�ضاءات  �ضيانة 

وجتهيزات  م��وؤن  من  القوات  حاجات 

وتنفيذ  وحمروقات،  وذخائر  واإن�ضاءات 

تعبئة املوارد املادية على ال�ضعيد الوطني 

عند اإعالنها.

املتعّلقة  ال��وث��ائ��ق  ي�ضع  اأّن���ه  كما 

اإعداد:

با�سكال معّ��ض ب�مارون
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اأركان 

اجلي�ش للتجهيز 

»مثلما نحّدد قواتنا ونخّطط لعملياتنا، 

لّلوج�ستية  ميكن  كيف  نفهم  اأن  يجب 

للعمليات...  مفاهيمنا  على  توؤثر  اأن 

مفاهيم  تاأ�سي�ش  القادة  على  ويجب 

اأّنه  يعرفون  ما  اإىل  باال�ستناد  العمليات 

ميكنهم القيام به لوج�ستًيا«.

العميد األفرد غراي

جملة البحرية االأمريكية

بها  ن�سعر  قد ال  َخفّية  الل�ج�ستية مهارة 

لكّن  جيد،  ب�سكل  م�ؤّداة  تك�ن  عندما 

جمرى  على  �سلًبا  ي�ؤّثر  اإدارتها  يف  خلل  اأي 

باأكمله.  امل�قف  يقلب  وقد  العمليات، 

بهذه اجلملة التي تلّخ�ض عمل التجهيز بداأ 

نائب رئي�ض االأركان للتجهيز العميد الركن 

»اجلي�ض«  ملجلة  حديثه  كرجيان  مان�يل 

م�س�ؤولة  للتجهيز  اجلي�ض  اأركان  وقال: 

الل�ج�ستية  عن  رئي�سة  ب�س�رة 

الرابع  الركن  وهي  اجلي�ض،  يف 

بكل  تُعنى  االأركان،  جمم�عة  يف 

متطلبات اجلي�ض من حيث العتاد 

لل�حدات  الل�ج�ستي  واالإ�سناد 

للتمّكن من تنفيذ املهمات.

تت�ساعف  املعارك  وخالل 

نقل  فتاأمني  التجهيز،  اأهمية 

من  املقاتلة  القطع  اإىل  الذخرية 

ت�فري  اأن  علًما  مهماته،  اأبرز 

اأقل  لي�ض  االأخرى  امل�ستلزمات 

�ساأًنا يف ح�سم املعركة.

بحر املهمات 

وامل�س�ؤوليات

نائب 

رئي�ش 

االأركان 

للتجهيز 

العميد 

الركن 

مانويل 

كرجيان
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الع�ضكرية،  واملطبوعات  باخلرائط 

وتعميمات  التقنية  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

ا���ض��ت��ع��م��ال ال��ت��ج��ه��ي��زات واالأع���ت���دة 

اإىل  اإ�ضافة  وم�ضاعفتها،  و�ضيانتها 

يف  والتقنية  االإداري���ة  االأعمال  مراقبة 

واإدارة  له،  التابعة  واملديريات  املكاتب 

اعتمادات املوازنة ال�ضنوية بالتن�ضيق مع 

ومالحقة  للتخطيط،  اجلي�ش  اأرك��ان 

مركز  ت�ضغيل  يف  واالإ�ضهام  ال�ضفقات، 

العمليات عند االقت�ضاء.

التجهيز ومهماتها مكاتب 

للتجهيز  اجلي�ش  اأرك����ان  ت��ت��اأّل��ف 

االإداري،  التقني،  مكاتب:  اأربعة  من 

وي�ضّم  ال�ضر.  واأمانة  العقارية،  ال�ضوؤون 

يف  يتمركز  ال���ذي  التقني  امل��ك��ت��ب 

التحّرك،  اأق�ضام  اجلي�ش،  قيادة  مبنى 

الفنية،  واملوا�ضفات  والتعّهد،  والتموين، 

يعترب  والبحر.  اجلو  عتاد  جتهيز  وق�ضم 

التقني املحّرك االأ�ضا�ضي الإدارة  املكتب 

مهمته  وتراوح  باأكمله،  اجلي�ش  عتاد 

التجهيزات،  حتقيق  مراحل  تتّبع  بني 

بالتعليمات  التقّيد  على  وال�ضهر 

وكيفية  و�ضيانته  العتاد  خلزن  التقنية 

ا�ضتعماله.

وي�ضمل املكتب االإداري اأق�ضام مالحقة 

االإداري��ة  وال�ضوؤون  واملوازنة،  ال�ضفقات، 

امل�ضاعدات  وق�ضم  والت�ضفري،  واحلياتية، 

حاجات  بتحقيق  يهتم  وهو  االأمنية. 

اجلي�ش ومبراقبة ح�ضن تنفيذ االأعمال 

املرتبطة  للمديريات  العائدة  االإداري���ة 

واإدارة  للتجهيز  االأركان  رئي�ش  بنائب 

بالتن�ضيق  ال�ضنوية  املوازنة  اعتمادات 

وق�ضم  للتخطيط  اجلي�ش  اأرك��ان  مع 

ال�ضفقات  تنفيذ  مراحل  وتتّبع  املوازنة، 

الروزنامة  وفق  اجلي�ش،  ملوؤ�ض�ضة  العائدة 

حما�ضبة  وم�ضك  ل��ذل��ك،  امل��و���ض��وع��ة 

مراحل  خمتلف  يف  اجلي�ش  م��وازن��ة 

العامة  املديرية  مع  بالتن�ضيق  التنفيذ 

لالإدارة، وتيومي املحا�ضبة ب�ضكل ُيظهر 

)املعقودة  �ضة  واملخ�ضّ املقّررة  االعتمادات 

تدوير  وط��ل��ب  امل��ع��ق��ودة(،  وغ��ري  منها 

وتاأمني  تخ�ضي�ضها،  واإعادة  االعتمادات 

مبهمات  املنتدبني  الع�ضكريني  �ضفر 

اإىل اخلارج.

ق�ضم  العقارية  ال�ضوؤون  مكتب  وي�ضّم 

وخدمات  الهند�ضة  ال��ع��ق��ارات،  اإدارة 

اإدارة حاجات اجلي�ش  ويتوىّل  التمركز، 

من  ل��ل��ت��م��رك��ز 

ومن�ضاآت  اأرا�����شٍ 

هند�ضية  واأعمال 

اخل��دم��ات  و�ضائر 

العائدة لها، ودعم 

الدولة عند  اإدارات 

احل����اج����ة م��ث��ل 

االأع���م���ال  اإدارة 

االإمن������ائ������ي������ة 

الهند�ضية واأعمال 

م�ضح االأ�ضرار عند 

الكوارث  ح�ضول 

ويندرج  وغ��ريه��ا، 

يف هذا االإطار و�ضع 

االإن�ضائية  اخلطط 

وحتديد  ال�ضنوية 

اجلي�ش  حاجات 

ك��ال��ت��ج��ه��ي��زات 

واالأع���ت���دة وامل���واد 

ال���ه���ن���د����ض���ي���ة 

اأوام���ر  وا�ضت�ضدار 

حت����ق����ي����ق����ه����ا 

وت�ضليمها وح�ضن 

ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا، 

االأوام��ر  وا�ضت�ضدار 

بتنفيذ  املتعّلقة 

املن�ضاآت،  وم��راق��ب��ة  ال�ضيانة  اأع��م��ال 

املتعّلقة  ال�����ض��روط  ب��دف��ات��ر  والتدقيق 

عملية  واإدارة  الهند�ضية،  بال�ضوؤون 

ومياه  كهرباء  من  الطاقة  ا�ضتهالك 

املن�ضاآت  بخدمة  املتعّلقة  واملحروقات 

وا�ضت�ضدار االأوامر الالزمة لذلك، ومراقبة 

احلرائق  مكافحة  تعليمات  تطبيق 

املن�ضاآت  وتخ�ضي�ش  الثكنات،  ونظافة 

اجلي�ش  اأمالك  واإدارة  ال�ضباط،  ومنازل 

واإظ��ه��ار  عليها  املحافظة  وعملية 

حدودها، وحتقيق حاجاته من االأرا�ضي 

التخ�ضي�ش  عقود  ا�ضت�ضدار  خالل  من 

اآلياتها،  ومتابعة  اال�ضتمالك  ومرا�ضيم 

لعقارات  القانونية  االأو���ض��اع  واإدارة 

عليها  يتمركز  التي  والبقع  اجلي�ش 

)مناطق  االرت��ف��اق��ات  م��ن  وح��اج��ات��ه 

وتنظيم  ج�����وي...(،  ارت��ف��اق  ح���رام- 

الدوائر  مع  والتن�ضيق  الثكنات  حميط 

العقارية والتنظيم املدين و�ضائر االإدارات 

اإ�ضافة  ذلك،  لتحقيق  التخمني  وجلان 

باالأعمال  املتعّلقة  االأوامر  ا�ضت�ضدار  اإىل 

واجلغرافية. الطوبوغرافية 

ا مكتب اأمانة ال�ضر الذي يتلّقى  واأخرياً

قبل  فيها  ويدّقق  رها  ويح�ضّ املرا�ضالت 
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توقيعها من قبل نائب رئي�ش االأركان 

كّل  توزيعها،  اإىل  لُي�ضار  للتجهيز، 

بح�ضب وجهتها.

املديريات

مديريات التجهيز اأربعة وهي القّوامة، 

والهند�ضة، وال�ضوؤون اجلغرافية، والعتاد.

الوحدات  القّوامة تغذية  توؤّمن مديرية 

وا�ضتدراك احلاجة ملواد التغذية ال�ضنوية 

ال�ضلة  ذات  املتممات  وكل  وال��روات��ب 

املوؤ�ض�ضة  عنا�ضر  يحتاجها  وال��ت��ي 

اأق�ضام  امل��دي��ري��ة:  وت�ضم  الع�ضكرية؛ 

االإدارة، التغذية، املخازن، املال والتدقيق، 

وتاأليل الرواتب. تتوىّل هذه املديرية ت�ضّلم 

جداول الرواتب وملحقاتها من خمتلف 

واإحالتها  وتدقيقها  والوحدات،  القطع 

واملالية؛  االإداري���ة  الق�ضايا  مديرية  اىل 

اجلي�ش  يف  التغذية  اإدارة  تتوىّل  كما 

من خالل: االإ�ضراف على جلان التغذية 

جلهة  ومراقبتها  وفروعها  املناطق  يف 

ومراقبة  الالزمة،  بالتوجيهات  التقّيد 

والتعليمات  التغذية  ن��ظ��ام  تطبيق 

للمواد  الفنّية  واملوا�ضفات  التطبيقية 

املواد  وخزن  تعديلها،  واقرتاح  الغذائية 

واالحتياطية. املحّللة 

الق�ضم  من:  الهند�ضة  مديرية  تتاأّلف 

التاأليل،  ق�ضم  االإداري،  الق�ضم  التقني، 

وعتاد  املمتلكات،  امل�ضاغل،  امل�ضالح، 

لعتاد  رئي�ش  مم��ّون  وه��ي  الهند�ضة. 

واأ���ض��الك  مكّيفات  م��ن  الهند�ضة 

رمل  واأكيا�ش  تخييم  وع��دة  �ضائكة 

على  ويقع  وحت�ضني،  تر�ضني  واأدوات 

الفنية  امل��وا���ض��ف��ات  اق���رتاح  عاتقها 

الفنية  امللفات  وو�ضع  الهند�ضة،  لعتاد 

واالإ���ض��راف  الع�ضكرية،  ل��الإن�����ض��اءات 

بها  تقوم  التي  االأ�ضغال  تنفيذ  على 

وا�ضتدراك  اجلي�ش  يف  الهند�ضة  وحدات 

الالزمة  احلاجات 

لهذه االأ�ضغال.

ت��ه��ت��ّم م��دي��ري��ة 

بالذخرية  العتاد 

وب�������ك�������ل م���ا 

من  بها  يتعّلق 

م����ت����ف����ّج����رات، 

ق�ضم  من  وتتاأّلف 

ت���ق���ن���ي وق�����ض��م 

ويعمل  ت��األ��ي��ل، 

ف���ي���ه���ا خ�����رباء 

اخ��ت�����ض��ا���ض��ي��ون؛ 

وه������ي امل����م����وّن 

ال��رئ��ي�����ش ل��ل��ذخ��رية يف اجل��ي�����ش وم��ن 

م�ضتودعات  اإق��ام��ة  اق��رتاح  مهماتها 

ذات  امل��ت��ف��ج��رات  وتعطيل  ال��ذخ��رية، 

الطراز اخلا�ش وتفجريها.

ال�ضوؤون اجلغرافية فتتاأّلف  اأما مديرية 

اجلّوي  الت�ضوير  اجل��ودزة،  م�ضالح:  من 

واال�ضتن�ضاخ  الر�ضم  )الفوتوغرامرتيا(، 

وطبع  تنظيم  اأي  )ك��ارت��وغ��راف��ي��ا 

اجلغرافيا،  عتاد  اخلرائط(،  وت�ضحيح 

وهي  وامل��ع��ل��وم��ات،  االإر���ض��اد  وم�ضلحة 

وامل�ضتلزمات  التجهيزات  كل  توؤّمن 

االإدارية واملكتبية واخلرائط الع�ضكرية 

اأّنها  كما  اجلّوي.  والت�ضوير  للوحدات، 

وامل�ضالح  ال��وزارات  جميع  تزويد  تتوىّل 

اخلا�ضة  واملوؤ�ض�ضات  والبلديات  امل�ضتقلة 

الطوبوغرافية  املعلومات  واالأف����راد، 

اأنواع  الالزمة، ومتوين اجلي�ش بجميع 

ترقيمها،  �ضمن  يدخل  ال��ذي  العتاد 

القرطا�ضية،  اأنواع  اإىل جميع  باالإ�ضافة 

واملطبوعات  املن�ضورات  طباعة  وتاأمني 

الع�ضكرية. والنماذج 

اآلية حتقيق العتاد

ي�����ض��رح ن���ائ���ب رئ��ي�����ش االأرك������ان 

واللوازم  العتاد  حتقيق  اآلية  للتجهيز 

من  ا  انطالقاً فيقول:  االأ�ضغال  وتنفيذ 

للتجهيز  اجلي�ش  اأرك��ان  �ضالحيات 

من  االأخ��رية  ه��ذه  تطلب  ومهماتها، 

االأ���ض��ا���ض��ي��ني حت��دي��د حاجة  امل��م��ّون��ني 

واالأ�ضغال  واالأعتدة  اللوازم  من  اجلي�ش 

وذلك  منهم،  كّل  قيود  يف  تدخل  التي 

�ضمن اعتمادات حمددة وفق اعتمادات 

املوازنة العامة.

من  املرفوعة  اللوائح  يف  التدقيق  بعد 

بحاجاتهم  االأ�ضا�ضيني  املمّونني  ِقبل 

اجلي�ش  اأرك����ان  تنّظم  التقريبية، 

مهماتها  اىل  ا  ا�ضتناداً ا  ودائماً للتجهيز، 

حاجات  وتلبية  ب���»ت��اأم��ني  املتعّلقة 

وذخائر  وجتهيزات  م��وؤن  من  اجلي�ش 

وحم����روق����ات«، م��را���ض��الت )ط��ل��ب��ات 

املديرية  اإىل  وحتيلها  حاجة(  ا�ضتدراك 

الدفاع  وزارة  بوا�ضطة  ل���الإدارة  العامة 

فهذه  امل��ط��ل��وب.  لتحقيق  ال��وط��ن��ي 

امل�ضوؤولة  الرئي�ضة  املوؤ�ض�ضة  هي  املديرية 

العامة  ال�����ض��روط  دف��ات��ر  تنظيم  ع��ن 

واخلا�ضة وملفات حتقيق العتاد واللوازم 

املو�ضوعة  املوا�ضفات  وف��ق  واالأ���ض��غ��ال، 

ح�ضب االأ�ضول.

تقوم املديرية العامة لالإدارة بتكليف 

من  امل�ضّكلة  التلزمي  جل��ان  اإح���دى 

على  )بناء  الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر  قبل 

قيادة  موافقة  بعد  العام  مديرها  اقرتاح 

اأو  وال��ل��وازم  العتاد  حتقيق  اجلي�ش(، 

ا اىل دفاتر ال�ضروط  تنفيذ االأ�ضغال ا�ضتناداً

املحا�ضبة  قانون  ووفق  والفنية  االإداري��ة 

العمومية.

عالقة التجهيز مع �سائر االأركان

املن�ضو�ش  ال�ضالحيات  اىل  ا  ا�ضتناداً

عنها يف تعليمات تفوي�ش ال�ضالحيات، 

راأيها  للتجهيز  اجلي�ش  اأرك��ان  تبدي 

واملايل  اللوج�ضتي  بال�ضّق  يتعّلق  ما  يف 

جميع  ت��ع��اجل��ه��ا  ال��ت��ي  ل��ل��م��وا���ض��ي��ع 

االأجهزة واالأركان.
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التجهيز  كان  اأوىل  مرحلة  يف 

اأن�ِضئت  التي  الرابعة  ال�ضعبة  هو 

 ،1945 ال��ع��ام  اآب  م��ن  االأول  يف 

جتهيز  م��ه��م��ة  ت���وّل���ت  ح��ي��ث 

تغذية  وتاأمني  واملعّدات،  واالأعتدة  باالآليات  اجلي�ش 

وكانت  رواتبهم،  ودف��ع  ومنامتهم  الع�ضكريني 

مرتبطة مبا�ضرة برئي�ش اأركان القيادة العليا.

ال�ضعبة  األغيت   )1981/1/30( ثانية  مرحلة  يف 

اإعادة هيكلة قيادة اجلي�ش، واأن�ِضئت  الرابعة بعد 

مهمة  ت��وّل��ت  ال��ت��ي  للتجهيز،  اجلي�ش  اأرك���ان 

التجهيز وفق املهمات الواردة يف املر�ضوم الرقم 3771 

مبا�ضرة  مرتبطة  واأ�ضبحت   ،1981/1/22 بتاريخ 

برئي�ش االأركان.

ملحة 

تاريخية

اأّن  اإىل  كرجيان  العميد  ي�ضري  وهنا 

اجلي�ش:  يف  ارتباطني  اللوج�ضتي  للواء 

عمالين مع اأركان اجلي�ش للعمليات، 

ولوج�ضتي مع اأركان اجلي�ش للتجهيز، 

االأ�ضغال  واالأمر مماثل بالن�ضبة اىل فوج 

امل�ضتقل.

تقوم  للتجهيز  اجلي�ش  اأرك���ان  اإّن 

امل���وارد  م��ع  يتنا�ضب  مب��ا  مبهماتها 

بت�ضّرفها،  املو�ضوعة  املالية  االإداري���ة 

امل��وارد  هذه  زي��ارة  على  جاهدة  وتعمل 

يف  اللوج�ضتية  اخلدمات  حت�ضني  بغية 

قدراته  تطوير  يف  ي�ضاهم  مما  اجلي�ش، 

العمالنية. 

امل�ستقبل التجهيز يف 

مبختلف  اللوج�ضتي  االإ�ضناد  يعترب 

ع��ن��ا���ض��ره اأ���ض��ا���ش ك��ي��ن��ون��ة ال��ق��وات 

احلرب،  يف  اأو  ال�ضلم  يف  �ضواء  امل�ضّلحة، 

مهمتها.  امل�ضّلحة  القوات  تنفّ�ذ  وبه 

اللوج�ضتية  املنظومة  تتاأّثر  املقابل  يف 

االقت�ضادي  والو�ضع  الطبيعية  باملوارد 

الت�ضليح  جم��االت  يف  التقني  والتطّور 

والتجهيز.

وت��ه��دف امل��راج��ع��ة اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

للقوات امل�ضّلحة اإىل ع�ضرنة 

ه���ذه ال���ق���وات، وزي���ادة 

العمالنية  فاعليتها 

وت��خ��ف��ي��ف ال��ن��ف��ق��ات 

اأن  كما  ال��دف��اع��ي��ة. 

ال���ت���ط���ّور ال��ك��ب��ري يف 

احلديثة  احل���رب  اأ���ض��ال��ي��ب 

مراجعة  يتطّلب  وو�ضائلها، 

اللوج�ضتي  االإ�ضناد  منظومة 

متطلبات  تلّبي  بطريقة 

والتنّوع  واملكان  ال�ضرعة 

امل�ضتخدمة.  االأ�ضلحة  يف 

فاالإ�ضناد اللوج�ضتي ي�ضّكل 

احل��رب  م�بادئ  من  مبداأ 

ل���دى م��ع��ظ��م اجل��ي��و���ش يف 

ارتباطه  اىل  ا  ن��ظ��راً ال��ع��امل 

اأدائ��ه��ا  مب�ضتوى 

وج���ه���وزي���ت���ه���ا 

ال��ع��م��الن��ي��ة يف 

خمتلف الظروف.

هيكلية  اإّن 

اجلي�ش  اأرك����ان 

ل���ل���ت���ج���ه���ي���ز 

بع�ش  ت�ضتدعي 

ال���ت���ع���دي���الت، 

العميد  بح�ضب 

ال����������رك����������ن 

ك�����رج�����ي�����ان، 

مل�������واك�������ب�������ة 

والتقنّية  التكنولوجية  ال��ت��ط��ّورات 

لهذه  امل�ضتقبلي  الت�ضّور  ففي  للعتاد. 

من  االإ�ضم  تغيري  اأوالاً  ينبغي  االأرك��ان 

اأركان  اإىل  للتجهيز  اجلي�ش  اأرك��ان 

ه��ذه  فمهمة  لّلوج�ضتية؛  اجل��ي�����ش 

واالإ�ضناد  العتاد  حتقيق  هي  االأرك��ان 

اللوج�ضتي.

ت��اأم��ني  ه��و  واالأه�����م  االأول  ال��ه��دف 

للم�ضتفيد  اخلدمة  اأو  )العتاد(  املنتج 

امل��ن��ا���ض��ب،  امل��ك��ان  امل��ن��ا���ض��ب، يف 

والوقت املنا�ضب، بال�ضروط املنا�ضبة، 

ه��ذا  وع��ل��ى  امل��ن��ا���ض��ب.  وبال�ضعر 

اأركان  تق�ضم  اأن  ينبغي  االأ�ضا�ش 

اأولهما  اإىل جزءين:  اللوج�ضتية  اجلي�ش 

مهمته  وتكون  العتاد  لتحقيق  جزء 

وموا�ضفاته  املطلوب  العتاد  نوع  حتديد 

ي�ضاف  للوحدات،  ت�ضليمه  اإىل  لُي�ضار 

ولوج�ضتي،  عمالين  تدريب  ذل��ك  اإىل 

العتاد، على  ا�ضتمرارية جهوزية  لتاأمني 

ا للبحوث  اأن يت�ضّمن هذا اجلزء مكتباً

والتطوير يتوىّل درا�ضة موا�ضفات االأعتدة 

تتنا�ضب  التي  واالأ�ضلحة 

م�����ع م��ت��ط��ل��ب��ات 

اجل���ي�������ش، ووف����ق 

القتالية. عقيدته 

الثاين،  اجلزء  اأّما 

ف��ه��و ج���زء االإم����داد 

يوؤمن  الذي  اللوج�ضتي 

وحاجاتها  القطع  طلبات 

تلك  اأو  اليومية  منها  �ضواء 

اأو  معركة  تتطّلبها  التي 

تطراأ ب�ضبب ال�ضرورة. 

وخ��ت��م ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 

بالقول:  حديثه  كرجيان 

هذا  يب�ضر  اأن  املتوّقع  من 

الت�ضّور النور يف م�ضتقبل لي�ش 

باالإمكان  لي�ضبح  ببعيد، 

اجلي�ش  متطّلبات  مواكبة 

من حيث االأعتدة بال�ضرعة 

اأمور  اإدارة  وبغية  املطلوبة، 

الهبات من خمتلف امل�ضادر 

باأف�ضل الو�ضائل والطرق.







خليل،  ح�ضن  علي  امل��ال  وزي��ر  مكتب  يف  وّق��ع 

با�ضل  ومعهد  اجلي�ش  ق��ي��ادة  ب��ني  ت��ع��اون  ات��ف��اق 

وتوىّل  املال.  لوزارة  التابع  واالقت�ضادي  املايل  فليحان 

االأركان  رئي�ش  نائب  اجلي�ش  قيادة  عن  التوقيع 

وعن  جانبيه،  حممد  الركن  العميد  للعمليات 

مدير  ح�ضور  يف  ب�ضاط،  املبّي�ش  ملياء  رئي�ضته  املعهد 

والعميد  الدين،  زهر  دريد  الركن  العميد  التعليم 

الركن اإيلي برباري، ووفد من املعهد. وجاء االتفاق 

واإقامة  بالتعاون  امل�ضرتكة  الرغبة  من  ا  انطالقاً

وتبادل  التوا�ضل  اآليات  تعزيز  اإىل  و�ضوالاً  �ضراكة 

ذات  العلمية  املجاالت  كل  يف  واملعرفة  اخل��ربات 

االهتمام امل�ضرتك.

واألقى الوزير خليل كلمة اعترب فيها اأن لتوقيع 

االتفاق رمزّية ممّيزة، اإذ اإّن اجلي�ش الذي يقوم بدور 

واحلفاظ  واأمنه  وا�ضتقراره  البلد  حماية  يف  حموري 

على �ضيادته وحدوده، هو جي�ش يواكب التطّورات 

العلمّية ويحر�ش على تطوير قدرات �ضباطه واأفراده 

وطريقة  العامة  االإدارة  يف  العمل  ملتطّلبات  تلبية 

اإدارة ال�ضاأن املايل العام.

واأ�ضاف: حتر�ش وزارة املال ومعهد با�ضل فليحان على متابعة 

منطق  وتعزيز  العام،  امل��ال  اإدارة  بتح�ضني  يتعّلق  ما  ك��ّل 

ال�ضفافية، واعتماد القواعد واالأ�ض�ش التي حتفظ االإدارة العامة 

اأمام حتّديات  اإدارة �ضليمة لهذا املال. وهذا االأمر ي�ضعنا  وتوّفر 

ال�ضيا�ضية  ال�ضلطة  ت�ضتطيع  هل  نت�ضاءل:  جتعلنا  كبرية 

تواكب  اأن  ال�ضيا�ضي  وعمله  للبلد  اليوم  الناظمة  واملوؤ�ض�ضات 

اإرادات هوؤالء الطموحني الإدارة �ضليمة؟ 

بني  وّقع  الذي  ب�االتفاق  جانبيه  الركن  العميد  نّوه  بدوره، 

ا اأن يكون مثاالاً  موؤ�ض�ضة اجلي�ش ومعهد با�ضل فليحان، متمّنياً

ال�ضيدة ب�ضاط فو�ضفت  اأّما  الدولة.  يحتذى بني باقي موؤ�ض�ضات 

اأنه  معتربة  املعهد،  م�ضرية  يف  ممّيز  باأنه  اجلي�ش  مع  االتفاق 

اتفاق بني موؤ�ض�ضتني يف الدولة جتمعهما قيم البناء املوؤ�ض�ضاتي 

واخلدمة العامة وثقافة التعّلم واالأداء والبحث العلمي.

يهدف االتفاق اإىل و�ضع االأطر العامة التي يتّم عربها حتديد 

يف  الفريقني  لدى  امل�ضرتكة  الرغبة  وجت�ضيد  التعاون  اأ�ض�ش 

االهتمام  ذات  العلمّية  املجاالت  يف  دائمة  �ضراكة  تاأ�ضي�ش 

امل�ضرتك، والتي ميكن اأن ميلك فيها اأحد الفريقني املعرفة 

واالرتقاء  القدرات  تنمية  اإىل  و�ضوالاً  واخل��ربة،  واالخت�ضا�ش 

م�ضتوى  رفع  يف  ي�ضاهم  مما  الفريقني،  لدى  املعرفة  مب�ضتوى 

االأداء يف القطاع العام. ويتعاون الطرفان مبوجب هذا االتفاق 

والتقنّية  الفّنية  امل�ضورة  وتقدمي  واخل��ربات،  املعرفة  تبادل  يف 

وتنظيم  العلمية،  االأب��ح��اث  م�ضاريع  واإج���راء  املتخ�ض�ضة، 

التدريب،  دورات  واإجراء  الربامج  واإعداد  واملحا�ضرات،  الندوات 

و�ضوى ذلك.

العامة،  واملالية  االقت�ضادية  العلوم  التعاون:  وت�ضمل جماالت 

االإدارة العامة وبناء الدولة، اإدارة املوارد الب�ضرية يف القطاع العام، 

امل�ضاحة  املدّرب،  تدريب  منهجيات  التدريب،  برامج  هند�ضة 

املعلوماتية،  املالية،  اجل��رائ��م  مكافحة  والطوبوغرافيا، 

اللغات، ومتارين اإدارة االأزمات.

اإعداد:

نينا عقل خليل

جي�شنا
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اإتفاق تعاون 

بني اجلي�ض ومعهد با�سل فليحان



االإيطالية  الكتيبة  نّظمت 

االأمم  قّوات  اإطار  يف  العاملة 

املّتحدة املوؤقتة يف لبنان، ور�ضة 

ي�ضارك  التي  العمالنية  للتدريبات  جدول  و�ضع  بهدف  عمل 

فيها ع�ضكريوها واآخرون من اجلي�ش اللبناين.

�ضارك يف اللقاء قائد القطاع الغربي يف القّوات الدولية اجلرنال 

زهر  دريد  الركن  العميد  التعليم  مدير  فيديريت�ضي،  فرانكو 

الدين، قائد لواء امل�ضاة اخلام�ش العميد الركن عفيف �ضالح 

 MIBIL وقائد مركز التدريبات امل�ضرتكة اللبنانية - االإيطالية

العقيد اآندريا مونتي، وعدد من ال�ضباط االإيطاليني واللبنانيني. 

وقد تناول اجلانبان خالل اللقاء االأن�ضطة العمالنية امل�ضرتكة 

 1701 القرار  تطبيق  �ضياق  يف  تندرج  والتي  الغربي،  القطاع  يف 

ال�ضادر عن جمل�ش االأمن.

التعاون  تقديره  عن  فيديريت�ضي  اجلرنال  اأعرب  جهته،  من 

ا احلفاظ على  املتبادل بني اجلانبني، متمّنياً واالحرتام  الوثيق 

التزام  ا  موؤكداً امل�ضتقبل،  يف  وتعزيزها  املمّيزة  العالقات  هذه 

الكتيبة االإيطالية دعم اجلي�ش اللبناين وال�ضكان املحّليني.

جي�شنا

العدد 26368

ور�سة عمل تن�سيقّية 

بني اجلي�ض

والقّ�ة االإيطالية 

ت�ضّلم  مبنا�ضبة  احتفال  اجلوية  ب��ريوت  قاعدة  يف  اأقيم 

الع�ضكرية،  باملروحيات  اخلا�ضة  الغيار  قط��ع  من  كمّية 

اجلي���ش  مل�ضلح��ة  االأ�ضرتالي��ة  ال�ضلط��ات  م��ن  هبة  مقّدمة 

اللبنان��ي. 

 Glenn ال�ضيد  لبنان  يف  االأ�ضرتايل  ال�ضفري  االحتفال  ح�ضر 

االأرك��ان  رئي�ش  نائب  ال�ضفارة،  اأع�ضاء  من  ووف��د   Miles
قائد  ممثالاً  كرجيان  مانويل  الركن  العميد  للتجهيز 

اجلي�ش العماد جان قهوجي، وعدد من ال�ضباط.

با�ضم  �ضكر  كتاب  كرجيان  الركن  العميد  وتال 

كما   ،Miles ال�ضفري  اإىل  و�ضّلمه  اجلي�ش  قائد  العماد 

االأ�ضرتالية يف  ال�ضلطات  ا جلهود  ا تذكارية تقديراً له درعاً قّدم 

دعم اجلي�ش.

اأعرب  باملنا�ضبة  االأ�ضرتايل كلمة  ال�ضفري  األقى  من جهته، 

فيها عن تقدير �ضلطات بالده الدور الوطني الذي يوؤديه اجلي�ش 

يف  اال�ضتمرار  على  عزمها  ا  موؤكداً لبنان،  حماية  �ضبيل  يف 

تعزيز قدراته اللوج�ضتية والقتالية.

قطع غيار خا�سة للمروحّيات الع�سكرية من ا�سرتاليا

معّدات اأمن 

وحماية من 

 CIMIC
لف�ج احلدود 

الرّبية االأول

جرى يف مركز حمافظة عكار يف حلبا، ت�ضليم معّدات اأمن وحماية مل�ضلحة فوج احلدود الرّبية 

االأول، باالإ�ضافة اإىل توزيع عدد من اآالت الفاك�ش على بع�ش الف�ضائل واملخافر التابعة لقوى االأمن 

.CIMIC الداخلي يف املحافظة، وذلك يف اإطار التعاون الع�ضكري – املدين

ال�ضفارة  من  وفد  الت�ضليم  عملية  ح�ضر 

االأمريكية يف لبنان، حمافظ عكار ال�ضيد 

عماد لبكي، وم�ضرّي اأعمال مديرية التعاون 

الع�ضكري- املدين العميد يو�ضف م�ضرف، اإىل 

االأمن  وقوى  اجلي�ش  �ضباط  من  عدد  جانب 

الداخلي وجمع من فعاليات املنطقة.
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مناورة قتالية بالذخرية احلّية يف حامات

لواء  من  وح��دات  نّفذت  اخلا�ضة،  القوات  مدر�ضة  باإ�ضراف 

الثالث،  الرّبية  احلدود  االأول،  املدّرعات  واأفواج:  ال�ضابع  امل�ضاة 

واملديرية  املخابرات  مديرية  من  وجمموعات  الثاين  املدفعية 

اجلوية  القّوات  من  وح��دات  تدعمها  الدولة،  الأم��ن  العامة 

منطقة  يف  احلّية  بالذخرية  ليلّية  قتالية  مناورة  والبحرية، 

اإرهابية  جمموعة  على  الق�ضاء  حتاكي  حامات،  حنو�ش- 

نة يف اأماكن مبنية. متح�ضّ

واملدفعية  بالطوافات  رم��اي��ات  امل��ن��اورة  خ��الل  نّفذت  وق��د 

والدبابات واالأ�ضلحة املتو�ضطة واخلفيفة، باالإ�ضافة اإىل تفجري 

عمليات  املناورة  �ضملت  كما  ثغرات.  لفتح  نا�ضفة  عبوات 

دعم  وعمليات  البحرية،  الزوارق  بوا�ضطة  ال�ضاطئ  من  دعم 

بوا�ضطة  املعركة  حقل  من  جرحى  واإخ��الء  واإن���زال،  ج��وي 

الطوافات.

... واأخرى طّبية باال�سرتاك 

مع ال�سليب االأحمر اللبناين

وحدات  نّفذت  اللبناين،  االأحمر  وال�ضليب  اجلي�ش  بني  امليداين  التعاون  اإطار  يف 

�ضة من ال�ضليب  من فوج التدخل االأول والقّوات اجلوية، باال�ضرتاك مع فرق متخ�ضّ

جمال  يف  حامات،  منطقة  يف  طّبية  مناورة  ال�ضمال،  اإقليم   - اللبناين  االأحمر 

املعركة،  اأر���ش  من  واإخالئهم  وفرزهم  م�ضابني  م�ضاعفة 

بوا�ضطة الطوافات واالآليات، اإىل مراكز طّبية ميدانية اأن�ضئت 

لهذه الغاية، ثم نقل احلاالت اخلطرة منهم اإىل امل�ضت�ضفيات 

للمعاجلة.

ح�ضر املناورة عدد من ال�ضباط وقادة الوحدات الكربى واالأفواج 

امل�ضتقّلة، اإىل جانب ممّثلني عن ال�ضليب االأحمر اللبناين.



اح��ت��ف��ل��ت ال��ك��ّل��ي��ة احل��رب��ي��ة 

)الدفعة  �ضرية  اآم��ر  دورة  بتخريج 

ا  تدريبياً ا  برناجماً تابعت  التي   )50

باإ�ضراف  اأ�ضهر،  ثالثة  نحو  ا�ضتمّر 

الكّلية  ومدّربني من مالك  �ضباط 

واآخرين من خارجها.

تراأ�ش االحتفال العميد فادي غرّيب قائد الكّلية ممثالاً 

قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، وح�ضره عدد من كبار 

قطع  وق��ادة  الكّلية  مالك  و�ضّباط  واملدعّوين  ال�ضباط 

التالمذة. ال�ضباط 

بعد الن�ضيد الوطني اللبناين وتالوة مذكرة نتائج الدورة، 

وهّناأ  �ضهاداتهم  املتخّرجني  ال�ضّباط  غرّيب  العميد  �ضّلم 

ال�ضرف،  الئحة  على  اأ�ضماوؤهم  واملدرجة  منهم  املمّيزين 

اخلطيب  بهجت  اأول  امل��الزم  ال��دورة  وطليع  تبادل  كما 

الدروع التذكارية.

واألقى العميد غرّيب كلمة باملتخّرجني، اعترب فيها اأن 

الوحدات  بنيان  يف  االأ�ضا�ضي  احلجر  هي  �ضرية  اآمر  وظيفة 

: اإّن اآماالاً كبرية تعقد عليكم  الع�ضكرية. واأ�ضاف قائالاً

ما  ت�ضعوا  اأن  منكم  ينتظر  واجلميع  وحداتكم،  يف 

مّما  ت�ضتفيدوا  واأن  العملي،  التطبيق  قيد  تعّلمتموه 

املهمات  واإمتام  االأداء  وحت�ضني  العمل  لتطوير  اكت�ضبتم 

مهّمة  مرحلة  اأبواب  على  اأنكم  واعلموا  ودقة.  بجدارة 

لالختبار  خاللها  �ضتخ�ضعون  الع�ضكرية،  حياتكم  يف 

والتقييم، ويكون من نتائجها اأن ت�ضّنفوا لت�ضّلم وظائف 

ا  حوا لرتب اأعلى. ال تن�ضوا اأن تتقّيدوا دائماً جديدة، واأن تر�ضّ

على  با�ضتمرار  تعملوا  واأن  وااللتزام،  االن�ضباط  مببادئ 

املثّقف  ال�ضابط  اإّن  اإذ  والثقافة،  باملعرفة  اأنف�ضكم  تطوير 

ويرفع  به،  االآخرين  وثقة  بنف�ضه  ثقته  يك�ضب  الواعي، 

من �ضاأن جي�ضه وبلده، فاجليو�ش �ضنو قادتها، وعليكم 

يتطّلعون  الذين  ملروؤو�ضيكم،  ال�ضاحلة  القدوة  تكونوا  اأن 

ظرف  اأي  يف  اإليه  الركون  ي�ضتطيعون  كمرجع  اإليكم 

من الظروف.

وتطّلعوا  نفو�ضكم،  مّتقدة يف  االأمل  �ضعلة  دعوا  واأردف: 

اإىل عي�ش كرمي يف وطن ينب�ش بالعّزة والكرامة، يحميه 

نبيل��ة،  وطنّي��ة  ر�ضال��ة  يحم��ل  وق��ادر  نزي��ه  جي���ش 

فال  في��ه،  الغ��د  ق��ادة  لتكون��وا  انتظارك��م  يف  هو  وها 

تت��رددوا.

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  با�ضم  بالقول:  كلمته  وختم 

اليوم  هذا  يف  تخّرجكم  مبنا�ضبة  اأهّنئكم  قهوجي، 

تنجحون  حني  التالية  التهنئة  ولتكن  الواعد،  امل�ضرق 

اأي  يف  وتتجّلون  املقبلة،  القيادّية  م�ضوؤولياتكم  حتّمل  يف 

مهّمة تخو�ضون غمارها.

جي�شنا

العدد 28368

تخريج الدفعة اخلم�سني

لدورة اآمر �سرّية



دفعة  حامات،  اخلا�ضة-  القوات  مدر�ضة  خّرجت 

مغوار،  تن�ضئة  دورة  تابعوا  الذين  الع�ضكريني  من 

علي  ال�ضهيد  امل��غ��وار  اأول  امل��ع��اون  ا�ضم  حملت 

اأفرادها  تابع  اأخ��رى  دفعة  جانب  اإىل  عكو�ش، 

معّلم  لتدريب  ودورات خا�ضة  اأ�ضا�ضية،  تن�ضئة  دورة 

هبوط ودهم ورماة مهرة.

املدر�ضة  قائد  تراأ�ضه  احتفال  للمنا�ضبة  اأقيم 

اجلي�ش  قائد  ممثالاً  خمول  فادي  الركن  العقيد 

ال�ضباط  من  ح�ضد  وح�ضره  قهوجي،  جان  العماد 

ال�ضهيد  املغوار  وعائلة  املتخّرجني  وذوي  واملدعّوين 

عكو�ش.

بعد الن�ضيد الوطني اللبناين، األقى العقيد الركن 

وجهود  ال��دورات  مب�ضتوى  فيها  نّوه  كلمة  خمول 

االأق�ضى  االهتمام  القيادة  اإيالء  اإىل  ا  الفتاً املدّربني، 

الع�ضكريني  م��ه��ارة  لتعزيز  اخلا�ضة  ب��ال��دورات 

انت�ضار  �ضّيما مع  القتايل يف اجلي�ش، ال  واالحرتاف 

وتنّوع  احلديثة،  الع�ضكرية  والتقنيات  الو�ضائل 

الوطن،  اأعداء  ي�ضتخدمها  التي  االأمنّية  االأ�ضاليب 

الفنت  اإثارة  اإىل  ي�ضعى  الذي  االإرهاب  مقّدمهم  ويف 

والفو�ضى والعبث باأمن الوطن وا�ضتقراره.

قدر  على  كونوا  املتخّرجني:  ا  خماطباً واأ�ضاف 

اأ�ضداء  رج��االاً  اإليكم،  �ضتوكل  التي  املهمات 

بالوعي،  وال�ضجاعة  ب��اجل��دارة  االل��ت��زام  تقرنون 

واال�ضتب�ضال بالثقة واإرادة االنت�ضار.

على  اآخر  دليل  لهو  اليوم،  تخّرجكم  اإن  وقال: 

تطّور م�ضتمّر،  التدريب يف اجلي�ش هي يف  ور�ضة  اأّن 

متّر  التي  ال�ضيا�ضية  االأو�ضاع  كانت  ما  كائنة 

بعمل  حتيط  التي  ال�ضعبة  والظروف  البالد،  بها 

املوؤ�ض�ضة، وهذا ما يوؤّكد مّرة اأخرى، ت�ضميم اجلي�ش 

وحر�ضه  واندفاع،  زخم  بكّل  واجباته  اأداء  على 

خمتلف  ملواجهة  كاملة  جهوزية  يف  البقاء  على 

الرا�ضخ  يوؤّكد االإميان  والتحديات، كما  االأخطار 

االأعباء  لتحّمل  وا�ضتعدادهم  بلبنان،  جنوده  لدى 

ا عن وحدة  اجل�ضام وبذل الت�ضحيات الكربى، وذوداً

هذا الوطن و�ضيادته وا�ضتقالله.

اأول املغوار  : دورتكم هي دورة املعاون  وختم قائالاً

الطّيبة  ذكراه  فلتكن  عكو�ش،  علي  ال�ضهيد 

�ضعاعات �ضباح م�ضرق، تلّونون فيها لوحة اأيامكم ال�ضعبة، 

�ضفحاتها  يف  تقراأون  لكم،  قدوة  البطولية  ماآثره  ولتكن 

امل�ضرقة �ضطور العّزة والكرامة واالإباء.

الدورة  درع  وتقدمي  ال�ضهادات،  املتخّرجني  ت�ضليم  جرى  ثم 

ا  عر�ضاً املتخّرجة  ال��وح��دات  نّفذت  كما  ال�ضهيد،  لعائلة 

ا ومتارين قتالية متنّوعة. ع�ضكرياً

29 العدد 368

تن�سئة مغ�ار ودورات خا�سة يف حامات



جي�شنا

العدد 30368

الذكرى ال�سن�ية االأوىل ال�ست�سهاد النقيب املغ�ار اأحمد طبيخ

النقيب  وعائلة  اجلي�ش  قيادة  اأحيت 

طبيخ،  حممود  اأحمد  ال�ضهيد  املغوار 

ال�ضت�ضهاده  االأوىل  ال�ضنوية  ال��ذك��رى 

يف  وذل��ك  بعلبك،  راأ���ش  مواجهات  يف 

ح�ضينية بلدة دور�ش- ق�ضاء بعلبك، ويف 

ح�ضني  الدكتور  ال�ضناعة  وزير  ح�ضور: 

رحمة  اإم��ي��ل  النائبني  ح�ضن،  احل��اج 

املجوقل  الفوج  قائد  الرفاعي،  وكامل 

قائد  ممثالاً  نهرا  جان  الركن  العقيد 

راعي  قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�ش 

للروم  ال�ضمايل  والبقاع  بعلبك  اأبر�ضية 

�ضباط  رحال،  اليا�ش  املطران  امللكيني 

من اجلي�ش وقوى االأمن الداخلي، روؤ�ضاء 

بلديات وفاعليات املنطقة.

بداية الن�ضيد الوطني اللبناين، وعر�ش 

ال�ضلك  يف  ال�ضهيد  ح��ي��اة  ع��ن  ن��ب��ذة 

الع�ضكري، ثّم األقى الوزير احلاج ح�ضن 

كلمة دعا فيها اإىل حما�ضبة الدول التي 

النائب  اأّك��د  فيما  االإره���اب...  ترعى 

هي  ال�ضهداء  ت�ضحيات  اأن  رحمة  اإميل 

ا�ضتحقاق وطني...

حممود  املتقاعد  العميد  ال�ضهيد  والد 

ولدي  ب��اأّن  ا  فخراً يكفيني  قال:  طبيخ 

يف  ا  عاماً  33 خدمت  لقد  ا،  �ضهيداً �ضقط 

عمي��د،  رتب��ة  ونل��ت  اجلي���ش  �ضلك 

وال��د  هو  قلب��ي  اإىل  لق��ب  اأحبَّ  لكن 

ال�ضهي��د.

جان  الركن  العقيد  و�ضع  ا،  وختاماً

الن�ضب  على  الزهر  من  اإكليالاً  نهرا 

التذكاري لل�ضهيد يف �ضاحة دور�ش.

املعاون اأول زياد بي�س�نيف �شجل �خللود

زياد  اأول  املعاون  اجلي�ش  قيادة  نعت 

بي�ضون الذي تويّف بتاريخ 2015/12/24.

بريوت،  يف   1967/11/3 مواليد  من   -

حمافظة بريوت.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 1986/10/1.

- من عداد اللواء اللوج�ضتي - مديرية 

امل�ضاغل.

- حائز:

• و�ضام احلرب.
• و�ضام الوحدة الوطنية.

• و�ضام التقدير الع�ضكري.

• و�ضام فجر اجلنوب.
من  اللبناين  اال�ضتحقاق  و���ض��ام   •

ي. الدرجة الثالثة الف�ضّ

من  اللبناين  اال�ضتحقاق  و���ض��ام   •
الدرجة الرابعة الربونزي.

• و�ضام مكافحة االإرهاب.
• امليدالية الع�ضكرية.

�ضبع  اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 20 مّرة.
• تهنئة قائد اللواء �ضت مّرات.

• تهنئة مدير امل�ضاغل.
- متاأهل و له ثالثة اأوالد.





اإعداد:

نينا عقل خليل

بعد �سبط معمل لت�سنيع حبوب الكبتاغون

التدابري االأمنية وعمليات الدهم م�ستمّرة

وا�سلت  لها،  التابعة  النائمة  واخلاليا  االإرهابية  املجم�عات  ن�ساطات  ر�سد  اإطار  يف 

ت�قيف  عن  اأ�سفرت  التي  الدهم  وعمليات  االأمنية  التدابري  تنفيذ  الع�سكرية  ال�حدات 

عن  ف�ساًل  الكبتاغ�ن،  حب�ب  لت�سنيع  معمل  و�سبط  املطل�بني،  من  جديدة  جمم�عة 

اإحالة عدد من امل�ق�فني على الق�ساء املخت�ض.

القب�ض على اإرهابيني

اأوقفت  االإرهابيني،  مالحقة  اإط��ار  يف 

بيان  وفق  املخابرات  مديرية  من  دورية 

املدعو   ،)2016/1/4 )بتاريخ  القيادة 

ع�ضابة  يقود  ال��ذي  جعفر  راج��ح  حمزة 

م�ضّلحة، واملطلوب بالعديد من بالغات 

اأحكام،  وخال�ضات  والتحّري  البحث 

وال�ضادرة بحّقه مذكرات توقيف بجرائم 

ال�ضالح،  بقوة  وال�ضلب  وال�ضرقة  اخلطف 

واإطالق النار على القوى االأمنّية وحماولة 

قتل ع�ضكريني، ونقل اأ�ضلحة وخمدرات 

وتهديد اآخرين وفر�ش اخلّوات عليهم.

وكان املدعو جعفر قد فّر من البقاع 

التي  الدهم  عمليات  خالل  بريوت  اإىل 

ر�ضده  مّت  اأن  اإىل  اجلي�ش،  قوى  نفّذتها 

عائد  �ضفر  بجواز  يتجّول  وهو  وتوقيفه 

ل�ضقيقه املتويّف ر�ضيد جعفر.

امل��وق��وف  م��ع  التحقيقات  وت�ضتمّر 

مدى  لك�ضف  املخت�ش  الق�ضاء  باإ�ضراف 

ت�ضتمّر  فيما  اأخ��رى،  جرائم  يف  توّرطه 

مالحقة اآخرين لتوقيفهم.

ويف بياٍن الحق اأ�ضدرته مديرية التوجيه 

حمزة  املدعو  اأن  اأعلنت   ،)2016/1/5(

التحقيق  بنتيجة  اع��رتف،  قد  جعفر 

طالت  خطف،  عمليات  بتنفيذ  معه، 

املواطن مارك اآالن احلاج مو�ضى بتاريخ 

كامل  �ضامر  وامل��ح��ام��ي   ،2015/8/6

ا اآخر من اآل  بتاريخ 2015/12/27، ومواطناً

بتاريخ  اإقدامه  اإىل  باالإ�ضافة  احلجريي، 

2015/12/29 على اإطالق النار على القّوة 

املوقوف  اأحيل  وقد  املداهمة يف بعلبك. 

اإىل النيابة العامة الع�ضكرية.

من  دوري��ة  اأوقفت   ،2016/1/7 بتاريخ 

اأبرز  اأح��د  دور���ش،  يف  املخابرات  مديرية 

املطلوبني اخلطرين، املدعو ح�ضني عبد 

بحقه  وال�ضادر  طلي�ش  حممد  ال��ه��ادي 

اأكرث من 100 بالغ وخال�ضات اأحكام 

ا  علماً وتوقيف،  وحترٍّ  بحٍث  ومذكرات 

اأنه كان يرتاأ�ش ع�ضابة اأقدمت )بتاريخ 

امل��واط��ن  خ��ط��ف  ع��ل��ى   )2012/8/25

الكويتي ع�ضام احلوطي. كما اأقدمت 

 )2015/4/20 )بتاريخ  نف�ضها  الع�ضابة 

احلكمة  دار  م�ضت�ضفى  اقتحام  على 

طلي�ش  ح�ضني  عبا�ش  املوقوف  واإخ��الء 

كان  وال��ذي  ال��ره��وان  بح�ضني  امللّقب 

اإ�ضابته  اإثر  املذكور  امل�ضت�ضفى  يف  يعالج 

نتيجة ا�ضتباك مع دورية للجي�ش.

طلي�ش  ح�����ض��ني  امل���وق���وف  ق���ام  وق���د 

اإ�ضافة  ال�ضالح،  بقوة  �ضلب  بعمليات 

العمالت  وتزوير  باملخدرات  االإجت��ار  اإىل 

دوري��ات  على  النار  واإط��الق  وترويجها، 

اجلي�ش وقوى االأمن.

قوة  ده��م��ت  ح�ضن،  بئر  حملة  ويف 

من  ا  ع���دداً  )2016/1/20( اجلي�ش  م��ن 

اأوق��ف��ت  حيث  امل�ضبوهة،  االأم��اك��ن 

املطلوب  زعيرت  حم�ضن  ح�ضني  املواطن 

بجرم اإطالق النار باجتاه اأحد املواطنني، 

العلي،  �ضطيف  هيثم  ال�ضوري  وبرفقته 

حربية  بندقية  بحوزتهما  و�ضبطت 

من  وكمّية  مراقبة،  ك��ام��ريات  و10 

اخلفيفة  والذخائر  الع�ضكرية  االأعتدة 

املحلة  يف  اأوق��ف��ت  كما  وامل���خ���درات. 

ال�ضورية  التابعية  من  ا  �ضخ�ضاً  17 نف�ضها 

اللبنانية  االأرا���ض��ي  داخ��ل  لتجوالهم 

ب�ضورة غري �ضرعية.

ق��وى م��ن اجلي�ش  اأوق��ف��ت  ك��ذل��ك، 

يو�ضف  الفل�ضطيني   ،)2015/12/21(

اإطالق  بجرم  املطلوب  عثمان،  حممود 

حملة  يف  اآخ��ري��ن  مع  وا�ضرتاكه  ن��ار، 

االعتداء  يف   2014 العام  خالل  الناعمة 

ال�ضرر  واإحل��اق  اجلي�ش،  من  دوري��ة  على 

باآلية تابعة لقوى االأمن الداخلي.

اجلي�ش  اأوق���ف  نف�ضه،  ال�ضياق  ويف 

امل���ط���ار،  ال���ك���وك���ودي-  يف حم���ّل���ة 

حممد  ح�ضني  ال�ضوري   )2015/12/23(

داع�ش  تنظيم  اإىل  النتمائه  احل��م��ود 

 2015 العام  خ��الل  واإق��دام��ه  االإره��اب��ي، 

واأ�ضلحة حربية  متفّجرة  مواد  نقل  على 

منطقة  يف  املذكور  التنظيم  مل�ضلحة 

حتى  وطعنه  مواطن  وخطف  عر�ضال، 

النار باجتاه  اإطالق  اإىل  باالإ�ضافة  املوت، 

املذكورة.  املنطقة  يف  �ضوريني  اأ�ضخا�ش 

اإىل  ال�ضفر  يحاول  احلمود  املدعو  وكان 

الدويل  احلريري  رفيق  تركيا عرب مطار 

اإىل  بجواز �ضفر مزّور. مّت ت�ضليم املوقوف 

معه  التحقيق  وبو�ضر  املخت�ّش  املرجع 

باإ�ضراف الق�ضاء املخت�ش.

اإحالة م�ق�فني على الق�ساء املخت�ّض

مديرية  اأحالت  �ضبق،  ما  اإىل  اإ�ضافة 

وفق  املخت�ش  الق�ضاء  على  املخابرات 

�ضتة   ،2015/12/26 بتاريخ  �ضادر  بيان 

موقوفني من اأفراد اخللية االإرهابية التي 

ال�ضاطم،  حممد  الفار  االإرهابي  يقودها 

واملرتبطة بتنظيم داع�ش، والتي كانت 

اأمني بالتن�ضيق مع  حت�ضر الإن�ضاء مرّبع 

املجموعة املوجودة يف خربة داوود، و�ضرب 

وال�ضيطرة  املنطقة  يف  اجلي�ش  مراكز 

يومّيات 

�أمنّية
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دخ��ول  لت�ضهيل  ع��ل��ي��ه��ا، 

�ضوريا  من  التنظيم  عنا�ضر 

يف  اإم���ارة  واإن�����ض��اء  لبنان  اإىل 

عكار.

وق���د ���ض��ودرت م��ن م��ن��ازل 

املوقوفني، كمّيات كبرية من االأ�ضلحة 

اليدوية،  والرمانات  احلربية  والذخائر 

الع�ضكرية  واالأعتدة  املخّدرة  واحلبوب 

والقطع االإلكرتونية.

على  املخابرات  مديرية  اأحالت  كما 

على  الإقدامه  ا،  �ضابعاً ا  موقوفاً الق�ضاء 

احلربية  والذخائر  باالأ�ضلحة  االإجت���ار 

وامل�ضاركة يف االأحداث التي ح�ضلت بني 

التبانة،  وب��اب  حم�ضن  جبل  منطقتي 

اأفراد  اأحد  من  نا�ضفة  عبوات  واإح�ضار 

اخللّية امل�ضار اإليها.

ر�ضدت  قد  املخابرات  مديرية  وكانت 

واأوقفت  االإرهابية،  اخللّية  حتّركات 

خمتلفة،  وتواريخ  اأماكن  يف  اأفرادها 

ت�ضعى  كانت  الذي  املخطط  اأف�ضل  ما 

التحريات  ت�ضتمّر  فيما  لتنفيذه، 

ال�ضاطم  حممد  الفار  االإرهابي  لتوقيف 

ا عن االأنظار. الذي ال يزال متوارياً

املخابرات  مديرية  اأحالت  كذلك، 

 )2015/12/21( املخت�ش  الق�ضاء  على 

)لبناين  الدين  قا�ضم عز  املوقوف حممد 

اإىل  النتمائه  اأوق��ف  وال��ذي  اجلن�ضّية( 

بتاريخ  والإق���دام���ه  داع�������ش،  تنظيم 

نا�ضفة  ع��ب��وة  و���ض��ع  على   2014/9/19

منطقة  يف  للجي�ش  دورّي���ة  ا�ضتهدفت 

عن�ضرين  ا�ضت�ضهاد  اإىل  اأّدى  ما  عر�ضال، 

وجرح اآخرين.

اإىل ذلك، وبناءاً على اعرتافات  اإ�ضافة 

احل�ضن  ال��دي��ن  ب���الل حم��ي  امل��وق��وف 

لتنظيم  النتمائه  ا  �ضابقاً اأوق��ف  ال��ذي 

خططت  خ��ل��ي��ة  وت�����األ��ي��ف��ه  داع�������ش، 

التنظيم  لهذا  تابعة  منطقة  الإق��ام��ة 

مديرية  من  دوري��ة  دهمت  ال�ضمال،  يف 

ا لل�ضالح  املخابرات )2015/12/24( خمزناً

يعود  ح�ضن  م�ضتى  حملة  يف  والذخرية 

املخزن  يف  بطت  �ضُ املذكورة.  للخلّية 

ع�����ض��رات ال��ر���ض��ا���ض��ات احل��رب��ي��ة )ف��ال 

بنادق  م��ن  وع���دد  وك��ال���ض��ن��ك��وف(، 

القن�ش وقاذفات اآر بي جي، باالإ�ضافة اإىل 

اليدوّية،  الرمانات  من  كبرية  كمّية 

وذخائر بنادق م16 وكال�ضنكوف وفال، 

واأمتعة ع�ضكرية متنّوعة.

االأ�ضلحة  ب���اأّن  امل��وق��وف  اع��رتف  وق��د 

امل�ضادرة كانت �ضت�ضتخدم يف العمليات 

الع�ضكرية التي خّططت لها املجموعة، 

يف اإطار عزل مناطق يف ال�ضمال واإحلاقها 

بالتنظيم االإرهابي.

عمليات دهم

نار  الإط��الق  اجلي�ش  من  قوة  تعّر�ضت 

قيامها  اأث��ن��اء  يف  م�ضّلحني  قبل  م��ن 

حمّلة  يف  للعدالة  مطلوبني  مبالحقة 

تعّر�ضت  كما  بعلبك،  الب�ضاتني– 

ا يف حملة حي  بع�ش مراكز اجلي�ش اأي�ضاً

اإ�ضابة  اإىل  اأّدى  ما  نار،  الإطالق  ال�ضراونة 

خطرة،  غري  بجروح  الع�ضكريني  اأح��د 

الع�ضكرية  االآل��ي��ات  من  ع��دد  وت�ضّرر 

وقد   .)2016/1/14 يف  التوجيه  )ب��ي��ان 

النار  م�ضادر  على  اجلي�ش  ق��وى  رّدت 

ا حول املناطق  ا اأمنياً باملثل، وفر�ضت طوقاً

دهم  عمليات  عّدة  ونّفذت  املذكورة، 

لت�ضنيع  معمل  �ضبط  ع��ن  اأ���ض��ف��رت 

حبوب الكبتاغون املخّدرة يحتوي على 

جيب  و�ضيارة  منها،  كبرية  كمّية 

عائدة الأحد املطلوبني وبداخلها كمّية 

من الذخائر اخلفيفة.

من  دوري��ة  دهمت  نف�ضه،  ال�ضياق  ويف 

من  ع��دٍد  منازل   )2016/1/4( اجلي�ش 

الفنار–  حملة  يف  للعدالة  املطلوبني 

املواطنني  اأوق��ف��ت  حيث  ال��زع��ي��رتي��ة، 

اأحمد علي زعيرت ووحيد را�ضد مرعو�ش، 

وب��ح��وزت��ه��م��ا ك��م��ّي��ة م��ن امل��خ��ّدرات 

والذخائر اخلفيفة واالأمتعة الع�ضكرية. 

من  قوة  دهمت   ،2015/12/19 وبتاريخ 

يف  املطلوبني  من  ع��دد  منازل  اجلي�ش 

حيث  بعلبك  ال�ضراونة-  ح��ي  حملة 

وكمّي��ة  مراقبة،  كامريا   16 �ضبطت 

بت�ضني��ع  اخلا�ض��ة  امل��ع��������دات  م��ن 

من  كمّي��ة  اإىل  باالإ�ضاف��ة  املخ��درات، 

االأ�ضلح��ة احلربي��ة اخلفيف��ة والذخائ��ر 

العائ��دة له��ا.

�سبط �سبكتني لتهريب االأ�سخا�ض 

وت�قيفات بتهم خمتلفة

من جهة اأخرى، �ضبطت دورية – تابعة 

ملديرية املخابرات )2016/1/14( �ضبكتني 

غري  بطرق  اأوروب��ا  اإىل  اأ�ضخا�ش  لتهريب 

حيث  ال�ضمالية،  ال�ضواحل  عرب  �ضرعية 

اأوقف اللبناين م�ضطفى حممد كل�ضينا 

النعماين  طالب  خالد  والفل�ضطيني 

جمموعة  لنقل  يخططان  كانا  اللذان 

لقاء  البالد  خ��ارج  اإىل  االأ�ضخا�ش  من 

املديرية  اأوق��ف��ت  م��ايل، ك��ذل��ك،  ب��دل 

الذي  زعرور  اأحمد  �ضليمان  الفل�ضطيني 

كان يخطط للقيام بعمليات مماثلة.

ال�ضبكتني،  اأف��راد  بحوزة  �ضبط  وق��د 

دوالر  و200  األف  ب�29  تقّدر  مالّية  مبالغ 

لرية  األ��ف  و200  مليون  و25  اأم��ريك��ي، 

اإ�ضمية  لوائح  اإىل  باالإ�ضافة  لبنانية، 

باالأ�ضخا�ش املنوي ت�ضفريهم.

ونتيجة للتدابري التي تنّفذها الوحدات 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى االأم����ن واال���ض��ت��ق��رار، 

التوجيه  م��دي��ري��ة  )ب��ي��ان  توقيف  مّت 

من  ا  �ضخ�ضاً  2060 ن��ح��و   )2016/1/8

�ضيارة   156 و�ضبط  خمتلفة،  جن�ضيات 

دّراج��ة  و83  �ضيد،  زوارق  و4  و�ضاحنتني 

الفردية  االأ�ضلحة  من  وكمّيات  نارية، 

اخلفيفة  والذخائر  اليدوية  والرمانات 

من  كمّيات  اإىل  باالإ�ضافة  واملتو�ضطة، 

والتبغ  واملخدرات  الع�ضكرية  االأعتدة 

املهّرب واالأجهزة االإلكرتونية.
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املو�سيقي جوزف البدوي الذي ت�سّلم قيادة 

هذه القطعة منذ العام 2011، فيقول:

اجلي�ش  ملو�سيقى  ن��واة  اأول  لت  �ُسكِّ

يف  ال�سرق  جي�ش  تاأ�سي�ش  مع  اللبناين 

هذه  قيادة  على  وتعاقب   ،1926 العام 

طويلة.  لفرتة  فرن�سيون  �سباط  الفرقة 

فتوّل قيادتها يف البداية النقيب بريفان 

�سنَتني  بعد  ا�ستبدل  ال��ذي   Brévane
وقد   Jean Fieul فييل  جان  بالنقيب 

وظيفته  يف  بقي  بارًعا  مو�سيقًيا  كان 

حتى العام 1940، لي�سّي اأعمال املو�سيقى 

.Sereuil من بعده الرقيب اأول �سيوي

بيوت  موقع  قائد  اأمر   ،1942 العام  ويف 

 ،Ravel راف��ي��ل  الكولونيل  امل��ف��ّو���ش 

املتقاعد  املو�سيقي  الرقيب  با�ستدعاء 

اإمرة  ت�سّلم  ال��ذي  جنم  خليل  اللبناين 

رتبة  اإل  بالرتقيات  وت��دّرج  املو�سيقى، 

اللبنانية  ت�سّلم احلكومة  وبعد  نقيب. 

املو�سيقى  على  اأطلق  الوطني،  اجلي�ش 

وكانت  اجلي�ش،  مو�سيقى  مفرزة  اإ�سم 

يومها جزًءا من �سرية احلر�ش اجلمهوري 

قرب  ومركزها  العام،  املقر  لفيف  يف 

ثكنة اإميل احللو يف مار اليا�ش - بطينا.

�سهاب  ف��وؤاد  اللواء  اأمر   ،1956 العام  يف 

النقيب  الفرن�سي  باخلبي  باال�ستعانة 

الإع��ادة  بوفور  ه��ري  كميل  املو�سيقي 

تنظيم مو�سيقى اجلي�ش، وت�سّلم اإمرتها 

جنم،  خليل  للنقيب  خلًفا  بالوكالة 

اأن  اإل  اأر�سالنيان،  مهران  اأول  املعاون 

اأول املو�سيقي  اأ�سِنَدت اإمرتها اإل الرقيب 

لوي�ش املعو�سي )1985(. 

اإعداد:

ندين البلعة خريالله

حتقيق 

ع�سكري

35 العدد 368

مو�سيقى اجلي�ش

تاريخ عريق وِحَرفية ت�ستحّق التقدير

على  ممكنة؟  احلياة  تكون  هل  ترى  العامل،  هذا  يف  موجودة  غري  املو�سيقى  اأّن  فلنتخّيل 

الأرجح ل. لكن يف الواقع املو�سيقى موجودة يف الكون منذ ن�ساأته، كل ما فعله الإن�سان هو اأنه 

اكت�سفها باإ�سغائه اإىل الطبيعة. فهدير الرياح، مو�سيقى. ودغدغة الن�سمات مو�سيقى. وكذلك 

خرير املياه، وزقزقة الع�سافري...

الثقافات  بوا�سطتها  تتوا�سل  الع�سور كلغة عاملية  الإن�سان منذ قدمي  املو�سيقى  رافقت  وقد 

امل�ساعر... ويف ذلك  توّلد  ا  اأي�سً امل�ساعر، فهي  للتعبري عن  واإن كانت و�سيلة  املختلفة. وهي 

�سبب من اأ�سباب اأهميتها يف اجليو�ش منذ قدمي الزمان. فهي ا�سطلعت بدوٍر مهم يف �سحن 

النفو�ش باحلما�سة ورفع املعنويات. وكانت �سريكة الع�سكر يف �سنع الن�سر، ويف تكرمي الأبطال 

وال�سهداء...

وجه جي�سنا امل�سرق

تاريخ  اللبناين  للمو�سيقى يف اجلي�ش 

اأيام  تاأ�سي�سه  بدايات  اإل  يعود  عريق 

القطعة  وه���ذه  الفرن�سي.  االن��ت��داب 

اأن  قبل  ع��دي��دة  مب��راح��ل  م��ّرت  التي 

متثل  اليوم،  عليه  هي  ما  اإل  ت�سل 

اإ���س��راًق��ا  االأك���ر  اجلي�ش  وج��وه  اأح��د 

وح�����س��وًرا يف امل��ج��ت��م��ع، م��ن خ��الل 

الر�سمية  االحتفاالت  يف  م�ساركتها 

املهرجانات  ويف  والع�سكرية،  املدنية 

وامل��ن��ا���س��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 

لها  ع��ر���ش  »ك��ل  ففي  وال��ري��ا���س��ي��ة، 

جنحت  ح��ّل��ت  اأينما  وه��ي  ق��ر���ش«، 

يف  ال��روح  ي�سّخ  ال��ذي  الرونق  اإ�سفاء  يف 

االحتفالية.

ح�سورها  اجلي�ش  ملو�سيقى  ي�سّجل  واإذ 

لها  ي�سّجل  املختلفة،  املنا�سبات  يف 

الذي  االحرتاف  من  العايل  امل�ستوى  ا  اأي�سً

املو�سيقى  نوع  اأًيا كان  االأداء،  بلغته يف 

مو�سع  جعلها  ما  وه��ذا  تعزفها،  التي 

الفنانني  ك��ب��ار  م��ن  وت��ك��رمي  اإ���س��ادة 

كبار  اإل  اإ���س��اف��ة  واالخت�سا�سيني، 

�سيا�سية  �سخ�سيات  من  لبنان  زائ��ري 

ودبلوما�سية.

عودة اإىل البدايات

�ست مو�سيقى اجلي�ش؟  تاأ�سّ • كيف 
العميد  يجيبنا  ال�����س��وؤال  ه��ذا  ع��ن  العميد املو�سيقي جوزف البدوي- 



وتطّورها.

 ،2000 ال��ع��ام  ويف 

ان��ت��ق��ل��ت اإم����رة 

املو�سيقى اإل الرائد 

ج��ورج  املو�سيقي 

��ع��ت  ح����ّرو، وت��و���سّ

م�ساركتها  رقعة 

امل��ن��ا���س��ب��ات  يف 

وكرب  املختلفة، 

فتلّقت  جناحها. 

العديد من التهاين 

وال���ت���ن���وي���ه���ات. 

 ،2001 ال��ع��ام  ويف 

م���ن���ح ال��رئ��ي�����ش 

ال�����س��ل��وف��اك��ي 

قائدها و�ساًما تقديًرا الأدائها خالل زيارته 

اإل لبنان، واإذ اأعرب عن اإعجابه بعزفها، 

�سّرح قائاًل: »اإّن هذه الفرقة عزفت حلن 

بالدي وكاأنها فرقة �سلوفاكية!«.

اجلي�ش  مو�سيقى  حظيت  ك��ذل��ك 

رئي�ش اجلمهورية  وتهاٍن من  بتنويهات 

يف  اجلي�ش،  وقائد 

عديدة،  منا�سبات 

زيارات  بينها  من 

الفرن�سي  الرئي�ش 

االأ����س���ب���ق ج��اك 

والبابَوين  �سياك 

ي���وح���ن���ا ب��ول�����ش 

وبندكت�ش  الثاين 

ع�سر،  ال�����س��اد���ش 

ال���ذي���ن اأع��ج��ب��وا 

مو�سيقى  وتلّقت  ب��ه.  واأ���س��ادوا  باأدائها 

من  ال�سكر  ر�سائل  من  العديد  اجلي�ش 

لبنان،  يف  املعتمدين  االأجانب  ال�سفراء 

واأفرادها،  ورتباوؤها  �سباطها  د  ُقلِّ كما 

و�سام الوحدة الوطنية وو�سام فجر اجلنوب 

واأو�سمة اأخرى تقديًرا جلهودهم.

فنانون وع�سكريون

التي ت�سطلع بها مو�سيقى  املهمات  • ما هي 
باخت�سا�سها  حم�سورة  هي  وهل  اجلي�ش، 

ا مهمات ع�سكرية؟ فقط؟ اأم اأنها توؤّدي اأي�سً

حظيت  ال�سبعينيات،  مطلع  يف 

من  كبي  باهتمام  اجلي�ش  مو�سيقى 

القيادة، فازدهرت واأر�سل بع�ش عنا�سرها 

اللبناين  الوطني  املو�سيقي  املعهد  اإل 

�ش يف العزف على عدد من االآالت.  للتخ�سّ

�سعيد  على  مهّمة  حت���ّول  نقطة  ويف 

اعتمدت  والت�سريفات،  ال��ربوت��وك��ول 

تاأليف  من  جديدة  ع�سكرية  اأحل��ان 

الت�سريفات  )عزفات  فليفل  االأخوين 

وال�سلطات...(، وهي ما  العلم  وتكرمي 

زالت معتمدة حالًيا. 

مو�سيقى  قيادة  ت��وّل   ،1973 العام  يف 

يان.  دونه  ا�ستيفان  اأول  امل��الزم  اجلي�ش 

ويف خطوة  ذلك،  �سنوات من  وبعد ع�سر 

كانت االأول من نوعها، طّوعت قيادة 

مل�سلحة  �سابَطني  تلميَذين  اجلي�ش 

مو�سيقى اجلي�ش )جوزيف البدوي وجورج 

حّرو(، وافتتحت مدر�سة لرتباء اخت�سا�ش 

يف املو�سيقى.

القرن  يف  الت�سعينيات  مطلع  منذ 

اجلي�ش  مو�سيقى  ���س��ارك��ت  امل��ا���س��ي، 

ون�ساطات  ومهرجانات  احتفاالت  يف 

جناًحا  فالقت  عديدة،  وريا�سية  ثقافية 

منا�سبات،  ع��ّدة  يف  َم��ت  وُك��رِّ ك��ب��ًيا 

تخليد  جلنة  اأقامته  احتفال  ومنها 

عمالقة ال�سرق بالتعاون مع وزارة الثقافة 

والتعليم العايل )العام 1999( على م�سرح 

قائدها  كّرم  حيث  اليوني�سكو،  ق�سر 

يان  دون��ه  ا�ستيفان  املو�سيقي  العميد 

لعطائها  تقديًرا  وعنا�سرها،  و�سباطها 
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- يو�سح قائد املو�سيقى اأّن ع�سكرييها 

االأ�سا�سية  الع�سكرية  التن�سئة  يتلّقون 

عن  ال��دف��اع  ملهّمتي  ت��وؤّه��ل��ه��م  ال��ت��ي 

وحرا�ستها،  العامة  واملن�ساآت  الثكنات 

لكن  االأويل.  واالإ�سعاف  االإنقاذ  واأعمال 

على  يقت�سر  املهمات  بهذه  تكليفهم 

من  وبقرار  ال�سرورة،  اأو  احل��رب  حالتي 

دون  ذلك  يحول  اأاّل  �سرط  اجلي�ش،  قيادة 

الذي  التقني  امل�ستوى  على  حفاظهم 

تطلبه وظيفتهم االأ�سا�سية.

يف  اجلي�ش  مو�سيقى  ���س��ارك��ت  وق��د 

مهمات قتالية بني العامني 1989 و1990، 

وقّدمت عّدة �سهداء.

قيمة م�سافة

ملو�سيقى  االأ���س��ا���س��ي��ة  الوظيفة  ع��ن 

املو�سيقى  مدر�سة  قائد  يحّدثنا  اجلي�ش، 

ال�سرية  واآمر  �سكر  اأبولو  املو�سيقي  املقّدم 

ندمي  املو�سيقي  النقيب  االأول  املو�سيقية 

هذه  تقت�سيها  التي  املهمات  االأ�سطا. 

ني  �سقَّ يف  ت�سنيفها  ميكن  الوظيفة 

واخل��دم��ات  ال��دع��م  ت��اأم��ني  ني:  اأ�سا�سيَّ

اجلي�ش  ق��ي��ادة  مل�سلحة  امل��و���س��ي��ق��ّي��ة 

اخل��دم��ات  وت��اأم��ني  القطع،  وخمتلف 

رئا�سة  مل�سلحة  ال�سرورية  املو�سيقّية 

اجلمهورية وال�سلطات الر�سمية.

فمو�سيقى اجلي�ش تبث البهجة وت�سبط 
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اال�ستعرا�سات،  يف  اخل��ط��وات  اإي��ق��اع 

خالل  املنا�سبات  على  ال��وق��ار  وت�سفي 

الر�سمّيني  اجل��ي�����ش  ق��ي��ادة  ا�ستقبال 

ال�سخ�سيات.  م��ن  و�سواهم  االأج��ان��ب 

احتفاالت  من  اأ�سا�سي  جزء  اأنها  كما 

ت��خ��ري��ج ال�����س��ب��اط وال��رت��ب��اء واالأغ�����رار 

واملجّندين، اإ�سافة اإل احتفاالت ت�سليم 

وت�سّلم قيادات املناطق واالألوية والقطع، 

وتكرمي ال�سهداء ورفع العلم...

وتوؤّمن املو�سيقى الن�ساطات ذات الطابع 

ا  خ�سو�سً ال��دول��ة،  �سعيد  على  الر�سمي 

اجلي�ش  كعيَدي  الوطنية  االأع��ي��اد  يف 

روؤ�ساء  ا�ستقبال  يف  وت�سارك  واال�ستقالل. 

الدول الذين يزورون لبنان، ويف احتفاالت 

ت�سّلم اأوراق اعتماد ال�سفراء االأجانب...

الطابع  ذات  املهمات  ه��ذه  م��وازاة  يف 

اجلي�ش  مو�سيقى  ت�سطلع  الر�سمي، 

ب����������دور ك��ب��ي 

ع���ل���ى ���س��ع��ي��د 

�سبكات  ن�سج 

ال���ت���وا����س���ل ب��ني 

واملجتمع  اجلي�ش 

امل��������دين. ف��ه��ي 

ت�����������س�����ارك يف 

امل���ه���رج���ان���ات 

التي  الكثية  الدعوات  وتلّبي  واالأعياد، 

تردها من اجلامعات واملعاهد واملدار�ش... 

حيث ي�سّكل ح�سورها قيمة م�سافة يف 

اأي احتفال اأو منا�سبة.

مدر�سة املو�سيقى

عالًيا  م�ستوى  اجلي�ش  مو�سيقى  بلوغ 

التدريب  نتيجة  ك��ان  االح���رتاف  من 

املهارات  �سقل  على  واالإ���س��رار  وااللتزام 

اأهمية  تربز  املجال  هذا  ويف  وتطويرها. 

مدّربني  ت�سّم  التي  املو�سيقى  مدر�سة 

املكاتب  يف  ال��ت��دري��ب  على  ي�سرفون 

الدرا�سية - الق�سم النوعي يف االخت�سا�ش، 

ويف الدورات الروتينية، اإ�سافًة اإل التدريب 

�ش مدّرب لكل اآلة من  اليومي، وقد ُخ�سِّ

حالًيا  املدر�سة  وتتوّل  املعتمدة.  االآالت 

من  العام  االأمن  مو�سيقى  نواة  تاأ�سي�ش 

خالل تدريب عدد من عنا�سره. 

ع�سكريني  املدر�سة  ت�ستقبل  كذلك، 

يتابعون  اجلي�ش  قطع  خمتلف  م��ن 

حم���ّددة،  اآالت  على  مقت�سبة  دورات 

مو�سيقّية  مبهمات  القيام  توؤّهلهم 

حمّددة )كالت�سريفات ورفع العلم(. 

ج�سر توا�سل

تتعاون مو�سيقى اجلي�ش مع »اجلمعية 

اللبنانية لن�سر املو�سيقى االأورك�سرتالية« 

غ�سان  النائب  �سها  اأ�سّ التي   LeBam
وال��ت��ي   ،2007 ال��ع��ام  اأواخ����ر  يف  خم��ي��رب 

خمتلف  يف  املو�سيقى  ن�سر  اإل  تهدف 

املو�سيقى  تعليم  عرب  اللبنانية  املناطق 

 18 اإل   12 �سّن  م��ن  للتالمذة  جم��اًن��ا 

اأورك�سرتات  اإطار  يف  وتنظيمهم  �سنة، 

واإحياء  واالإيقاعية،  الهوائية  ل��الآالت 

اإطار هذا التعاون،  احلفالت العامة. ويف 

تنظمها  دورات  اجلي�ش  مو�سيقّيو  يتابع 

التدريب  يتوّلون  كما  اجلمعية،  هذه 

ال�سيفّية،  املو�سيقية  املخيمات  يف 

وي�ساركون يف املهرجانات التي تنّظمها. 

�ش و�سقل املهارات،  ا يف اإطار التخ�سّ اأي�سً

اجلي�ش  مو�سيقّيي  م��ن  ع���دد  يتابع 

العايل  ال��وط��ن��ي  املعهد  يف  درا���س��ات��ه��م 

باملقابل  الكون�سرفاتوار،  للمو�سيقى- 

م��ه��ارات  م��ن  االأخ����ي  ه���ذا  ي�ستفيد 

يف  بهم  في�ستعني  اجلي�ش  مو�سيقيي 

يخ�ّش  ما  يف  االأمر  وكذلك  املنا�سبات، 

اجلامعات واملعاهد املو�سيقّية يف لبنان. 

اآل��ة  اإح��ي��اء  اجلي�ش  مو�سيقى  تعيد 

القربة، ويف هذا االإطار نّفذت ور�سة عمل 

تدريب  فريق  بالتعاون مع  اأ�سبوَعني  ملّدة 

بريطاين، اختتمت بحفل يف نادي ال�سباط 

ال�سفارة  عن  ممثل  ح�سره  جونية  يف 

الع�سكري  وامللحق  لبنان  الربيطانية يف 

اجلي�ش  مو�سيقى  وقد عزفت  الربيطاين. 

تابعتها  التي  التدريبات  كل  مطّبقًة 

ب�سكٍل ممّيز، ما دفع الفريق الربيطاين 

اإل االإ�سادة بامل�ستوى الرفيع الذي بلغته، 

اأو  االأورك�سرتا  ب��اإدارة  يتعّلق  ما  يف  �سواء 

�سعار املو�سيقى

يتاأّلف �سعار مو�سيقى اجلي�ش من:

- اآلة القيثارة الرومانية يف الو�سط وهي باللون 

الربونزي داللة على اأن االآالت املعتمدة قدمًيا يف 

مو�سيقى اجليو�ش كانت م�سنوعة من النحا�ش.

امللوك  رداء  لون  اخلمري،  اللون  ال�سعار  خلفية  يف   -

تعزف  املو�سيقى كانت  الأن  الراء،  داللة على  واالأمراء 

قدمًيا يف الق�سور والبالط امللكي.

- على طريَف ال�سعار �سنابل قمح خ�سراء زمّردية اللون، 

رمًزا للموهبة والعطاء.

املقّدم املو�سيقي اأبولو �سكر

النقيب املو�سيقي ندمي الأ�سطا
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باأداء العنا�سر واأ�سلوب العزف. 

ال  اجلي�ش  مو�سيقى  عنا�سر  تدريب  اإّن 

البالد،  داخل  يتابعونه  ما  على  يقت�سر 

االأردن )مع  دورات يف  تابع بع�سهم  فقد 

مّت  كما  والكون�سرفاتوار(،  اجلي�ش 

حيث  رومانيا  يف  منهم  ع��دٍد  ت��دري��ب 

�ساركوا يف حفلَتني هناك. ويتابع عدد 

اليابان  دورة يف  املو�سيقّيني  التقنّيني  من 

اآالت  لت�سليح   )Yamaha �سركة  )يف 

النفخ املو�سيقّية.

وهل  املو�سيقّية؟  الآلت  تعّهد  يتّم  كيف   •
ت�سّم مو�سيقى اجلي�ش اخت�سا�سيني تقنيني؟

- اإدارة االآالت املو�سيقّية وتعّهدها هما 

اجلي�ش،  مو�سيقى  مهمات  �سمن  من 

يومًيا  وتنظيفها  �سيانتها  اإل  ُي�سار  اإذ 

م�سغل  اأن�سئ  وقد  التلف.  من  حلفظها 

تطراأ  التي  االآالت  بت�سليح  ُيعنى  خا�ش 

تلك  ذل���ك  يف  مب��ا  اأع���ط���ال،  عليها 

خمتلف  يف  املو�سيقّيني  م��ع  امل��وج��ودة 

وحدات اجلي�ش. وي�سي قائد املو�سيقى يف 

هذا االإطار، اإل احلاجة اإل عديد اأكرب 

�سني يف هذا املجال. من التقنيني املتخ�سّ

التدريب واللتزام

الأي  وامل���وؤّث���ر  امل��ح��رتف  االأداء  خ��ل��ف 

ومهارة  معرفة  مو�سيقّية،  مقطوعة 

اأن  قبل  النوطة  يعي�ش  واإح�سا�ش مرهف 

مو�سيقّيو  برع  وقد  نغمة.  اإل  يرتجمها 

الوطنية  االأن��ا���س��ي��د  ع��زف  يف  اجلي�ش 

مل��خ��ت��ل��ف ال����دول 

التي يزور م�سوؤولوها 

ودب��ل��وم��ا���س��ي��وه��ا 

ل���ب���ن���ان، وذل����ك 

ب��ف�����س��ل امل��ث��اب��رة 

والفهم  والتدريب 

للخلفيات  ال��وايف 

اخلا�سة  الثقافية 

اأو  ب���ل���د  ب���ك���ل 

وتركيز  منا�سبة. 

اجلي�ش  مو�سيقى 

على هذه الناحية 

ج��ع��ل��ه��ا مم��ّي��زة 

ب��اأدائ��ه��ا وحم��ّط 

ت���ق���دي���ر ال������دول 

وال�سخ�سيات والفّنانني. وكلنا يذكر اأّن 

اأن  و�سّيتها  يف  طلبت  �سباح،  ال�سحرورة 

تعزف مو�سيقى اجلي�ش يف ت�سييعها وهذا 

ما ح�سل.

وعملت مو�سيقى اجلي�ش جاهدًة لرفع 

تكثيف  طريق  عن  الفّني  م�ستواها 

واجلماعية،  الفردية  اليومية،  التمارين 

وتطويرها  ال��ت��ط��وي��ع  خ��ط��ة  وحت�����س��ني 

فنيني  اخت�سا�سيني  تطويع  يتيح  مبا 

ب�سفة  يتطّوعون  من  اأّم��ا  مل�سلحتها. 

و�سمع  اأذن  لفح�ش  فيخ�سعون  جنود، 

امل��وؤه��الت  ميتلك  وم���ن  م��و���س��ي��ق��ي، 

مهاراته،  ل�سقل  تدريبه  يتّم  االأ�سا�سية 

حتى واإن مل يكن قد در�ش املو�سيقى.

�سهدت  ��ا،  اأي�����سً ال��ت��ط��وي��ر  اإط����ار  يف 

ع��دد  يف  ازدي������اًدا  امل��و���س��ي��ق��ى  مكتبة 

وحي  من  واالأحل��ان  واملعزوفات  املوؤلفات 

واأعيد  والعاملي،  والعربي  اللبناين  الرتاث 

كتابتها وتوزيعها مبا يتالءم مع الفرقة 

النحا�سية  واآالتها  الع�سكرية  املو�سيقية 

واخل�سبية والقرعية. واأ�سيف اإل االأحلان 

اأحلان  العاملية،  الع�سكرية  واملعزوفات 

اال�ستعرا�سات  يف  ُتعزف  وعربية  لبنانية 

الع�سكرية وخالل التدريب على النظام 

املر�سو�ش يف قطع اجلي�ش ووحداته.

للبقاء  اجلهود  بذل  املو�سيقى  وتوا�سل 

االح���رتاف  م��ن  متقّدم  م�ستوى  على 

على  حتافظ  حتى  املو�سيقّية  واجلهوزية 

اللبناين  املجتمع  اأمام  املمّيزة  �سورتها 

وجًها  ولتبقى  االأجانب،  الزائرين  واأمام 

الأ�سحاب  وح�سًنا  جلي�سنا،  ح�سارًيا 

املواهب من الع�سكريني.

بني  واإدارية  تنظيمية  حمطات  بعّدة  اجلي�ش  مو�سيقى  مّرت 

من  ت�سميتها  حتّولت   1976 العام  ففي  و1996.   1970 العامني 

 1995 العام  من  واعتباًرا  اجلي�ش،  مو�سيقى  اإل  املو�سيقى  �سرية 

مبا�سرًة  مرتبطة  االأول،  الفئة  من  م�ستقّلة  قطعة  اعتربت 

بقيادة اجلي�ش بعد اأن كانت على مدى �سنوات غي م�ستقّلة 

اإدارًيا تتاأرجح تبعّيتها بني كتيبة مقّر عام اجلي�ش واحلر�ش 

اجلمهوري ولواء القيادة والدعم، وكذلك موقع متركزها الذي 

ا�ستقّر منذ �سنوات يف ثكنة الكرنتينا.

اإل �سيغة  و�سل  اأن  اإل  ل عّدة مّرات  فُعدِّ املو�سيقى  اأّما عديد 

من  عن�سًرا   450 حوال  من  تتاألف  اأن  تقت�سي  نظرية  نهائية 

بعد.  فعلًيا  ق  ُيحقَّ مل  العديد  هذا  ولكن  �سابًطا،   27 بينهم 

قيادة  من:  اجلي�ش  مو�سيقى  تتاأّلف  للهيكلية،  وبالن�سبة 

الفروع  ال�سّر(،  واأمانة  وم�ساعده  املو�سيقى  )قائد  املو�سيقى 

االأربعة، فرع التاأليل، مدر�سة املو�سيقى، ثالث �سرايا مو�سيقّية، 

والنقل  التموين  ف�سيلَتي  ت�سّم  التي  واخلدمة  القيادة  و�سرية 

والعتاد.

حمطات
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�سهيدان للجي�ش يف غرق زورق

اآخران،  ع�سكريان  واأ�سيب  اجلمل  ح�سن  واجلندي  مطر  اليا�ش  اأول  املعاون  ا�ست�سهد 

على اأثر غرق زورق ع�سكري تابع للقوات البحرية اللبنانية )2016/1/30( خالل مهمة 

مراقبة وتفتي�ش قبالة منطقة القليعات.

»�سي�سنا«،  وطائرة  ع�سكرية  طوافات  نّفذتها  فورية  بحث  عملية  ال�ساطئ  �سهد  وقد 

القاعدة  اإىل  و�سحبه  الغارق  الزورق  موقع  حتديد  اإىل  واأّدت  وغطا�سون،  بحرية  وزوارق 

البحرية يف طرابل�ش.

قيادة اجلي�ش - مديرية التوجيه روت وقائع احلادث عرب البيان الآتي: ليل 2016/1/30 

ويف اأثناء قيام زورق حربي تابع للقوات البحرية، على متنه اأربعة ع�سكريني مبهمة تفتي�ش 

ومراقبة على احلدود البحرية ال�سمالية قبالة منطقة القليعات، تعّر�ش لعطل فّني طارئ، 

القوات  الأثر قامت دورية من  الت�سال بطاقمه. وعلى  اإىل غرقه جزئًيا وفقدان  اأدى  ما 

بقعة  يف  تفتي�ش  بعملية  اجلوية  القّوات  من  »�سي�سنا«  وطائرة  طّوافتني  مبوؤازرة  البحرية 

احلادث، ومتّكنت من حتديد مكان الزورق ومن اإنقاذ عن�سرين، فيما تبنّي اأّن العن�سرين 

الآخرين قد ا�ست�سهدا ومّت انت�سال جثتيهما.

ت�سييع املعاون ال�سهيد اليا�ش مطر

اللبنانية،  باالأعالم  ازدانت  التي  عكار   - الزواريب  بلدة  يف 

�سّيعت القيادة واالأهايل املعاون ال�سهيد اليا�ش رامز مطر، مباأمت 

حا�سد اأقيم يف كني�سة القدي�سني بطر�ش وبول�ش.

وقد حمل جثمان ال�سهيد على االأكف يف م�سية انطلقت من 

منزله العائلي، لتعرب �سوارع البلدة و�سواًل اإل الكني�سة، حيث 

امليرتوبوليت  االأرثوذك�سية  اأبر�سية عكار  راعي  ال�سالة  تراأ�ش 

با�سيليو�ش من�سور، وعاونه لفيف من الكهنة، يف ح�سور عدد 

من النّواب، والعقيد توفيق يزبك ممثاًل 

وقائد  مقبل  �سمي  الوطني  الدفاع  وزير 

وممّثلني  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش 

وفاعليات  االأمنّية  االأجهزة  ق��ادة  عن 

اإل  اإ�سافة  واجتماعية،  ودينية  �سيا�سية 

ح�سد من اأهايل البلدة واجلوار.

عظة  من�سور  امليرتوبوليت  األقى  وق��د 

مقّدًما  الراحل،  مزايا  عن  فيها  حتّدث 

وقال:  اجلي�ش،  ولقيادة  لعائلته  التعازي 

هذا  نتذّكر  املهيب  املاأمت  هذا  يف  نحن 

اليا�ش،  احلبيب  ابننا  الكبي  ال�سهيد 

يف  واندفاعه  واأخالقه  وطيبته  وعهوده 

رفاقه  مع  العي�ش  ويف  ال��وط��ن،  خدمة 

ا وطنًيا يّتخذ عربة ومثااًل. عي�سً

قيادة  كلمة  يزبك  العقيد  األقى  ثّم 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  قدر  فقال:  اجلي�ش 

للوطن،  االأم���ني  احل��ار���ش  ت��ك��ون  اأن 

ودرعه احل�سني يف اأوقات ال�سدائد واملحن، 

ا�ستعداد  على  يكونوا  اأن  اأبنائها  وقدر 

من  فمنهم  الواجب.  نداء  لتلبية  دائم 

ومنهم  ال�سرف  �ساحة  يف  �سهيًدا  ي�سقط 

اأو يف معر�ش اخلدمة،  الواجب  اأدائه  �سهيًدا خالل  ي�سقط  من 

ال�سرف  درب  على  دائ��م  �سهادة  م�سروع  مبثابة  هم  واآخ��رون 

تارًكا  �سبابه  ريعان  يف  نوّدعه  اإننا  واأردف:  والوفاء.  والت�سحية 

يدمي  اأ�سًى  واالأ�سدقاء  واالأحبة  ال�سالح  ورفاق  االأهل  نفو�ش  يف 

املناقبية  يف  مثااًل  عرفناه  فقد  القلوب،  تع�سر  وح�سرة  العيون 

ذلك  جانب  اإل  وكان  الواجب.  اأداء  يف  واالندفاع  واالن�سباط 

�سورة نا�سعة عن عائلته االأ�سيلة التي رّبته على حب الوطن 

ك بالقيم النبيلة واخل�سال احلميدة. واجلي�ش والتم�سّ
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ت�سييع اجلندي ال�سهيد ح�سن اجلمل

يف بلدة الع�سفورية – اأكروم، �سّيعت القيادة واالأهايل اجلندي 

ال�سهيد ح�سن عبد علي اجلمل.

طرابل�ش  م�ست�سفى  اأم��ام  من  الت�سييع  موكب  انطلق 

احلكومي، حيث اأقيمت مرا�سم تكرمي ال�سهيد، قبل التوّجه 

اإل بلدة الع�سفورية يف اأكروم حيث منزل اأقربائه.

فوزي  العميد  ح�سور  يف  ال�سهيد  نف�ش  لراحة  ال�سالة  اأقيمت 

اجلي�ش  وقائد  �سمي مقبل  الوطني  الدفاع  وزير  اخلوري ممثاًل 

العماد جان قهوجي، وعائلة الفقيد ورفاقه.

مبزايا  فيها  ن��ّوه  باملنا�سبة  كلمة  اخل��وري  العمي�د  واألقى 

التعازي  م�ساعر  باأحّر  والرفاق  العائلة  اإل  متوّجًها  ال�سهيد، 

واملوا�ساة.

واأ�ساف: ها هو جي�سنا اليوم يزّف اإل الوطن اجلندي ال�سهيد 

بواجب  قيامه  اأثناء  يف  األيم  حادث  يف  ا�ست�سهد  الذي  اجلمل، 

املعتدين على حرمتها  اللبنانية من  االإقليمية  املياه  حماية 

و�سالمتها، بهدف االإخالل باأمن الوطن اأو ت�سويه �سورته اأمام 

العامل، لين�سّم اإل قوافل �سهدائنا االأبرار عزيًزا كرمًيا م�سّطًرا 

بت�سحيته الق�سوى �سفحة م�سرقة يف �سجل املجد واخللود.

ال�سهيدان يف �سطور

• املعاون ال�سهيد اليا�ش 
رامز مطر

م���وال���ي���د  م�����ن   -

1982/7/17 الزواريب – 

عكار.

اجلي�ش  يف  تطّوع   -

بتاريخ 2006/3/30.

- من عداد القوات البحرية- قاعدة جونية البحرية.

- حائز:

• و�سام مكافحة االإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�ش مّرات. 
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ثالث مّرات.

• تهنئة قائد معهد التعليم.
• تهنئة قائد القوات البحرّية مّرتني.

• تهنئة قائد القاعدة البحرّية.
- عازب.

اأو�سمة:  ومنح  اال�ست�سهاد،  بعد  اأعلى  لرتبة  رّق��ي   -

العماد  وتنويه  الع�سكري،  التقدير  اجلرحى،  احلرب، 

قائد اجلي�ش.

ال�سهيد  اجل��ن��دي   •
ح�سن عبد علي اجلمل

م���وال���ي���د  م�����ن   -

 - الق�سر  يف   1992/1/1

الهرمل.

خدماته  م���ّددت   -

اع��ت��ب��اًرا  اجل��ي�����ش  يف 

ولغاية   2011/2/8 من 

.2015/2/8

اخلدمة  اإل  نقل   -

الفعلّية بتاريخ 2015/12/9. 

- من عداد القوات البحرية- قاعدة جونية البحرية.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

• تهنئة قائد قاعدة جونية البحرية مّرتني.
- عازب.

اأو�سمة:  ومنح  اال�ست�سهاد،  بعد  اأعلى  لرتبة  رّق��ي   -

العماد  وتنويه  الع�سكري،  التقدير  اجلرحى،  احلرب، 

قائد اجلي�ش.



الرغم  وعلى  والكيميائية.  الفيزيائية 

و�سلت  الذي  الهائل  العلمي  التقدم  من 

البحثية  العلوم  جميع  يف  الب�سرية  اإليه 

ل اإل اإيجاد بديل  والتقنية، فاإّنها مل تتو�سّ

وانطالًقا  املاء.  حمّل  يحّل  اآخر  �سناعي 

على  العمل  يجب  احلقائق،  هذه  من 

ال�سراكة  وحتقيق  البيئي،  الوعي  ن�سر 

للحفاظ  واخلا�ش  العام  القطاعني  بني 

على الروة الطبيعية واملائية التي ال تقدر 

بثمن.

اأ�سا�سًيا  دوًرا  للتعليم  اأن  اعترب  اأخًيا، 

يف معاجلة امل�سكلة، من خالل تن�سئة 

ا اأنها  االأجيال ال�سابة وتوجيهها خ�سو�سً

االأكر ت�سرًرا من جراء تفاقم االأزمة.

ال�سائغ

ثم كانت كلمة للمدير التنفيذي يف 

ملتقى التاأثي املدين الدكتور زياد ال�سائغ 

ها  الذي اعترب اأنَّ »املياه ع�سب احلياة، واأنَّ

ة  الطبيعيَّ ال��روات  يف  االأ�سا�ش  ال�سريان 

�ش يف اأمن لبنان  ة، وهي جزء موؤ�سِّ اللبنانيَّ

ترتبط، مبفهوم  ها  واأنَّ ا  الَقْومي، خ�سو�سً

توحيد  القائم على  اجلامع«  »االقت�ساد 

امل�سرتكة،  م�ساحلهم  حول  اللبنانّيني 

باتت  التي  ة  العامليَّ بالتحّوالت  ناهيك 

َت�سع احلروب املقبلة حول م�ساِدر املياه يف 

ات الّنزاعات بني الّدول واجلماعات  اأولويَّ

نة لها، على غرار الّنفط بل واأكر  املكوِّ

مْنه«. 

وْح��ده  العلمي  »احل���وار  اأنَّ  واأ���س��اف 

يحمي لبنان برواته وكفاءاته، ولقد اآن 

�ر�سة عمل

اإعداد:

تريز من�سور

العدد 42368

»الأمن القومي يف لبنان - اأي �سيا�سة مائية؟« 

ور�سة عمل يف مركز البحوث والدرا�سات ال�سرتاتيجية

التاأثري  »ملتقى  مع  بالتعاون  اللبناين  اجلي�ش  يف  ال�سرتاتيجية  والدرا�سات  البحوث  مركز  نّظم 

املدين«، ور�سة عمل حتت عنوان »الأمن القومي يف لبنان – اأي �سيا�سة مائية«، وذلك مب�ساركة 

وزراة الطاقة واملياه، وممثلني عن القطاع الأكادميي و�سباط متخ�س�سني.

كلمة املركز

بعد الن�سيد الوطني اللبناين، األقى مدير 

مركز البحوث والدرا�سات اال�سرتاتيجية 

اأب��ي  ف��ادي  ال��رك��ن  العميد  اجلي�ش  يف 

»االأم��ن  اأن  فيها  اعترب  كلمة  ف��ّراج 

يف  يتمثل  م��رّك��ب،  مفهوم  ال��ق��وم��ي 

بها  تتمّتع  التي  االإمكانات  ا�ستثمار 

الدولة، وحمايتها من االأخطار الداخلية 

واخلارجية، وتطوير نواحي القوة ومعاجلة 

ال�سيا�سي  الكيان  يف  ال�سعف  نواحي 

دولة  الأي  القومي  فاالأمن  واالجتماعي. 

تتخذها  التي  االإج��راءات  هو عبارة عن 

للحفاظ  ط��اق��ات��ه��ا،  ح���دود  يف  ال��دول��ة 

احلا�سر  يف  وم�ساحلها  كيانها  على 

امل��ت��غ��ّيات  م��راع��اة  م��ع  وامل�ستقبل، 

االإقليمية والدولية«.

املفاهيم  من  العديد  »يرتبط  واأ�ساف: 

والت�سّورات مبفهوم االأمن القومي، ومن 

بالبيئة، حيث  يتعّلق  املفاهيم ما  هذه 

النامية  �سّيما  وال  ال���دول،  على  وج��ب 

لتعزيز مكانتها على  تعمل  اأن  منها، 

ال�سعيد املحلي واالإقليمي والدويل، وذلك 

من  البيئي  القومي  باالأمن  باالهتمام 

خالل ما ياأتي:

للدولة  الطبيعية  امل����وارد  حماية   -

واحلفاظ عليها من خطر اال�ستنزاف.

حلياة  �ساحلة  نظيفة  بيئة  تاأمني   -

اأفراد املجتمع )هواء- ماء- تربة...(«.

�سّكلت  قد  لبنان  »بيئة  اأن  واأو�سح 

لتمّيز  نظًرا  ثرواته  اأب��رز  اإح��دى  تاريخًيا 

ل��ب��ن��ان مب��وق��ع��ه 

ومناخه  اجلغرايف، 

�سيًفا  امل��ع��ت��دل 

وطبيعته  و���س��ت��اًء 

املكّونة  املمّيزة، 

عالية  جبال  من 

كل�سية  و�سخور 

مياه  منها  تتفّجر 

ع����ذب����ة، ب��ف��ع��ل 

خ���زان���ات امل��ي��اه 

ال�سل�سالية،  الطبقات  ف��وق  املتوافرة 

اأماكن  يف  املرتاكمة  الثلوج  وبف�سل 

عديدة، واملعّدالت املرتفعة من االأمطار«.

الروة  من  االأكرب  الق�سم  اأّن  اإل  واأ�سار 

املائية يتدفق مبا�سرة اإل البحر، وهناك 

ق�سم اآخر ي�سيع بني التبخر واجلريان اإل 

البلدان املجاورة، بحيث ال ي�ستفيد لبنان 

الكنز  ه��ذا  من  املئة  يف   12 بن�سبة  اإاّل 

اجلويف.

يف املقابل، فاإن النمّو ال�سكاين يف تزايد 

يعني  ما  العامل،  ويف  لبنان  يف  م�ستمر 

احل�سول  بغية  املياه،  على  الطلب  زيادة 

اأرقى واأف�سل. وهذا  على م�ستوى معي�سي 

املياه  ا�ستخدام  تر�سيد  �سرورة  يحّتم  ما 

ا�ستعمال  واإعادة  القطاعات  يف خمتلف 

نظًرا  معاجلتها،  بعد  املبتذلة  امل��ي��اه 

ملحدودية املوارد املائية الطبيعية«.

بني  من  ا:  اأي�سً فّراج  اأبي  العميد  وقال 

يوجد  ال  الطبيعية،  امل��رّك��ب��ات  اآالف 

املياه يف خ�سائ�سها  اآخر مياثل  مرّكب 



ة  عمليَّ قرارات  اإل  مًعا  نذهب  اأن  اأوان 

ة  اجتماعيَّ  – ة  اقت�ساديَّ �سيا�سات  لبناء 

ت�سغيلي  نظام  يف  تتفاعل  م�ستدامة 

ة  وال�سفافيَّ ة  واالإنتاجيَّ ة  الفاعليَّ ت�سوده 

هذه  هو  يعنينا  ما  واأك��ر  واملحا�سبة. 

العام  القطاع  بني  املتوازنة  ال�سراكة 

والقطاع اخلا�ش واملجتمع املدين«. 

كنج

امل��وارد  وزارة  عام  مدير  ممثل  ق��ّدم  ثم 

و�سام كنج يف كلمته  املهند�ش  املائية 

اأعّدتها  التي  الع�سرية  للخطة  ا  عر�سً

الطاقة،  وزارة  يف  املائية  امل��وارد  مديرية 

املائية  املوارد  تاأمني  اإطار  يف  تندرج  والتي 

االإ�سافية عرب م�ساريع ال�سدود والبحيات 

وتغذية طبقات املياه اجلوفية، وم�ساريع 

مياه ال�سفة، ومياه الري، وال�سرف ال�سحي، 

وتقومي جماري االأنهر والينابيع البحرية، 

و�سوؤون الطاقة الكهربائية.

القطاع  هذا  اإ�سالح  اأّن  كنج  واأّك��د 

يهدف ال حتقيق ما ياأتي:

يف  ال�سدود  باإدارة  تعنى  موؤ�س��سة  بناء   -

لبنان ورفدها بالعن�سر الب�سري الالزم.

- بناء موؤ�س�سات املياه ورفدها بالعن�سر 

الب�سري الالزم مع ا�ستعمال املوارد املائية 

بطريقة م�ستدامة.

وتعديالته،   221 املياه  قانون  تطبيق   -

اخلطوط  و�سع  يجب  االإط���ار،  ه��ذا  ويف 

اجلهاز  يعّزز  مف�سل  لربنامج  النهائية 

وزارة  من  كل  يف  واللوج�ستي  الب�سري 

الطاقة واملياه، وموؤ�س��سات املياه االإقليمية 

الليطاين،  لنهر  الوطنية  وامل�سلحة 

املرا�سيم  جميع  تنفيذ  اإل  باالإ�سافة 

التطبيقية العائدة لهذا القانون...

عدم  اأّن  من  كلمته  ختام  يف  وح��ّذر 

التقنية  اال�سرتاتيجية  ب��ه��ذه  االأخ���ذ 

ا�ستغالل  عدم  اإل  �سيوؤدي  والتنظيمية 

اإل  وبالتايل  امل��ت��ج��ددة،  ملياهه  لبنان 

الهام  املورد  هذا  من  اللبنانيني  حرمان 

االأم��ن  ولتاأمني  االقت�سادية،  للتنمية 

االجتماعي والغذائي ب�سورة م�ستدامة...

ال�سّقال

بعد ذلك كانت 

جمل�ش  ل��رئ��ي�����ش 

اإدارة ملتقى التاأثي 

املهند�ش  امل���دين، 

ف��ه��د ال�����س��ّق��ال، 

م��داخ��ل��ة ع��ر���ش 

ف��ي��ه��ا االأه��م��ي��ة 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

وارتباطها  للمياه 

القومي  ب��االأم��ن 

من خالل اأربعة حماور: العر�ش والطلب 

اأنه يجب  املياه ونوعّيتها، موؤكًدا  واإدارة 

التطّلع اإل املياه على اأنها ثروة �سيادية. 

االإ�سكالية  اأن  اإل  ال�����س��ق��ال  ول��ف��ت 

قطاع  اإدارة  �سوء  يف  تكمن  االأ�سا�سية 

املياه يف لبنان، م�سّدًدا على �سرورة اإيجاد 

اإطار تخطيطي يف جمل�ش االأمن القومي 

يعنى بهذا القطاع.

م�سالح املياه

املهند�ش  م��ن،  ك��ل  عر�ش  كذلك 

لبنان  م��ي��اه  )م�سلحة  ن��ظ��ام  اأح��م��د 

ك��رمّي  ج��م��ال  واملهند�ش  اجل��ن��وب��ي(، 

ال�����س��م��ايل(،  ل��ب��ن��ان  م��ي��اه  )م�سلحة 

مياه  )م�سلحة  م�سّلم  مارون  واملهند�ش 

لبنان البقاعي( ماهية دور م�سالح املياه 

و�سبل اإ�سالح القطاع.

عبدالله  االإداري  ال��رائ��د  عر�ش  كما 

– للتجهيز  اجلي�ش  )اأرك��ان  الريحاين 

املعطيات  اجلغرافية(  ال�سوؤون  مديرية 

املتوافرة عن قطاع املياه يف لبنان، والتي 

ت�سّكل مقاربة علمّية ال بّد منها لبناء 

�سيا�سات م�ستدامة.

التو�سيات

بعد حلقتي نقا�ش حول اخللل البنيوي 

التو�سيات  اأُقّرت  املياه،  ال�سائد يف قطاع 

على النحو االآتي: 

- اإن�ساء جهاز تخطيط للموارد املائية.

- اإ�ستحداث جمل�ش اأعلى الإدارة املياه.

املائي  القطاع  ر�سد  برنامج  اإط��الق   -

مركز  يف  البيانات  وجمع  وامل��ن��اخ��ي 

ووزارة  واملياه  الطاقة  وزارة  ي�سم  موّحد 

الزراعة وم�سلحة الطيان املدين.

.Code de l’eau اإقرار قانون املياه -

- حماية امل�سادر املائية.

- دعم موؤ�س�سات املياه ب�سرًيا ومادًيا.

- تغذية امل�سادر املائية اجلوفية.

- معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي.

االأ�ساليب احلديثة يف م�ساريع  اإّتباع   -

الري. 

القطاعني  بني  ال�سراكة  اإعتماد   -

العام واخلا�ش واملجتمع املدين. 

- اإ�ستعمال الطاقة املتجددة يف ا�ستخراج 

املياه. 

- دعم ال�سيا�سيني ملوؤ�س�سات املياه. 

- ب��رجم��ة االأول���وي���ات ل��ب��ن��اء ال�����س��دود 

املقرتحة.

اجتماعية،  بيانات  قاعدة  حت�سي   -

االأح��وا���ش  جلميع  وبيئية،  اقت�سادية 

املائية.

- توجيه درا�سات اجلامعات نحو ق�سية 

املياه.

فكرة  اإط��الق  ع��دم  على  الت�سديد   -

هدر املياه يف لبنان.

املطروحة  اخلطط  يف  النظر  اإع���ادة   -

لزيادة البعد ال�ساحلي لالإدارة املتكاملة 

ا يف ما يتعّلق بالرت�سبات  للمياه، خ�سو�سً

في�سان  ي�سّببها  التي  الع�سوية  وامل���واد 

االأنهر يف املنطقة ال�ساحلية.

- و�سع خطة للمياه تتالءم مع التغيي 

املناخي.
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ظهور مفهوم التنمية امل�ستدامة

»التنمية  م�سطلح  ي��ع��ت��رب 

امل�������س���ت���دام���ة« واح��������ًدا م��ن 

)العوملة،  املعا�سرة  امل�سطلحات 

ما  احلداثة،  احل�سارات،  �سراع 

الب�سرية،  التنمية  احلداثة،  بعد 

اجل��ي��ن��وم، وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة...( 

اأواخ���ر  يف  ا�ستخدامه  ب���داأ  وق��د 

املن�سرم.  القرن  الثمانينيات من 

ال�سائد  املفهوم  كان  ذلك  قبل 

»التنمية«  هو  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 

مبعناها التقليدي، والذي برز بعد 

وح�سول  الثانية  العاملية  احلرب 

على  الثالث  العامل  جمتمعات 

الراأ�سمالية الكربى  الدول  بداأت  ال�سيا�سي. حينها  ا�ستقاللها 

فقر  الثالث من  العامل  دول  تعانيه  ما  اأّن  ترّوج مقولة مفادها 

خل�سوعها  نتيجة  »ولي�ش  لتخّلفها  نتاج  هو  اإمن��ا  وجهل، 

التنمية  مفهوم  طرح  ثم  ومن  طويلة«.  ل�سنوات  لال�ستعمار 

كاأداة ت�ستطيع من خاللها دول العامل الثالث اأن تتجاوز حالة 

التخّلف وتلحق بالدول املتقدمة.

وردت اأول اإ�سارة ر�سمية اإل مفهوم التنمية امل�ستدامة يف تقرير 

للتنمية  العاملية  اللجنة  عن  ال�سادر  امل�سرتك«  »م�ستقبلنا 

اجلمعية  من  بقرار  �سّكلت  والتي   ،1987 العام  يف  والبيئة 

العامة لالأمم املتحدة )كانون االأول 1983(.

التي  »التنمية  باأّنها  امل�ستدامة  التنمية  التقرير  عّرف  وقد 

من  احلا�سر  احتياجات  تلّبي 

ق��درة  للخطر  ت��ع��ّر���ش  اأن  دون 

اإ�سباع  على  التالية  االأج��ي��ال 

اأع��ق��ب ذلك  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا«. 

انعقاد موؤمتر »قمة االأر�ش« )ريو 

�سدرت  ال��ذي   )1992 جينيو  دي 

بالتنمية  تتعّلق  مقررات  عنه 

امل�ستدامة.

من  امل��ق��ررات  ه��ذه  انطلقت 

جزء  يعي�ش  حيث  ال�سائد  الواقع 

حتت  العامل  �سكان  من  كبي 

وا�سح  تفاوت  الفقر، يف ظل  خط 

ال��دول  ب��ني  امل���وارد  ا�ستخدام  يف 

الغنية وتلك الفقية، اإ�سافة اإل 

معاناة النظام البيئي العاملي �سغوًطا حادة. هذا الواقع ا�ستدعى 

تلبية احلاجات  بغية  االقت�سادي  الن�ساط  توجيه  اإعادة  �سرورة 

لالأ�سرار.  العاملية  البيئة  تعّر�ش  ومنع  للفقراء  ة  املا�سّ التنموية 

النمو  من  جديد  عهد  �سياغة  النامية  البلدان  اقرتحت  وقد 

االأكر  ال��دول  تعانيها  التي  وامل�ساكل  الفقر  ق�سايا  ملعاجلة 

اأجل  من  اجلهود  بذل  �سرورة  ال�سناعية،  الدول  وارت��اأت  فقًرا. 

زيادة الطاقة واملوارد الفعالة والكافية، يف موازاة اإحداث حتّول 

يف الن�ساط االقت�سادي، يخفف من حّدة ا�ستنزاف البيئة.

الأبعاد والأهداف

انطالًقا من التعريفات ال�سابقة للتنمية امل�ستدامة، ميكن 

ق�سايا 

اإعداد:معا�رصة

املقدم املهند�ش علي م�سلماين

ما هي اأبعاد التنمية امل�ستدامة وكيف حتّقق اأهدافها؟

بني املا�سي واحلا�سر 

و�سولاً اىل امل�ستقبل

ي�سري م�سطلح التنمية اإىل ارتقاء املجتمع والنتقال به اإىل م�ستوى اأعلى واأف�سل، 

من خالل ا�ستغالل الطاقات التي تتوافر لديه وتوظيفها على النحو الأمثل.

دون  من  الراهنة  الب�سر  احتياجات  تلبية  فهو  امل�ستدامة  بالتنمية  املق�سود  اأما 

امل�سا�ش بقدرة الأجيال القادمة على حتقيق اأهدافها.
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ا�ستخال�ش اأبعادها واأهدافها، واإيجازها على النحو االآتي:

البيئي: • البُعد 
االأهداف  من  العديد  حتقيق  اإل  امل�ستدامة  التنمية  تهدف 

غي  للموارد  الر�سيد  اال�ستخدام  يف:  تتمثل  والتي  البيئية، 

غي  بيئة  يف  العي�ش  القادمة  لالأجيال  يتاح  بحيث  املتجددة، 

ينبغي  التي  للكمية  الدقيق  التحديد  و���س��رورة  م�ستنزفة، 

والتوفيق  املوارد غي املتجددة،  ا�ستخدامها من كل مورد من 

مراعاة  مع  البيئة،  على  واملحافظة  االقت�سادية  التنمية  بني 

حقوق االأجيال القادمة يف املوارد الطبيعية. وي�ساف اإل ذلك، 

مراعاة القدرة املحدودة للبيئة على ا�ستيعاب النفايات.

القت�سادي: • البُعد 
اإل  الغنية  البلدان  اإل  بالن�سبة  امل�ستدامة  التنمية  تهدف 

الطاقة  ا�ستهالك  م�ستويات  يف  متوا�سلة  تخفي�سات  اإج��راء 

واملوارد الطبيعية، والتي ت�سل اإل اأ�سعاف ما ت�ستهلكه الدول 

والغاز  النفط  عن  الناجمة  الطاقة  ا�ستهالك  مثاًل  الفقية. 

املتحدة  ال��والي��ات  يف  والفحم 

يف  مثيله  يفوق  االأم��يك��ي��ة 

الهند ب�33 مرة.

• البُعد الجتماعي:
امل�ستدامة  التنمية  تت�سمن 

اإل  ت��ه��دف  ب�����س��ري��ة  تنمية 

حت�����س��ني م�����س��ت��وى ال��رع��اي��ة 

عن  ف�ساًل  والتعليم،  ال�سحية 

عن�سر امل�ساركة، حيث ينبغي 

�سنع  يف  ال��ن��ا���ش  ي�����س��ارك  اأن 

توؤثر يف  التي  التنموية  القرارات 

اإل ما تقدم،  حياتهم. ي�ساف 

اإن�ساف  وامل�����س��اواة:  االإن�����س��اف 

االأجيال املقبلة باحلفاظ على 

الطبيعية،  امل���وارد  يف  حقها 

واإن�ساف من يعي�سون اليوم من 

ا مت�ساوية  الب�سر وال يجدون فر�سً

واخلدمات  الطبيعية  امل���وارد  على  احل�سول  يف  غيهم  مع 

على  الق�ساء  اإل  تهدف  امل�ستدامة  فالتنمية  االجتماعية، 

التفاوت ال�سارخ بني الدول يف �سمال الكرة االأر�سية ويف جنوبها.

اإل  ا،  اأي�سً االجتماعي  بعدها  يف  امل�ستدامة  التنمية  وتهدف 

تقدمي القرو�ش للقطاعات االقت�سادية غي الر�سمية، وحت�سني 

فر�ش التعليم، والرعاية ال�سحية بالن�سبة ال املراأة.

التكنولوجي: • البُعد 
تهدُف التنمية امل�ستدامة اإل حتقيق حتّول �سريع يف القاعدة 

اأنظف  وجعلها  ال�سناعية،  للمجتمعات  التكنولوجية 

واأكفاأ، واأقدر على احلّد من تلوث البيئة. كذلك تهدف اإل 

الت�سنيع،  النامية االآخذة يف  البلدان  التحّول نف�سه يف  حتقيق 

الدول  به  ت�سببت  الذي  البيئي  التلوث  اأخطاء  تكرار  لتفادي 

ال�سناعية. وي�سّكل التطور التكنولوجي وفق مفهوم التنمية 

وبني  التنمية  اأه��داف  بني  للتوفيق  هاّمة  و�سيلة  امل�ستدامة، 

على  االأول  تتحقق  ال  بحيث  البيئة،  تفر�سها  التي  القيود 

ح�ساب الثانية.

اأمناط ال�ستدامة البيئية

التنمية  مكّونات  متّثل  لال�ستدامة  اأمن��اط  ع��دة  توجد 

امل�ستدامة، وميكن اإجمالها على النحو االآتي:

املوؤ�س�سية: • ال�ستدامة 
للموؤ�س�سات  تتيح  التي  التنظيمية  الهيكلية  توافر  تعني 

احلكومية اأداء دورها يف خدمة جمتمعاتها وحتقيق التنمية 

وموؤ�س�سات  احلكومية  غي  املنظمات  جانب  اإل  امل�ستدامة، 

املجتمع املدين والقطاع اخلا�ش.

القت�سادية: • ال�ستدامة 
باال�ستدامة  التنمية  تو�سف 

تت�سمن  عندما  االقت�سادية 

اأن�سطة  اعتماد  �سيا�ساتها 

م�ن  ���س��ل��ي��م��ة  اق��ت�����س��ادي��ة 

ال��ن��اح��ي��ة االإي��ك��ول��وج��ي��ة. 

والريفية  الزراعية  فالتنمية 

باال�ستدام�����ة  تّت�س�����م  مث��اًل 

من  �سليمة  ت��ك��ون  عندما 

ال��ن��اح��ي��ة االإي��ك��ول��وج��ي��ة، 

الناحية  من  للتطبيق  وقابلة 

االق��ت�����س��ادي��ة، وع���ادل���ة من 

الناحية االجتماعية، ومنا�سبة 

من الناحية الثقافية. 

البيئية: • ال�ستدامة 
البيئية  باال�ستدامة  ُيق�سد 

اإل  البيئي  التدهور  من  احل��ّد 

اأق�سى ما ميكن. ما يعني ا�ستخدام املوارد الطبيعية ب�سكل 

ي�سمح بتجديد التوازن البيئي، وعدم اإحلاق االأ�سرار براأ�ش املال 

الطبيعي كحّد اأدنى.

الب�سرية: • ال�ستدامة 
اإّن العالقة بني مفهومي التنمية الب�سرية والتنمية امل�ستدامة، 

حق  ف�سمان  وامل�ستقبل.  احلا�سر  بني  بالعالقة  اأ�سبه  هي 

اإر�ساء التوازن  اأف�سل يقت�سي  االأجيال القادمة مب�ستوى معي�سة 

بّد من  وبالتايل ال  املتاحة،  املوارد  وبني  ال�سكان  بني حاجات 

ربط ق�سايا البيئة بالتنمية ب�سكل حمدد وم�ستمر، حيُث اأّنه 

ال وجود لتنمية م�ستدامة بدون التنمية الب�سرية.
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ق�سايا د�لية

اإعداد: الرائد با�سم �سعبان

ماجي�ستري يف التاريخ احلديث واملعا�سر - طالب يف املعهد العايل للدكتوراه

هي   )fragile state( ة  اله�سَّ الدولة 

�سعًفا  تُعاين  والتي  الدخل،  املنخف�سة  الدولة 

يجعل  مما  احلكم،  �سرعية  و/اأو  القدرات  يف 

الأزمات  وا�سعة من  مواطنيها ُعر�سة ملروحة 

م�ساكل  واخلارجي.  الداخلي  ال�سعيدين  على 

البنى  �سعف  اأبرزها:  عديدة،  ال��دول  هذه 

العنف  الإن�سان،  حقوق  انتهاكات  التحتية، 

امل�ستحكم، الأداء الت�سلطي للحكومة والنت�سار 

الوا�سع للف�ساد واجلرمية.

قابلية التعّر�ش للتعطيل اأو ال�سلل

ُت�سي التقديرات اإل وجود ما بني 35 و50 

ة.  دولة يف العامل ميكن ت�سنيفها باله�سَّ

التعّر�ش  بقابلية  ال���دول  ه��ذه  وتتمّيز 

للتعطيل اأو ال�سلل يف واحد اأو اأكر من 

االأجهزة بن�سبة عالية.

ال�سلل  اأو  التعطيل  اأ�سباب  اأن  ومب��ا 

اآلية  �سلب  يف  متغلغلة  ع��ادة  تكون 

االأخ��ية  ه��ذه  ف���اإّن  املوؤ�س�سات،  عمل 

تتعطل تلقائًيا.

اأو  ال�سلل  ح��االت  ت�سنيف  وميكن 

التعطيل وفق االآتي:

الركود  االقت�سادي:  ال�سعيد  على   -1

وانعدام العدالة.

االفتقار  االجتماعي:  ال�سعيد  2- على 

للخدمات الطبية والتعليمية.

ال�سلطة  ال�سيا�سي:  ال�سعيد  على   -3

ب  تع�سّ اإق�سائية،  حتالفات  على  قائمة 

اأعمى، ...اإلخ.

ال�سرعية  املوؤ�س�سات  اآلية عمل  �ش  تتعرَّ

امل�سالح  لتحديات  ة  اله�سَّ ال���دول  يف 

اخلارجة من رحم ال�سلطات التقليدية، 

حاكمة  جماعات  م��ن  امل��ت��وارث��ة  اأو 

تت�سف بق�سر النظر، اأو اأمراء احلروب، اأو 

اأي �ساحب �سلطة غي قانونية.

كيف ت�سبح حالة 

ة؟ الدولة ه�سَّ

نتيجة  ة  ه�سَّ ال���دول  ت�سبح 

منها  ظ������روف،  على ع����دة 

ال  امل��ث��ال  �سبيل 

احل�سر:

اأو  اأزمات  ال�سائدة عقب  1- احلالة 

حروب، اأو انتقال �سيا�سي.

ي الف�ساد احلكومي. 2- تف�سّ

3- تعّر التطور.

4- االأزمات الطويلة.

ة اأنواع الدول اله�سَّ

ة  اله�سَّ ال����دول  اع��ت��ب��ار  مي��ك��ن  ال 

ع  تتوزَّ اّنها  بل  نف�سه،  امل�ستوى  على 

ظروفها  وفق  فئات  اأو  م�ستويات  على 

ومقّوماتها، وذلك على النحو االآتي:

1- الدولة الفا�سلة )Failed state(: وهنا 

نتحدث عن اأعلى م�ستويات اله�سا�سة، 

حيث تنعدم �سيطرة احلكومة املركزية 

وموؤ�س�ساتها،  مرافقها  م��ن  اأي  على 

وحيث يت�سارع اأمراء احلرب 

ل��ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى االأر�����ش 

يف  ال�سعب  ويعي�ش  والروات، 

فقر وخوف. من اأبرز االأمثلة 

وليبيا  ال�سومال  الفا�سلة،  ال��دول  على 

وجنوب ال�سودان.

 Failing( املتخّلفة  اأو  املتاأخرة  الدولة   -2

ت��رزح  التي  ال���دول  حالة  وه��ي   :)state
ح وا�سع النطاق،  حتت وطاأة ع�سيان م�سلَّ

وافتقار ملحوظ ل�سرعية احلكم، وو�سع 

االأحيان  معظم  ويف  متدهور،  اقت�سادي 

اأزمة نزوح داخلي وا�سعة. وُتعترب جمهورية 

اليمن خي مثال عن الدول املتاأخرة.

 :)Weak state( ال�سعيفة  الدولة   -3

نزاعات  من  اخلارجة  ال��دول  حالة  وهي 

بقدر كبي من  تتمّتع  والتي  اأزمات،  اأو 

تزال  ال  موؤ�س�ساتها  اأن  غي  اال�ستقرار، 

اأط��راف  ب��ني  والثقة  متما�سكة،  غ��ي 

ال�سابق مفقودة. حكومات هذه  النزاع 

دعم  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  تعتمد  الدول 

ال  املثال  �سبيل  على  ال���دويل،  املجتمع 

احل�سر، كو�سوفو وليبييا.

الأخطار الناجمة عن وجود الدول 

ة اله�سَّ

ة  ال يقت�سر ال�سرر الناجم عن الدول اله�سَّ

فم�ساكلها  ال��داخ��ل��ي،  و�سعها  على 

املحيط  يف  تنت�سر  ما  �سرعان  واأخطارها 

االأب��ع��د،  نحو  ع  تتو�سَّ وم��ن��ه  ال��ق��ري��ب، 

ل تهديًدا جدًيا لالأمن واال�ستقرار  لت�سكِّ

واملجاورة  املحيطة  والدول  عموًما  العاملي 

ا. ولعل اأبرز هذه االأخطار: خ�سو�سً

يف  ي��دور  ح  م�سلَّ �سراع  اأي  انتقال   -1

لتنت�سر  اخل���ارج  اإل  تدريًجا  ال��داخ��ل، 

تبعاته يف كامل املنطقة.

باأزمة  الداخلية  ال�سراعات  ت�سّبب   -2

على  بثقلها  ُترخي  �سخمة  وجلوء  نزوح 

�ة ال�دول ال�ه��سَّ
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دول اجلوار.

وبيئات  اآمنة  م���الذات  ت�سكيل   -3

حا�سنة لالإرهاب الدويل واجلرائم الدولية 

مة.  املنظَّ

ه�سا�سة الدولة وحالة اخلدمات 

الأ�سا�سية

�سديد  ال��دول��ة  ه�سا�سة  م�ستوى  اإن 

االأ�سا�سية  اخلدمات  مب�ستوى  االرتباط 

ملواطنيها،  احلكومة  تقّدمها  التي 

م�ستوى  فارتفاع  عك�سية،  والعالقة 

انخفا�ش  ي��وازي��ه  االأ�سا�سية  اخل��دم��ات 

م�ستوى اله�سا�سة، والعك�ش �سحيح. يف 

ر تقدمي اخلدمات بعدة  هذا ال�سياق يتاأثَّ

عوامل، اأبرزها:

معظم  يف  فالتمويل  املالية،  القيود   -1

جميع  لتلبية  يكفي  ال  االأح���ي���ان 

املتطلبات.

2- حمدودية اخلربات املتوافرة.

3- نق�ش يف املعلومات ال�سرورية لتحديد 

نوع اخلدمات املطلوبة وحجمها. 

ه الذي يوؤدي اإل انحالل  4- العنف املوجَّ

لتقدمي  الالزمة  التحتية  للبنى  ممنهج 

اخلدمات.

5- �سقوط النظام االجتماعي، ما يوؤدي 

نة  معيَّ فئات  ع��زل  ن�سبة  ارت��ف��اع  اإل 

وتهمي�سها اجتماعًيا. 

ة معوقات جهود دعم الدول اله�سَّ

حكًما  ه��ي  �سلطة  اأي  �سرعية  اإّن 

م�ستمدة ب�سكل مبا�سر من ا�ستجابتها 

دون  من  مواطنيها  جميع  ملتطلبات 

ا�ستثناء، وتلبية حاجاتهم من اخلدمات 

عملية  تكون  بهذا  العامة.  واملنافع 

االأم��ن  حالة  لبناء  مدخاًل  الدولة  بناء 

واال�ستقرار، اإال اأن دعم هذا التوجه يت�سم 

بال�سعوبة لعدة اأ�سباب اأبرزها:

�سيا�سية  عملية  هو  الدولة  بناء  اإن   -1

ت�ستغرق وقًتا طوياًل لت�سبح �ساملة.

جزًءا  احلرب  اأمراء  يكون  ما  عادة   -2

من الت�سوية ال�سيا�سية.

ب�سكل  ُتبنى  ال�سيا�سية  الت�سويات   -3

اأ�سا�سي على اتفاقيات تقا�سم ال�سلطة.

4- اأ�سحاب النفوذ بحكم االأمر الواقع 

يرف�سون جتاهلهم ب�سكل قطعي.

كيف ميكن تذليل معوقات جهود 

ة؟ دعم الدول اله�سَّ

ة اإل اأ�سحاب  يلجاأ �سكان الدول اله�سَّ

كزعماء  النظام،  خ��ارج  م��ن  النفوذ 

ورجال  حة  امل�سلَّ وامليلي�سيات  الع�سابات 

االأم��ان  على  احل�سول  �سبيل  يف  الدين، 

اأن  يفرت�ش  والتي  واحل��ق��وق،  واحلماية 

توؤمنها احلكومة. ومبا اأنه من ال�سعوبة 

مبكان تغيي هذا الواقع، اأواًل الأن اأمراء 

مكت�سباتهم  عن  يتنازلون  ال  احل��رب 

احلكومة  ق��درات  الأن  وثانًيا  ب�سهولة، 

غي كافية للحلول مكانهم، لذا فاإن 

ال  اأن  يجب  ة  اله�سَّ للدول  م  املقدَّ الدعم 

ُيثي ح�سا�سية قوى االأمر الواقع جتاهه.

اإ�سالح  هو  االجتاه  هذا  يف  الغيث  واأول 

اجلهازين الق�سائي واالأمني، مع االأخذ يف 

عني االعتبار ما ياأتي:

النظام  خ��ارج  من  النفوذ  اأ�سحاب   -1

ُي�سّكلون خطًرا، ولكّن خطرهم لي�ش 

داخل  ال�سركاء  من  العديد  من  اأك��رب 

النظام، مبعنى اأن اجلميع متوّرط ويجب 

احلذر واالحرتا�ش يف التعاطي معهم من 

دون ا�ستثناء.

الواقع  االأم��ر  مع  ف  التكيُّ �سرورة   -2

فالدعم  حتقيقه،  املنوي  الهدف  والتزام 

ب مهارات خا�سة  غي احلكومي يتطلَّ

تلك  ع��ن  خمتلفة  ب��اإج��راءات  وامل���رور 

بعة يف حال الدعم احلكومي. املتَّ

جيد،  ب�سكل  والواقع  احلالة  فهم   -3

والعمل �سمن االإطار الذي ال يثي غ�سب 

قوى االأمر الواقع.

يكون  عندما  اإال  التدخل  ع��دم   -4

التدخل مثمًرا وُي�سّكل قيمة م�سافة.

ة امل�ساعدة يف بناء قدرات الدول اله�سَّ

للدول  امل�ساعدة  ال��دويل  املجتمع  ُيقّدم 

��ة، ب��ه��دف ب��ن��اء ال��ق��درات التي  ال��ه�����سَّ

ومواجهة  ا�ستقرارها  تعزيز  يف  ت�ساعدها 

التحديات التي حتول بينها وبني حتقيق 

لرعاياها،  والرفاهية  واال�ستقرار  االأم��ن 

فتخرج بذلك من دائرة اله�سا�سة.

العون  الداعمة  اجلهات  تقدمي  ويعترب 

ن��زاع��ات  لتجّنب  و�سيلة  وامل�����س��اع��دة، 

ال��دويل.  التدّخل  ع��ن  وب��دي��اًل  ج��دي��دة، 

املنا�سب  املخرج  الو�سيلة  ه��ذه  ومُت��ّث��ل 

للحكومات التي لديها نية واإرادة �سادقة 

القدرات،  اإل  تفتقر  لكنها  لالإ�سالح 

اأن  يجب  ال��ق��درات  بناء  عملية  اأن  اإال 

ترتافق مع اإعادة بناء واإ�سالح على ثالثة 

اأ�سعدة:

1- الق�ساء.

2- حقوق االإن�سان.

االقت�سادية-  واحل��ال��ة  احلوكمة   -3

االجتماعية.
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القوة ال�سلبة ف�سلت

احلرب،  القاهرة  تفاهمات  اأنهت  لقد 

حرًبا  اأّج��ج��ت  اأن  لبثت  م��ا  ولكّنها 

الباب على  وفتحت  اإ�سرائيل  داخلية يف 

حول  كالعادة،  وا�سع،  جلدل  م�سراعيه 

واملعنوية،  امل��ادي��ة  وكلفتها  ج��دواه��ا 

وم�سروعيتها.  اأخالقيتها  حول  ولي�ش 

لنتيجة  االأدق  التو�سيف  يكون  ورمبا 

على  جاء  ما  يف  متمثاًل  احل��رب،  هذه 

الع�سكرية  اال�ستخبارات  قائد  ل�سان 

اأنها  اعترب  الذي  يادلني  عامو�ش  ال�سابق 

انتهت بنتيجة »تعادل ا�سرتاتيجي« بني 

وهذا  الفل�سطينية.  واملقاومة  اإ�سرائيل 

يعني بتعبي اآخر اأّن العقيدة الع�سكرية 

انقلبت  ق��د  التقليدية  االإ�سرائيلية 

ومنّفذيها،  مبتدعيها  روؤو�����ش  على 

وظ��ه��رت  عبثّيتها  ت��ب��ّي��ن��ت  ب��ع��دم��ا 

تلو  مرة  املتكّررة  ال�سلبية  تداعياتها 

املعار�سة  زعيم  اتهم  كذلك،  اأخ��رى. 

االإ�سرائيلية ورئي�ش حزب العمل اإ�سحاق 

هرتزوغ، احلكومة االإ�سرائيلية برئا�سة 

بنيامني نتانياهو، باأّنها »فقدت ر�سدها 

ال�سيا�سي ب�سورة مطلقة«، وباأنها »تفتح 

كل يوم جبهة مع دول �سديقة الإ�سرائيل 

يف العامل«.

قيامها  منذ  اإ�سرائيل  اعتمدت  لقد 

غي  ال�سلبة  القوة  ا�سرتاتيجية  على 

امل���ح���دودة وغ���ي امل��ن�����س��ب��ط��ة ل��ت��اأم��ني 

اآمن  كملجاأ  تزعم(،  )كما  وجودها 

اال�سرتاتيجية  ه��ذه  ومن�ساأ  لليهود. 

ال�سهيوين  واملنّظر  القائد  اأفكار  كان 

جابوتين�سكي  زئيف  املتطرف  الرو�سي 

العام  يف  ن�سره  مقال  يف  عنها  عرّب  الذي 

نحن   - احلديدي  »اجل��دار  بعنوان   1923

ترهيب  مبداأ  فيه  اأّك��د  وقد  والعرب«. 

ا،  خ�سو�سً والفل�سطينيني  عموًما  العرب 

باحلديد  وعيهم  وب��اح��ت��الل  ب��ال��ق��وة، 

بهذا  اإميانه  �سارون  اأرييل  طّبق   والنار. 

 101 الوحدة  تاأ�سي�سه  خالل  من  املبداأ، 

عملت  والتي  لها،  ا  رئي�سً ك��ان  التي 

ميكن  بالقوة  يتاأتى  ال  »ما  مبداأ  وفق 

القاعدة  وهذه  منها«.  باملزيد  حتقيقه 

قادة  تطبيقها  على  تناوب  االإجرامية 

وزير  بها  تباهى  وقد  كر  اإ�سرائيليون 

عرّب  الذي  يعلون  مو�سيه  احلايل  احلرب 

عن تاأييده لها )قبل اأن يطّبقها يف غزة 

و�سواها( يف كتابه »طريق طويلة طريق 

ق�سية«، حيث يتحدث عن »كّي وعي 

الفل�سطينيني وكل من ت�سّول له نف�سه 

مقاومة االحتالل«.

معلوم،  هو  القاعدة كما  ُمنيت هذه 

بعدما  لبنان،  ويف  غزة  يف  ذري��ع  بف�سل 

الرايات  تنتظر  وه��ي  اإ�سرائيل  يئ�ست 

مل  وه��ذا  ق��ط.  ترتفع  مل  التي  البي�ساء 

واأخ��ط��اء  خ��ل��ل  نتيجة  ف��ق��ط  ي��ك��ن 

ارتكبتها  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  تكتية 

يف  اجلي�ش  ارتكبها  كما  احلكومة 

هي  بل  للحرب،  باإدارتهما  ا�سرائيل 

واملواجهة  الت�سدي  ق��وى  �سرب  نتيجة 

من  وتعّلمهم  و�سمودهم  وت�سحياتهم، 

الوعي،  تراجع  من  وب��داًل  اأخطائهم. 

يزرع  جديد  وعي  ت�سّكل  بداية  ظهرت 

من  االأع���داء  قلوب  يف  واخل��وف  القلق 

اإل حالة  ال��وع��ي  ه��ذا  ت��ط��ّور  اإم��ك��ان 

ال�سعوب  م�ستوى  على  و�ساملة  عامة 

وزير  قال  ال�سعيد،  هذا  وعلى  العربية. 

احلرب االأ�سبق مو�سيه اأرن�ش يف مقال له 

»املدفع  معناه:  ما  هاآرت�ش  �سحيفة  يف 

اإمكان  موؤّكًدا عدم  ينفع«،  لوحده ال 

هذا  بالقوة.  »االإرهاب«  ي�سميه  ما  ردع 

بيني�ش  اأوفي  ال�سابق  الوزير  جعل  االأمر 

قيادة  اأزمة  وجود  عن  �سراحة  يك�سف 

م�ستع�سية يف اإ�سرائيل، حمّذًرا من تاأثي 

توايل احلروب عليها وعلى االإ�سرائيليني 

املقيمني وغي املقيمني.

ويف ال�سياق نف�سه، يعرتف املعّلق البارز 

اإيتان هابر، مدير  يف �سحيفة »هاآرت�ش« 

ديوان رئي�ش الوزراء الراحل ا�سحق رابني، 

اإ�سرائيلية  ح��روب  هناك  تعد  مل  باأنه 

بب�ساطة  تنتهي  ال��ك��ل��ف��ة  زه��ي��دة 

ق�سايا 

اإعداد: اإح�سان مرت�سىاإقليمية

باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية
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يح�سل  ما  غرار  على  القا�سية  ب�ال�سربة 

يف  هابر  واأو�سح  بوند.  جيم�ش  اأفالم  يف 

مقاله اأّن اإ�سرائيل لن ت�ستطيع اأن تقف 

 66 متاأهبة  اأ�سابعها  روؤو�ش  على  دائًما 

عاًما. ويدل هابر على اختالف اإ�سرائيل 

عقود  يف  عليه  كانت  عما  احلالية 

اإل  املهّمة  الرمزية  باالإ�سارة  ما�سية، 

هرب امل�ستوطنني من املناطق امللتهبة، 

بخالف اآبائهم يف احلروب املا�سية.

ح�سابات خمتلفة

»ك��ّي  نظرية  ارت���داد  ب��داي��ات  تظهر 

اأ�سحابها من  االإ�سرائيلية على  الوعي« 

خالل مطالبة الباحَثني يف معهد اأبحاث 

و�سلومو  �ستاين  �سمعون  القومي  االأم��ن 

بروم، ب�سرورة تغيي ال�سيا�سة االإ�سرائيلية، 

من  بداًل  ال�سراع  ت�سوية  نحو  وباالجتاه 

اإدارته. وهما يعتربان اأن »ن�سوب جوالت 

�سنوات  �ست  غ�سون  يف  متكّررة  حربية 

يدل على ف�سل املفهوم الذي وّجه �سيا�سة 

احلروب  اأن  ذلك  االآن«.  حتى  اإ�سرائيل 

تاأتي على  االإ�سرائيلية يف املنطقة باتت 

العبثية،  احل���روب  م��ن  دّوام���ة  �سكل 

تكري�ش  �سوى  �سيء،  اإل  تف�سي  ال  التي 

الكراهية وتنمية االأحقاد، ون�سر العنف 

االأو�سط.  ال�سرق  يف  والهيمنة  واالإك��راه 

ظهرت  الدولية،  العالقات  �سعيد  وعلى 

العدواين  ال�سلوك  هذا  �سوء  يف  اإ�سرائيل 

وهي  لل�سرعية،  فاقدة  متوّح�سة  كدولة 

كدولة  ر  املتح�سّ العامل  نظر  يف  �سقطت 

واالإعمار  االإن�سانية  احلياة  قيمة  تقّدر 

وال�سالم واحلّرية.

على هذا االأ�سا�ش تعي�ش اإ�سرائيل، على 

واحتكارها  الطاغية  قّوتها  الرغم من 

الكربى  الدول  و�سمانة  النووي  الت�سّلح 

كبية  م��ف��ارق��ات  وت��ف��ّوق��ه��ا،  الأمنها 

فهي  اجل��ي��وا���س��رتات��ي��ج��ي.  و�سعها  يف 

اأن  اإال  الع�سكرية،  الناحية  من  قوية 

وهي  م�سجعها،  يق�ّش  االأمني  الهاج�ش 

النواحي  من  كبي  ح��ّد  اإل  م�ستقرة 

واالجتماعية،  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 

اخل��وف  ع��ق��دة  م��ن  ت�سكو  اأن��ه��ا  اإال 

دولة  اأّنها  و�سحيح  امل�ستقبلي.  الوجودي 

دول  بعدة  الهزمية  اإحل��اق  ا�ستطاعت 

مل  اأّنها  اإال  واملفرق(،  )باجلملة  عربية 

تنجح يف واأد مقاومة احتاللها، واأخفقت 

يف تطبيع وجودها يف هذه املنطقة.

ب���اخ���ت�������س���ار، مي���ك���ن ت��ل��خ��ي�����ش 

االإ�سكالية البارزة هنا يف كون اإ�سرائيل 

وبالتايل  القوة،  مبحدودية  حمكومة 

دائًما  تعاين  وهي  االنت�سار.  مبحدودية 

مع  ال��ت��ع��اي�����ش  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  �سعف 

التناق�سات  ب�سبب  كاملة  انت�سارات 

التي تكتنف طبيعتها، فهل هي جمرد 

اأو دولة وظيفية؟ وهل  ودور،  اأم دولة  دولة، 

اأم دولة ليهود  هي دولة ملواطنيها اليهود 

يف  تعي�ش  دينية  دول��ة  هي  وهل  العامل؟ 

االأ�سطورة، اأم دولة علمانية/حداثية؟ ثم 

الدولة؟ وما �سكل  اأين تقف حدود هذه 

وب��ال��ت��ايل  حميطها؟  م��ع  ع��الق��ات��ه��ا 

التعاي�ش  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  ف��اإن 

ال�سلمي )بالن�سبة اليها( مع حميطها، 

ال�سيا�سية  حدودها  حتديد  اواًل  يفرت�ش 

امل�سند  وال��دور  واجلغرافية  والدميغرافية 

من  اخلروج  ثم  ومن  املنطقة.  يف  اإليها 

االأ�سطورة واالأوهام والنظريات املطلقة اإل 

الأن  والن�سبي،  الواقعي  التاريخ  جمريات 

اأنها  مبعنى  نقي�سها،  توّلد  االنت�سارات 

تفرزه  ما  ب�سبب  وجود  اأزمة  اإل  تتحول 

والنامية.  املتطورة  املقاومة  اأ�سكال  من 

ال�سراع  يكت�سب  االإط����ار،  ه��ذا  ويف 

فالوطن  مقّد�سة؛  مكانة  االأر���ش  على 

املنظور  وهذا  اأواًل  ياأتيان  الوطن  واأر���ش 

ح�ساباته،  يف  االأرج���ح  على  ي��اأخ��ذ،  ال 

اأو  وامل��ادي��ة  الب�سرية  املبا�سرة  اخل�سائر 

االإجنازات  حتقيق 

امللمو�سة، بقدر ما 

ح�سابه  يف  ي��اأخ��ذ 

ال������ق������درة ع��ل��ى 

مع  ال�سراع  اإدامة 

ال��ع��دو واإرب��اك��ه، 

وحت�����������س�����ي�����ل 

معنوية  اإجن���ازات 

م�����رتاك�����م�����ة، 

يحت�سب  بحيث 

ال�سمود واال�ستمرار 

يف ال��ك��ف��اح وال��ت�����س��دي، ك��اإجن��ازات 

اإل  بالن�سبة  اأما  ذاتها.  بحد  وانت�سارات 

ت�سحيات  عن  كناية  فهي  اخل�سائر، 

اأو زادت عن  واجبة، مهما عظم �ساأنها 

حّدها، بالقيا�ش مع االإجنازات املتحققة 

على م�ستوى نه�سة الوطن واالأّمة.

اإّن ح�سابات هيئات الرف�ش واملقاومة يف 

احل�سابات  عن  متاًما  تختلف  املنطقة 

تتعاي�ش  عندنا  فال�سعوب  االإ�سرائيلية؛ 

ب��ن��وع م��ن ال��ه��دوء واالط��م��ئ��ن��ان مع 

تاريخها العتيق واملغرو�ش يف هذه االأر�ش، 

ب��االإ���س��اف��ة  احل�����س��اري،  عمقها  وم���ع 

اأن  اإدراك��ه��ا  واإل  غالبية  كونها  اإل 

اآيلة  والعن�سرية  اال�ستعمارية  االأنظمة 

ما  ال��واق��ع  يف  وه��ذا  ال���زوال.  اإل  حتًما 

االإمالءات  ومقاومتها  ممانعتها  يغّذي 

بل��غ  مهم��ا  املتغطر�س��ة  االإ�سرائيلي��ة 

ثم��ن ذلك.
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الأوائل اإنتاًجا وت�صديًرا

�أّن  �إىل  »�ببسببيببري«  كببتبباب  يبب�ببسببر 

من  كل  يف  �زد�د  �لع�سكري  �لإنفاق 

�لأو�سط،  و�ل�سرق  �أوروبا  و�سرق  �أفريقيا 

�لنفط  �أ�سعار  �رتفاع  مع  بالتز�من 

 ،)2014 �لببعببام  منت�سف  )حببتببى 

�لنز�عات يف عدد من دول  و�ندلع 

��ستمر�ر  �أن  كما  �ملناطق.  هذه 

و�لعر�ق  �أوكر�نيا  يف  �لنز�عات 

و�سوريا و�ليمن وغرها من �لدول 

رفببع هببذ� �لإنببفبباق يف �لبببب2015 

و�سرفعه جمدًد� يف �مل�ستقبل.

و�وقيانيا،  �آ�سيا  قببارتببي  يف 

�إىل  �ل�سيني  �لع�سكري  �لإنفاق  �أّدى 

�أما  �لببب2014،  �لأرقببام عاملًيا خالل  زيببادة 

�لكاريبي  و�لبحر  �لالتينية  �أمركا  يف 

فقد ظّلت �لأرقام على ما كانت عليه 

تقريًبا يف �لب2013.

يف  �ل�سد�رة  مر�كز  �حتّلت  �لتي  �لدول 

وفق   2014 �لعام  خالل  �لأ�سلحة  توريد 

�لوليات  �لتو�يل:  على  هي  �لكتاب، 

�ل�سني،  رو�سيا،  �لأمببركببيببة،  �ملتحدة 

�لببدول  هببذه  وحتتكر  وفرن�سا.  �أملانيا، 

وحدها ما ن�سبته 73 �إىل 74% من قيمة 

�سادر�ت �لأ�سلحة يف �لعامل.

�لوليات  �إحتلت 

�ملتحدة �لأمركية �ملركز 

�لأ�سلحة  من  مبيعاتها  حجم  يف  �لأول 

وبزيادة  و2014   2010 بني  �ملمتدة  �لفرتة  يف 

 2010 �سبقت  �لتي  �خلم�س  �ل�سنو�ت  عن 

 %31 نحو  ح�ستها  وبلغت   ،%23 قدرها 

 94 �سملت  �لتي  �لأ�سلحة  مبيعات  من 

دولة. ح�سة دول �ل�سرق �لأو�سط من هذه 

وت�سدرت   ،%32 حو�يل  بلغت  �ملبيعات 

�مل�ستوردة  �لدول  ترتيب  �جلنوبية  كوريا 

�إجمالية  بح�سة  �لأمببركببي  لل�سالح 

بببلببغببت 

تببقببريببًبببا 

.%9

�أمبببببببببببا 

فقد  رو�سيا 

حبببافبببظبببت 

�لبببفبببرتة  يف 

على  نف�سها 

�لثاين  �ملببركببز 

�لت�سنيف  يف 

�لببعبباملببي لأكببر 

�لأ�سلحة  م�سدري 

�أنها �لببتببقببلببيببديببة  علًما   ،)%27(

�لأ�سلحة  من  �سادر�تها  حجم  رفعت 

عليه  كانت  مبا  مقارنة   %37 بن�سبة 

�أ�سلحة  رو�سيا  باعت  وقد  2005و2009.  بني 

ن�سيب  كان  �لعامل،  يف  دولببة   56 لنحو 

�لهند و�ل�سني و�جلز�ئر منها %60.

 )%6( �لثالث  �ملركز  يف  �ل�سني  وجاءت 

بعد  وفرن�سا،  �أملانيا  بقليل  متجاوزة 
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عميد متقاعد

درا�سات 

واأبحاث

جتارة الأ�سلحة يف العامل

دماء الفقراء 

اأموال يف ح�صابات الأقوياء

ي�صمل م�صطلح الإنفاق الع�صكري ما تنفقه الدولة على 

ال�صوؤون الع�صكرية، من اإن�صاء اجليو�ش والت�صنيع الع�صكري 

و�صراء العتاد والأ�صلحة واإقامة القواعد واملعاهد والن�صاءات 

واإجراء التجارب، اإىل تاأمني الرواتب والألب�صة والتدريب 

والتغذية والطبابة وغريها.

ووفق الكتاب ال�صنوي الذي ي�صدره معهد �صتوكهومل 

لبحوث ال�صالم »�صيربي«، بلغت ن�صبة الإنفاق 

الع�صكري العاملي يف العام 2014 نحو 1776 مليار 

دولر، اأي ما ميثل ن�صبة 2.3% من الدخل القومي 

العاملي، اأو 245 دولًرا لكل فرد على هذا الكوكب. 

اأما يف العام 2015 فقد حّقق هذا الرقم مزيًدا من 

الرتفاع مع احتدام العديد من النزاعات. 



�لفرتة  يف  �لتا�سعة  �ملرتبة  يف  كانت  �أن 

�ملمتدة بني 2005و 2009. فقد متكنت يف 

�ل�سنو�ت �خلم�س �لأخرة من رفع حجم 

 .%143 بن�سبة  �لأ�سلحة  من  �سادر�تها 

وجهة  �أن  �إىل  »�سيري«  كتاب  و�أ�سار 

ثلثي �سادر�ت �لأ�سلحة �ل�سينية كانت 

ثالث دول �آ�سيوية، هي باك�ستان )%41( 

فكانت  �لباقي  �أما  وبورما،  وبنغالد�س 

وجهته 18 دولة �أفريقية.

وحّلت �أملانيا يف �ملركز �لر�بع بعد �ل�سني 

)5% تقريًبا( بعد تر�جع حجم �سادر�تها 

بن�سبة  �ملذكورة  �لفرتة  يف  �لأ�سلحة  من 

.%43

�ملببركببز  يف  جببباءت  فببقببد  فرن�سا  �أمبببا 

�ل�سالح  مبب�ببسببّدري  قائمة  يف  �خلام�س 

�لكتاب،  ووفببق   ،%5 عن  تقل  بن�سبة 

�ملركز  فرن�سا  حتتّل  �أن  يفرت�س  كان 

�لعام  نهاية  يف  �سّلمت  �أنها  لو  �لثالث، 

طببر�ز  مببن  �ملببروحببيببات  حاملتي   2014

رو�سيا، لكنها جّمدت  �إىل  »مي�سرت�ل« 

�ل�سفقة على خلفية �لأزمة �لأوكر�نية 

وحظر ت�سدير �ل�سالح �إىل رو�سيا.

لل�سالح  �مل�ستوردة  �لدول  �إىل  وبالن�سبة 

�ملركز  يف  �ملغرب  حببّل  فقد  �لفرن�سي، 

وقد  �ل�سني )%14(.  و�أعقبته  �لأول )%18( 

�جلهود  �أن  �إىل  »�سيري«  كتاب  �أ�سار 

من  �سادر�تها  لزيادة  فرن�سا  بذلتها  �لتي 

�سفقة  مع  بالنجاح  تكّللت  �لأ�سلحة 

يف  �لقاهرة  مع  �أبرمتها  �لتي  �لت�سّلح 

�سباط 2015.

�ملتحدة  �لببوليببات  ك�سبت  وهببكببذ� 

 %74 نحو  وفرن�سا  و�أملانيا  و�ل�سني  ورو�سيا 

�لعامل، يف  �لأ�سلحة يف  من حجم جتارة 

ورو�سيا  �ملتحدة  �لوليات  تقّدمت  حني 

بفارق  �ملناف�سني  بقية  على   )%58(

كبر.

يف �ملح�سلة، �زد�د حجم جتارة �ل�سالح 

�لأخرة  �خلم�س  �ل�سنو�ت  يف  �لعامل  يف 

�لتي  �خلم�سية  مع  مقارنة   %16 بن�سبة 

�سبقتها )2005- 2009(.

اأكرب امل�صتوردين

�مل�ستوردة  �لببدول  قائمة  �لهند  ت�سّدرت 

ب�سر�ئها  و2014   2010 بني  ما  لالأ�سلحة 

كما  عاملًيا،  �ملباعة  �لأ�سلحة  من   %15

لل�سالح  �مل�ستوردة  �لدول  ترتيب  ت�سّدرت 

�لتي  �لأ�سلحة  من   %70 �إن  �إذ  �لرو�سي، 

كانت  �لفرتة  هببذه  خببالل  ��ستوردتها 

رو�سية. يف �ملقابل، �أظهرت در��سة �سابقة 

�أن  لالأبحاث،   IHS �سركة  عن  �سادرة 

تقّدمت  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 

م�ستورد  �أكببر  و�أ�سبحت  �لهند  على 

لالأ�سلحة يف �لعامل خالل �لعام 2014، و�أّن 

م�سرتيات �ل�سعودية من �لأ�سلحة ما بني 

وبن�سبة   ،%54 بن�سبة  �رتفعت  2013و2014 

�أكر خالل �لعام 2015.

اأرقام 2013

�لتي  �لر�سمية  �ملعطيات  �إىل  ��ستناًد� 

�إىل  لالأ�سلحة  �مل�سّدرة  �لببدول  تقّدمها 

�سادر�ت  »�سيري«  قّدر  �ملتحدة،  �لأمم 

لكّنه  دولر،  مليار   76 بنحو  �لأ�سلحة 

�أكر  هو  �ملبلغ  باأن  �عتقاده  �إىل  �أ�سار 

من هذ� �لرقم بكثر.

�أكر  قّدر �لكتاب عائد�ت  كذلك، 

وتببقببّدم  �لأ�ببسببلببحببة  تنتج  �سركة  مئة 

�خلدمات �لع�سكرية يف �لعامل )ما عد� 

�لعام  يف  دولر  مليار   402 بنحو  �ل�سني( 

2013، علًما �أن هذ� �لرقم يقّل بن�سبة %2 

عن مثيله يف �لعام 2012.

�مل�سّنعة  �لبب�ببسببركببات  خبب�ببس  مببا  يف 

�ملتحدة  �لببوليببات  حتتكر  لل�سالح، 

�ملئة  �ل�سركات  من   %38 �لأمركية 

)�أي  �لباقية  �لن�سبة   �أما  �لأكر عاملًيا، 

و�أملانيا  و�ل�سني  رو�سيا  فتتقا�سمها   )%62

وجنوب  و�إ�سر�ئيل  وبريطانيا  وفرن�سا 

�أفريقيا وغرها.

»لوكهيد  �ببسببركببات  �حببتببلببت  وقبببد 

و»جرن�ل  و»ريثون«   و»بوينغ«  مارتن« 

غببرومببان«  و»نببورثببروب  ديناميك�س« 

�لريطانية،  �إي«  �أي  و»بببي  �لأمركية 

�سد�رة قائمة »توب تن« كاأكرث ع�سر 

وحتقيًقا  لالأ�سلحة،  مبيًعا  �سركات 

�إذ جتاوزت قيمة   ،2013 �لعام  لالأرباح يف 

مبيعاتها 200 مليار دولر وبلغت �أرباحها 

�ل�سافية �أكرث من 20 مليار دولر.

جتارة الأ�صلحة: الأرباح والدماء...

تتم جتارة �ل�سالح فى �لعامل وفق ثالث 

مبا�سرة  �مل�سرتي،  �إىل  �ل�سانع  من  طرق: 

علني  وب�سكل  �آخببر،  طرف  بو��سطة  �أو 

متعارف  �لطريقتان  وهاتان  �سّري.  �أو 

عليهما بني �لدول، وهما �سمن �سرعية 

�لقانون �لتجاري و�لدويل، وترعاهما عقود 

و�سروط ما بني �لبائع و�مل�سرتي.

وغر  �سّرية  فهي  �لثالثة،  �لطريقة  �أما 

�أطر�ف  بني  وتتم  قانونية،  وغر  �سرعية 

من  �لدعم  لها  يتو�فر  حيث  �آخببريببن، 

مر�كز  �أو  �مل�سلحة  ذ�ت  �لببدول  بع�س 

�سناعة �لقر�ر، �أو �أجهزة �ملخابر�ت.

ويرى �آندرو فاين�ستاين، �ساحب كتاب 

جتارة  د�خل  من  نظرة   – �خلفي  �لعامل 

�ل�سالح  جتارة  �أن   ،)2012 )لندن  �ل�سالح 

تهيمن  �ل�سرعية(  وغببر  )�ل�سرعية 

�لدول  ملعظم  �خلارجية  �ل�سيا�سات  على 

غر  �لتجارة  و�أّن  له،  و�مل�سدرة  �ملنتجة 

�ل�سرعية حتتل حيًز� كبًر� يف �سادر�ت 

هذه �لدول و�سيا�ساتها مع �خلارج... وهو 

قّلة  متنح  �لأ�سلحة  جتارة  �أن  ي�سيف، 

�لوقت  يف  كبرة  �أرباًحا  �لأ�سخا�س  من 

�لذي تدّمر فيه حياة ماليني �لب�سر.

�لعالقات  يف  بعمق،  �لكتاب  ويبحث 

�لع�سكرية و�حلكومات  �ملوؤ�س�سات  بني 

و�أجهزة �ملخابر�ت يف بريطانيا و�لوليات 

دورها  �إىل  وي�سر  �لأمركية،  �ملتحدة 

كما  �لأ�سلحة،  جتببارة  منو  يف  جميًعا 

يبحث يف دور دول تو�سف بالر�ئدة يف جمال 

�لكيان  بينها  ومببن  �ل�سالح،  جتببارة 

يوّجه  كذلك  و�ل�سويد.  �لإ�سر�ئيلي 

يف  بامل�ساركة  �لتهام  �أ�سابع  �لكتاب 

درا�سات 

واأبحاث

�لعدد 52368
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ي�سفها  تنظيمات  نحو  �ل�سالح  جتببارة 

لكنه  �لببقبباعببدة،  ومنها  بببالإرهببابببيببة، 

�أجهزة  �لعديد من  لت�سمل  �لد�ئرة  ع  يو�سّ

ويتهمها  و�ل�سرقية،  �لغربية  �ملخابر�ت 

بال�سلوع )�ملبا�سر وغر �ملبا�سر( يف جتارة 

�لتوتر  �أماكن  �إىل  و�إي�سالها  �لأ�سلحة 

�لكتاب  ويك�سف  �حلببروب.  و�ساحات 

و�لأرببباح  �لأ�سلحة  جتببارة  خفايا  ا  �أي�سً

معاناة  ح�ساب  على  عنها  �لناجتة 

ماليني �لب�سر، كما يك�سف �أن كثًر� 

وهناك  هنا  ترفع  �لتي  �ل�سعار�ت  من 

�أحياًنا  تخفي  و�حلببّريببة،  �لعد�لة  با�سم 

�لأرببباح  على  �حل�سول  هو  ا  رئي�سً هدًفا 

بغ�س �لنظر عن �لنتائج.

�أن  �ل�سيا�سيني  �ملحّللني  بع�س  ويببرى 

وغر  )�ل�سرعية  �ل�سالح  جتببارة  جنبباح 

��ستمر�ر  �سبب  هو  و�زدهارها،  �ل�سرعية( 

�لعامل  يعانيها  �لتى  �لأزمبببات  معظم 

�سركات  من  كبرة  ن�سبة  �إّن  �ليوم. 

ت�سنيع �ل�سالح يف �لعامل تنفق مليار�ت 

�لبببببدولر�ت مببن �لببعببمببولت و�لببر�ببسبباوى 

و�سّناع  �مل�سوؤولني  ولكبار  للحّكام 

يف  ولكن  فقط،  دولها  يف  لي�س  �لقر�ر 

�إىل  ت�سل  �إّنها  بل  �لأخببرى،  �لدول  بع�س 

حّد دفع �لر�ساوى لتاأجيج �ل�سر�عات بني 

�لدول و�إ�سعال �حلروب �لأهلّية و�لنز�عات 

�لد�خلية، لت�سويق منتجاتها. 

املجّمعات الع�صكرية و�صناعة 

احلروب

يف مطلع �ستينيات �لقرن �ملا�سي )ومبا 

�لأمركي  �لرئي�س  حّذر  �لنبوءة(،  ي�سبه 

�لأ�سبق  دو�يت �إيزنهاور يف خطاب ود�عه 

�ملتنامي  �لببدور  من  �لأمركية،  لالأمة 

�ل�سناعة  لب»جمّمعات  �خلطر  و�لنفوذ 

 Military( �لأمركية«  �لع�سكرية 

ومببن   ،)Industrial Complex
�لدميقر�طية  م�ستقبل  على  �نعكا�سه 

�ملببتببحببدة، وعلى  �لببوليببات  و�لبب�ببسببالم يف 

مر�كز �لقر�ر فيها. و�عتر �أّن تد�عيات 

�ل�سيا�سات �خلارجية  ت�سمل  �لتاأثر  هذ� 

�لدولية  وعالقاتها  �ملتحدة  للوليات 

�لعهود  فاإن  وبالفعل  �لعامل.  يف  و�ل�سالم 

�أثبببببتببت �سّحة  �أعببقبببببت عببهببده،  �لببتببي 

حّذر  قد  �لأمببركببي  �لرئي�س  كببان  ما 

كثرة  و�أبحاث  در��سات  فهناك  منه. 

)�لعلنّية  �لوطيدة  �لعالقة  �ليوم  توؤّكد 

�ل�سناعة  جمّمعات  بني  ما  و�ل�سّرية( 

)�لبنتاغون(  �لدفاع  ووز�رة  �لع�سكرية 

�لكونغر�س  و�أع�ساء  �خلارجية  ووز�رة 

�لأمركي ووكالة �ملخابر�ت �ملركزّية. 

�ليوم  تنح�سر  ل  �لعالقة  هببذه  لكّن 

ميكن  بل  فقط،  �ملتحدة  �لوليات  يف 

�لكرى  �لدول  من  كرثة  على  �سحبها 

�ملجّمعات  هذه  مثل  لديها  تتو�فر  �لتي 

�لبع�س  ويببرى  �لع�سكرية.  �ل�سناعية 

يف  وقعت  �لتي  �حلببروب  من  كببرثة  �أن 

�أماكن متعددة من �لعامل �أو تلك �لتي 

جانب  يف  هي  حالًيا،  م�ستعرة  ز�لت  ما 

�لدولية  �ل�سيا�سات  نتيجة  منها  كبر 

وتو�طوؤ �أجهزة �ملخابر�ت �لعاملية �لغربية 

�ل�سالح  �سر�ء  ي�ستمر  وهكذ�  و�ل�سرقية. 

�ملتحاربة  �لدول  مو�رد  ��ستنز�ف  وي�ستمر 

�لأمو�ل  روؤو�س  وتنتقل  و�لب�سرّية،  �ملاّدية 

�إىل جيوب �لو�سطاء و�أمر�ء �حلروب و�لدول 

�رتفاًعا  فتنعك�س  لل�سالح،  �مل�سّنعة 

يتبع  ما  مع  �لأ�سلحة،  �سناعة  �سوق  يف 

وتخفي�س  للعمالة  طلب  مببن  ذلببك 

و�نتعا�س  للبطالة 

�لقبببتببب�بببسببباد،  يف 

عجلة  فببتببنببدفببع 

يف  و�لببرفبباه  �لنمو 

جمتمعات مقابل 

�زديببببببببباد �لببفببقببر 

و�لبطالة و�لدمار يف 

جمتمعات �أخرى.

هام�ش:

يببقببوم مببعببهببد �ببسببتببوكببهببومل �لبببدويل 

�لإنفاق  بتقدير   SIPRI �ل�سالم  لبحوث 

وت�ستند  �لبببدول،  ملختلف  �لع�سكري 

�لتي  تلك  �إىل  يقّدمها  �لتي  �لبيانات 

و�لتي  �لوطنية،  �حلكومات  تقّدمها 

�لوطنية  �ملببيببز�نببيببة  وثببائببق  تت�سّمن 

�لدفاع  بوز�رة  �لر�سمية �خلا�سة  و�لتقارير 

تن�سرها  �لتي  �لعامة  �ملالية  و�لإح�ساء�ت 

وز�رة �لدفاع و�لبنوك �ملركزية و�ملكاتب 

�لإح�سائية �لوطنية.

�لببدويل  �ستوكهومل  معهد  مقر  يقع 

وهو  �ل�سويد،  يف  حالًيا  �ل�سالم  لأبحاث 

من  للباحثني  فكرّية  ة  من�سّ يببقببّدم 

�ملعهد  هببذ�  ويببرتبببببط  �لبببدول.  خمتلف 

بالعديد من �ملعاهد �لدولية و�لإقليمية، 

نزع  ل�سوؤون  �ملتحدة  �لأمم  �إد�رة  مثل 

�ملتحدة  �لأمم  ومعهد   DDA �ل�سالح 

 ،UNIDIR �لبب�ببسببالح  نبببزع  لبببببحببوث 

�لكيميائية  �لأ�سلحة  حظر  ومنظمة 

للطاقة  �لدولية  و�لوكالة   ،OPCW
و�لتعاون  �لأمن  IAEA، ومنظمة  �لذرية 

�لأوروبية OSCE، ومنظمة حلف �سمال 

�لأوروبببي  و�لحتبباد   ،NATO �لأطل�سي 

.EU

املراجع:

- www.sipri.org/.../2015/..  

Stockholm International Peace 

Research Institute.

- https://arabic.rt.com/

- arabic.cnn.com/sipri-arms-

exports.

- www.sasapost.com/death-

industry-how-to-control-em...

- www.aljazeera.net/.../-لعامل�

.�خلفي-نظرة-من �لد�خل

- SIPRI Yearbook 2015: 

Armaments-Disarmament and 

International Security.

- alwafd.org/...جتارة-�ل�سالح.





التاأهيل اأوًل

دخل  �لذي  و�لده  جتربة  عن  م�سيفي  حّدثني 

�إىل �ل�سويد �آتًيا من ر�م �لله بعد رحلة طويلة مع �لقدر، 

�لأيام  هذه  �لنازحني  من  �ملوؤّلفة  �لألوف  تفعل  كما  و�ملعاناة، 

طلًبا لالأمن و�ل�ستقر�ر، و�لعد�لة �لجتماعّية... 

يف هذه �لبالد، ي�سيف، كان �لأفر�د و�لعائالت ي�سلون غالًبا 

ب�سورة غر �سرعّية، وكانت تتلّقفهم فوًر� �ل�سلطات �لأمنّية 

مدّققة،  ��ستجو�بات  ثم  �أوًل،  �لطبّية  �لفحو�سات  ة،  �ملخت�سّ

وتف�سيلّية على مدى يومني، �أو ثالثة �أيام، بحيث يكون لكل 

فرد ملف يحوي �أدق �لتفا�سيل.

بعدها ُينقل �جلميع �إىل »كمب« كبر يف �لأرياف، بعيًد� 

�أ�سبه بقرية �سغرة، تتو�فر  �إنه  من �لعا�سمة، و�ملدن �لكرى. 

و�لريا�سة، وكّل  و�لرتفيه،  و�لدر��سة،  �ل�سكن،  فيها مقومات 

مهمتهم  �خت�سا�سينّي،  �إ�سر�ف  حتت  يتّم  حتّرك  �أو  ن�ساط 

تاأهيل »�ملجتمع �لو�فد«، مبا يتالءم وثقافة �مل�سيف، وتقاليده، 

وخ�سائ�س �سعبه.

�إ�سمّية بالو�فدين  تت�سّلم �سلطات �لب»كمب« م�سبًقا لو�ئح 

�جلدد، من مفارز �لتحقيق يف �لعا�سمة، وتبادر على �لفور �إىل 

فرز �لعائالت عن �لأفر�د. وحت�سل كّل عائلة على منزل من 

�خل�سب �ملقّوى )�ملدّعم(، يتو�فق وحجم �أفر�دها، يف حني يح�سل 

�لأفر�د )كّل فتاة �أو �ساب( على غرفة، لكن مع »منتفعات« 

ويف  �حلمامات(.  �لطعام،  قاعة  )�ملطبخ،  م�سرتكة 

�لعامة،  بببالآد�ب  يتعلق  ما  يف  �سارمة  قو�عد  �ملقابل، 

و�لنظافة، و�لتقّيد باملو�عيد، و�لر�مج �لتاأهيلّية 

�ملعّدة باإتقان.

جيل  على  �أكببرث  و�لهتمام  �لرتكيز  ين�سّب 

كثرة  مغريات  مع  �ل�سباب،  وعن�سر  و�لأولد،  �لأطفال، 

و�لقو�عد  �حلببيبباة،  و�أ�سلوب  �أوًل،  �للغة  تعّلم  على  ت�سجع 

يف  �لت�سّرف  وكيفّية  و�لتقاليد،  و�لأعبببر�ف،  �لجتماعّية، 

�أمام  و�سيًعا  �ملجال  �إف�ساح  ذلك  وير�فق  �لعامة.  �لأماكن 

�لعقلّية،  وقدر�ته  ميوله،  وفق  كّل  �لخت�سا�سات،  متابعة 

يف  �لتعّمق  على  حتّث  �لتي  �ملحّفز�ت  من  �لكثر  وتقدمي 

�لدر��سات �لعليا. 

و�ل�سنتني،  �أ�سهر  �لع�سرة  �لتي تر�وح ما بني  �لتاأهيل  بعد فرتة 

�جلامعات،  �إىل  �ل�سباب  جديد.  من  »�لختياري«  �لفرز  يتم 

وفق  �لعائالت،  �خت�سا�سه.  وفق  كّل  �لعمل،  �أ�سو�ق  �إىل  �أو 

موؤهالتها، �إىل مناطق زر�عّية، �أو �سناعّية، وكّل من هو قادر 

ا. وي�ستثنى  على �لعمل عليه �أن ينتج، مبا يف ذلك �لن�ساء �أي�سً

�ملري�س، �أو �ملعّوق، �أو من جتاوز �ل�سّن �لقانونّية، هوؤلء ي�ستفيدون 

بقلم:

جورج علم

وجهة نظر
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الندماج.. وليلة راأ�ش ال�صنة!

تلّقيت  املا�صي  القرن  ت�صعينيات  مطلع 

)وزارة  ال�صويدّية  احلكومة  من  دعوة 

للم�صاركة  الهجرة(،  مديرية  اخلارجية- 

»التنوع  ح��ول  ن�صاطات  �صل�صلة  يف 

وكان  احل�صاري«،  واملخزون  الثقايف... 

الربامج  من  �صل�صلة  على  يومها  الرتكيز 

»اإنفتاح...  عنوان:  حتت  التثقيفّية 

وتنّوع«.

نحيل،  و�صيم  ب�صاب  املطار  يف  فوجئت 

طويل القامة، يتقن العربّية جيًدا، يتقّدم 

نحوي مرّحًبا، وبعد اأن عّرفني عن ا�صمه 

قال: »اأنا �صويدي، من اأ�صول فل�صطينّية، 

اأتوىّل حاليًّا رئا�صة ق�صم الدائرة الإعالمّية 

اخلارجية  وزارة  يف  اأو�صطّية  ال�صرق   –
ال�صويدّية، ومكّلف مبرافقتكم طوال فرتة الزيارة«.

والعرب،  بالدرو�ش،  غنّية  كانت  ع�صرة،  اأياًما  اأم�صيت 

الربنامج مكّثًفا، ما بني املحا�صرات،  واملكت�صبات املهنّية. كان 

املو�صيقّية  واحلفالت  واملتاحف،  الأثرّية،  الأماكن  وزيارات 

هذه  يل  و�صمحت  ال�صويدي.  للريف  وزيارتني  )كون�صرفاتوار( 

الإقامة الطويلة ن�صبيًّا اأن اأتعرف اأكرث على »ثقافة الندماج« ما 

بني اجلاليات الوافدة، واملجتمع ال�صويدي. 



توّفرها  من تقدميات عديدة 

يتو�فق  مبا  �لر�سمّية  �لدو�ئر 

و�حلياة �لكرمية و�لالئقة باملو�طن – �لإن�سان.

�أحد  �أّن  ذلببك  فقط،  �ملناحي  هببذه  عند  �لأمببور  تنتهي  ول 

�لببدول  بع�س  �إّن  �ببسببوؤ�ل،  على   � وردًّ يومها،  قببال  �ملحا�سرين، 

�ملعّمقة،  بالتحقيقات  فقط  تكتفي  ل  �ل�سكندينافّية، 

بل  �جلدد،  �لو�فدين  مع  �لتحّري  دو�ئر  جتريها  �لتي  و�ملكّثفة 

ي�سار �إىل �ل�ستفادة من �لبعثات �لدبلوما�سّية �ملنت�سرة يف �لعديد 

ا يف �ل�سرق �لأو�سط، �أو �لدول �لتي  من عو��سم دول �لعامل، خ�سو�سً

و�لفروع للعائالت  �لأ�سول  للتاأكد من  �لنزوح،  »ينبع« منها 

�ل�سكندينافّية  �لببدول  �أو  وجهتها،  �ل�سويد  �ختارت  �لتي 

�ملماثلة.

الزدواجّية.. خطيئة مميتة

مع  �ملو��سفات  متطابقة  �ل�سخ�سّية«  »�لكيمياء  كانت 

ع�ساء  �إىل  دعوتي  على  �سّجعه  ما  وهذ�  �ل�سياحي«،  »�لدليل 

خا�س يف �أحد �ملطاعم �لر�قية، وكانت �لدعوة حم�سورة ببع�س 

�ل�سفر�ء �لعرب، �إىل جانب دبلوما�سّيني �سويدّيني. و�سودف يومها 

�أن �ل�سفر �لفل�سطيني كان »عميد« �ل�سفر�ء �لعرب، كونه 

�لأقدم تعييًنا بني �أتر�به، يف �ل�سويد.

�لأكر  هي  �لفل�سطينّية  �جلالية  �أن  �لع�ساء  خالل  فهمت 

�ل�سيا�سي،  �سفوفها  من  خببرج  تنوًعا،  و�لأكببرث  )�آنبببذ�ك(، 

و�ملوّظف،  �جلامعة،  و�أ�ستاذ  و�ل�سحايف،  و�لطبيب،  و�ملحامي، 

ا �أن »�زدو�جّية �لولء«، خطيئة  و�سائق �لتك�سي. وفهمت �أي�سً

�أنك �سويدي قلًبا  �أن حتمل �جلن�سّية يعني  مميتة يف �ل�سويد. 

وقالًبا، طبًعا وتطّبًعا، ول جمال للمو�ربة، �أو �لت�سّنع، �أو �ملر�وغة، 

لأّن �أ�سلوب �حلياة هنا خمتلف، �لقانون هو �ل�سّيد، و�لنتظام 

ا �مل�سلحة �ل�سخ�سّية، و�لعامة. »هنا  �لعام يفر�سه �لقانون، و�أي�سً

ا للوطن، للمجتمع، للدولة، للموؤ�س�سات،  تكت�سب ولًء فطريًّ

مبقد�ر  نة  حم�سّ فهي  �ل�سخ�سّية،  �حلرّية  �أما  �لعام،  لالنتظام 

�حرت�مها للحريات �لعاّمة؟!«.

قال يل �أحد �ل�سفر�ء يومها: �إّن �جلاليات �لعربّية مل تاأِت �إىل 

هذه �لبالد لال�ستثمار �أو �ل�سرتز�ق، بقدر ما جاءت لالندماج، 

وبالتايل فهي ل متّثل حالة �جتماعّية موؤقتة، ولي�ست بجالية 

عابرة تبحث عن ثروة، �أو فر�س عمل، كما هي �حلال يف �خلليج 

من  �سويدّيني  مو�طنني  �إىل  بغالبيتهم  حتّولو�  �ّنهم  بل  مثاًل. 

�أ�سول عربّية، و�لآن هم �سويدّيون �أوًل، و�أخًر�، وتهّمهم م�سلحة 

�مل�ستويات.  وعلى جميع  و�ملجالت،  �مليادين،  �ل�سويد يف كّل 

وهذ� �لكالم ل هو للدعاية، ول لذّر �لرماد يف �لعيون، بل �إقر�ر 

نحن  تعنينا  وقناعة.  وجتربة  خرة  من  نابع  وو�قع  بحقيقة 

هنا، ك�سفر�ء عرب، ق�سّية فل�سطني، لكن �لغالبّية �ملتحّدرة 

لهم  تعني  قد  لي�ست كذلك،  وفل�سطينّية  �أ�سول عربّية  من 

فل�سطني �سيًئا من �ملا�سي، لكّن ولءهم لل�سويد �أوًل، وهذ� ما 

�ختره �ل�سويدّيون من �أ�سول جرمانّية �أ�سيلة، قبل �إبر�م �تفاق 

»�أو�سلو«، وخالله، وبعده... ولي�س يف �لأمر مر�وغة، �أو حماباة!

 - نف�سّية  حالة  على  يقت�سر  ل  هنا،  »�لنببدمبباج  ي�سيف: 

و�نعتاق  و�إر�دة،  وكفاية،  قناعة،  وليد  �ّنه  بل  �سيكولوجّية، 

على  وحما�سة  ب�سغف  و�لإقببد�م  ورو��سبه،  �ملا�سي،  من  كّلي 

و�سلوكياته  وخ�سائ�سه،  و�أمناطه،  �جلديدة،  بقو�لبه  �مل�ستقبل 

و�ل�سدق،  �لنفتاح،  حيث  و�أنظمته،  وقو�نينه،  �لجتماعّية، 

�ملتكئة  �ل�سريفة  و�ملناف�سة  و�لثقافة،  و�لعدل،  و�ل�سفافية، 

مكان  فال  و�لببقببدر�ت.  و�ملببوؤهببالت  �ل�سخ�سّية  �ملبادرة  على 

و�لر�سوة،  و�لو�ساطة،  و�لفئوّية،  و�لطائفّية،  للمذهبّية،  هنا 

مو�طن  �ل�سويد كّل  يف  و�لفو�سى.  و»�لت�سبيح«،  و»�لتف�سيخ«، 

خفر، وكل مو�طن يحظى باأنو�ع �ستى من �خلدمات، مقابل 

�لو�جبات و�للتز�مات...«.

اأوروبا اليوم

 – تن�سى  ل  �لتي   – �لرحلة  تلك  ذكببريببات  �أ�سرتجع  و�أنببا 

ودرو�سها، ومو�عظها، دّبت يف مفا�سلي �لنخوة، وق�سدت �سفارة 

�إحدى �لدول �ل�سكاندينافّية �ملعتمدة يف بروت، لأطرح بع�س 

»قو�عد  تغّرت  وهل  �ليوم،  �لو�قع  �ل�ست�ساحّية حول  �لأ�سئلة 

�لإحباط.  �لندماج«، فجاء �جلو�ب خمّيًبا، وعلى كثر من 

لأ�سباب  و�ملقاربات  �ملفاهيم  تغّرت  »لقد  حمببّدثببي:  يقول 

�أ�ستطيع �أن �أوجزها بالآتي:

اأوًل: مل يكن يف �لدول �ل�سكاندينافّية ما بات يعرف �ليوم 

�إّن هذ� �لنوع من �جلر�ئم دخيل على  بب»�جلرمية �ملنّظمة«. 

ثقافتنا ومعتقد�تنا، وتقاليد جمتمعاتنا. لقد دخلت مع �لو�فد 

�سّكل  ما  وهذ�  �أفريقيا،  من  �أو  �أو�سطّية،  �سرق  دول  من  �سو�ء 

جر�س �إنذ�ر للحّد من ظاهرة �للجوء.
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و�لتطّلعات  �لأهببد�ف  من  ا  كمًّ معه  يحمل  �لو�فد  �إن  ثانًيا: 

�ملغايرة متاًما ملا كان عليه �لو�سع يف �ل�سابق. غالبّية �لو�فدين 

ا  ت�سعى �إىل �لقرت�ن و�لزو�ج بهدف �حل�سول على �جلن�سّية ل حبًّ

بالندماج وفق مقت�سيات �لقو�نني، بل للتمتع باأو�سع �سبكة 

من �حلرّية و�لأمان للقيام باأعمال غالًبا ما تكون �حتيالّية، 

و�لد�ستور،  �لقانون،  ح�ساب  على  �ل�سريع  �لك�سب  بهدف 

لكرثة  فردّية،  تعد  مل  �حلببالت  هذه  ومثل  �لعام،  و�ل�سلوك 

�ملرّوجني، و�ملدمنني على �سلوكياتها �لفو�سوّية.

�إىل  حتببولببت  �أوروبببببا  جتببتبباح  �لببتببي  �لببنببزوح  مببوجببة  �إّن  ثالًثا: 

�لدول، لكن مع �سحنات  �لعديد من  »ت�سونامي« يطال رذ�ذه 

يف  ��سطر�ب  �إىل  �أدى  ما  وهذ�  �لتوح�س«،  »ثقافة  من  �إ�سافية 

و�سيا�سّية،  �أمنية،  لتحّولت  بد�ية  �لأوروبي قد يكون  �ملجتمع 

و�قت�سادّية، و�جتماعّية خمتلفة ل نعرف �سيًئا عن تد�عياتها 

�أّن  ن�سمع  مل  �لقريب  �لأم�س  حتى  �أنه  و�لدليل  �مل�ستقبلّية. 

مو�طًنا ��سكاندينافًيا من �أ�سول عربّية �أو �أفريقّية قد قام بخلل 

ولكن  �لفردّية،  �حلو�دث  بع�س  حت�سل  كانت  كبر.  �أمني 

�أو  �إلينا �مل�ستجد�ت �ل�سابقة خًر� عن حز�م نا�سف،  مل حتمل 

�نتحاري، �أو »د�ع�سي«، �أو »�ساريل �إيبدو!«. �لآن، �لو�سع خمتلف 

– بكل �سر�حة – هناك قلق، هناك رعب، ونظر�ت مغايرة 
�أو كانت مالحمه �سرق  �إن كانت �سحنته �سمر�ء،  �إىل �لآخر 

�أو�سطّية، �إنها نظر�ت مل تكن �سائعة من ذي قبل!«. 

ليلة راأ�ش ال�صنة

لقد هّزت �أحد�ث ليلة ر�أ�س �ل�سنة يف مدينة كولونيا �لأملانّية، 

�أوروبا يف �ل�سميم، عندما �تهمت �ل�سرطة عدًد� من �ملهاجرين 

بالتحّر�س و�ل�سرقة و�لغت�ساب. و�ملوؤ�سف �أن ردود �لفعل �لعربّية 

كانت نوًعا من قلب �ل�سفاه، وعدم �لكرت�ث، فيما ن�سطت 

�ل�سحافة �لعربّية للبحث عن جذور »�ملوؤ�مرة« �سد �ملهاجرين 

يف د�ئرة �ل�سرطة!.

بع�س  لجببىء.  مليون   1.2 �ملا�سي  �لعام  يف  �أملانيا  �إحت�سنت 

الون  �ملد�فعني عن �إجر�ميات ر�أ�س �ل�سنة قال: �ملتحّر�سون و�لن�سّ

يف كولونيا ن�سبة �سئيلة ل ت�ستحق كل هذ� �ل�سجيج. كان 

ينق�س �لقول �أن بنات كولونيا �سبايا وهّن �ملخطئات، فلماذ� 

خرجن �إىل �لحتفال؟!.

�آجنيال مركيل  �لأملانّية  �مل�ست�سارة  �أي حال، مل تغ�س  على 

�لطرف، مل يهناأ لها بال ليلة ر�أ�س �ل�سنة، عندما دخل عليها 

�سبيحة  كولونيا؛  يف  ح�سل  ما  ليبّلغها  �خلا�س،  م�ست�سارها 

�ليوم �لتايل دعت كبار م�ساعديها �إىل �جتماع مغلق، وكان 

ليلة  �لو�فدين«، وحتى ل تتكرر  �لعمل »لتدجني  �ل�سوؤ�ل، ما 

كولونيا يف مناطق �أملانّية �أخرى؟!...

مل  �لنزوح  �خلطر،  ناقو�س  دّقببت  �لأوروببببي  �لحتبباد  مفو�سّية 

�إمنا  �لأوروبببي،  �لعام  �لر�أي  قامو�س  �لإرهاب فقط يف  يعني  يعد 

على  �ل�سوت  طرح  �لعمل؟  ما  و�ألو�نه.  �سنوفه  بكل  �لإجببر�م 

�لدول �ل�سكاندينافّية، �ملطلوب �لتعاون لتاأهيل �لو�فدين قبل 

�حلديث عن �لندماج.

حتّديات اأمام الحتاد

�لأوروبي ر�هًنا مع  تتعاطى دول �لحتاد 

حتديات ثالثة:

�ليوم  عببمببوًمببا  �أوروبببببا  تبحث  الأول: 

�لتي  كتلك  �ندماجّية  �سيا�سة  عن 

طويلة،  عقود  ومنذ  �ل�سويد،  �عتمدتها 

�سبيل  �إىل  تهتد  مل  �لآن  لغاية  ولكنها 

��ستثمرت  �لأوروبّية  �لأنظمة  لأّن  لذلك، 

�ل�سرق  يف  �ملتفاقم  �لإرهببباب  يف  طوياًل 

ما�سًيا  �ل�سويد  �أن  حببني  يف  �لأو�ببسببط، 

��ستثمرت  م�ستقباًل(  )ورمبببا  وحا�سًر�، 

يف �لقانون، ول �سيء غر �لقانون و�لعد�لة 

�لجببتببمبباعببّيببة. خببرجببت هبببذه �لببدولببة 

�خلليج  �أمببو�ل  �إىل  تلك،  �أو  �لأوروبببيببة، 

لت�سّغل  �لببدولر�ت  من  �ملليار�ت  مبئات  �سفقات  عن  تبحث 

�لنتفا�سات  تدعم  �أّنها  ذلك  يف  حجتها  �أ�سلحتها،  م�سانع 

�حلرّية  �سعوبها  تببدرك  كي  تلك  �أو  �لعربّية  �لدولة  هذه  يف 

تلك  خرجت  وقد  �لقت�سادية؟!  و�لبحبوحة  و�لدميوقر�طّية 

�لدولة �لأوروبّية، �أو مثيالتها، لت�ستثمر يف �أنهر �لدماء و�لدموع، 

�ملتلّونة،  �ملخادعة  �لّر�قة  �ل�سعار�ت  من  مظّلة  حتت  ود�ئًما 

�لوطنّية  �ملعار�سات  دعم  �حل�سر،  ل  �لذكر  �سبيل  على  منها 

�ملعتدلة يف هذه �لدولة �ملنتف�سة، �أو تلك، فيما �ل�سالح يتدفق، 

و�لعنف ي�ست�سري، و�حلقد يتمادى، و�لدمار تّت�سع د�ئرته...

�لأبو�ب  و�ملزيد من  لفتح �حلدود،  �أوروبا  �لبابا فرن�سي�س  يدعو 
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�لنازحني  �ألوف  �أمام  و�لنو�فذ 

�لببو�فببديببن مببن �لببعببر�ق، من 

�لأمنية  �لدو�ئر  تلهث  فيما  وليبيا...  و�ليمن،  ولبنان،  �سوريا، 

�لأبببو�ب،  لإقفال  و�لقت�سادّية  و�ل�ستخبار�تّية،  و�ل�سيا�سّية، 

ول  يكفي«،  ر�هًنا  »�ملوجود  لأّن  �لنغالق،  حتى  و�لنو�فذ، 

على  �لهائمني  �لنازحني  ماليني  من  �ملزيد  �أوروببببا  حتتاج 

وجوههم. تبحث �أوروبا �ليوم عن �لأحزمة �لنا�سفة، و�ل�سيار�ت 

حاويات  يف  �مللب�س  كحبات  �ملوزعة  و�ملتفجر�ت  �ملفخخة، 

ا  �لقطار�ت، و�أماكن �لتجمع. �لندماج عندها ي�سّكل حتديًّ

ا، هناك جمتمع جديد و�فد، قد �أ�سبح و�قًعا، ما �لعمل؟! جديًّ

الثاين: كانت �أوروبا م�سغولة باأدب �سك�سبر، ومبادىء �لثورة 

�لتا�سع  �لقرن  وعمالقة  مونتي�سكيو،  ونظريات  �لفرن�سّية، 

برو�ئع  �ليوم  من�سغلة  �إنها  �لع�سرين...  �لقرن  ومطلع  ع�سر، 

�إىل  يوًما  ديغول  �سارل  و»�أبو �جلماجم«... ذهب  »�أبو حثالة«، 

�أوروبا �لعظيمة، فيما ذهب  �أ�سا�سات  �أملانيا لُر�سي مع قادتها 

�ل�سنوية  �لذكرى  ليحيي  �لكبر  �جلامع  �إىل  هولند  فرن�سو� 

لب»جمزرة �ساريل �إيبدو!«...

ولندن،  وبون،  وبروك�سيل،  باري�س،  جامعات  يف  �مل�ست�سرقون 

�لأ�سيل  مكّونني:  بني  �لف�سل  عو�مل  عن  يبحثون  وجنيف 

و�لدخيل، وعن عو�زل �لتفرقة بني ح�سارتني، �لأوىل �نفتاحّية 

منطق  هناك  �لآخببر...  �سد  �نغالقّية  و�لثانية  �لآخببر،  على 

لهوؤلء  مكان  »ل  �لأوروبّية  �ملجتمعات  يجتاح  بد�أ  عن�سري 

�لتحّدي  �إنه  �ل�سبيل لتخطي ذلك؟!...  يف �سفوفنا؟!«، كيف 

و�خلببلببو�ت،  و�لببنببدو�ت،  �لجتماعات،  على  نف�سه  �لفار�س 

�أجوبة مقنعة، وجو�مع  �أوروبا بحًثا عن  �لتي متالأ  و�ملوؤمتر�ت 

م�سرتكة!

الثالث: �إكت�سفت �أوروبا، ولو متاأخرة، باأّن �لإرهاب مل يعد �آفة 

و�جتماعّية،  و�سيا�سّية،  وثقافّية،  �أمنّية،  �آفة  �إنه  فقط،  �أمنّية 

و�قت�سادّية، و�أخالقّية، وجمتمعّية.

حاولت �أن متّكن �أذرعتها، و�أن تطّور �لع�سا، و�لهر�وة، ومدفع 

�ملياه، و�لقنبلة �مل�سيلة للدموع، لكن تبنّي لها باأّن �ل�ستقر�ر 

خّطة  من  بّد  ول  �لقمع،  طريق  عن  فقط  فر�سه  ميكن  ل 

و�سعها مو�سع  �لأوروبّية جمتمعة يف  �لدول  ت�سارك  متكاملة 

�لتنفيذ، وب�سورة متكافئة.

�أر�دت �آجنيال مركيل �إحياء �قت�ساديات �لريف �لأملاين عن 

طريق ��ستقد�م �ل�سو�عد �لفتية �ل�سابة من �لنازحني، وجنحت 

و��ستناًد�  بعد،  ما  يف  لها  تبنّي  لكن  بعيد،  حّد  �إىل  ذلك  يف 

يف  باأن  ��ستخبار�تّية،  تقارير  �إىل 

موقوتة«  ب�سرّية  »قنابل  �أملانيا 

قد تنفجر يف �أي ظرف موؤ�ٍت، و�أّن 

�لطبع ما ز�ل �أقوى من �لتطبع، 

يفر�س  ببببد�أ  �لببو�فببد  و�ملببجببتببمببع 

�ملقيم،  �ملجتمع  على  ثقافته 

»ت�سغل  �لتي  �حلبببو�دث  وببببد�أت 

�ل�سنة  ر�أ�س  ليلة  �أحد�ث  �لبال«، 

كانت  كببولببونببيببا،  مببديببنببة  يف 

�أخطر من مزحة �سمجة!.

�لفرن�سي  �لببرئببيبب�ببس  يبببببحببث 

م�سامني  يف  هببولنببد  فببر�نبب�ببسببو� 

�لتقارير �ل�سرّية، فيقر�أ �أن »�ساريل 

�إيبدو« لن تنتهي ف�سوًل بعد، وما 

خمططات  من  �لإرهابيني  عند 

معّدة للتنفيذ هو �أدهى، هنالك 

من  كي�س  �لآخببر.  من  �خلوف  من  �لهلع،  من  د�ئمة  حالة 

ني�س  قطار  �أعاد  �لأوىل،  �لدرجة  يف  مقعد  على  مو�سوع  �لورق 

�ل�سريع �إىل قاعدته بعد ن�سف �ساعة من �لنطالق، ليكت�سف 

�ملحققون باأنه كان فارًغا �إّل من �أور�ق �ل�سندوي�س!.

ن�سف  قبل  �حلل  وجدت  �ل�سويد  لالندماج؟  �ل�سبيل  كيف 

قرن من �لزمن، �لآن لديها �لبد�ئل �حلديثة �لكفيلة باإحد�ث 

�حليلة،  تنق�سها  ل  �أوروبببا  �جلو�نب.  ماأمون  �سل�س  �ندماج 

ا �سر�ع حمموم حول  �أوروبا حاليًّ �لإر�دة. يف  بل  �لفتيلة«،  و»ل 

�أف�سليتني: بني من يريد �ل�ستمر�ر يف �ل�ستثمار بالإرهاب على 

يّللي  »�لباب  يقول:  من  وبني  وتد�عياته،  �لنزوح  من  �لرغم 

بيجي مّنو ريح... �سّدو و�سرتيح؟!«. 

من  �ملزيد  با�ستقبال  يطالب  فاتيكاين  بابا  �ليوم  �أوروبببا  يف 

�لنازحني، ويف �أوروبا �ليوم من يجيبه مت�سائاًل: لأّي فائدة؟ و�أين 

هي قو�عد �لندماج؟!... 

�إ�ساألو� �ل�سويد!...





حتت ال�سوء

اإعداد:

املقدم الركن ظافر مراد

�لعدد 60368

الالجئون 

يف لبنان

وقائع 

وتداعيات

تدّفق  اإ�صكالية  تطرح 

ال�صوريني  ال��الج��ئ��ني 

اللبنانية،  الأرا�صي  اإىل 

حول  عديدة  ت�صاوؤلت 

ق��ان��ون��ي��ة وج��وده��م 

امل�صروعة  وحقوقهم 

الذي  البلد  يف  كالجئني 

ا  واأي�صً اإل��ي��ه،  يلجاأون 

الدولة  واجبات  حتديد 

الكثري  م��ع  جت��اه��ه��م 

الإن�صانية  الق�صايا  من 

الوا�صحة  غري  والقانونية 

يف جمتمعنا.

اإتفاقية الالجئني العاملية

يف  �لعاملية  �لالجئني  �تفاقية  �سدرت 

�لعام  بروتوكول  و�أعقبها   ،1951 �لعام 

�أن  بالذكر  و�جلدير  لها؛  �لتابع   1967

�لوثيقتني  هاتني  على  يوّقع  مل  لبنان 

بلد  يف  وحقوقهم  بالالجئني  �ملتعّلقتني 

�أي  من  متحّرر  فاإنه  وبالتايل  �للجوء، 

�أّن  �إل  كالجئني،  جتاههم  �لتز�مات 

ذلك ل يحّرره من �لتز�مه �لقانون �لدويل 

�لت�سريعات  خمالفة  وعببدم  و�لإن�ساين، 

�لإن�سان  حتمي  �لتي  �لدولية  و�لأعببر�ف 

�مل�ستوى  من  �لأدنى  �حلد  تاأمني  وتفر�س 

�حلياتي له من قبل �أي �سلطة قائمة.

لل�سوريني  �للبنانية  �لببدولببة  تببقببّدم 

�ملدنيني �ملوجودين على �أر��سيها جميع 

ت�سمح  ما  وفق  و�لت�سهيالت  �مل�ساعد�ت 

هذ�  يف  تتعاون  وهببي  �لإمببكببانببات،  به 

�ملجال مع �ملنّظمات و�لهيئات �لدولية.

ي�صتحق  الذي  هو  ومن  الالجىء  هو  من   •
حقوق الالجىء؟ 

- �إّنه �سخ�س يوجد خارج بلد جن�سيته 

�أو بلد �إقامته �ملعتادة، نتيجة خوفه من 

�لتعّر�س لال�سطهاد لأ�سباب عن�سرية، �أو 

دينية، �أو قومية، �أو �جتماعية، �أو ب�سبب 

ل  فهو  وبالتايل  �سيا�سي،  ر�أي  �عتناق 

�أو ل يريد  ي�ستطيع ب�سبب ذلك �خلوف، 

�لعودة  �أو  �لبلد  �أن ي�ستظّل بحماية ذلك 

�إليه. 

الفرق بني الالجىء والنازح؟ • ما هو 
يغادر  �لببذي  �ل�سخ�س  هو  �لببالجببىء   -

�لنازح  �أما  �إليه،  �لذي ينتمي  �لبلد  حدود 

مكان  �إىل  ينتقل  �لببذي  �ل�سخ�س  فهو 

د�خل حدود  يبقى  ولكنه  �إقامة جديد، 

�أر��سي دولته. 

اأن يكون لجًئا؟ با�صتطاعة اجلندي  • هل 
- �لالجىء هو �سخ�س مدين، و�لأ�سخا�س 

�أن�سطة  �مل�ساركة يف  ي�ستمّرون يف  �لذين 

حق  منحهم  ميكن  ل  ع�سكرية، 

�للجوء.

حق  يطلب  اأن  الإرهابي  ي�صتطيع  هل   •
اللجوء؟

تثبت  �لببذي  �ل�سخ�س  ي�ستطيع  ل   -

�إرهابية  �أعببمببال  يف  �مل�ساركة  عليه 

ويف  بلد،  �أي  �ىل  �للجوء  حق  يطلب  �أن 

حال منح حق �لإقامة يف بلد ما، يبقى 

مطلوًبا للعد�لة.

اعتبارات اأخرى

على  تطلق  �لببالجببىء  �سفة  �إن   -1

�ل�سخ�س نف�سه ووحده فقط، ول ي�ستطيع 

�أفببر�د  مببن  لأي  �ل�سفة  هببذه  مينح  �أن 

عائلته �أو �أقربائه.

تببقببع عببلببى عبباتببق �حلببكببومببات   -2

م�سوؤولية  �أ�سا�سي،  ب�سكل  �مل�سيفة، 

بعني  �لأخببذ  ويجب  �لالجئني،  حماية 

�إىل  �لعودة  على  �إرغامهم  عدم  �لعتبار 

�إذ� كان �خلطر على حياتهم  بالدهم 

باختيار  �حلببق  ولببهببوؤلء  قائًما،  يببز�ل  ل 

�آخر  بلد  �إىل  �لنتقال  �أو  �لطوعية  �لعودة 

�إذ� تو�فرت لهم �لفر�سة. 

يدخلون  �لذين  �لأ�سخا�س  يعتر   -3

�أي بلد،  �أر��سي  �إىل  بطريقة غر قانونية 

ا �إذ� ما تو�فرت لديهم �أ�سباب  لجئني �أي�سً

�للجوء. 

4- تعتر �لبلد�ن �لب 139 �لتى وّقعت على 

�أحكام  تنفيذ  ملزمة   ،1951 �تفاقية 

هذه �لتفاقية. 

�ملوّقعة  �لببدول  جميع  على  يجب   -5

�لالجئني،  �تفاقية  على  �ملوّقعة  وغر 

�حلماية  مبعاير  ك  �لتم�سّ تلتزم  �أن 

�لقانون  من  جزًء�  تعتر  �لتي  �لأ�سا�سية 

�لدويل �لعام.

�لأ�سخا�س  �لتفاقية  ت�سمل هذه  ل   -6

�لإن�سانية،  �سد  جر�ئم  �رتكبو�  �لذين 

�أو جر�ئم ج�سيمة غر  �أو جر�ئم حرب، 

�سيا�سية خارج بلد �للجوء.

تاريخ اللجوء اإىل لبنان

تاريخه  مببر�حببل  يف  لبنان  ��ستقبل 

�لالجئني،  من  كبًر�  عببدًد�  �حلديث 

جببو�ر  يف  جغر�فًيا  يقع  لكونه  لي�س 

وحروب،  �أزمببات  �أ�سابتها  �لتي  �لبلد�ن 

ا لوجود نقاط جذب �أخرى ترتبط  بل �أي�سً
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ونظامه  موقعه،  بخ�سائ�س 

�لفردية  و�حلببريببة  �ل�سيا�سي 

تركيبته  �إىل  �إ�سافة  فيه، 

�لببدميببوغببر�فببيببة �ملببتببنببّوعببة، 

�لالجئني  دفعات  بببد�أت  وقد 

منذ  لبببببنببان  �إىل  بببالببدخببول 

وعلى  �لأوىل  �لعاملية  �حلببرب 

�ل�سكل �لآتي: 

�لببعببام 1915  �لأرمبببن، مببن   _

�ملجتمع  يف  �ندجمو�   :1940 �لعام  حتى 

مو�طنني  لحببًقببا  و�أ�ببسبببببحببو�  �للبناين 

بحو�ىل  عددهم  يقّدر  حالًيا  لبنانيني. 

كتلتهم  تتمركز  �سخ�س  �ألببف   234

�لب�سرية �لأكر يف منطقة برج حمود.

�لعام 1948 حتى  �لفل�سطينيون، من   _

لجئني  موجة  �أول  دخلت   :1970 �لعام 

بعد �أحد�ث 1948 وقّدر عددهم بب100 �ألف 

 ،1967 �لعام  حرب  بعد  و�لثانية  �سخ�س، 

و�آخر موجة جاءت من خميم �لرموك يف 

�سوريا بعد �لأحد�ث �لأخرة �لتي ح�سلت 

هناك. وقد �أ�سبح عدد �لالجئني حالًيا 

�ألف فل�سطيني،   450 �لأونرو�  وفق م�سادر 

وهناك تقدير�ت �أخرى تفيد باأن عددهم 

يفوق �لب500 �ألف �سخ�س.

_ �لعر�قيون، من �لعام 2003 حتى �لعام 

يف  �حلببرب  بعد  لبنان  �ىل  دخلو�   :2008

�لعر�ق، وقد و�سل عددهم �ىل 50 �ألًفا ثم 

 10 حو�ىل  حالًيا  لي�سبح  تدريجًيا  تدنى 

�آلف �سخ�س. 

�لعام  حتى   2011 �لعام  من  �ل�سوريون،   _

20014: بتاريخ 3 ني�سان 2014، مّت ت�سجيل 

�لببنببازح �لبب�ببسببوري �لببرقببم مببلببيببون، ووفببق 

�إح�سائيات �لأمم �ملتحدة، يبلغ عددهم 

و�سبعني  ومئة  )مليوًنا   1.170.000 حالًيا 

�حلكومة  عببن  قببر�ر  �سدر  وقببد  �لببًفببا(، 

بعد  �سوري  �أي  ت�سجيل  بعدم  �للبنانية 

تاريخ 2015/1/1. 

�ل�سوريني  �للبنانية  �حلكومة  تعتر 

�ملببدنببيببني �ملببوجببوديببن عببلببى �لأر��بببسبببي 

وذلك  لجئني،  ولي�سو�  نازحني  �للبنانية 

لعدة �أ�سباب:

جتري  �سوريا  يف  �لأليمة  �لأحد�ث  �إن   -

�لأر��سي  كل  على  ولي�س  �أجببز�ء  على 

من  �لكثر  هناك  وبالتايل  �ل�سورية، 

ل�ستقبالهم  �ل�ساحلة  �لآمنة  �لأماكن 

د�خل حدود دولتهم.

- �إن هذه �لأحد�ث هي �أحد�ث مرحلية 

ومن �ملفرت�س �أن يعود �لو�سع �إىل طبيعته 

بعد حني، بعك�س ما ح�سل يف فل�سطني 

�ملحتلة.

التداعيات

• �إّن تد�عيات بقاء �لنازحني �ل�سوريني 
�ستكون  �لطويل  �ملببدى  على  لبنان  يف 

�لجتماعية  �مل�ستويات  على  كارثية 

و�لقت�سادية و�لدميغر�فية و�لأمنية، نظًر� 

�إىل �سغر م�ساحة لبنان و�رتفاع كثافته 

�لن�سب  بني  من  تعتر  �لتي  �ل�سّكانية 

�ل�ست �لأعلى يف �لعامل. ولذلك تتحا�سى 

�حلكومة �للبنانية منح �ل�سوريني �سفة 

�لالجئني كي ل ينالو� حق �إقامة د�ئمة 

على �لأر��سي �للبنانية.

لبنان  �سكان  ثلث  �أ�ببسبببببح  لقد   •
من  وربعهم  و�لنازحني،  �لالجئني  من 

�ل�سوريني، ويف هذ� �خل�سو�س، قال �ملفو�س 

�لالجئني  ل�سوؤون  �ملتحدة  لالأمم  �ل�سامي 

مليون  تدّفق  »�إّن  غوتري�س:  �أنطونيو 

لجئ على �أي بلد هو �أمر هائل، ولكن 

�سعوبات  يعاين  �سغر  بلد  �ىل  بالن�سبة 

مذهل«.  �أمببر  فهو  كلبنان،  د�خلية 

و�أ�ساف: لقد �أظهر �ل�سعب �للبناين �سخاًء 

ملفًتا، ولكّن �للبنانيني يجدون �سعوبة 

ي�ست�سيف  �لو�سع.  مببع  �لتكّيف  يف 

يف  �لالجئني  من  كثافة  �أكببر  لبنان 

�ل�سماح  ميكننا  ول  �حلديث،  �لتاريخ 

بتحّمله هذ� �لعبء مبفرده.

• هناك 170 �ألف لبناين تاأّثرو� �قت�سادًيا 
�ألف  و200  �لفقر،  خط  حتت  و�أ�سبحو� 

�أ�سبحو� عدميي  �أو  فر�س عملهم  فقدو� 

�ليد  ومناف�سة  �لبطالة  ب�سبب  �لإنتاجية 

�لعاملة �ل�سورية لهم.

ب�سكل  �لببتببلببّوث  ن�سبة  �رتببفبباع   •
و�لأنهار  �جلوفية  و�ملياه  �لأر�س  يف  كبر 

�لقريبة  �ملناطق  يف  ا  خ�سو�سً و�ل�سو�قي، 

من جتّمعات �لالجئني �ل�سوريني.

)كهرباء  للمو�رد  كبر  ��ستهالك   •
مببادي  مقابببل  �أي  دون  مببن  ومببيبباه( 

للدولببة.

• �زدياد ن�سبة �جلرمية )�سرقات، قتل، 
دعارة...(. 

• ح�سول �أحد�ث �أمنية و�أعمال �إرهابية 
وزعزعت  �ملدنيني  رّوعبببت  وتببفببجببر�ت 

�ل�ستقر�ر �لد�خلي.



وقفة وفاء

اإعداد:

ليال �صقر الفحل

�لعدد 62368

نادي الروتاري بريوت 

�صنرت يكّرم اأبناء 

الع�صكريني ال�صهداء 

يف النادي الع�صكري املركزي

برعاية قائد اجلي�ش 

العماد جان قهوجي ممّثاًل 

بالعميد الركن البحري 

نزيه اجلبيلي، اأقام »نادي 

روتاري بريوت �صنرت« 

حفاًل ترفيهًيا يف النادي 

الع�صكري - املنارة، دعا 

اإليه عائالت الع�صكريني 

ال�صهداء. 

نحن واأنتم

��ستهّل �حلفل بالن�سيد �لوطني �للبناين، 

�لتي  �لدين  �سري  �إلهام  �ل�سيدة  فكلمة 

�سكرت قيادة �جلي�س وكّل من �ساهم 

�أبناء  جتاه  �ملمّيزة  �للفتة  هذه  �إجناح  يف 

�لع�سكريني �ل�سهد�ء... 

بروت  �لروتاري  »نادي  رئي�سة  �ألقت  ثّم 

كلمتها،  ر�سامني  منى  �ل�سيدة  �سنرت« 

�ل�سعوب  مببر�آة  �جلي�س  �أّن  �عترت  وقد 

و�لأوطان، رمز �لعّزة و�لكر�مة وتاج لبنان، 

�لنفو�س  تخ�سع  �أبطال  بن�سال  منّوهة 

�أمام ذكر�هم وتتمّجد �حل�سار�ت وت�سمد 

ببطولتهم �أمام �لأعد�ء. و�أ�سافت: »نحن 

�لكرمية،  �ملوؤ�س�سة  تلك  �أبناء  و�أنتم 

�للبناين، بكم  �لوطني  موؤ�س�سة �جلي�س 

نر�سم �لغد �لذي ر�سمته �أيدي �أبطالنا �لتي 

جبيننا،  �لطاهر  دمائهم  باأحمر  لّونت 

ليظّل جبيننا عالًيا وليبقى فينا عنفو�ن 

ل ُيرهبه تطّفل عدو«.

كلمة قيادة اجلي�ش

�جلبيلي  �لركن  �لعميد  �ألقى  بببدوره، 

فيها:  جبباء  وقببد  �جلي�س،  قائد  كلمة 

»كما تتو�سط �لأرزة علم �لبالد، كذلك 

�ل�سهد�ء و�أفر�د عائالتهم يرتّبعون د�ئًما 

�لوفاء  �إّنه  �لع�سكرية.  �ملوؤ�س�سة  قلب  يف 

�لذي ميّثل �أحد �أقانيم �سعار هذه �ملوؤ�س�سة، 

�لوفاء  �إّنه  و�لت�سحية.  �ل�سرف  جانب  �إىل 

مذبح  على  �لطاهرة  �أرو�حهم  بذلو�  ملن 

�ل�سابرة،  �ملحت�سبة  ولعائالتهم  �لوطن، 

تلك �لتي كان قدرها �أن تخو�س غمار 

�ملعاناة وت�سر على �ل�سد�ئد، ر��سية قانعة 

وتهون  �ملهج  لبنان ترخ�س  �سبيل  �أنه يف 

�لت�سحيات«.

�ل�سعب  مبحبة  فخورون  »�إننا  و�أ�ساف: 

�لرغم  فعلى  حولنا،  وبالتفافه  �للبناين 



من كرثة �لأعباء �مللقاة على كاهله، 

ومن تفاقم �لأزمات �ملعي�سية �لتي حتيط 

للتعبر  و�سيلة  �أو  منا�سبة  يهمل  ل  به، 

ت�سامنه مع �جلي�س وعن عاطفته  عن 

�إمياًنا  �سهد�ئه،  عائالت  جتاه  �لنبيلة 

ودماء  بي�ساء  �أيبباٍد  من  للجي�س  مبا  منه 

قانية على �متد�د �مل�سرة �لوطنية، ومبا 

�لو�سف  تتخطى  معاٍن  من  لل�سهادة 

جمعية  هي  وها  �لعبادة.  من  وتقرتب 

»نادي روتاري بروت �سنرت«، �لتي �ختارت 

�جلي�س،  �سهد�ء  عائالت  تكرمي  �ليوم 

�لإنبب�ببسبباين  �لببعببمببل  يف  �ملببثببال  تعطينا 

و�لت�سامن مع جي�س �لوطن«.

�لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  »�إن  وتببابببع: 

و�جلببمببعببيببات �لأهبببلبببيبببة و�لببهببيببئببات 

�لجتماعية و�ملوؤ�س�سات �لوطنية، يف لقاء 

مًعا  نو�جه  �ل�سهد�ء.  عائالت  مع  د�ئم 

متابعة  نحو  �لآفاق  ونفتح  �حلياة  �أعباء 

�لغد،  �إ�سر�قات  على  و�لإطاللة  �لن�ساط 

�ل�سهادة،  معاين  ��ستمر�ر  لهم  نوؤّكد 

من  بالدنا  تو�جه  �لتي  �مل�ساعب  و�إّن 

لها  �لت�سدي  ميكن  ل  حني،  �إىل  حني 

و�إّن  �لر�سالة،  و�لتز�م  و�جلببر�أة  بالإقد�م  �إل 

�سّكل  قد  �مليامني،  �سهد�وؤنا  فعله  ما 

خ�سبة �خلال�س، �لتي بو��سطتها متكّنا 

من حماية �لوطن و�حلفاظ على وحدته 

و�سيادته و��ستقالله«.

وختم قائاًل: »با�سم قائد �جلي�س �لعماد 

�ل�سهد�ء  عائالت  �أحّيي  قهوجي،  جان 

�ل�سكر  بخال�س  و�أتببوّجببه  فبببرًد�،  فبببرًد� 

روتبباري  »نبببادي  جمعية  �إىل  و�لمببتببنببان 

بروت �سنرت« على بادرتها جتاه �ملوؤ�س�سة 

و�إذ�  �سهد�ئها.  وعببائببالت  �لع�سكرية 

كان �سالحنا هو �لبندقية للدفاع عن 

�لوجوه  جمال  هو  ف�سالحكم  لبنان، 

�مل�ستب�سرة بالغد، و�لقلوب �لبي�ساء �لناب�سة 

�لله  وّفقكم  �لطيبة.  و�مل�ساعر  باخلر 

و�لجتماعية  �لإن�سانية  جهودكم  يف 

و�أنتم بخر، ع�ستم،  �ملميزة، وكل عام 

عا�س �جلي�س، عا�س لبنان«.

درع وورد

�لعميد  ت�سّلم  �لقيادة،  كلمة  بعد 

من  تكرميًيا  درًعببا  �جلبيلي  �لركن 

نادي �لروتاري بروت �سنرت، فيما ت�سّلمت 

مديرة �لعالقات �لعامة يف �لنادي �ل�سيدة 

ثروت علوّية باقة ورد قّدمها �أبناء �سهد�ء 

�ملوؤ�س�سة  علوية  �سكرت  وقد  �جلي�س. 

�أمببام  �ملجال  �أتبباحببت  �لتي  �لع�سكرية 

كما  �ل�سهد�ء،  �أبناء  لتكرمي  �لنادي 

هذه  �إمتام  يف  �ساعد  من  كّل  �سكرت 

�لفرح  دون معنى  يج�سّ �خلطوة جتاه من 

�لنهار  هذ�  جناح  �أّن  معترة  �حلقيقي، 

بحّد  للنادي  و�سرف  تكرمي  �لرتفيهي 

ذ�ته.

وبعد �لن�ساطات �لرتفيهية �لتي ��ستمتع 

�أبناء �لع�سكريني �ل�سهد�ء، ت�سّلمو�  بها 

�لغد�ء  تناول  �إىل  دعيو�  ثّم  هد�ياهببم، 

مببن  قالبببني  بقطببع  �نتهببى  �لببذي 

�حللببوى.
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وم�سرة  غادير،  لبلدة  �مل�سّرف  �لتاريخ  يف  جتّلى  لطاملا  �لببذي 

ويف  �لعاقوري  �سبحي  �ل�سهيد  �ملقدم  موؤ�س�سة  �أبنائها. كما يف 

وجوهكم جميًعا �أيها �مل�ساركون يف �أي 

�ل�سهد�ء  �عتز�ًز� مباآثر  به  ن�ساط نحتفل 

�أو مبنا�سبة وطنية �أو دعًما للجي�س«.

وتابع: »�إننا نتطّلع بكثر من �لعرفان 

�لتي  �لجتماعية  �لهيئات  �إىل  و�لتقدير 

�لتو��سل مع موؤ�س�سة  �لدور �لأبرز يف  توؤدي 

�لهمم  وجتّدد  و�لوفاء،  و�لت�سحية  �ل�سرف 

�سبيل  يف  و�لت�سحية  �لبذل  ملتابعة طريق 

يف  �إليه  نحتاج  ما  �أكببرث  وهببذ�  �لوطن. 

ظّل �لظروف �ل�سعبة �لتي متّر بها �لبالد 

يف  كله  ذلك  وما  �جتاه.  كّل  من  بنا  حتيط  �لتي  و�لأخطار 

وحدتنا  �سون  على  وقدرتنا  لإر�دتنا  �سارم  �ختبار  �إّل  �لنهاية 

�لوطنية، وحماية �إجناز�ت �سعبنا«.

وتوّجه �إىل �ل�سهيد �لبطل بالقول: »ها هو �لوطن �لذي �فتديته 

باأغلى ما لديك، يزد�د �سالبة يف مو�جهة �لتحّديات، وها هو 

�جلي�س �لذي وهبته ربيع �لعمر وزهر �ل�سباب يزد�د قوة ومناعة 

ا وتاريًخا وح�سارة،  � بهذ� �لوطن، �سعًبا و�أر�سً يف وجه �ملرتّب�سني �سرًّ

�لأبر�ر نهًر� جارًفا ينت�سر  ��ستحالت دماوؤك ودماء رفاقك  فقد 

�ملجرمني،  �لإرهابيني  م�ساجع  ويق�ّس  �لباطل،  وميحق  للحق 

�أي وقت من �لأوقات  �أن لبنان لن يكون يف  ويعلن على �ملالأ 

�ساحة للطامعني و�لغادرين ...«.

و�سكر �لعميد بو عماد �ملطر�ن عند�ري على ح�سوره وموؤ�س�سة 

�ملقدم �ل�سهيد عاقوري، و�لقيمني على �لحتفال، متمّنًيا لهم 

�ملزيد من �لعطاء و�لتقّدم يف خدمة �لوطن و�ملجتمع.

�ملقدم  مركز  �فتتاح  مت  �لقّد��س،  مر��سم  من  �لنتهاء  وبعد 

�ل�سهيد �لعاقوري يف رعية مار فوقا - غادير، �لكائن يف �لطابق 

يحوطه  عند�ري  �ملطر�ن  وقّدم  �لرعية،  كني�سة  من  �ل�سفلي 

لل�سيدة  تكرميية  درًعا  �مل�ساركني،  و�سائر  عماد  بو  �لعميد 

لوحببة  عن  �ل�ستارة  �إز�حببة  بعد  �ل�سهيد  �أرملة  �لعاقوري  ليا 

تذكاريببة با�سمه.

وقفة وفاء

اإعداد:

با�صكال معّو�ش بو مارون

�لعدد 64368

قدا�ش لراحة نف�ش 

املقدم العاقوري 

ومركز با�صمه

يعاونه  العنداري  نبيل  اأنطوان  املطران  تراأ�ش 

املقّدم  نف�ش  لراحة  ا  قّدا�صً �صّلوم  جوزف  الأب 

كني�صة  يف  العاقوري،  �صبحي  ال�صهيد  املغوار 

بو  عماد  العميد  ح�صور  يف  غادير،   - فوقا  مار 

عماد ممثاًل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، 

ورفاق ال�صهيد، وعائلته، وجمع من امل�صّلني. 

املقّدم  با�صم  مركز  افتتاح  القّدا�ش  اأعقب  وقد 

ال�صهيد.

تخّلل �لقّد��س عظة للمطر�ن �لعند�ري، �أّكد فيها �أن �ل�سهد�ء 

هم درع �لوطن و�سياجه. وقال ن�سكر �لرب على ح�سور �إخوتنا 

وي�سقطون  علينا  ي�سهرون  �لذين  �لأمنية،  و�لقوى  �جلي�س  يف 

�سهد�َء، ليكونو� للوطن درًعا و�سياًجا. و�أ�ساف: نحن يف تذكار 

�لأبر�ر و�ل�سّديقني، نذكر كل �لذين عا�سو� حياة �لّر و�أظهرو� 

�ملقّدم �سبحي  �ملاأ�سوف عليه  و�إذ كّنا نذكر  �لله  وجه رحمة 

ذكر�ه  تخّلد  �أن  �أر�دت  �لتي  �لعائلة  قلب  يف  فالأنه  �لعاقوري، 

��سمه يف  �أقيمت على  �لتي  �ملوؤ�س�سة  رفاقه يف �جلي�س، ويف  مع 

تقوم  �لتي  �خلببدمببات 

�لتقدميات  يف  بها، 

�لببتببي تببنببهبب�ببس بببهببا، 

�أن  على  تدّل  وكلها 

�لجتماعي  �لببعببمببل 

�لب�سري  �لببوجببه  هببو 

�لببذي  �لرحمة  لعمل 

نقوم  �أن  �لرب  يو�سينا 

به، و�إننا ن�ساأل �لله �أن 

يحمي جي�سنا �لبا�سل 

وعائالتنا ووطننا، و�أن يجمع �لقلوب.

»با�سم  فيها:  قال  كلمة  �جلي�س  قائد  ممّثل  �ألقى  بببدوره، 

�أحييكم عائلة لبنانية و�حدة ت�ستظّل  �لعماد جان قهوجي 

علم �لبالد، وتندفع �إىل �ساحات �خلر و�لعطاء، لتقّدم �لكثر 

من �أجل ر�حة �لغر، كما من �أجل ��ستقر�ر وطن ل تالم�س 

ذهبه �لأخ�سر �ملنت�سر فوق تالله ورو�بيه، �إل �ل�سحابات �لبي�س 

و�لثلوج �لنا�سعة و�لن�سور �ل�ساخمة«.

ز�هًر� مبا طر�أ عليه  �ملركز  �أرى هذ�  �أنني  و�أ�ساف: »�سحيح 

وو�سع  �لببذوق  نقاوة  منها  ن�ستخل�س  و�إ�سافات  جتهيز�ت  من 

ا عامًر�  �لعطاء و�لهتمام مبتطّلبات �ل�سباب، �إل �أنني �أر�ه �أي�سً

لكل  خالله  ومن  �لعاقوري،  �سبحي  �ل�سهيد  للمقّدم  بالوفاء 

�لت�سامن  هذ�  �لوطن.  وبالت�سامن مع جي�س  �جلي�س،  �سهد�ء 
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... ومزيد 

من الفرح

يف ن�صاطات 

موؤ�ص�صة العاقوري

احتفالت موؤ�ص�صة العاقوري 

الفرح  حملت  والتي  بالأعياد 

مناطق  يف  ال�صهداء  اأولد  اإىل 

خمتلفة، ا�صتمرت اإىل ما بعد 

مطلع العام اجلديد...

رعى  رياق �جلوية،  قاعدة  يف 

جان  �لعماد  �جلي�س  قببائببد 

بالعميد  ممببثبباًل  قهوجي 

�لبببطبببّيبببار روجبببيبببه �حلببلببو 

�حتفاًل لأولد �لع�سكريني 

و�أولد  �لبقاع  يف  �ل�سهد�ء 

�لببقبباعببدة،  ع�سكريي 

تببخببّلببلببتببه نبب�ببسبباطببات 

هد�يا  وتوزيع  ترفيهية 

وكوكتيل، يف ح�سور 

رئببيبب�ببسببة �ملببوؤ�ببسبب�ببسببة 

و�أع�سائها.

يف نهاية �لحتفال 

قائد  ممببّثببل  قبببّدم 

�جلي�س كتاب �سكر 

حاملني  �لقاعدة  �لأولد  غادر  فيما  �ملوؤ�س�سة،  لرئي�سة  ودرًعا 

�لعيد يف قلوبهم �ل�سغرة، بعد يوم من �لفرح و�ملفاجاآت.

ا، �جتمع �أولد �لع�سكريني  ويف قاعدة �لقليعات �جلوّية �أي�سً

�لقاعدة،  ع�سكريي  و�أولد  �ل�سمال  حمافظة  يف  �ل�سهد�ء 

مع  بالتعاون  �حتفاًل  �أقامت  �لتي  �ملوؤ�س�سة  من  بدعوة 

جمعية نورث ر�يدر، ويف ح�سور قائد �لقاعدة �لعميد �لطيار 

قهوجي،  جان  �لعماد  �جلي�س  قائد  ممثاًل  �سقر  عبدو 

�خلدمة  يف  �لع�سكريني  وعببائببالت  �ل�سهد�ء  و�أهبببايل 

�لفعلية.

لهم  ومتّنى  باجلميع  رّحببب  �سقر  �لطّيار  �لعميد 

و�جلمعية  �لعاقوري  موؤ�س�سة  �ساكًر�  جميدة  �أعياًد� 

على �ملبادرة �لنبيلة، �أما �لأولد فكانت لهم ح�سة 

كبرة من �لبهجة و�لفرح و�لهد�يا.

كذلك، لّبى �أولد �لع�سكريني �ل�سهد�ء، ولل�سنة 

�لثالثة على �لتو�يل، دعوة �ل�سيدين حبيب وجهاد 

�سلوم )�ساحبي مطعم �جلبل- �لريج- طريق مار 

�سربل(، بالتن�سيق و�لتعاون مع موؤ�س�سة �لعاقوري، 

يف  وذلك  هد�يا،  توزيع  تخلله  غد�ء  حفل  �إىل 

ممثاًل  �خلببوري  هببادي  �لركن  �لعميد  ح�سور 

�لعماد قهوجي قائد �جلي�س.

�لركن  �لعميد  قببّدم  �حلببفببل،  ختام  ويف 

من  لكل  �لتذكارية  �جلي�س  درع  �خلوري 

�سّلوم،  و�ل�سيدين  �لعاقوري  �ل�سيدة 

�ملقّدم  عائلة  �إىل  �سكر  وكتاب 

�ل�سهيد ملحم �أ�سعد.





االفتتاح

ا�ستهّل العميد الإداري اأب� �سرحال امل�ؤمتر 

بكلمة القيادة، منّ�ًها بالعالقة املتينة 

الطبي  واجل�سم  الع�سكرية  الطبابة  بني 

املدين، وحتّدث عن اأهمية هذه البطاقة، 

ومّما جاء يف كلمته:

»يف اإطار برنامج امل�ؤمترات الطبية التي 

تنّظمها الطبابة الع�سكرية يف اجلي�ش، 

هذا  ياأتي  فيها،  ت�سارك  التي  تلك  اأو 

قيادة  م�سي  جديد  من  لي�ؤّكد  امل�ؤمتر 

الع�سكرية  الطبابة  تط�ير  يف  اجلي�ش 

القطاع  ل��ه��ذا  مل��ا  �سعيد،  ك��ّل  على 

احلي�ي من دور حم�ري يف تثبيت دعائم 

�سة على ركائز �سلبة، والإ�سهام يف  امل�ؤ�سّ

ظّل  ل�سّيما يف  ال�طنية،  دعم مهّماتها 

بال�طن  التي حتيط  والتحديات  الأخطار 

من كل جانب.

اأيها احل�س�ر الكرمي،

القت�سادية  ال��ظ��روف  اأّن  يف  �سك  ل 

البالد  عانتها  التي  ال�سعبة  وال�سيا�سية 

على  �سلًبا  انعك�ست  ق��د  ت���زال،  ول 

قدرة  على  وبالتايل  اجلي�ش،  اإمكانات 

الطبابة الع�سكرية على ت�فري احلاجات 

األف   350 عن  يزيد  ملا  الالزمة  ال�سحية 

فرٍد من الع�سكريني وعائالتهم، الذين 

من  وا�سعة  �سريحة  بدورهم  ي�سّكل�ن 

ال�اقع  ه��ذا  اأن  اإّل  اللبناين.  املجتمع 

م�ا�سلة  عن  حلظة  يثننا  مل  ال�سعب، 

جه�دنا وابتكار احلل�ل املمكنة لت�فري 

تلك احلاجات، �س�اء من خالل تفعيل 

الطبية،  الع�سكرية  ال��ك���ادر  عمل 

وتر�سيد الإنفاق وح�سن الإدارة والتنظيم، 

و�سراء الأدوية والتجهيزات الطبية باأ�سعار 

ال�ثيق  التعاون  خالل  من  اأو  خمّف�سة، 

مع ال�زارات املعنية يف الدولة، واجلامعات 

وامل�ؤ�س�سات الطبية 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وق��د 

ه���ذا  يف  مل�����س��ن��ا 

الإط�������ار جت���اوًب���ا 

ك���ب���رًيا، ي���ؤّك��د 

اإرادة التعاون، وروح 

ال�طني  الت�سامن 

بني  والإن�������س���اين 

اجلميع.

اأي���ه���ا احل�����س���ر 

الكرمي،

هذا  يف  ن��رى  اإننا 

يعقد  الذي  امل�ؤمتر 

الي�م حتت عن�ان: اعتماد بطاقة تلقيح 

م�ّحدة يف اجلي�ش، خط�ة ملّحة وحاجة 

واأن هذه امل�ساألة تطال  ا  اأ�سا�سية، خ�س��سً

مناعًة،  الأقّل  الذين هم  العمر،  �سغار 

لالأمرا�ش  عر�سة  الأك���ر  وب��ال��ت��ايل 

ارتفاع  مع  انت�ساًرا  تزداد  التي  والأوبئة 

ن�سبة التل�ث يف لبنان ب�سكٍل خطري.

كما اأّنه بات من ال�سروري و�سع جدول 

واأن���اع��ه��ا،  اللقاحات  مل�اعيد  م���ّح��د 

ين�سجم من جهة، مع التط�رات الطبية 

املعا�سر،  عاملنا  ي�سهدها  التي  الهائلة 

ومن جهة اأخرى، يكفل ت�حيد املبادئ 

اأطباء  يعتمدها  التي  املختلفة  واملعايري 

وذلك  امل�ؤ�س�سة،  يف  العامل�ن  الأط��ف��ال 

طبية  م��دار���ش  اإىل  انتمائهم  ب�سبب 

اإىل  الأحيان  بع�ش  يف  ي�ؤّدي  ما  متنّ�عة، 

م�ساكل، اأو نق�ش اأو ثغرات يف املعاجلة.

اإعداد: ندين البلعة خريالله

ليال �صقر الفحل

تقدميات 

وخدمات
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الطبابة  برئي�س  ممثاًل  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

الع�صكرية العميد االإداري مي�صال اأبو �صرحال، نّظمت الطبابة الع�صكرية 

موؤمتًرا طبًيا حول اعتماد اجلي�س بطاقة موّحدة خا�صة بتلقيح االأطفال. 

الثاين  كانون   22( مونرو   - املركزي  الع�صكري  الفندق  يف  املوؤمتر  عقد 

2016(، وح�صره عدد كبري من ال�صباط االأطباء وعنا�صر الكوادر الطبية 

�صني ب�صحة االأطفال و�صيادلة  العاملة يف اجلي�س، اإىل جانب اأطباء متخ�صّ

وممّر�صني من خمتلف امل�صت�صفيات واملوؤ�ص�صات الطبية اللبنانية.

فرع الأطفال يف �سعٍي م�ستمّر اإىل التطّور

اعتماد بطاقة تلقيح موّحدة يف اجلي�س



اجلي�ش،  قائد  العماد  با�سم  ختاًما 

ح�س�ركم  لكم  واأ�سكر  بكم  اأرّحب 

هذا  اإقامة  يف  الفاعلة  وم�ساهمتكم 

امل�ؤمتر.

لر�سالة  وحماًة  للجي�ش،  اأ�سدقاء  دمتم 

الطب التي ائتمنتم عليها، وكنتم لها 

خري خمل�سني«.

جديد فرع االأطفال

امل�ست�سفى  يف  الأط��ف��ال  ف��رع  رئي�ش 

الدكت�ر  ال��رائ��د  امل��رك��زي  الع�سكري 

�سكر  مداخلًة  األقى  ا�سماعيل،  علي 

لرعايته  اجلي�ش  قائد  العماد  بدايتها  يف 

بالطبابة  اهتمامه  اإىل  م�سرًيا  امل�ؤمتر، 

الع�سكرية ودعمها ورعايتها. و�سّدد على 

ملناق�سة  فقط  لي�ش  امل�ؤمتر  هذا  اأهمية 

اجلي�ش،  يف  امل�حدة  اللقاحات  بطاقة 

التط�رات  اآخ��ر  على  لل�ق�ف  ا  اأي�سً بل 

جمال  يف  العاملية  العلمية  والت��سيات 

يف  تطبيقها  واإمكان  الأطفال  تلقيح 

طريقة  اأف�سل  اإىل  للت��سل  �سعًيا  لبنان، 

الأطفال  لتلقيح 

اجل����ي���������ش.  يف 

اعترب  ك��ذل��ك، 

امل�����ؤمت����ر ف��ر���س��ة 

لأط��ب��اء الأط��ف��ال 

مع  امل��ت��ع��اق��دي��ن 

اجل����ي���������ش م��ن 

املناطق  خمتلف 

ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة، 

والت�ا�سل  للتعارف 

وامل�������س���ارك���ة يف 

النقا�ش.

ثم �سرح واقع اخلدمات الطبية لالأطفال 

م�ست�َيني:  اإىل  م  ُتق�سَ والتي  اجلي�ش،  يف 

الع�سكري  امل�ست�سفى  يف  م��رك��زي 

املناطق  طبابات  يف  ومناطقي  املركزي، 

تاأهيل  اإعادة  مّت  اأنه  اإىل  واأ�سار  اخلم�ش. 

طبية  خ��دم��ات  ليقّدم  الأط��ف��ال  ف��رع 

والإن�ساءات  العديد  حيث  من  اإ�سافية، 

والتجهيزات والفح��سات املخربية. كما 

اأ�سار اإىل الن�ساطات العلمية والأكادميية 

يف الفرع والتي من بينها اإ�سراف اأطبائه 

يف  والعائلة  الأطفال  طب  طالب  على 

اجلامعة الأمريكية، الذين ينّفذون فرتة 

متّر�ش يف امل�ست�سفى الع�سكري املركزي. 

ويف ال�سياق نف�سه، تابع الرائد ا�سماعيل 

ماج�ستري  طالب  ثالثة  التحق  قائاًل: 

اجلامعة  يف  ال�سحية  العل�م  كلية  من 

الدرا�سي  للعام  ب��ريوت،  يف  الأمريكية 

لإج���راء  الأط��ف��ال  ب��ف��رع   ،2016  -2015

م�ساريع،  ثالثة  على  العلمي  التدريب 

تتمح�ر ح�ل: اعتماد بطاقة اللقاحات 

امل�حدة يف اجلي�ش، العالقة بني التقييم 

 Rapid strep فح�ش  ونتيجة  ال�سريري 

تقدميات 

وخدمات
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بطاقة لقاحات حديثة

بطاقة  حتديث  اق��رتاح  مّت 

ت�سهيل  بهدف  اللقاحات 

واأهمّيته  لقاح  كل  معرفة 

له  الطفل  خ�س�ع  وت��اري��خ 

اللقاح  اأعطاه  الذي  وال�سخ�ش 

للرج�ع اإليه عند احلاجة. 

البطاقة  م��ع  وب��امل��ق��ارن��ة 

اللقاحات  وبطاقة  القدمية، 

ال��ع��ام��ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  يف 

اإىل  ت�سعى  )التي  اللبنانية 

ال��ل��ق��اح��ات  ب��ع�����ش  اإدراج 

الطبابة  اأدرَج��ت  ال�سرورية(، 

لقاحات  ثالثة  الع�سكرية 

على  واعتمدتها  ���س��روري��ة 

وهي:  الع�سكرية  البطاقة 
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التهاب  الرئ�ية،  امل��ك���رات 

كما  واجل����دري.  اأ،  الكبد 

مّت����ت اإ����س���اف���ة ل��ق��اح��ات 

كيفية  و���س��رح  اخ��ت��ي��اري��ة 

ب�سكٍل  بالتف�سيل  اإعطائها 

وا�سح.

ال����رق���ي���ة من  وال��ن�����س��خ��ة 

بن�سخة  مقرونة  البطاقة، 

الكمبي�تر  على  اإلكرتونية 

�����ش حل��ف��ظ ���س��ج��ّل  امل��خ�����سّ

لها  خ�سع  التي  اللقاحات 

خ�س�عه  وتاريخ  طفل،  كل 

لها، وا�سم الطبيب اأو املمّر�ش 

الذي اأعطاه اللقاح، اإ�سافة اإىل 

الالحقة  اللقاحات  م�اعيد 

وكل املعل�مات ذات ال�سلة.

Throat culture عند الأطفال،  اأو   test
وطرق حت�سني اخلدمات الطبية لالأطفال 

وتط�يرها يف اجلي�ش.

�سمن  من  ا�سماعيل:  الرائد  واأ�ساف 

الع�سكرية  الطبابة  عملت  التي  الأم�ر 

ا،  اأي�سً الأطفال  فرع  يف  تط�يرها  على 

لهذه  �سّكلت  وقد  اللقاحات،  بطاقة 

الأطفال  اأطباء  ت�سّم  طبية  جلنة  الغاية 

عملها  وبنتيجة  ال��ف��رع.  يف  العاملني 

ا�ستندت  ب��ط��اق��ة،  اللجنة  اق��رتح��ت 

اللبنانية  الطبية  املعايري  اإىل  فيها 

الي���م  جنتم��ع  والتي  احلديثة،  والعاملية 

ملناق�سته��ا.

ويف الإطار نف�سه، عملت الطبابة على 

حتديث اأ�ساليب حفظ بيانات التلقيح، 

الرج�ع  بالإمكان  وبات  تاأليلها  فتّم 

كان�ن  �سهر  ففي  احلاجة.  عند  اإليها 

الأول املا�سي على �سبيل املثال، تلقى 149 

طفاًل لقاح اجلدري و183 طفاًل لقاح �سلل 

�سيك�ن   2016 العام  نهاية  ويف  الأطفال. 

لدينا معل�مات واإح�ساءات �سن�ية دقيقة 

امل�ست�سفى  يف  الأط��ف��ال  تلقيح  ح���ل 

الع�سكري املركزي.

موا�صيع ذات �صلة

اأطباء  لعّدة  مداخالت  امل�ؤمتر  ت�سّمن 

الأطفال،  طب  يف  الخت�سا�ش  ذوي  من 

)رئي�سة  غ�سن  ندى  الدكت�رة  فتحّدثت 

ال�سحة  وزارة  يف  ال�بائي  د  الرت�سّ مركز 

الإح�ساءات  اآخر  اللبنانية(، عن  العامة 

الأط��ف��ال،  �سلل  ب��اأم��را���ش  املتعّلقة 

واحل�����س��ب��ة، واأب���� ك��ع��ب، وامل��ك��ّ�رات 

ال�سحائية يف لبنان.

بدوره، حتّدث الدكت�ر زياد من�س�ر )من 

الطرق  عن  العاملية(،  ال�سحة  منّظمة 

لّلقاحات.  وعاملًيا  مناطقًيا  املعتمدة 

واكيم  رميا حنا  الدكت�رة  ثم عر�ست 

عند  اجلرث�مية  الأمرا�ش  يف  �سة  )متخ�سّ

اجلامعة  يف  الطبي  امل��رك��ز  الأط��ف��ال- 

املتعّلقة  احل��ق��ائ��ق  الأم���ريك���ي���ة(، 

باللقاحات ب�سكٍل عام وما يتّم تناقله 

العامة  بني  علمية  غري  معل�مات  من 

ب�ساأنها.

وتناولت زميلتها الدكت�رة راميا زخ�ر 

اآخر  نف�سه(،  واملركز  الخت�سا�ش  )يف 

العاملية  العلمية  والت��سيات  التط�رات 

حتّدثت  حني  يف  باللقاحات،  املتعّلقة 

يف  اجلرث�مية  الأم��را���ش  اخت�سا�سية 

امل�ست�سفى الع�سكري املركزي الدكت�رة 

اإع��ط��اء  كيفية  ع��ن  اب��راه��ي��م،  ن��دى 

اللقاحات خارج م�عدها.

امل�ؤمتر، حتّدثت  الأخري من  الق�سم  ويف 

ا،  طبيبتان من امل�ست�سفى الع�سكري اأي�سً

فتناولت الدكت�رة ن�سرين مّكي )طبيبة 

�سة يف طب الفرتة املحيطة  اأطفال متخ�سّ

بال�لدة(، لقاحات الن�ساء احل�امل، بينما 

يف  �سة  )املتخ�سّ الأطفال  طبيبة  عر�ست 

حل�  دينا  الدكت�رة  اللقاحات(  علم 

 12 عمر  من  اليافعني  عند  اللقاحات 

وحتى 18 �سنة يف لبنان. ويف ختام امل�ؤمتر، 

اجلامعة  )من  نّحا�ش  ن�ر  الآن�سة  قامت 

ال��ت��ي متح�ر  ب���ريوت(  يف  الأم��ريك��ي��ة 

م�سروع تخّرجها يف املاج�ستري يف ال�سحة 

امل�ّحدة،  التلقيح  بطاقة  ح�ل  العامة 

يف  وتفعيلها  ا�ستخدامها  طريقة  بعر�ش 

اجلي�ش.

علي  الدكت�ر  الرائد  �سكر  واختتاًما، 

الإع��داد  يف  �ساهم  من  كل  ا�سماعيل 

ودعا  ل��ه،  والتح�سري  امل���ؤمت��ر  ه��ذا  لعقد 

اجلميع اإىل ك�كتيل للمنا�سبة.
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Bitcoin توا�سل �سّق طريقها

هل حتكم العملة االفرتا�صية 

العامل املايل م�صتقباًل؟

اأوجه  ومن  اأوجهه،  جميع  يف  يتغرّي  والعامل  املا�صي،  القرن  من  الت�صعينيات  اأوائل  يف  االإنرتنت  ن�صوء  منذ 

االجتماعية  احلياة  مكامن  معظم  على  االفرتا�صية  والعمالت  االفرتا�صي  العامل  �صيطرة  هذه  التغيري 

وتالقي  وتزدهر  االنرتنت  تداولها عرب  يتّم  التي   ،Bitcoin بيتكوين  العمالت،  اأبرز هذه  والتجارية... ومن 

مايكرو�صوفت  �صركة  موؤ�ص�س  بينهم  العامل ومن  اأثرياء  لدى  وا�صتح�صاًنا  العاملية،  البور�صات  تدريجًيا يف  اإقبااًل 

يدعمها  وال  دولة  الأي  تنتمي  وال  النا�س  بني  تداولها  يتّم  االأموال  من  ماليني  وثّمة   .Bill Gates غيتز  بيل 

وينّظمها ويطبعها اأي بنك مركزي، كما اأنها ال تخ�صع ل�صيا�صات دول، وال تتاأثر اإال بقانون الثقة بني املتعاملني 

و�صمعة التعامالت. اإنها اكرث النقود االفرتا�صية انت�صاًرا واأكرثها جداًل.

ما هي عملة »بيتكوين«؟

اإلكرتونية  عملة  ه��ي  بيتك�ين 

 )cryptocurrency  - ت�سفريية  )ُعملة 

الأخ��رى  بالعمالت  مقارنتها  ميكن 

عدة  مع  لكن  ال��ي���رو،  اأو  ال��دولر  مثل 

عملة  اأنها  اأبرزها  من  اأ�سا�سية،  ف�ارق 

تداولها  يتّم  اإلكرتونية ب�سكل كامل 

ف��ق��ط م��ن دون وج���د  الإن���رتن���ت  ع��رب 

عن  تختلف  اأنها  كما  لها.  فيزيائي 

هيئة  وج�د  لعدم  التقليدية،  العمالت 

تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن 

اأخرى  ميكن ا�ستخدامها كاأي عملة 

لل�سراء عرب الإنرتنت اأو حتى حت�يلها اإىل 

العمالت التقليدية.

بداأت فكرة هذه العملة يف العام 2008 

على  اأطلق  جمه�ل  مربمج  طريق  عن 

والذي  ناكام�ت�،  �سات��سي  اإ�سم  نف�سه 

الفرتا�سية  العملة  ه��ذه  تط�ير  اق��رتح 

املعه�دة  الأم����ال  ع��امل  تغيري  بهدف 

خ�س��سية  حتفظ  جديدة  عملة  وخلق 

بها  تتحكم  ول  وامل�����س��رتي،  ال��ب��ائ��ع 

ميكن  ول  واحل��ك���م��ات،  ال��ب��ن���ك 

ت�سل�سلية  اأرق���ام  خ��الل  م��ن  تتبعها 

التعامل  يتّم  العمالت.  بقية  كما 

النّد  بروت�ك�ل  العملة من خالل  بهذه 

الت�سفري  وتقنيات   Peer to Peer للنّد 

الكلفة  تقليل  اإىل  والهادف  احلديثة، 

الإلكرتونية  التعامالت  على  املفرو�سة 

ك�سركات  الأط���راف  بع�ش  قبل  من 

ل  عملة  ه��ي  اإًذا  الئ��ت��م��ان.  بطاقات 

ت�جد اإل يف الإنرتنت غالًبا، 

املتحم�سني  بع�ش  ل��ك��ّن 

خالل  من  بطباعتها،  بداأ 

امل��ح��اف��ظ الإل��ك��رتون��ي��ة، 

واأ�سبح اأكر متداوليها من 

م�ساربي العمالت. 

اإحجام واعرتاف 

وم�صاربات

الكثري  �سراء  ميكن  ل 

عن طريقها، ب�سبب اإحجام 

منها،  ال�سركات  وتخّ�ف 

و�سركات  دوًل  ثّمة  ولكّن 

ب�����داأت ب���الع���رتاف ب��ه��ا، 

واأملانيا  املتحدة  كال�ليات 

بر�ش  وورد  و���س��رك��ة  م��ث��اًل 

وال�سركة   Word Press
ال�سينية بيدو Baidu. وبات 

بع�ش  من  العملة  هذه  �سراء  بالإمكان 

العاملية.  العمالت  بع�ش  مقابل  امل�اقع 

لتعدينها،  حم��اولت  هناك  اأن��ه  حتى 

لكن هذه العملية �سعبة.

ملا مّت اكت�سافه  ال�س�قية  القيمة  تقّدر 

 1.04 يقارب  الي�م مبا  من »بيتك�ين« 

مليار دولر، بح�سب م�قع »بيتك�ين« 

و�سل  وق��د   .Bitcoin Charts �سارت�ش 

املا�سي  الثاين  ت�سرين  يف  لها  �سعر  اأعلى 

هذه  ن�سف  اإىل  ليه�ي  دولر،   1200 اإىل 

دعمها  عدم  ال�سني  اإعالن  بعد  القيمة 

املالية  م�ؤ�س�ساتها  وت�جيه  العملة، 

ال��ذي  الأم���ر  معامالتها،  ق��ب���ل  ل��ع��دم 

ا�ستغالل  على  الفر�ش  مقتن�سي  ي�سّجع 

الدول  بع�ش  رف�ش  لي�ش  ال�اقع  يف  ذلك. 
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ال�حيد  ال�سبب  ه���  لل�»بيتك�ين« 

لتهاوي �سعرها. فبع�ش مقتن�سي الفر�ش 

لدى  اخل�ف  بّث  اإىل  يعمدون  وامل�ساربني 

املتعاملني بها عرب م�اقع وهمية لتبادل 

�سّن  يق�م�ن مبحاكاة  بحيث  العملة، 

هج�م اإلكرتوين عليها، مّما ي�ؤثر �سلًبا 

باأرخ�ش  ب�سرائها  فيق�م�ن  قيمتها.  يف 

الأثمان، ومن ثم يعيدون بيعها بعد اأن 

ترتفع قيمتها.

التي  فاخل�س��سية  فح�سب،  ذلك  لي�ش 

مق�سًدا  جعلتها  العملة  ه��ذه  ت�ّفرها 

لعمليات غ�سيل الأم�ال، وبيع املنتجات 

واملمن�عة كاملخدرات، بحيث  امل�سروقة 

تتّبع  الأم��ن��ي��ة  للجهات  ميكن  ل 

م�سدرها. 

»بيتك�ين«  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 

ال�حيدة  الت�سفريية  العملة  لي�ست 

حالًيا،  الإنرتنت  �سبكة  على  امل�ج�دة 

فهناك ما ل يقّل عن 60 ُعملة ت�سفريية 

خُمتلفة، منها �سّت على الأقل مُيكن 

على  اعتماًدا  وذلك  بالرئي�سة،  و�سفها 

�سبكة،  كل  وبنية  امُل�ستخدمني  عدد 

اإ�سافة اإىل الأماكن التي تتيح �سراء هذه 

الُعمالت الت�سفريية اأو ا�ستبدالها ُمقابل 

ُعمالت اأخرى. 

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن حم��دودي��ة امل���اق��ع 

لقاء  »بيتك�ين«  دفعات  تقبل  التي 

التي  ب��امل���اق��ع  م��ق��ارن��ًة  منتجاتها، 

ف��اإّن  التقليدية،  بالعمالت  تتعامل 

�سركات  جمم�عة  من  مدع�مة  الأوىل 

م�اقع  مثل  ومتنّ�عة،  كبرية  وم�اقع 

اأ�سماء  وحجز  ال�ست�سافة،  خدمات  بيع 

الجتماعية،  وال�سبكات  ال��ن��ط��اق 

وم�اقع الفيدي� وامل��سيقى، 

منتجات  تبيع  اأخ��رى  اإىل 

خمتلفة.

���س��راء  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

ي�ستطيع  امل��ن��ت��ج��ات، 

مبالغ  تبديل  امل�ستخدم 

النقدية  »ب��ي��ت��ك���ي��ن« 

بعمالت  ل��دي��ه  امل���ج���دة 

اأخ�����رى ح��ق��ي��ق��ي��ة. ت��ت��ّم 

عملية التبديل بني امل�ستخدمني اأنف�سهم 

و���س��راء  »بيتك�ين«  ببيع  ال��راغ��ب��ني 

اأو العك�ش.  عمالت حقيقية مقابلها 

ونتيجًة لذلك متتلك هذه العملة �سعر 

اإىل  ال�سعر يتجه  ا بها، وهذا  �سرف خا�سً

الت�ساعد.

ماذا عن م�صتقبل هذه العملة؟

ال�����س���ؤال امل��ط��روح ال��ي���م، ه��� مل���اذا ل 

قليل  ع��دد  �س�ى  »بيتك�ين«  يدعم 

 1645 ت�سّم  التي  ف�رب�ش  جمم�عة  من 

مليارديًرا؟

ثّمة راأي يق�ل باأن غالبية رجال الأعمال 

ا�سمهم  يرتبط  اأن  ي��ري��دون  ل  الكبار 

املركزية.  البن�ك  به  تعرتف  ل  ب�سيء 

رج��ال  ل��دى  اأن  يعترب  اآخ���ر  راأي  وث��ّم��ة 

ظاهرة  تك�ن  اأن  من  تخ�ًفا  الأعمال 

وينتظر  بفقاعة.  اأ�سبه  »بيتك�ين« 

»بيتك�ين«  عملة  حت�سل  اأن  البع�ش 

للعمالت  تنظيمية  هيئات  دعم  على 

كخدمة مالية معرتف بها، لعتمادها 

العديد  ي�سغط  كما  ا�ستثماراتهم.  يف 

على  تبّنيها  اجتاه  يف  امل�ستثمرين  من 

بالفعل  ه���ؤلء  جنح  وق��د  اأو���س��ع،  نطاق 

هذه  بقب�ل  امل�ؤ�س�سات  بع�ش  اإقناع  يف 

العملة كاأحد طرق ال�سداد.

والالفت اأن اأغنى اأغنياء العامل م�ؤ�س�ش 

بيل  امللياردير  مايكرو�س�فت  �سركة 

الأعمال  رجال  قائمة  اإىل  ان�سّم  غيت�ش 

و�سفها  وقد  ل�»بيتك�ين«،  الداعمني 

نظًرا  املثرية،  الإلكرتونية  العملة  باأنها 

كلفة  وانخفا�ش  حت�يلها  ل�سه�لة 

التح�يل. واأّكد غيت�ش اأن »بيتك�ين« 

للعملة  داعمة  تقنية  لبناء  املفتاح  هي 

�سع�ًرا  اأك��ر  النا�ش  لي�سبح  الرقمية 

يف  ا�ستعمالها  عدم  �سمان  بعد  بالراحة 

غ�سيل الأم�ال اأو الإرهاب.

البحث  حم��ّرك  اأّن  بالذكر  واجل��دي��ر 

Bing التابع ل�سركة مايكرو�س�فت قد 
اأ�ساف م�ؤخًرا خا�سية، متّكن امل�ستخدم 

»بيتك�ين«  قيمة  على  الطالع  من 

العاملية،  العمالت  واأهم  ال��دولر  مقابل 

اأثبت للخرباء دعم بيل غيت�ش  وهذا ما 

الفعلي للعملة الرقمية.

ريت�سارد  اأن  اإىل  ي�سار  الإط��ار،  هذا  ويف 

يدعم  ملياردير  اأول  ك��ان  بران�س�ن 

العملة الإلكرتونية بق�ة، معن�ًيا ومادًيا، 

فقد اأطلق ت�سريحات ي�سّجع فيها النا�ش 

من  ع��دًدا  اأّن  كما  ا�ستعمالها،  على 

�سركاته بات يقبلها ك��سيلة للدفع، 

وغالكتيك  ف��ريج��ني  �سركة  مثل 

لل�سياحة الف�سائية.

الأعمال  رج��ل  يتحدث  جهته،  من 

ما  باإيجابية،  العملة  هذه  عن  ف�رب�ش 

ي�سّجع باقي رجال الأعمال على القتداء 

العملة  مل�سلحة  �سيك�ن  والأم���ر  ب��ه، 

»غ�لدمان  بنك  اأعلن  التي  الرقمية 

�ساك�ش« الأمريكي، اأنه �سيعتمدها يف 

م�ساريع ا�ستثمارية كبرية.

ال�سركات  من  عدد  اأعلن  ذلك،  اإىل 

مع  �سغرية  ا�ستثمارية  م�سروعات  اإن�ساء 

ت�ستمر  التي  العملة  بهذه  اأوروبية  بن�ك 

يف �سّق طريقها عرب جناحات بارزة وعرب 

الأعمال  رجال  املزيد من كبار  ك�سب 

ودعمهم لها. وهي باتت يف طريقها اإىل 

العربية  الإمارات  وحتديًدا  العربي  العامل 

املتحدة. 

هذا  خم��رتع  اإ���س��م  لغز  يبقى  اأخ���رًيا 

الب��ت��ك��ار م������س��ع اه��ت��م��ام و���س��ائ��ل 

اإنهم  البع�ش  يق�ل  بحيث  الإع���الم، 

�سركات...  رمبا  اأو  اأ�سخا�ش  جمم�عة 

تك�ن  اأن  ك��ث��ريون  ي��ت���ّق��ع  وف��ي��م��ا 

نح�  الأوىل  اخل��ط���ة  ال�»بيتك�ين« 

الرقمية، تظّل  م�ستقبل باهر للعمالت 

املخاوف ب�ساأنها قائمة.



من �لتاريخ

اإعداد:

املقدم حممد الزين

اأحد كبار الغزاة 

الذين مّروا 

 يف بالدنا

كبري  اآ�صوري  ملك  القدمية،  الع�صور  خالل  الرافدين  بالد  تاريخ  يف 

�صهد  الذي  القدمي،  العراق  حّكام  اأبرز  اأحد  الثاين،  بال  نا�صر  اآ�صور  هو 

وال�صيا�صية واحل�صارية.  الع�صكرية  االأ�صعدة  تطورات مهّمة على  عهده 

الدولة  ع�صر  من  االأوىل  املرحلة  يف  اآ�صورية  �صخ�صية  اأعظم  يعترب  وهو 

بعد  العر�س  اعتلى  وقد  احلديث،  االآ�صورية 

والده توكلتي - نينورتا الثاين.

اأ�صرب قبل اأن ت�صرب

ورث اآ�س�ر نا�سر بال الثاين عن اأ�سالفه 

ا حمّنًكا وعقيدة قتالية  الأقربني جي�سً

بعده.  من  خلفاوؤه  وتبّناها  ه�  ثّبتها 

»اأ���س��ُرب  الآت���ي:  العقيدة،  ه��ذه  مفاد 

تهاَجم  اأن  قبل  وهاجم  ُت�سَرب  اأن  قبل 

خ�س�مك  ب��اأق��رب  تنكيلك  واجعل 

عربة يخ�ساها بقية اأعدائك«.

اآ�س�ر  اأخ��ب��ار  م��ن  الكثري  على  ع��ر 

مدينة  يف  الع�سكرية  الثاين  بال  نا�سر 

من  ه���  ك��ان  وال��ت��ي  من��رود  اأو  كالح 

الق�س�ة  اأن�ساأها. وتدّل هذه الأخبار على 

التي ا�ستهرت بها حروب الآ�س�ريني �سد 

ما  ذلك  على  الأمثلة  ومن  خ�س�مهم. 

كتبه م�ؤرخه وا�سًفا مثاًل �سق�ط مدينة 

يحكمها  ك���ان  ال��ت��ي  »ك��ي��ن��اب���« 

ه�لي: 

بحد  الع�ساكر  من   600 قتلت  »لقد 

ال�سيف واأحرقت بالنار ثالثة اآلف اأ�سري 

لي�سبح  حًيا  منهم  اأحٍد  على  اأبِق  ومل 

رهينة يف يدي. وقد وقع اأمري املدينة اأ�سرًيا 

يف يدي. ك�مت جثثهم حتى �سارت يف 

فتيتهم  واأحرقت  برج،  وكاأنها  عل�ها 

بالنار. واأما امللك فلقد �سلخته وعلقت 

دامدام��سا  مدينته  ج��دار  على  جلده 

التي دّمرتها واأحرقتها بالنار«.

اآ�س�ر  اتبعه  ال��ذي  الأ�سل�ب  اأن  ويبدو 

وه�  بعده،  جاء  ومن  الثاين  بال  نا�سر 

قد طّبق على  والتعذيب،  القتل  اأ�سل�ب 

ا�ستع�سى على  التي  اأو املدن  القرى  بع�ش 

اأن  رف�ست  اأو  فتحها،  الآ�س�ري  اجلي�ش 

اأرا�سيها، فكان  باملرور على  له  ت�سمح 

م�سريها عربة لبقية املدن اأو القرى.

�سامل  بتجديد  عهده  اآ���س���ر  ا�ستهّل 

ا  جي�سً ف��ك��ّ�ن  الع�سكرية  للنظم 

امل�ساة  �سالح  اعتمد  ومتط�ًرا  جديًدا 

بينما  الآ���س���ري��ني،  اجل��ن���د  على  فيه 

كبري  حّد  اإىل  العربات  �سالح  اعتمد 

هذين  ومع  احللفاء.  من  فر�سان  على 

الذي  املدن  ح�سار  فن  انبثق  ال�سالحني 

اأ�سبه  اآلت حربية  اجلي�ش  تزويد  تطّلب 

الأمر  احلديثة،  اجلي��ش  يف  بالدبابات 

اآخر  �سعب  قبل  من  اإليه  ي�سل  مل  الذي 

هذه  ت�سميم  اعتمد  وق��د  املنطقة.  يف 

الأ�س�ار،  لهدم  ا على مع�ل  اأ�سا�سً الآلت 

املثّبت  باملدفع  يك�ن  م��ا  اأ�سبه  ه��� 

ف���ق  ب��اأك��م��ل��ه  م������س���ع  هيكل  يف 

عجالت )اأربع اأو �ست عجالت(، كما 

 ا�ستخدم فرق اخليالة على نطاق وا�سع. 

احلمالت

اجلهة  يف  حمالته  الثاين  اآ���س���ر  ب��داأ 

يف  جن�ده  وجنح  اآ�س�ر  دولة  من  ال�سرقية 

ت�م«  »اأر���ش  امل�سماة  املناطق  اإخ�ساع 

ثم  احل�سينة.  مدنها  على  وا�ست�ل�ا 

ال�سمال  يف  ك��ريوري  منطقة  اإىل  اجته 

اجلزية  له  ي�ؤدون  ال�سكان  كان  حيث 

والق�سدير  والف�سة  والذهب  اخليل  من 

والنحا�ش. بعد ذلك اجته امللك الآ�س�ري 

ه�ل�ن  مم��ّر  فعرب  كريهي  اأر����ش  اإىل 

ولكنه  عنيفة،  مقاومة  لقي  حيث 

عا�سمة  على  ال�ستيالء  من  متّكن 

لإخ�ساع  حملتني  اأر�سل  ثم  كريهي، 

يف  جنحتا  ت�سخان  واإقليم  زام�  منطقة 

تثبيت ال�سيادة الآ�س�رية عليها. 

زماين«  و»بيت  اآ�س�ر  بني  ال�سراع  ا�ستد 

والتي  ال�سمال  الأم�رية يف  ال�ليات  اأق�ى 

ومل�سايقة  الث�رة  لإ�سعال  ت�سعى  كانت 

 اآ�سور نا�سر بال الثاين

بط�س ونّكل وعّمر...

العدد 72368



اآ�س�ر نا�سر بال الثاين ق�سى  اآ�س�ر، لكن 

على الث�رة واأّدب الثائرين، وفر�ش اجلزية 

الأخرى.  الآرامية  الدويالت  بع�ش  على 

لق  يف  قامت  التي  الث�رة  اأخمد  كما 

بعنف.  عليها  وق�سى  و�س�خ�  وخنداق 

الثاين  ب��ال  نا�سر  اآ�س�ر  فر�ش  اأن  وبعد 

�سمال  ال�اقعة  املناطق  على  جربوته 

قدمية  مدينة  برتميم  قام  دجلة،  نهر 

النهر )ت��ستمان( لتك�ن حامية  على 

ع�سكرية. ولكن يف احلقيقة، كانت 

وم�ست�دًعا  رئي�سة  قاعدة  املدينة  هذه 

ل��ل��ت��خ��زي��ن، وك����ان ���س��ك��ان��ه��ا من 

الآ�س�ريني الذين يح�سل�ن على احلب�ب 

امل��ج��اورة  املناطق  م��ن  الأخ���رى  وامل����ؤن 

تعّر�سها  ح��ال��ة  يف  ت�ستطيع  بحيث 

للهج�م ال�سم�د مدة غري حمدودة.

على �صاطىء فينيقية

امللك  ت���ج��ه  ق.م.   876 ال��ع��ام  يف 

الآ������س������ري ن��ح��� 

فلم  ق��رق��م��ي�����ش 

ملكها،  يقاومه 

يدفع  اأن  وق��ِب��َل 

ات������اوة ك��ب��رية، 

ف���ع���رب اجل��ي�����ش 

الآ���س���ري ال��ف��رات 

اإىل  �س�ريا  واخرتق 

ودخل  العا�سي  نهر  عرب  ثم  ال�ساحل، 

املت��سط  البحر  �ساطىء  اإىل  و�س�ًل  لبنان 

املدن  له  وقد خ�سعت  مقاومة.  دون  من 

اأرغمها  التي  ق.م.(   876( الفينيقية 

املنا�سبة  بهذه  واأق��ام  اجلزية  دفع  على 

الكلب.  نهر  عند  ت��ذك��اري��ة  ل�حة 

وكانت تلك اأول مرة منذ عهد جتالت 

بال�سر الأول، ي�سل فيها ملك اآ�س�ري اإىل 

املت��سط. البحر 

الثاين  ب��ال  نا�سر  اآ���س���ر  امللك  عمد 

املفت�حة  املدن  يف  الآ�س�ريني  ت�طني  اإىل 

بخرياتها،  واملنتفعني  �سادتها  لي�سبح�ا 

ويك�ن�ا  زعمائها  ن�ساط  وليخمدوا 

متابًعا  ل��دول��ت��ه��م،  عليها  ع��ي���ًن��ا 

اأ�سالف��ه  به��ا  عم��ل  �سيا�سة  بذلك 

الآ�س�ري���ن.

امللك  هذا  اجن��ازات  اأخ��رًيا مل تكن 

باأ�سرها ع�سكرية، بل �سملت كذلك 

بناء  اأهمها  من  لعل  ح�سارية،  ج�انب 

والتي  من��رود(  تلٍة  )الآن  كالح  مدينة 

اإىل  وحتّ�لت  الأول  �سلمنا�سر  اأ�س�سها 

اأهمية  خرائب. وقد كان مل�قع املدينة 

ا�سرتاتيجية لك�نه يف الزاوية التي يت�سل 

بها نهر الزاب الأعلى بنهر دجلة. 

باملياه  اجلديدة  عا�سمته  امللك  زّود 

ع��ن ط��ري��ق ق��ن��اة م���دت م��ن ال���زاب 

الأع���ل���ى، وب��ن��ى ف��ي��ه��ا اأب��ن��ي��ة رائ��ع��ة 

وزّينها  ال�سحي.  لل�سرف  اأنظمة  مع 

من  �سع�ًبا  فيها  واأ�سكن  باحلدائق 

وجعلها  الأمرباط�رية،  اأنحاء  خمتلف 

ن  د�سّ اأنه  النق��ش  وتفيد  عاملية.  مدينة 

هذه املدينة باإقامة وليمة دامت اأ�سب�ًعا 

العمل يف نق�ش  �سّجل هذا  وقد  كاماًل، 

ُذكر فيه حتى قائمة املاأك�لت. 

املراجع:

الأدن��ى  ال�سرق  �سالح،  العزيز  عبد   .1

القدمي.

2. حممد بي�مي مهران، تاريخ العراق 

القدمي.

ترجمة  اآ�س�ر،  عظمة  �ساغز،  هاري   .3

خالد عي�سى واأحمد غ�سان.

هوام�س:

على  الثاين  نين�رتا   – ت�كلي  جاء   •
ن��رياري  »اأداد-  وال��ده  وف��اة  بعد  العر�ش 

اإىل   890 العام  من  حكم  وقد  الثاين« 

باإقامة  عهده  ومتّيز  ق.م   884 العام 

العديد من احل�س�ن على احلدود.

ثالثة  اإىل  الآ���س���ري  التاريخ  يق�سم   •
ويبداأ  القدمي  الآ�س�ري  العهد  اأق�سام هي: 

نهاية  وحتى  الآ�س�ري  التاريخ  فجر  من 

حكم اأ�سرة بابل الأوىل. والعهد الآ�س�ري 

اأ�سرة  حكم  نهاية  من  ويبداأ  ال��سيط 

التا�سع  القرن  بداية  وحتى  الوىل  بابل 

اأو  احلديث  الآ�س�ري  والعهد  امليالد.  قبل 

اإىل   119 من  وميتد  الأمرباط�رية،  ع�سر 

يق�سم  من  هناك  اأّن  على  ق.م،   906

للمزيد  ذلك؛  غري  على  الآ�س�ري  العهد 

تاريخ  م��ه��ران،  بي�مي  حممد  راج��ع 

العراق القدمي.
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اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

متاحف 

يف بالدي

متحف اآرام بزيكيان

»ع�س الع�صافري« 

يعيد رواية املاأ�صاة

وقائع  حمتوياته  تروي  متحًفا  جبيل  والرتاث  التاريخ  مدينة  حتت�صن 

املجازر التي تعّر�س لها االأرمن، وما زالت ذكراها حّية يف وثائق و�صور 

جمعت من اجلاليات االأرمنية املنت�صرة يف كل اأنحاء العامل، ويف ق�ص�س 

الع�صافري«  »ع�س  ا�صتقبلهم  الذين  اأولئك  ا  خ�صو�صً اأ�صخا�س،  عا�صها 

مبنا�صبة  متحًفا  اأ�صبح  الع�صافري«  »ع�س  املجزرة...  من  ناجني  اأيتاًما 

مرور مئة �صنة على املجزرة.

ريتا  ال�صيدة  مع  اأق�صامه  يف  وجتولت  املتحف  زارت  »اجلي�س« 

كاليندجيان امل�صوؤولة عنه.

الفكرة �صارت حقيقة

م���ن���ذ ع�������س���رة اأع�����������ام، ط���رح 

الأرث�ذك�ش  الأرمن  كاث�ليك��ش 

اآرام الأول كي�سي�سيان فكرة اإن�ساء 

متحف يروي تاريخ ال�سعب الأرمني 

اجلماعية  الإب���ادة  وقائع  وي�ثق 

 .1915 العام  يف  لها  تعّر�ش  التي 

�سار  العمل،  من  �سن�ات   3 بعد 

لأيتام  بزيكيان  اآرام  »متحف 

يف  واقعة  حقيقة  الأرمنية«  الإب��ادة 

ميتم »ع�ش الع�سافري«.

والده  تكرمي  بزيكيان  األيك�  اأراد 

واآلف الأيتام الذين عا�س�ا ماأ�ساة املذابح 

امليتم،  ه��ذا  يف  وت��رع��رع���ا  والتهجري 

فترّبع باإن�ساء متحف على ا�سمه، وت�ىل 

ترخنيان  فيكني  املعماري  املهند�ش 

رايف  �سقيقه  وو�سع  والتنفيذ،  الإ�سراف 

املهند�ش وامل�سمم الداخلي، 

اأجريا  بعدما  املكان،  �سين�غرافيا 

الأرم���ن  جم���ازر  ع��ن  معّمقة  ب��ح���ًث��ا 

التي  وامل���ت  اجل���ع  وماآ�سي  وق�س�سهم 

تركيا  من  العذاب  ورح��الت  عان�ها، 

داها  ماآ�سيهم، فج�سّ وعاي�سا  لبنان،  اإىل 

يف املتحف.

كي ال ين�صوا

مرت   400 م�ساحة  على  املتحف  يق�م 

مربع من اأ�سل 2000 مرت ت�سّكل كامل 

ت�سم  خ�سراء  حدائق  والبقية  امل�ساحة، 

مدفن »ماما ماري« )الدامناركية ماري 
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جايكب�س�ن( التي كانت تهتم بالأولد 

يف امليتم. 

»دع�سات  على  املتحف  اإىل  ن��دخ��ل 

الذي حفره  الأثر  اإىل  ترمز  اأقدام حافية« 

يف الأر�ش من �سكن�ا امليتم. واإىل جانب 

يف  )اأخ���ذت  �س�رة  جت�سد  متاثيل  املمر 

جاثمني  جائعني  لأطفال   )1923 العام 

على الأر�ش، واأمامهم �سح�ن من تنك، 

الأعلى  الأكل عليهم. ويف  ت�زع  وماري 

وكاأنه  املدخل  يكّلل  معدين  جم�سم 

يدها التي حتمي الأولد.

احلائط املك�صور وال�صفحات ال�صود

ي�سم  ال�����ذي  امل��ب��ن��ى  ت���اري���خ  ي���ع����د 

ال��ث��ام��ن  ال��ق��رن  اأواخ�����ر  اإىل  امل��ت��ح��ف 

اأق�سام. اأرب��ع��ة  من  يتاألف  وه���   ع�سر، 

البداية من ق�سم الإبادة: �س�ر ووثائق من 

قراهم  يف  لالأرمن  الي�مية  احلياة  واقع 

باأمان  يعي�س�ن  كان�ا  حيث  الرتكية، 

الرتكي،  املجتمع  يف  منخرطني  و�سالم، 

اإىل اأن بداأت املجازر. 

���س���داء  و���س��ف��ح��ات  مك�س�ر  ح��ائ��ط 

الزمني،  بالت�سل�سل  الإب��ادة  وقائع  تروي 

اجلهة  ويف  املجازر.  م�ساهد  لأب�سع  و�س�ر 

اجلغرايف  ال�سرد  تت�ىل  خريطة  اليمنى 

عليها  تظهر  بحيث  وال��دمي���غ��رايف، 

مع  جم���زرة  فيها  ح�سلت  ب��ل��دة  ك��ل 

الهجرة  وطريق  وال�سهداء،  ال�سحايا  عدد 

الكني�سة  رمز  ال��سط  ويف  الزور.  دير  نح� 

يف  مك�س�ر  لكنه  اجلر�ش،  الأرمنية، 

هذه  �س�ت  اإ�سكات  حماولة  اإىل  اإ�سارة 

الكني�سة. 

وعليه  النخبة«  »حائط  القاعة  يت�سدر 

ودينية  واأدبية  �سيا�سية  �سخ�سية   600 �س�ر 

من نخبة املجتمع الأرمني الذين اأعدم�ا 

املقابلة،  اجلهة  يف   .1915 ني�سان   24 ي�م 

واأخرى  )العام 1894(،  املجازر  وثائق لأوىل 

تع�د اإىل جمازر اأ�سنا )العام 1909(.

بال�سهادات،  اإل  ال�سرد ل يكتمل  ولأن 

نرى يف زاوية اأخرى، ثالث �سا�سات متلفزة 

مت���ّك���ن ال���زائ���ر 

اإىل  ال�ستماع  من 

من  جن�ا  اأ�سخا�ش 

ما  الإب��ادة يخربون 

جرى معهم.

العبور اإىل احلياة

�سيق  مم��ر  ع��رب 

طريق  اإىل  ي��رم��ز 

ننتقل  التهجري، 

من  الناجني  م��ع 

مرحلة  اإىل  امل�ت، 

احل���ي���اة جم����دًدا، 

خ�س�ست  وال���ت���ي 

لها القاعة الثانية 

م����ن امل���ت���ح���ف. 

ه���ن���ا ت��ط��ال��ع��ن��ا 

ه����ي���ات ج��دي��دة 

حل���ي���اة ج���دي���دة. 

اأعمدة حتمل �س�ر 

الأط���ف���ال احل��ف��اة 

ال����ذي����ن ك���ان����ا 

الأ�سا�ش لبناء جيل 

���س��ّك��ل خ��م��رية 

املقبلة  الأج��ي��ال 

ال��ت��ي اأب���دع���ت يف 

امل���ه���ن واحل����رف 

ا خريطة لت�زيع ميامت  اليدوية. وهنا اأي�سً

ال�سرق  منطقة  يف  وانت�سارها  الأرم���ن 

الأو�سط. وعلى �سا�سة كبرية تت�اىل �س�ر 

وتاريخ  اأ�سمائهم  مع  وظاللهم  الأيتام 

واملنطقة  لبنان  اإىل  وو�س�لهم  ولدتهم 

احلائط  على  نرى  كما  منها.  اأت�ا  التي 

جبيل  يف  امليتم  اإن�ساء  ق�سة  ت��روي  �س�ًرا 

وحياة الأولد الي�مية.

غزير  اأيتام  حاكها  �سجادة  ال�سدر  ويف 

 New ع�سبة  اإىل  واأهدوها   1925 العام  يف 

ميتم جبيل،  اأ�س�ست  التي   East Relief
كتب  من  الأيتام  ا�ستعملها  واأغرا�ش 

وميداليات  حرفية  واأدوات  واأن��اج��ي��ل 

لئحة  اإىل  اأخ���رى،  وح��اج��ات  وه���ي��ات 

ميتم  يف  عا�س�ا  ا  �سخ�سً  1560 باأ�سماء 

املجاعة  و�س�ر  و1925(،   1920 )بني  جبيل 

احلرب.  ب�سبب  اللبناني�ن  عا�سها  التي 

اإذ مات  وهكذا جمعت املعاناة �سعبني، 

اللبناني�ن من اجل�ع والأرمن بالذبح.

النه�صة

النه�سة  ق�س�ش  الثالثة  القاعة  ت��روي 

حتّ�لت  حيث  املذبحة،  وجتاوز  الأرمنية 

اإىل بي�ت، ثم �سّيدت الكنائ�ش،  اخليم 

وظهرت جتمعات حملت اأ�سماء املناطق 

مرا�ش«  »���س��ارع  مثل،  منها  اأت���ا  التي 

 )quartier swisse( »و»كارتييه �س�ي�ش

ال��سط  ويف  حم�د...  برج  يف  تراد«  و»ني� 

اأدوات ترمز  جم�سم زجاجي يحت�ي على 

وطّ�روها،  فيها  عمل�ا  التي  املهن  اإىل 

متاحف 

يف بالدي
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بناء  وم�ساهمني يف  ما جعلهم منتجني 

املجتمع اللبناين.

املطالبة بالعدالة

لل��س�ل اإىل ق�سم املطالبة بالعدالة وهي 

الغرفة الرابعة والأخرية، ل بد من املرور يف 

مم�سى البطاركة الذين واكب�ا ال�سعب 

ال�سعبة  اأيامه  يف  البداية  منذ  الأرمني 

�سخمة  �س�رة  وهنا  املاأ�س�ية.  وم�سريته 

الأرمنية  للمجازر  اخلم�سني  الذكرى  يف 

امللعب  مي��الأ  ك��ب��رًيا  جتمًعا  تظهر 

 .)1965 للعام  )تع�د  ج�نيه  يف  البلدي 

الكربى  التظاهرة  جت�سد  اأخ��رى  و�س�رة 

التي جرت هذه ال�سنة يف الذكرى املئ�ية. 

الن�سب  عن  �س�ر  جانبي  حائط  وعلى 

التذكارية يف العامل 

م��ن اأم���ريك���ا واأوروب�����ا 

وينتهي  وغريها.  واأرمينيا  واأو�سرتاليا 

حيث  جايكب�س�ن  ماري  بغرفة  امل�س�ار 

طاولتها وكر�سيها وميدالياتها واأدواتها 

ومنها  ب��الأولد،  جتمعها  كبرية  و�س�رة 

ا�ست�حي ا�سم »ع�ش الع�سافري«.

ال�صاهد احلي

املجازر  عن  وثائقيات  املتحف  ي�سم 

الأرمنية، ومنها وثائقي يت�سمن �سهادات 

من  دين  ورجال  جمه�رية  لروؤ�ساء  حية 

العامل يعرتف�ن بحقيقة  اأنحاء  خمتلف 

الإبادة. وه� جمهز ب�سا�سات على اللم�ش 

و�سماعات وت�سهيالت للمع�قني. 

هذا املتحف �ساهد حي 

مللي�ن ون�سف ملي�ن من ال�سهداء الذين 

ارتكبها  التي  املجازر  ا�ست�سهدوا ب�سبب 

لآلف  ح��ي  �ساهد  وه���  العثماني�ن، 

والرتبية  الرعاية  تلق�ا  الذين  اليتامى 

الإن�سانية  املنظمات  قبل  من  لبنان  يف 

والدامنركية،  وال�س�ي�سرية  الأمريكية 

لبنان  ل��دور  ناطقة  �سهادة  ا  اأي�سً وه��� 

الأرم��ن��ي،  ال�سعب  نه�سة  يف  الأ�سا�سي 

الأرمن  بطريرك  كلمة  يف  جاء  كما 

افتتاحه  خالل  الأول  اآرام  الورث�ذك�ش 

الإبادة  مئ�ية  ن�ساطات  اإطار  يف  املتحف 

الأرمنية...
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�س يف ال�صينوغرافيا اأول لبناين يتخ�صّ

القائمة  التاريخية  ���س���ر  مدينة  يف 

ولد  اللبنانية،  ال�س�اطىء  اأجمل  على 

وامل�ؤلف غازي قه�جي يف  والأديب  الفنان 

الثقافة  من  ج�  يف  ترعرع   .1944 العام 

كان  تهّكمي،  �ساعر  ف�الده  والأدب، 

والدته  اأم��ا  �سخمة،  مكتبة  ميتلك 

�س�ر. يف  املتعّلمات  اأوائ��ل  من   فكانت 

تلّقى عل�مه يف الكلية اجلعفرية، ومن 

�سيدا،  يف  املقا�سد  ثان�ية  اىل  انتقل  ثم 

 - احلق�ق  بكلية  بعد  ما  يف  ليلتحق 

در�ش  اللبنانية يف بريوت حيث  اجلامعة 

العل�م ال�سيا�سية والإدارية. 

متابعة  اإىل  دفعته  الفنية  م�هبته 

حت�سيله العلمي يف ميادين اأخرى. ف�سافر 

البلغارية  العا�سمة  اإىل   1966 العام  يف 

�ش يف علم ال�سين�غرافيا  )�س�فيا ( وتخ�سّ

امل�سرحي(،  والديك�ر  املالب�ش  )ت�سميم 

وبذلك  جًدا.  نادًرا  كان  اخت�سا�ش  وه� 

اإجازة جامعية يف  اأول لبناين ينال  كان 

الفنية،  الب�سريات  وعلم  ال�سين�غرافيا 

الدرا�سات  فدبل�م  مباج�ستري،  ليتبعها 

الفن�ن  يف  والدكت�راه  املعّمقة  العليا 

التطبيقية.

االأعمال امل�صرحية

ب����داأت رح��ل��ة ق��ه���ج��ي ال��ف��ن��ي��ة مع 

للفنان  مقالة  اإث��ر  الرحباين،  الأخ�ين 

ع�سام حمف�ظ حتّدث فيها عن عبقرية 

فاأّثرت   ،)1972 العام  )اأواخ���ر  قه�جي 

الذي  الرحباين،  من�س�ر  الراحل  بالفنان 

ا�ستمّر  التعاون.  منه  وطلب  ا�ستدعاه 

ال��ت��ع��اون زه���اء 22 ع��اًم��ا، كان  ه��ذا 

الفني  وامل�سرف  املدير  قه�جي  خاللها 

وال�سيدة  الرحباين  الأخ�ين  لفرقة  العام 

فريوز. من م�سرحية »ل�ل�« اإىل »املحطة 

ومي�ش الرمي« و»برتا« و�س�ًل اإىل »امل�ؤامرة 

م�ستمرة« و»الربيع ال�سابع«، ف�ساًل عن 

عمل  وال�سكت�سات.  الغنائية  الأعمال 

الرحباين  زياد  الفنان  مع  ا  اأي�سً قه�جي 

و»بالن�سبة  ال�سرور«  »نزل  م�سرحياته  يف 

لبكرا �س�« و»فيلم اأمريكي ط�يل«.

اأب�  نبيه  ال��راح��ل  الفنان  مع  وت��ع��اون 

�ساناي«،  »اأخ���ت  م�سرحية  يف  احل�سن 

وم���ع ب��اق��ة م���ن ك��ب��ار امل�����س��رح��ي��ني 

ال�����س��دراوي،  يعق�ب  اأم��ث��ال  اللبنانيني 

وروجيه ع�ساف، وعبد احلليم كركال 

كما  حمي�سي.  وفائق  الأ���س��دي  وج���اد 

الديك�ر  وم�سّمم  الفني  املدير  ك��ان 

للفن�ن  العبدالله  فهد  لفرقة  والأزي���اء 

ال�سعبية. ويف العام 2000 �سّمم مع �سديقه 

افتتاح  حفل  بدوي  نعمه  املخرج   الفنان 

اآ�سيا« لكرة القدم، التي  »بط�لة كاأ�ش 

جرت يف لبنان. 

يف التلفزيون وال�صينما واالإذاعة

الفني  اإنتاجه  ب��غ��زارة  قه�جي  متّيز 

م�سهدي  كم�سّمم  فعمله  وب�سم�لّيته، 

مل  والتلفزي�ن،  وال�سينما  امل�سرح  يف 

العديد  اإىل  تعّداه  بل  لبنان  على  يقت�سر 

بريطانيا،  اإ�سبانيا،  ومنها  ال��دول،  من 

الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات  الي�نان، 

نيجرييا،  العاج،  �ساحل  رومانيا،  فرن�سا، 

اأ�سرتاليا  الي�نان،  �سل�فانيا،  مكدونيا، 

الأردن - �س�ريا واأب� ظبي. 

يف  كبرية  ة  ح�سّ للتلفزي�ن  وك��ان 

م�سريته الفنية، بحيث عمل مع العديد 

ج�رج  مثل  التلفزي�نيني  املخرجني  من 

اأن��زور،  وجندت  رميي،  واأنط�ان  غيا�ش، 

وهيثم حّقي، وماأم�ن البني وغريهم.

الطّيب  عاطف  مع  تعاون  �سينمائًيا 

الأزياء  ف�سّمم  العلي«،  »ناجي  فيلم  يف 

يف  و�ساعد  الإنتاج  وت�ىل  فيه،  والديك�ر 

ب��دوي(.  نعمه  الفيلم  )اأخ��رج  الإخ���راج 

يف  برناجًما  ق��ّدم  الإذاع���ة،  �سعيد  على 

�أ�صماء 

اإعداد:ووجوه

تريز من�صور

غازي قهوجي

رائد امل�صهدية 

اجلميلة 

طوى 

امل�صهد 

االأخري

غاب غازي قهوجي، االإ�صم الذي اقرتن بامل�صهدية اجلميلة يف ع�صرات االأعمال الفنية املعا�صرة، 

واأبرزها اأعمال االأخوين الرحباين وال�صيدة فريوز. 

املتدّفق  اجلمال  من  بالكثري  العالية،  وحلرفيته  الفّذة  ملوهبته  ندين  كبري  اإ�صم  قهوجي،  غازي 

بينها   من  اأخرى  نواٍح  يف  ا  واأي�صً ومالب�صهم،  املمّثلني  حتّركات  ويف  والتلفزيون  امل�صرح  ديكور  يف 

»قهوجياته« الالذعة اللذيذة عرب االأثري. 
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»قه�جيات«،  بعن�ان  اللبنانية  الإذاعة 

كما كتب عّدة برامج لالإذاعة نف�سها 

ولإذاعات اأخرى.

ل�سحف  م��ق��الت  ك��ت��ب  ذل���ك  اإىل 

وجمالت لبنانية وعربية.

»القهوجيات«

�سل�سلة  ت��ع��ت��رب  الأدب،  جم���ال  يف 

اأربعة  من  وامل�ؤلفة  ال�ساخرة  قه�جيات 

اأجزاء، نتاجه الأبرز. وقد حملت عناوين 

العربي«  احللم  اأركيلة   - »قه�جيات 

ودّب«  هّب  ما   – »قه�جيات   ،)2003(

ال�ساب�ن«  عرب   - »قه�جيات   ،)2005(

هذه  ب��داي��ة  يف  ق���ّدم  واأخ����رًيا   .)2007(

مكدو�ش   – »قه�جيات   )2015( ال�سنة 

وماكدونالد«. 

قه�جي  غ����ازي 

ك���ات���ب ���س��اخ��ر 

خ��ف��ي��ف ال��ظ��ّل، 

ال�ساعر  فيه  يق�ل 

ج�������زف ح����رب: 

تدخل  تقراأه  واأنت 

ف�ساء  يف  مبا�سرة 

امل�سهدي.  ال��ف��ن 

كامل  اأدي���ب  ه� 

تعبرًيا  الأدوات، 

واأ�سل�ًبا  و�سياغة، 

فنية.  وج��م��ال��ي��ة 

ن���ع  ذو  ول���ع���ّل���ه 

ل  ق�س�سي  اأدب����ي 

يف  اأح���د  يالم�سه 

اخل��ط��ف وال��دق��ة، 

وال���ت���ف���ا����س���ي���ل، 

اخلفي  وال��ن��ق��د  ال�سعبية،  وال���اق��ع��ي��ة 

وال��سف  الذكية،  واللمحة  وال�سخرية 

والإغ��الق  املاكر،  والتهّكم  املحرتف، 

املريب البارع لكل ن�ش.

اأن  فيعترب  زغيب  م��سى  ال�ساعر  اأم��ا 

من  اللبناين  اأدبنا  يف  �سّجل  قد  قه�جي 

خالل »قه�جيات« عالمة جديدة من 

يف  تبقيه  اخرتاق  ق�ة  له  ال�ساخر،  الأدب 

البال مدة ط�يلة. 

من  ع��دد  يف  م�ساهمات  ولقه�جي 

واللبنانية،  والعربية  الدولية  املهرجانات 

الأخ�ين  )مع  الدويل  دم�سق  كمعر�ش 

 - ال��دويل  ب�سرى  مهرجان  ال��رح��ب��اين(، 

�س�ريا، مهرجان جر�ش - الأردن، مهرجان 

بغداد، مهرجانات الإ�سماعيلية - م�سر، 

�س�ر  وم��ه��رج��ان��ات  ب���ريوت،  مهرجان 

واجلن�ب الدولية...

العمل االأكادميي

ت�����ّ�ج م�����س��ريت��ه امل��ه��ن��ي��ة ب��ال��ع��م��ل 

الدرا�سات  اأ�ستاذ  فكان  الأك��ادمي��ي، 

والت�سميم  ال��دي��ك���ر  ف��ن  يف  العليا 

اأط��روح��ات  وامل�����س��رف على  امل�����س��ه��دي، 

ال�سين�غرافيا وتاريخ  الإعالم املرئي وفن 

اللبنانية  اجلامعة  يف  والأزي���اء  الفن�ن 

اجلامعة  ويف  وفاته(،  ولغاية   1978 )منذ 

ال��روح  جامعة  يف  وكذلك  الي�س�عية، 

ولغاية   1996 )منذ  الك�سليك   - القد�ش 

وفاته(.

م�ؤمًنا  قه�جي  غ��ازي  الفنان  ك��ان 

الهادفة  وباحلركات  النقابي  بالعمل 

والفنية،  الثقافية  الأعمال  تط�ير  اإىل 

ال�سياق،  هذا  يف  منا�سب  عدة  �سغل  وقد 

فكان نقيب ال�سينمائيني، ورئي�ش احتاد 

��سي  النقابات الفنية يف لبنان، واأحد م�ؤ�سّ

احلركة الثقافية...

ت�يف قه�جي، يف 29 ت�سرين الأول املا�سي 

ال�ساحة  املر�ش، فخ�سرته  بعد �سراع مع 

الثقافية والفنية اللبنانية والعربية.

نق�ل:  الرحباين  اليا�ش  الفنان  وم��ع 

»الت�سّ�ر عنده... م�ساحات من خلق... 

اأعطى  م�سرحه،  يف  ثانية  حياة  ت�سبح 

الرحبانية  امل�سرحيات  يف  رائعة  ع���امل 

التي ما زالت بالبال«.

حاز   الفنية،  لإبداعاته  تقديًرا 

دولية  ج�ائز  عّدة  قه�جي  غازي 

وحملية منها:

اللبناين،  ال�ستحقاق  و�سام   -

رئي�ش اجلمه�رية.

اللبناين،  الإب����داع  ج��ائ��زة   -

الثقافية. م�ؤ�س�سة خمزومي 

اأف�سل م�سّمم، قرطاج  - جائزة 

ت�ن�ش.

- جائزة البداع القاهرة.

- درع الثقافة والفن�ن، لبنان.

ال�سينمائي،  التكرمي  درع   -

لبنان.

الت�سميم  يف  ال��ت��ف��ّ�ق  درع   -

التلفزي�ين، دبي.

قارة  لبط�لة  الت�سميم  درع   -

ب��ريوت،  ال��ق��دم،  ك��رة  يف  اآ�سيا 

افتتاح وختام.

- درع التقدير الفني الياباين.

جوائز ودروع واأو�صمة
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�إ�صد�ر�ت

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

العدد 80368

عادل مالك يف »حرب ال�سنتني وبعد...« 

يخرج وثائق تن�صر الأول مّرة م���ّرة  لأول 

الإع���الم���ي ع���ادل 

مالك، املعروف بحياده وم��س�عيته واإحاطته مبختلف 

ا�ستهر  الذي  حتّفظه  عن  يعاجلها،  التي  املادة  ج�انب 

جمعها  ومعطيات  اأ�سرار  من  عنده  ما  فيك�سف  به، 

م�قعه  بحكم   )1976-1975( ال�سنتني  حرب  خالل 

املميز يف املطبخ الإخباري يف تلفزي�ن لبنان، وعالقات 

الثقة ال�طيدة برئي�ش اجلمه�رية �سليمان فرجنية و�سائر 

دار  عن  �سدر  فقد  احلقبة.  تلك  يف  الفاعلة  القيادات 

�سائر امل�سرق كتاب مالك »حرب ال�سنتني وبعد...«.

 13 حل��رب  الأوىل  ال�سرارة  انطالق  الكتاب  يتناول 

ني�سان 1975 وما تبعها من »حروب الآخرين« وحروب 

اللبنانيني على الأرا�سي اللبنانية، ويعر�ش وثائق تن�سر 

للمرة الأوىل، وتع�د اإىل الفرتة التي كان فيها الكاتب 

مذيًعا لالأخبار يف تلفزي�ن لبنان وامل�سرق يف ال�ستينيات 

وال�سبعينيات.

وي�سم »حرب ال�سنتني وبعد...« اللقاءات اخلا�سة مع 

احلرب،  تلك  يف  رئي�سة  اأدواًرا  لعبت  التي  ال�ج�ه  اأب��رز 

عبد  بن  في�سل  امللك  ال�سادات،  اأن�ر  الرئي�ش  ومنهم: 

الرئي�ش  العزيز، 

كميل �سمع�ن، 

الرئي�ش �سليمان 

ف�����رجن�����ي�����ة، 

ر�سيد  الرئي�ش 

ك������رام������ي، 

الزعيم كمال جنبالط، 

احلرفية  بالن�س��ش  الكتاب  يتميز  كما  وغريهم... 

ا. مل�ساريع تق�سيم لبنان التي تن�سر للمرة الأوىل اأي�سً

اإىل  كتابه  من  الأخري  الف�سل  يف  الكاتب  ويخل�ش 

ل  للتعاي�ش  اللبنانية  ال�سيغة  اإذا كانت  الت�ساوؤل عما 

تزال �ساحلة كما هي، اأم اأن وقت التغيري يف الرتكيبة 

اللبنانية قد حان؟

اأجيال  اإىل  م���ّج��ه  الكتاب  ه��ذا  اإن  مالك  يق�ل 

الأجيال  واإىل  املرحلة،  تلك  عاي�ش  من  اإىل  خمتلفة: 

التي ولدت خالل فرتة احلرب كي تتعّرف على ما جرى 

وتاأخذ العربة من التاريخ القامت وما �سهدته تلك الفرتة 

من اأه�ال وفظائع، على اأمل األ يتكرر ما حدث حتت 

اأي ظرف اأو اعتبار.

»اأحياء بعد الرحيل« لبديع اأبو جودة

وال�طني بديع  والديني  البيئي والجتماعي  والنا�سط  �سدر للكاتب 

اأب� ج�ده اجلزء الثاين من كتاب »اأحياء بعد الرحيل«، والذي يقع 

يف 268 �سفحة. يعالج الكتاب ذكرى كبار يظل�ن اأحياء يف ذمة 

الب�سر واملجتمع الإن�سايّن مهما طال غيابهم، فماآثرهم وم�اقفهم 

اجلريئة تدين لها املنابر.

و»تقديًرا ملن خدم�ا الإن�سانية، وعززوا الأوطان، واكت�سب�ا لقب 

�ساّلح الأر�ش واأبرار ال�سماء، كان هذا الكتاب لئال مت�ت املروءة 

كما  الراحلني...«  الأحّباء  معظم  وتط�ل  الأحياء،  اأكر  بني 

يق�ل الكاتب.



اأبعاد  يف  ق��راءة   �� ال�سينية  »الظاهرة  كتاب 

اخلارجية  ال�سني  �سيا�سة  ويف  ال�سينية  التجربة 

)1990 �� 2015(« كتاب جديد للدكت�ر نبيل علي 

�سرور.

ال�سينّية  اخلارجّية  ال�سيا�سة  الكتاب  يتناول 

املا�سي،  ال��ق��رن  م��ن  الأخ��ريي��ن  العقدين  يف 

على  عظمى  كقّ�ة  بروزها  يف  �ساهمت  التي 

ال�ساحة الدولية. ويقّدم �سرًحا عن الإ�سالحات 

وعن  ال�سني،  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  الداخلية 

اعتمادها �سيا�سة النفتاح على اخلارج الذي 

بداأ مع اجل�ار الإقليمي ثم متّدد اإىل م�ست�ى 

ال�سني  اأهمّية هذا النفتاح يف متكني  عاملي. ويربز الكاتب 

تناف�ش  عاملّية،  واقت�سادّية  �سيا�سية  كقّ�ة  نف�سها  فر�ش  من 

عملّيات  اأ�سخم  يف  ال�سناعّية  والدول  واأوروب��ا  الّتحدة  ال�ليات 

بتنّ�عها،  العامل  تغزو  باتت  حيث  وت�س�يقها،  ال�سلع  اإنتاج 

ا  م�ستفيدة من اليد العاملة الرخي�سة التي متنحها �سالًحا ق�يًّ

للمناف�سة الدولّية. كذلك يتناول الكاتب، دور ال�سني يف بنية 

الدويل  النظام 

اجل����دي����د، واجت��اه��ات��ه��ا 

امل�ستقبلية يف امل�سرح الدويل.

عدنان  الدكت�ر  اللبنانّية  اجلامعة  رئي�ش  للكتاب  قّدم 

للكتاب-  احلديثة  امل�ؤ�س�سة  عن  �سادر  وه�  ح�سني،  ال�سيد 

لبنان، ويقع يف 655 �سفحة.

يف �سل�سلة ح�ارات �ساخنة لل�زير ال�سابق حم�سن دل�ل، �سدر اجلزء الثالث »ح�ارات 

�ساخنة 3« حتت عن�ان: »لبنان الطائف اإىل اأين؟ امليادين العربية، ربيع اأم �سقيع؟ 

ي��سف  اإع��داد  من  وال��ع��راق...«،  و�س�ريا  فل�سطني  وعن 

مرت�سى.

من  جمم�عة  ال��ك��ت��اب  ي��ت��ن��اول 

والإذاع��ي��ة  التلفزي�نية  احل�����ارات 

الأح���داث  غ��ّط��ت  ال��ت��ي  ال�ساخنة 

بتعقيداتها  لبنان  يف  ال�سيا�سية 

الي�م،  اإىل  الطائف  منذ  وم�ؤّثراتها 

وتلك التي تناولت د�ست�ر اجلمه�رّية 

وع�راته،  مبزاياه  الثانية  اللبنانية 

بالإ�سافة اإىل »الربيع العربي« امل�سطرب 

املنطقة  يف  لأمريكي  الدور  الكتاب  يتناول  وال�سقيع.  الربيع  بني  ما 

الذي حتكمه م�ساحلها، ويطرح اأ�سئلة ح�ل مفه�م الدميقراطية يف العامل العربي. 

الكتاب �سادر عن الدار العربّية للعل�م نا�سرون، وه� يقع يف 318 �سفحة.
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نبيل �صرور يف قراءة 

الأبعاد التجربة ال�صينّية

اجلزء الثالث من حوارات حم�صن دلول ال�صاخنة



اإعداد:

رميا �صليم �صوميط

نا�س وحقوق

العدد 82368

هل يعرف العاملون 

واملوظفون يف لبنان حقوقهم؟

للحقوق  جهاًل  هناك  اأن  واملوظفني«،  العّمال  حلقوق  اللبناين  »املر�صد  بها  قام  درا�صة  اأّكدت 

ا  املن�صو�س عنها يف قانوين العمل وال�صمان االجتماعي، لي�س فقط لدى االأجراء العاملني، بل اأي�صً

لدى حمامني ونقابيني من الذين يقعون يف فخ االأخطاء ال�صائعة حول هذه احلقوق. وعلى �صبيل 

ال�صهر  يتّم بعد  الوطني لل�صمان االجتماعي  ال�صندوق  الت�صجيل يف  اأن  املثال ال احل�صر، االعتقاد 

الثالث من بدء العمل، يف حني اأّن هذا الت�صجيل يجب اأن يح�صل بعد 15 يوًما من بدء العمل، على 

اأن يفيد االأجري من تقدميات ال�صمان بعد ال�صهر الثالث.

م�صح اإح�صائي

باحلق�ق  التعريف  يف  عمله  اإط��ار  يف   

القت�سادية والجتماعية ويف دعم الأجراء 

العمل،  اأ�سحاب  ف  تع�سّ من  املت�سررين 

ليتبنّي  اإح�سائًيا  م�سًحا  املر�سد  اأج��رى 

حجم امل�سكلة لدى ال�افدين اجلدد اإىل 

�س�ق العمل. �سمل امل�سح عّينة م�ؤلفة من 

400 عامل واأجري جدد من جميع املناطق 

الخت�سا�سات  خمتلف  ومن  اللبنانية، 

با�ستثناء اخت�سا�سات املهن  واجلامعات 

احلرة. وتبنّي من خالله اأن 63.3 يف املئة 

العمل  قان�ين  در�س�ا  قد  املتخّرجني  من 

يف   36.7 مقابل  الجتماعي،  وال�سمان 

خالل  عليهما  يّطلع�ا  مل  منهم  املئة 

 56 ي�ؤّكد  ذلك،  رغم  الدرا�سة.  �سن�ات 

يف املئة من املتخّرجني العاملني اأّنهم مل 

�سن�ات  خالل  العمل  عق�د  اإىل  يتعرف�ا 

اّطلع�ا  امل��ئ��ة  يف   44 مقابل  ال��درا���س��ة، 

عليها. 

اجلامعات ال تدّر�س قوانني العمل

اأظ��ه��رت ال��ل��ق��اءات امل��ي��دان��ّي��ة وامل����اد 

اجلامعة  يف  عليها  الّط��الع  جرى  التي 

التي  الكّليات  معظم  اأّن  اللبنانية، 

ل  تعليمّية  اإج����ازات  ال��ط��الب  متنح 

العمل  ق�انني  من  ا  اأيًّ مقرراتها  تت�سّمن 

ه���ؤلء  اإّن  ب��ل  الجتماعي،  وال�سمان 

اأّن  الإن�سان، علًما  مقّرر حق�ق  �س�ن  ُيدرَّ

يعمل  تقريًبا،  منهم  املتخرجني  ن�سف 

اخلا�ش.  التعليم  م�ؤ�س�سات  يف  لحًقا 

واحلال نف�سها لدى طالب الخت�سا�سات 

حق�ق  مقّرر  يدر�س�ن  حيث  الأخ���رى، 

الإن�سان، الذي غالًبا ما يت�سّمن معل�مات 

عامة يع�د اختيارها اىل املدّر�ش، ب�سبب 

اأن  يجب  ملا  دقيق  ت��سيف  وج���د  عدم 

يكت�سبه الطالب من هذا املقّرر.

لي�ش  احل��ال  اخلا�سة،  اجلامعات  يف 

ب��اأف�����س��ل، ح��ي��ث اأظ��ه��رت ال��ل��ق��اءات 

اأي  ت�سمل  ل  مقّرراتها  اأن  والت�سالت 

العمل  بقان�ين  مرتبط  عن�ان  اأو  ف�سل 

بع�ش  با�ستثناء  الجتماعي،  وال�سمان 

ا  جدًّ حمّددة  اخت�سا�سات  ويف  اجلامعات 

مثل اإدارة الأعمال، والإدارة املالّية.

غياب ثقافة االأطر املوؤ�ص�صاتّية

اأن  الدرا�سة  اأظهرت  اأخ��رى،  جهة  من 

العاملني  املتخّرجني  من  املئة  يف   91.5

يخ�سع�ا  مل  الدرا�سة،  �سملتهم  الذين 

العمل  ق��ان���ين  ح���ل  تدريبية  ل���دورات 

اأن  ي���ؤك��د  م��ا  الجتماعي،  وال�سمان 

الأمر  تعري  ل  العمل  م�ؤ�س�سات  غالبية 

اأهمية، وهذا ما يتطابق مع م�ساحلها. 

ا على النت�ساب  هذه امل�ساألة تنطبق اأي�سً

اإىل النقابات املهنية، اإذ مل تتخّط ن�سبة 

املنت�سبني اإليها من بني الذين �سملتهم 

الدرا�سة، ال�35 يف املئة، وذلك بالرغم من 

وج�د نقابات يف القطاعات التي يعمل�ن 

واقع  اأمام  اأننا  اإىل  الدرا�سة  وت�سري  فيها. 

اأكر مالءمة لإثارة النقا�ش، لي�ش فقط 

جلهة بيئة العمل النقابي يف لبنان، اإمنا 

ا جلهة ح�س�ر ثقافة الأطر امل�ؤ�س�ساتية  اأي�سً

واأثرها يف بيئة العمل وجدّيتها.

ن�سبة  هناك  اأن  الدرا�سة  نتائج  ومن 

21.3 يف املئة من العق�د ال�سفهية، و12.3 

ال�سمان  اإىل  تن�سيبهم  يجر  مل  املئة  يف 

الجتماعي، وهي ن�سبة كبرية بالن�سبة 

الدرا�سة  �سملتها  التي  القطاعات  اإىل 

والإنتاجية  بالدمي�مة  تّت�سف  وال��ت��ي 

وال�ستقرار. كما تبنّي اأنه كّلما ازدادت 

كانت  النقابات،  اإىل  املنت�سبني  ن�سبة 

حق�ق  حت��ف��ظ  خطية  ال��ع��م��ل  ع��ق���د 

امل�ظف، وازداد عدد املنت�سبني اإىل ال�سمان 

الجتماعي.

التي  امل�ساكل  معاجلة  �سعيد  وعلى 

يتعّر�ش لها العّمال، اأظهرت الدرا�سة اأن 

الذين  الأ�سخا�ش  من  فقط  املئة  يف   10.7

عن  نقاباتهم  اأبلغ�ا  الدرا�سة  �سملتهم 

الغالبية  اأم��ا  العمل.  يف  م�ساكلهم 

لالأمر  ر�سخ  من  بني  فت�زّعت  ال�ساحقة 

اأ�سحاب  تع�سف  عن  و�سكت  ال�اقع 

حاول  من  وبني  املئة(،  يف   34.01( العمل 

مناق�سة اأ�سحاب العمل لل��س�ل اإىل حل 

)42 يف املئة(، يف حني اأّنه مل يتم اللج�ء اإىل 

وزارة العمل اأو جمل�ش العمل التحكيمي 

للتدخل يف حل هذه النزاعات النا�سئة.

وخل�ست الدرا�سة اإىل �سرورة تط�ير الأطر 

العاملني  ت�ساعد  التي  واملدنّية  النقابية 

للحق�ق  اأعمق  فهم  على  وامل�ظفني 

معهم  املبا�سر  الت�ا�سل  عرب  وال�اجبات، 

امل�ؤ�س�سات  وم��ع  العمل،  م�ؤ�س�سات  يف 

امل�سرتكة  الربامج  وتنفيذ  التعليمية 

اإىل  دخ�لهم  قبل  املتخّرجني  لإع���داد 

�س���ق العمل.



يكتبها:

العميد دانيال احلداد

ت�أمالت
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لعنة وحكمة

ق��ّررت  الزمن،  من  عقدين  نحو  قبل 

بلدات  اإح��دى  يف  لعائلتي  منزل  ابتياع 

املنت، فق�صدت لهذه الغاية بع�ض الأ�صدقاء 

اأن  فكان  املو�صوع،  يف  اخلربة  ذوي  من 

البناء  جتار  اأه��ّم  عناوين  منهم  ت��زّودت 

مب�صداقيتهم  امل��ع��روف��ن  املنطقة،  يف 

الأوقات  يف  املباين  اإجناز  على  وحر�صهم 

امل��ح��ّددة ومب��وا���ص��ف��ات ج��ي��دة واأ���ص��ع��ار 

مدرو�صة.

زيارة  يف  �صرعت  اأي��ام،  ب�صعة  مرور  بعد 

هوؤلء التجار الواحد تلو الآخر، وتباحثت 

معهم يف التف�صيل املمّل يف مواقع ال�صقق 

عقد  �صروط  ويف  وموا�صفاتها،  واأ�صعارها 

البيع مبا يف ذلك كيفية ت�صديد الثمن، 

اجلاهزة  ال�صّقة  لت�صّلم  التقريبي  واملوعد 

لل�صكن.

والتدقيق،  التمحي�ض  بعد  تبّن يل  لقد 

التجار  جميع  لدى  امل�صاكن  اأ�صعار  اأّن 

تختلف  وه��ي  بعيد،  ح��دٍّ  اإىل  متقاربة 

لخ��ت��اف  ط��ب��ًق��ا  احل�����ال،  بطبيعة 

امل�����ص��اح��ات وامل���واق���ع وال��ت��ج��ه��ي��زات 

الداخلية، اإّل اأّن ما لفتني خال جولتي 

املاراتونية وجود ب�صعة اأحياء، تدّنت فيها 

مع  ج��ًدا،  عالية  بن�صب  ال�صقق  اأ�صعار 

اأنها تتمّتع بجميع �صروط امل�صكن الذي 

اأطمح اإليه، وحن �صاألت عن ال�صبب مل 

تكن الإجابات من هوؤلء التجار وا�صحة 

اأو مقنعة على الإطاق.

م�صيت يف ال�صتف�صار وال�صتعام، حتى 

معاريف،  اأحد  من  اليقن  اخلرب  تلقيت 

وهو اأّن تلك الأحياء تقع يف جوار مقابر 

منها  تنفر  النا�ض  يجعل  م��ا  ال��ب��ل��دة، 

كائنًة ما كانت العرو�ض واملغريات. 

لأن  متاًما،  �صديقي  بتو�صيح  اقتنعت 

الإقامة يف حميط املقابر دونها م�صاعب 

الدائمة  اجل��ن��ازات  فم�صاهد  ك��ث��رة، 

والأ�صرحة املنت�صبة اإىل الأبد، اإّنا تلهب 

اأع��ّزاء  جت��اه  احل��زن  مب�صاعر  امل��رء  �صدر 

فقدهم، وتذّكره مبهزلة احلياة وماآ�صي 

اإليه يف يقظته كما  بني الب�صر، وحتمل 

يف نومه، الو�صاوي�ض والكوابي�ض والأحام 

يف  الأم��ر  بي  انتهى  وهكذا  املزعجة. 

تلك املرحلة اإىل اأن ابتعت منزًل منا�صًبا 

فيه حتى كتابة  اأقيم  زلت  ما  لعائلتي 

هذه ال�صطور.

اأن  اإىل  الأي��ام  وتعاقبت  ال�صنون  م��ّرت 

ف��ورة   ،2007 ال��ع��ام  منذ  ال��ب��اد  �صهدت 

�صيطانية  لأ�صباب  لها،  مثيل  ل  عقارية 

�صرطان  امتّد  اإذ  الآن،  لذكرها  ل جمال 

الباطون يف كّل اجتاه، وراح ينه�ض ج�صم 

اأو�صال  مقّطًعا  وياب�صه،  باأخ�صره  الوطن 

الأر�ض وحمّوًرا اأ�صكالها اإىل غر رجعة.

يف ظّل هذه احلماأة، ات�صل بي اأحد اأقاربي 

من املهجر طالًبا مّني البحث عن �صّقة 

له، كونه قّرر العودة اإىل لبنان لا�صتقرار 

اأدري، رمبا كان  فيه ب�صورة نهائية، ول 

العقارات  اأ�صعار  باأن  وا�صعة  دراي��ة  على 

يف  الرت��ف��اع  من  مزيد  اإىل  تنحو  �صوف 

امل�صتقبل.

لّبيت رغبة قريبي، وانطلقت اأبحث هنا 

وتتنا�صب  �صّقة تلقى ر�صاه،  وهناك عن 

مع حجم املال الذي ر�صده يف �صبيل ذلك، 

لكّني فوجئت باأن الأ�صعار قد قفزت اإىل 

عاقل،  يت�صّورها  ل  خيالية،  م�صتوياٍت 

اأّما  اأربعة على الأقل،  اأو  اأ�صعاف  خم�صة 

جتار البناء فقد انقلب توّددهم ولطفهم 

يف معاملة الزبائن، اإىل �صيء من ال�صابة 

وعدم الرتكيز والامبالة، حتى خلتهم 

من جماعة الزّهاد والنا�صكن الهاربن 

من مع�صر النا�ض.

هديف  اأ�صبح  و�صمعته،  راأيته  الذي  بعد 

الأّول الفرار ب�صام من هذا اجلّو امل�صحون، 

ويف طريق العودة اإىل املنزل، راودتني فكرة 

الذهاب اإىل تلك الأحياء املجاورة للقبور، 

م��ن جديد،  احل��ال  واق��ع  لأّط��ل��ع على 

املفاجاأة  كانت  هناك،  اإىل  و�صلت  ومّلا 

اإذ وجدت �صرطان الباطون  واأدهى،  اأق�صى 

فيما  القبور،  اأر���ض  من  ج��زًءا  التهم  قد 

�صرفات املباين امل�صتحدثة باتت تظّلل ما 

تبقى من ال�صرائح، كما وجدت جموًعا 

اخليام  ين�صبون  الأج��ان��ب  العمال  من 

اأ�صوارها  امتداد  وعلى  مداخلها  على 

اأ�صعار  اإىل  بالن�صبة  اأّما  ال�صكن،  بداعي 

اأ�صبحت كمثياتها يف  امل�صاكن فقد 

ت حرمة املوت  �صائر مناطق، بعد اأن ُم�صّ

وك�صرت �صوكته، واأ�صبح اأمًرا اعتيادًيا 

تاألفه النفو�ض.

غادرت املكان م�صرًعا، واأنا اأ�صاأل نف�صي 

ترى اأّيهم الأحياء والأموات؟ وهل اأ�صبحنا 

كّل  الإن�صان  على  فيه  يتعّذر  زم��ٍن  يف 

�صيء وحتى املوت يف وطنه؟ اأمل يكن اأهل 

رين؟ الغجر يف ذلك كّله حكماء متب�صّ
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دبلوم درا�سات عليا

تنفيذية يف الأمن القومي

واملوارد ال�سرتاتيجية

للعميد الركن ناهي جربان

ناهي  الركن  العميد  ن��ال 

امل�صاة  ل��واء  ف��وزي ج��ربان من 

ال�صاد�ض، دبلوم درا�صات عليا )ماج�صتر( تنفيذية يف الأمن الوطني 

 –  National Defense University من  ال�صرتاتيجية،  واملوارد 

اأمركا.

اإجازة يف العلوم 

ال�سيا�سية والإدارية 

للمالزم اأول الطّيار 

ح�سن �سفا

اأول  امل������ازم  ح����از 

توفيق  ح�صن  الطّيار 

�صفا من قاعدة حامات اجلوية اإجازة يف العلوم ال�صيا�صية 

والإدارية، من كّلية احلقوق والعلوم ال�صيا�صية والإدارية 

يف اجلامعة اللبنانية.



 http://www.indiabix.com اأ�سئلة واأجوبة

موا�صيع  واأجوبة يف  اأ�صئلة  املوقع  يقّدم 

ال��ق��ارىء  معلومات  تغني  خمتلفة، 

واملعرفة.  العلم  جم��الت  خمتلف  يف 

ناذج  يعر�ض  كما 

خم����ت����ل����ف����ة ع���ن 

تطرح  التي  الأ�صئلة 

خ����ال امل��ق��اب��ات 

بالتوظيف  اخلا�صة 

ال�������ص���رك���ات  يف 

الهامة.

هجمات ت�ستهدف »اآبل« 

تزايد  الإلكرتوين  الأم��ن  خرباء  توّقع 

على  الإلكرتونية  القر�صنة  هجمات 

خال  ت�صغيلها  ونظام  »اآبل«  منتجات 

العام 2016، ل �صّيما واأن عدد الربجميات 

اخلبيثة التي ت�صتهدف نظام ت�صغيل »اآي 

اأو اإ�ض« تزايد مبعدل ال�صعف خال العام 

2015، كما ارتفعت التهديدات لأجهزة 

اإ�صابة  ر�صد  مت  وقد  ماكنتو�ض«،  »اآبل 

ما بن 10 اآلف و70 األف جهاز كومبيوتر 

بالإ�صافة  خبيثة،  بربجميات  »م��اك« 

ت�صتهدف  جديدة  تهديدات  �صبعة  اإىل 

هواتف  على  اإ�ض«  اأو  »اآي  ت�صغيل  نظام 

»اآبل« املحمولة.

املعلومات  اأم���ن  ���ص��رك��ة  وت��وّق��ع��ت 

نظام  يكون  اأن  اآي«  »فاير  الأمركية 

الدفع »اآبل باي« اأبرز الأنظمة امل�صتهدفة 

من قرا�صنة الإنرتنت. 

اإعداد:

رميا �سليم �سوميط

خدم�ت

دوت كوم

اأخبار ومعلومات 

http://www.ibda3world.

com
اأخبار ومعلومات مثرة لاإهتمام، 

ت��ت��ن��اول ع���ّدة جم���الت م��ن بينها 

وعامل  والبيئة  والتكنولوجيا  العلوم 

احليوان.

ريا�سة عاملية

http://arabia.eurosport.
 com
من اأكرب املواقع العربية يف تغطية 

العربية  القدم  وكرة  الريا�صة  اأخبار 

والعاملية، من خال متابعة مبا�صرة 

وفيديوهات تنقل لقطات ممّيزة.

متارين يف الريا�سيات 

www.mathworksheets4kids.com
احل�صابية  القدرات  تطوير  املوقع على  ي�صاعد هذا 

من  جمموعة  عرب  الأع��م��ار،  خمتلف  من  ل��اأولد 

التمارين احل�صابية املتنّوعة. 

خدمة  »ف��اي�����ص��ب��وك«  م��وق��ع  ط���رح 

مل�صتخدميه على  تتيح  جتريبية جديدة 

وكتابة  امل�صاركات  ت�صّفح  »اأندرويد« 

ات�صال  وجود  دون  من  عليها  تعليقات 

يف  ن�صرت  تدوينة  يف  ولفت  بالإنرتنت. 

اجلديدة  اخلدمة  ه��ذه  اأنَّ  اإىل  موقعه، 

الأ�صا�صية  امل�صكلة  حتل  اأن  ميكنها 

بات�صالت  املتعلق  ال��دائ��م  وال��ت��ح��دي 

ال��دول  يف  �صيما  ل  البطيئة،  الإن��رتن��ت 

»فاي�صبوك«  يتمتع  حيث  النا�صئة، 

املّيزات  اأنَّ  اإىل  واأ�صار  عالية،  ب�صعبية 

اأج��ه��زة  مل�صتخدمي  �صت�صل  اجل��دي��دة 

حتديد  دون  م��ن  تدريجًيا  »اآن���دروي���د« 

حم��ّددة  جغرافية  بقعة  اأو  زمنية  ف��رتة 

البلدان  اأن  اأّك��د  اأن��ه  اإّل  لختبارها، 

النا�صئة هي الهدف الأ�صا�صي.

ت�صمح اخلدمة املذكورة للم�صتخدمن 

برتك تعليقات على اأي م�صاركة على 

الرغم من عدم وجود ات�صال بالإنرتنت، 

توافر  عند  بن�صرها  التطبيق  ليقوم 

متوافرة  ميزة كانت  وهي  ات�صال جيد، 

ن�صر  اإعادة  اأو  الإعجاب  لت�صجيل  �صابًقا 

الآن  عت  تو�صّ لكنها  فقط،  امل�صاركة 

لت�صمل التعليقات.

»فاي�سبوك« 

من دون اإنرتنت
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القاتلة الر�سا�سة 

امل��وؤّه��ل حممد  ي��وؤّك��د 

نف�صي،  مر�ض  اخليانة  اأن 

فينهكها  ال��زوج��ّي��ة،  احلياة  ي�صيب 

الر�صا�صة  مبثابة  وهي  يهلكها،  ثم 

احلب  عاقة  على  تق�صي  التي  القاتلة 

اخليانة  دواف��ع  اأن  وي�صيف  وتدّمرها. 

ف���الأول  وامل�����راأة،  ال��رج��ل  ب��ن  تختلف 

اأما  ج�صدّية،  �صهوٍة  لإر�صاء  يخون  قد 

نتيجة  ع��ادًة  اإليها  فتن�صاق  الأخ���رة 

الزوج.  قبل  من  واإهمال  عاطفي  نق�ٍض 

ويعر�ض الخت�صا�صي يف علم النف�ض اأبرز 

اإىل  الزوجن  باأحد  تدفع  التي  الأ�صباب 

اخليانة.

اأ�سباب اخليانة عند الرجل

املنزل: داخل  امل�ستمّرة  التوّتر  • اأجواء 
وع��دم  اليومّية  ال��زوج��ي��ة  امل�صاكل 

الأم��ور  من  اأّي  على  ال���راأي  يف  الت��ف��اق 

قد  والعائلة،  ال�صريكن  بحياة  اخلا�صة 

يدفعان الرجل اإىل اأح�صان امراأة اأخرى، 

اأو  اإّما بهدف الهروب من الواقع املزعج 

ت�صبح  التي  زوجته  من  النتقام  بهدف 

مبثابة عدّوة له.

�سابًّا: زال  ما  باأنه  لل�سعور  الرجل  • حاجة 
اأزم��ة  مع  ع��ادًة  تتزامن  احلالة  ه��ذه 

م��ن��ت�����ص��ف ال��ع��م��ر، 

الرجل  يحتاج  حيث 

اإىل الح�صا�ض باأنه ما 

يدفعه  قد  ما  جن�صًيا،  ونا�صًطا  ا  �صابًّ زال 

اأو اإىل مطاردة  اإقامة عاقة جانبّية  اإىل 

من  مرغوًبا  زال  ما  باأنه  لل�صعور  الن�صاء 

قبل اجلن�ض الآخر.

التقدير: وعدم  بالإهمال  • ال�سعور 
ب�صورة  زوج��ه��ا  امل���راأة  تهمل  عندما 

م�صتمّرة، فا يجدها اأبًدا يف انتظاره عند 

عودته من العمل، ول هي تهتم باأيٍّ من 

اأموره، وترف�ض يف معظم الأحيان القيام 

التعب  بحجة  معه  جن�صّية  بعاقة 

والإرهاق، فاإنه قد يبحث عن الهتمام 

واجلن�ض يف اأح�صان امراأة اأخرى. وهذا ما 

باأن  ي�صعر  الذي  الرجل  ا  اأي�صً يفعله  قد 

زوجته ل متنحه التقدير الذي ي�صتحّقه، 

فهو ل ي�صتطيع اإر�صاءها مهما فعل، اإذ 

النتقادات،  التذّمر، كثرة  دائمة  اأنها 

ول »يعجبها العجب«. 

اللّذة: وراء  • ال�سعي 
لدى  كبرة  متعًة  الرجال  بع�ض  يجد   

فري�صة« جديدة،  »ا�صطياد  جناحهم يف 

لذا تراهم ينتقلون من عاقة اإىل اأخرى 

داخلهم.  يف  »ال�صّياد«  �صعور  لإر���ص��اء 

بع�ض  اجل�صدّية  اللّذة  تدفع  كذلك، 

غر  مع  اجلن�ض  ممار�صة  اإىل  الرجال 

تربيتهم،  وبح�صب  لأنهم  زوجاتهم، 

يعتقدون اأن ممار�صة اجلن�ض مع الزوجة 

لذا  معّينة،  ل�صوابط  يخ�صع  اأن  يجب 

الهوى،  بنات  لدى  عنه  يبحثون  فهم 

ال�صوابط  هذه  من  النفات  اأجل  من 

كا  ويف  �صجّيتهم.  على  والت�صّرف 

عن  امل�صوؤول  املجتمع  يعترب  احلالتن، 

ي�صّفق  لأن��ه  اخلاطئة،  الأف��ك��ار  ه��ذه 

ويعترب  ال��ع��اق��ات  امل��ت��ع��ّدد  ل��ل��رج��ل 

حن  يف  بطولّية«،  »اإجن���ازات  اأعماله 

م�صاعرها  كبت  على  الفتاة  يرّبي  اأّنه 

ت�صبح  عندما  فتخ�صى  وع��واط��ف��ه��ا، 

مع  �صجّيتها  على  الت�صّرف  من  ام��راأة 

»العيب«  فكرة  من  انطاًقا  زوجها 

و»املمنوع« التي ترّبت عليها.

• موت احلب:
يف  احلب  �صعلة  تنطفئ  اأن  يحدث  قد 

ا اأن ي�صعر  قلب الزوج، ومن املمكن اأي�صً

فيبحث  الروتينّية،  العاقة  من  بامللل 

الذي  التجّدد  اأخرى عن  امراأة  عندئٍذ يف 

يحتاجه. 

اأ�سباب اخليانة عند املراأة

والأمان: بال�ستقرار  ال�سعور  • فقدان 
زوجها  اأن  تفرت�ض  الفتاة،  تتزوج  حن 

هو وهي

اإعداد:

رميا �سليم �سوميط

الزواج، رّبا تكون اخليانة  التي تعرت�ض  الكثرية  امل�ساكل  من بني 

هي الأ�سعب، لأنها واإن مل تهدم البيت وتق�سي على الزواج، فهي 

تخّلف اآلًما نف�سّية، وجروًحا قد ل تندمل اأبًدا!

الأزواج،  الكثري من  زال  ما  الواقع،  بهذا  الرغم من علمهم  على 

حياتهم  معّر�سني  اخليانة،  اأح�سان  يف  يرمتون  ون�ساًء،  رجاًل 

عائالتهم  وم�ستقبل  الزوجّية 

يف  ال�سبب  فما  لالنهيار، 

ذلك؟ وهل من حلول؟ اأ�سئلة 

يف  الخت�سا�سي  عنها  يجيب 

املوؤّهل  العيادي  النف�ض  علم 

عّمار حممد.

اخليانة الزوجّية

جرح قد ل ي�سفى اأبًدا
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الذي �صيهتم بها ويحميها،  الفار�ض  هو 

اأن بع�ض  اإّل  الائقة.  لها احلياة  ويوؤّمن 

حيث  مغاير،  بواقع  ي�صطدمن  الن�صاء 

م�صوؤولياتهم  م��ن  اأزواج��ه��ن  يتهّرب 

املراأة  فتحمل  اأ�صرهم،  جتاه  وواجباتهم 

بعدم  حينئٍذ  وت�صعر  لوحدها،  العبء 

الأمان، وقد تلجاأ اإىل اخليانة بحًثا عن 

الدعم الذي حتتاجه.

�ساعني:  ال�ساع  • رد 
قد  ال����زوج،  خيانة  اكت�صاف  عند 

اإىل  والرف�ض، فتلجاأ  املراأة بالدونّية  ت�صعر 

ول�صرتداد  زوجها،  من  انتقاًما  اخليانة 

قيمتها الذاتّية وحت�صن نظرتها لذاتها.

التقدير: وغياب  العاطفي  • النق�ض 

ع��ل��ى خ���اف ال��رج��ل ال����ذي ت�����ص��ّده 

ت�صعف  املراأة  فاإن  اجل�صدّية،  الإغراءات 

قد  لذلك  العاطفّية.  الإغ���راءات  اأم��ام 

ا  نق�صً تعاين  والتي  ال�صعيفة،  املراأة  تقع 

تقدير  �صوء  ومن  الزوجية،  العاطفة  يف 

زوجها لها، يف فخ اخليانة، اإذا ما مل�صت 

العاطفة والهتمام لدى رجٍل اآخر.

رات اخليانة موؤ�سّ

قاطًعا على  دليًا  ال�صريك  يجد  ل  قد 

حممد،  املوؤهل  يوؤّكد  �صريكه،  خيانة 

اإىل  التنّبه  حكًما  ي�صتطيع  ولكّنه 

اخليانة.  تدّل على  التي  رات  املوؤ�صّ بع�ض 

ومن اأبرزها عند الرجل:

وتغير  مبظهره  ال��زائ��د  الهتمام   •
رائحة عطره اأو نوع �صّيارته.

اخللوي  لهاتفه  �صر  كلمة  و�صع   •
اأم��ام  ال�صابق  يف  متاًحا  ك��ان  ال���ذي 

انه  ب��ل  فح�صب،  ه��ذا  لي�ض  ال��زوج��ة. 

يرافقه  ال��ذي  احلميم،  �صديقه  يجعله 

اإىل �صريره، ويدخل معه اإىل احلّمام. واإذا 

يعود  ف�صوف  املنزل،  يف  ن�صيه  اأن  حدث 

م�صرًعا للتقاطه. 

الأ�صباب،  لأتفه  امل�صاكل  افتعال   •
من  غا�صًبا  ب��اخل��روج  اجل���دل  واإن��ه��اء 

املنزل )حّجة جّيدة للهروب اإىل اأح�صان 

احلبيبة(.

• عدم اإبداء رغبة يف ممار�صة اجلن�ض، 
وق�����ص��اء وق��ت ط��وي��ل غ��ر م���رّبر خ��ارج 

املنزل. 

معلن  وغر  م��رّبر  غر  مايل  اإنفاق   •
عنه.

الزوجة  لدى  اخليانة  رات  موؤ�صّ اأبرز  اأما 

فهي الآتية:

الزوج  عيوب  وتعظيم  التذّمر  كرثة   •
وط��اأة  م��ن  للتخفيف  بها  وامل��ج��اه��رة 

خيانتها.

املنا�صبات  يف  امل�����ص��ارك��ة  ت��ف��ادي   •
بالذنب  ل�صعورها  العائلية  والتجّمعات 

واخلوف من افت�صاح اأمرها.

»ال�صديقات«  م��ع  متزايد  خ��روج   •
حول  املبا�صرة  الإجابات  من  والتهّرب 

الأماكن التي تق�صدها.

• و�صع رقم �صّري للهاتف اخللوي وعدم 
املكاملات  على  الرد  كان  لأي  ال�صماح 

التي تردها.

• الهتمام الزائد مبظهرها اخلارجي، 
كل  يف  مثرة  تكون  اأن  وحماولتها 

عمل تقوم به.

للتهّرب  والأع��ذار  احلجج  اختاق   •
من اللقاءات احلميمة مع الزوج.

ل مرّبر للخيانة

اخليانة  اأ���ص��ب��اب  اختلفت  مهما 

غر  تبقى  فاإنها  دواف��ع��ه��ا،  وتنّوعت 

اأو  ��ا  اأخ��اق��يًّ ي��رّبره��ا  �صيء  ول  مقبولة 

امل��وؤه��ل  يو�صح  ��ا،  دي��ن��يًّ اأو  ا  اجتماعيًّ

ا�صتحالة  عند  اأن���ه  وي�صيف  حم��م��د. 

العي�ض مع ال�صريك اأو عدم القدرة على 

النف�صال  يعترب  قبوله،  اأو  معه  العي�ض 

ولكن  اخليانة.  من  واأرقى  اأف�صل  حاًّ 

اأو  اخليانة  مرحلة  اإىل  ال��و���ص��ول  قبل 

علم  يف  الخت�صا�صي  ين�صح  النف�صال، 

م�صاكل  يعانون  الذين  الأزواج  النف�ض، 

زوجّية، بامل�صارحة وعر�ض اأح�صا�صي�صهم 

وم�صاعرهم ب�صدق و�صفافية على طاولة 

وال��ع��ودة  لاإ�صاح  حم��اول��ة  يف  احل���وار، 

اإىل  ويدعوهم  العاقة،  يف  التناغم  اإىل 

والتفكر  الطّيبة،  بالنوايا  التحّلي 

املحاولة  من  الياأ�ض  وع��دم  باإيجابّية، 

ما  يف  اللحمة  لإع��ادة  وت��ك��راًرا  م��راًرا 

بينهما.
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رحلة 

اإعداد:يف الإن�س�ن

غري�ض فرح

خالل الع�سرين �سنة املا�سّية، تكّثفت اجلهود من اأجل حماربة �سلبّية ال�سلوك والتفكري، 

مقابل ت�سجيع الإيجابّية يف جميع املجالت. والأهم اأن الّتاه العام كان يوؤمن ب�سرورة 

كبح الأحا�سي�ض ال�سلبّية، كالقلق، واحل�سد والغ�سب و�سواها.. قبل و�سولها اإىل العلن، اأو 

اخل�سوع للعالج النف�سي من اأجل التخّل�ض منها.

ما مدى �سّحة هذا التّوجه، وهل يقّره علم الّنف�ض احلديث؟

غ�ضب، 

 حزن وح�ضد...

نعم!!! 

نحن بحاجة اإىل 

هذه الأحا�سي�ض

ال�سلبّية �سفة مغلوطة

م��ن خ��ال ال��درا���ص��ات ال��ت��ي اأج��راه��ا 

باحثون نف�صيون يف ال�صنوات الأخرة، مّت 

التاأكيد اأن �صفة ال�صلبية التي اأحيطت 

بها الأحا�صي�ض الآنفة الذكر، هي �صفة 

مغلوطة. فامل�صاعر ل تندرج فقط �صمن 

اإطار ال�صلبية والإيجابّية، بل تتعّداها اإىل 

اأكرث من ذلك.

يف  ك��ا���ص��دان  ت��ود  ال��ب��اح��ث  وح�صب 

الأمركّية،  ماي�صون  ج��ورج  جامعة 

من  مزيًجا  تطلق  الدماغ  وظائف  فاإن 

النزاعات  ملواجهة  املعقدة  الأحا�صي�ض 

مع  التفاعل  عن  الناجمة  الداخلية 

املحيط الجتماعي. وكل جزء من هذا 

اخلليط، يعترب تّوجًها دفاعًيا يعمل من 

خال وظيفة دماغّية معّينة. وهذا يعني 

�صمنية  حاجة  فطري  �صعور  لكل  اأن 

تعمل وفق متطّلبات الواقع. فالتح�صر 

اإىل  وامليل  الغ�صب،  يوّلد  مثًا  لاندفاع 

يوّلد  الغر،  مع  باملقارنة  الذات  حت�صن 

احل�صد، اإىل ما هناك من م�صاعر تراعي 

حاجاتنا الطبيعّية املعقّدة.

اإًذا، توجد فكرة خاطئة عن امل�صاعر، 

الإيجابي  ب��ن  التفرقة  ع��ن  وب��ال��ت��ايل 

يوؤكد  كما  فامل�صاعر  منها.  وال�صلبي 

العلم، هي حالة عقانّية الهدف منها 

امل�صاعدة على حتقيق الأهداف. والأهم 

اأن الأحا�صي�ض امل�صّنفة �صلبّية هي لي�صت 

فقط �صرورية من اأجل حتقيق ال�صعادة، 

بل من اأجل البقاء.

قد يبدو ذلك غريًبا لكّنه الواقع، ففي 

عامل ي�صّج بالتحّديات، علينا كب�صر اأن 

نت�صّلح بجميع دوافعنا الطبيعّية املوروثة، 

على  التدريب  اأهمّية  من  الرغم  على 

خلق حالة توازن، بن هذه الدوافع وبن 

املعا�صر. املجتمع  يف  العي�ض   متطلبات 

على هذا الأ�صا�ض، و�صعت لئحة بامل�صاعر 

كيفّية  اإىل  التعّرف  ال�صروري  من  التي 

 الت�صّلح بها من اأجل حياة ع�صرّية اأف�صل.

متى نغ�سب وملاذا؟

كا�صدان،  الأمركي  الباحث  ب��راأي 

الغ�صب.  لدوافع  منطقي  تعريف  يوجد 

ن�صعر  عندما  يح�صل  ب��راأي��ه  فالغ�صب 

من  ن�صتخدمه  ونحن  التقييم،  بعدم 

فاإن  لذا  ووجودنا.  اأهمّيتنا  تاأكيد  اأجل 

تقييم  عدم  عن  ينجم  ال��ذي  الإحباط 

فورة  يفّجر  ما  عموًما  وال��ذي  الآخرين، 

الأح��ي��ان  معظم  يف  يعطي  الغ�صب، 

النتيجة املرجوة. وهو ما يعلي من �صاأن 

املعنين به، ويوؤمن لهم الر�صى النف�صي. 

يزيد  ق��د  اجل���ارف  الغ�صب  اأن  �صحيح 

اأحياًنا الو�صع �صوًءا، لكّن كبته، كما 

ال�صعور  اإىل  حتًما  يقود  التاأكيد،  مّت 

بالكاآبة والنق�ض.

على كٍل، اإّن الغ�صب ل يفيد اأ�صحابه 

الجتماعي  التطّور  يوؤمن  بل  فح�صب، 

ال�صعوب،  غ�صب  فلول  ع��ام.  ب�صكل 

والعدالة  املدنية  باحلقوق  الإق��رار  مّت  ملا 

وامل�صاواة.

ماذا وراء ال�سعور باخلجل والرتباك 

والذنب؟

الإن�����ص��ان  ي��ت��م��ّك��ن  ال���واق���ع، مل  يف 

�صمن  التما�صك  دون  من  البقاء  من 

امل��ج��م��وع��ات ال��ب��دائ��ي��ة، ف��احل��ي��اة مع 

معاير  ال���ت���زام  ت�صتدعي  الآخ���ري���ن 

املعاير،  هذه  تخرق  وعندما  اأخاقّية. 

الأمور.  ت�صويب  تعيد  طريقة  اإىل  نحتاج 

الطبيعة م�صاعر اخلجل  زّودتنا  من هنا 

�صرورّية  م�صاعر  وهي  والذنب.  والرتباك 

وت�صحيحه.  اخلطاأ  مواجهة  اأج��ل  من 

يثره  ال��ذي  الرتياح  بعدم  فالإح�صا�ض 
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الرتباك يف املواقف احلرجة، يعيدنا اإىل 

تقييم  اإعادة  اإىل  بالتايل  ويدفعنا  ذواتنا، 

امل�صار  الأحا�صي�ض  فّجرت  التي  املواقف 

بتعليم  كفيلة  اأحا�صي�ض  وهي  اإليها، 

الإن�صان كيفّية ت�صحيح اأخطائه.

يجدر بالإ�صارة هنا اأننا كب�صر، نخجل 

لكن  لرتباكنا،  ونرتبك  خلجلنا، 

علينا اأن ندرك اأن هذه امل�صاعر هي التي 

جعلتنا نعي�ض جنًبا اإىل جنب، وبدونها، 

ل نتمّكن من الوثوق بالآخرين.

احل�سد والغرية

احلياتية،  ال��ن��ج��اح��ات  معظم  اإّن 

على  تعتمد  معنوية،  اأم  كانت  مادية 

املحيط  �صمن  والتفاعل  التعاي�ض  طرق 

الجتماعي. ومن هنا القول اأن �صعادتنا 

تتاأثر مبقارنة اأنف�صنا مع الغر.

الأغ��ن��ى  ن��ك��ون  اأن  نحتاج  ل  نحن 

ارتياحنا  عدم  لكّن  ذك��اء،  والأك��رث 

ينبع من �صعورنا باأننا اأقّل �صاأًنا، وهو ما 

يثر فينا اأحا�صي�ض احل�صد والغرة وحّتى 

الكراهّية.

قد يكون احل�صد هداًما، لكن ل اأحد 

ينكر فوائده. فعلى الرغم من اأنه ينبع 

بداية من الإعجاب بالغر، لكن وخزته 

جناحات  اإىل  اأحياًنا  تقود  قد  امل��دّم��رة 

كثرين  اأن  وم���ع  احل��ل��م.  تتخّطى 

اإّل  وال��غ��رة،  احل�صد  ب��ن  م��ا  يخلطون 

اأنهما اإح�صا�صان خمتلفان. فاحل�صد هو 

الغر،  ميلكه  ما  على  احل�صول  متّني 

لكن الغرة هي ال�صعور مبناف�صة الغر 

عموًما  ينح�صر  وه��ذا  نلك.  ما  على 

للمحّبن  وي��وؤّم��ن  العاطفية  بالنواحي 

اختبار امل�صاعر وت�صحيح الأخطاء. الأمر 

الدوافع  اأك��رث  من  الغرة  يجعل  ال��ذي 

العاقة  جناح  وراء  الوقائية  الطبيعّية 

وتربية الأطفال وبقاء الن�صل.

اخلوف والقلق �سالحان وقائيان

الأ�صلحة  م��ق��ّدم��ة  يف  اخل���وف  يعترب 

جتاه  فعل  رّدة  اإّن��ه  الوقائية،  الطبيعية 

يعك�ض  فهو  للبقاء.  املهددة  املوؤ�صرات 

نتعّر�ض  قد  �صوًرا ح�صّية عّما  داخلنا  يف 

له من �صوء. ويوؤهلنا بالتايل للخروج من 

املاأزق عن طريق حت�صر اجل�صم للهروب 

عن  دف��اًع��ا  مواجهته  اأو  اخلطر،  من 

النف�ض.

بالن�صبة اىل القلق، هو رديف للخوف، 

اإّل اأنه خوف من املجهول. على كٍل فهو 

الأذكياء  لدى  ا  وخ�صو�صً الأداء،  ن  يح�صّ

والعزمية.  اليقظة  منه  ي�صتمّدون  الذين 

ويعترب هذا ال�صعور �صرورًيا يف املواقف التي 

حتتاج اإىل احلذر والتح�صر امل�صبق.

الندم يحيي الأخطاء يف الذاكرة

نتمّنى  كّنا  عمل  يف  نف�صل  عندما 

ناأ�صف  خ��ط��اأً  ن��رت��ك��ب  اأو  اإجن�����ازه، 

يف  اإحباطنا  �صور  تلت�صق  لرتكابه، 

الذاكرة، وتكرب مع الوقت لتوّلد �صعوًرا 

بالندم.

يوؤّمن  اخلطاأ  ارتكاب  اأّن  وباعتبار 

الدماغ  ف��اإّن  للتعّلم،  �صانحة  فر�صة 

تق�ّض  يجعلها  ب�صكل  الأخطاء  يكرّب 

على  نعمل  يجعلنا  ما  وهو  م�صاجعنا، 

امل�صتقبل.  يف  جتّنبها  اأو  ت�صحيحها، 

 Psychology جملة  اأوردت��ه  ما  وح�صب 

مل  ما  فاإنه  ال�صعور،  هذا  حول   Today
حميًما  �صديًقا  ي�صبح  الفكر،  ي�صّل 

يف  الأخ��ط��اء  يحيي  ومنّبًها  لاإن�صان، 

الذاكرة، موؤمًنا عدم تكرارها. فالندم 

اإىل  الإ�صاءة  حال  يف  العتذار  اإىل  يدفع 

ال��غ��ر، الأم���ر ال���ذي ي��وّط��د ال��ع��اق��ات. 

وح�����ص��ب ال��ب��اح��ث��ة الأم��رك��ي��ة، ل��ورا 

اأجل  من  ���ص��روري  الندم  ف��اإّن  كينغ، 

تطوير الذات. فالأ�صخا�ض الذين يعملون 

من اأجل ا�صتعادة الأنا ال�صائعة يف اأخطاء 

املا�صي، ي�صبحون اأكرث ن�صًجا، فيطّورون 

حميطهم  يف  ويندجمون  مهاراتهم، 

الجتماعي اأكرث من �صواهم.

تقّبل احلزن يبعد الكتئاب

يف املواقف املفجعة، يحتاج الإن�صان اإىل 

التعبر لي�صتعيد التوازن، واحلزن هنا هو 

املطلوب. وعلى الرغم من تفاوت اأنواع 

جميع  يف  ق��ادر  فهو  ودرج��ات��ه،  احل��زن 

بالقّوة  الإن�صان  ت�صليح  على  الأح��وال 

ال�صعادة  بعك�ض  اإّنه  التفكر.  وعمق 

التفكر  اإىل  ت��ق��ود  م��ا  ع��م��وًم��ا  ال��ت��ي 

اإىل  املدرو�صة.  غر  واملغامرات  ال�صطحي 

ب�صكل  احلزن  عن  التعبر  فاإّن  ذلك، 

يحدث  وهذا  الكتئاب،  يبعد  باآخر،  اأو 

عرب  ال��غ��ر  اإىل  التعبر  ي�صل  عندما 

البكاء  مقّدمها  يف  فطرية  اإ���ص��ارات 

اإ�صارات  مبجملها  وهي  الوجوه.  وتعابر 

وامل�صاعدة،  التعاطف  طلب  �صمًنا  تبث 

ومينح  الجتماعية،  اللحمة  يقّوي  ما 

الروؤية.  وو�صوح  بالنف�ض  الثقة  املعنين 

هذا  جتّنب  يف  الرغبة  من  الرغم  وعلى 

ل  اأح���ًدا  اأّن  اإّل  ع��ام،  ب�صكل  ال�صعور 

ينكر اأنه اإحدى اأهم التجارب احلياتّية 

واأعمقها.

طاملا  فوائد  ال�صلبّية  للم�صاعر  اأخ��ًرا، 

ملا  فلولها  ال�صيئة،  �صمعتها  طم�صتها 

ا�صتمتعنا باإيجابيات الواقع، ول متّكّنا 

م��ن ال��ت��اأق��ل��م والن���دم���اج وامل��واج��ه��ة. 

فلن�صتمع اإذن اإىل ما تقوله م�صاعرنا واإن 

كانت �صلبية، فهي دليلنا الطبيعي اإىل 

حياة اأف�صل.
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املركز ومهّمته

 - املخت�ّض  للتعليم  اللبناين  املركز 

�صة غر حكومّية، ل  كلي�ض، هو موؤ�صّ

تتوّخى الربح، وم�صتقّلة عن اأّية حركة 

م�صاعدة  على  يعمل  دينّية.  اأو  �صيا�صّية 

ت�صّميهم  كما  املن�صّين  لبنان  اأطفال 

يعانون  الذين  الأولد  وهم  دّبانة،  ال�صّيدة 

متنعهم  حم���ّددة  تعّلمية  �صعوبات 

من  الرغم  على  اجلّيد  التح�صيل  من 

متّتعهم بالذكاء.

العام  بروت  يف  مركز  اأول  تاأ�صي�ض  مّت 

الآن  حتى  مراكز  خم�صة  لتتبعه   ،1999

يف طرابل�ض، �صيدا، زحله، ذوق مكايل 

امل��رك��ز  مهمة  تتمحور  وال��ن��ب��ط��ي��ة. 

الرئي�صة حول م�صاعدة الأولد الذين تراوح 

اأعمارهم بن 3 و12 �صنة عمًا مببداأ حّق 

التعّلم للجميع، حيث يقّدم لاأولد ذوي 

م�صاعدة  املحّددة،  التعلمّية  ال�صعوبات 

�صة جمانّية، ما يحول دون  فردية متخ�صّ

اأنف�صهم،  عن  �صلبّية  �صورة  تكوينهم 

الف�صل،  من  دّوام��ة  يف  الدخول  وبالتايل 

حال  يف  التدريجي  للتهمي�ض  والتعّر�ض 

 مل يتلّقوا هذه امل�صاعدة يف عمر مبكر.

الت�سخي�ض والعالج

املحّددة  التعّلمية  ال�صعوبات  ت�صمل 

التي يعاجلها املركز ما يلي:

- ع�صر القراءة وهي ال�صعوبة يف القراءة 

املكتوبة  ال��ل��غ��ة  اإىل  ال��ت��ع��ّرف  يف  اأو 

وكتابتها.

يف  ال�صعوبة  اأي  الإم�����اء،  ع�صر   •
املكتوبة  اللغة  م�صطلحات  اكت�صاب 

والتمّكن منها.

يف  ال�صعوبة  اأو  احل�����ص��اب،  ع�صر   •
لتعّلم  الأ�صا�صّية  امل��ه��ارات  اكت�صاب 

احل�صاب.

• الفرط احلركي والنق�ض يف الرتكيز.
• ع�صر الذاكرة، اأي ال�صعوبة يف القدرة 

على تخزين املعلومات وا�صتعادتها.

• ع�صر الكام وع�صر اللغة ال�صفهّية.
بداية، يخ�صع الأولد يف املركز لتقييم 

عل�م  يف  اخت�صا�صين  فريق  قبل  من 

والع�اج  اللغ�وي،  والع�اج  النف��ض، 

من  للتاأّكد  وذلك  النف�ص�ي-احلركي، 

اأن ال�صعوبات التعّلمية التي يعانونها ل 

تعود اىل م�صتوى ذكاء متدٍن، اأو انحراف 

ال�صخ�صّية  يف  ا�صطراب  اأو  حاد  �صلوكي 

اأو يف اجلهاز الع�صبي، اأو �صعف �صمعي اأو 

يتلّقى  ال�صعوبة،  ت�صخي�ض  وعند  ب�صري. 

بعد  ما  املركز،  يف  فردّية  متابعة  الأولد 

الدوام املدر�صي، بهدف م�صاعدتهم على 

العادي.  الدرا�صي  النظام  �صمن  البقاء 

يف  الإخت�صا�صين  بن  التن�صيق  ويتم 

اأ�صبوعية  املركز من خال اجتماعات 

املعنّين  الأولد  جتاوب  خالها  يقّيمون 

والنف�صي،  التعّلمي  ال�صعيدين  على 

التقييم،  نتيجة  على  بناًء  وي�صعون، 

برنامج عمل خا�ض بكل حالة.

اأن  دّبانة،  ال�صّيدة  توؤّكد  الإطار  يف هذا 

كبرة  مبرونة  يتمّتع  الإن�صان  دم��اغ 

ال�صعوبات  ذوي  الأولد  بعاج  ت�صمح 

كانت  م��ه��م��ا  امل���ح���ّددة  ال��ت��ع��ّل��م��ي��ة 

امل�صاعدة  يتلّقوا  اأن  �صرط  اأع��م��اره��م 

ت�صيف  ولكنها  ال��ازم��ة،  املتخ�ص�صة 

املبكر  الك�صف  اأن  نف�صه،  الوقت  يف 

تربية

اإعداد:وتعليم

رميا �سليم �سوميط

لبنان  التالمذة يف  الآلف من  يعاين 

قدرتهم  تعوق  تعّلمية  �سعوبات 

دون  وحتول  الأكادميي  التقّدم  على 

يتم  مل  ما  الدرا�سة،  يف  جناحهم 

اأحياٍن  ويف  ومعاجلتها.  ت�سخي�سها 

اإّما  ال�سعوبات  هذه  تعاَلج  ل  كثرية، 

قدرتهم  لعدم  اأو  بها  الأه��ل  جلهل 

 على تغطية تكاليف العالج الباهظة.

�ست ال�سيدة كارمن  لهوؤلء الأطفال اأ�سّ

للتعليم  اللبناين  املركز  دّبانة  �ساهني 

الذي   C.L.E.S  - كلي�ض   - املخت�ّض 

با�سر منذ نحو �سنتني التعاون مع وزارة 

الرتبية والتعليم العايل.

 املركز اللبناين للتعليم املخت�ص

اأمل لذوي ال�سعوبات التعّلمية
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اىل  ال��و���ص��ول  يف  ي�صاهم 

نتيجة اأف�صل.

غرف الدعم الدرا�سي

اإىل  ه���ادف  م�صروع  يف 

احلّد من الر�صوب والت�صّرب 

اتفاق  املدر�صي، مّت توقيع 

الرتبية  وزارة  بن  تعاون 

واملركز  العايل  والتعليم 

اللبناين للتعليم املخت�ض 

العام 2013.  »كلي�ض« يف 

باإن�صاء  الت��ف��اق  يق�صي 

درا���ص��ي  دع��م  غ��رف��ة   200

منها  الهدف  لبنان.  اأنحاء  خمتلف  يف  ر�صمية  مدر�صة   200  يف 

متابعة الأولد الذين يعانون �صعوبات تعّلمّية حمّددة برناجًما 

ا ي�صاعدهم على الندماج، ليعودوا بعدها اإىل �صفوفهم  خا�صً

ويتابعوا الربنامج العادي. ويف حال مواجهة �صعوبات اأكرب، يتّم 

توجيه الولد اىل اأحد مراكز »كلي�ض« للت�صخي�ض واملعاجلة.

الر�صمية  املدار�ض  يف  دعم  غرفة   58 ان�صاء  الآن،  حتى  مّت 

امل��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف  يف 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وجت��ه��ي��زه��ا 

ب��امل��ف��رو���ص��ات وامل��ع��دات 

والتكنولوجيا  ال��ازم��ة 

امل�������ص���انِ���دة وال����ربام����ج 

مت  كما  الت�صحيحية. 

تدريب معلَمن من كل 

الدعم  لتقدمي  م��در���ص��ة 

الأك����ادمي����ي وال���رتب���وي 

ال��غ��رف  يف  ل��ل��ت��ام��ذة 

جرى  كذلك،  املذكورة. 

العمل على تطوير قدرات 

امل��وّج��ه��ن ال��رتب��وي��ن يف 

املديرية العامة للرتبية بغية تاأهيلهم للقيام مبتابعة تطبيق 

امل�صروع يف هذه املدار�ض. 

وقد با�صرت املدار�ض التي مت تاأهليها تطبيق الربنامج، ويجري 

ا على جتهيز خم�صن غرفة دعم، يف موازاة تدريب  العمل حاليًّ

م�صتمر لاأ�صاتذة خال العام الدرا�صي احلايل، على اأمل حتقيق 

العدد الكامل يف العام 2018.
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اإعداد:

دموع يو�سف احلالق

اإ�سك�لي�ت

العدد 92368

هل بات 

قريًبا اليوم 

الذي يوّدع 

فيه اطفالنا 

احلقيبة 

الثقيلة؟

دخلت  �سهدته،  الذي  ال�سريع  التطّور  بفعل 

امليادين  بقوة يف خمتلف  احلديثة  التكنولوجيا 

الذي  التعليم  قطاع  بينها  ومن  والقطاعات، 

العامل  يف  املذهلة  الإجن���ازات  من  ا�ستفاد 

الرقمي.

من  بدياًل  اللوحية  احلوا�سيب  باتت  لقد 

ويف  الأوروبية  ال��دول  من  العديد  يف  الكتب 

الوليات املتحدة الأمريكية وكندا، وكذلك يف 

بع�ض البلدان العربية مثل الإمارات وال�سعودية 

اإ�سافة اإىل لبنان، واإمنا �سمن نطاق حمدود.

اأطفالنا  يوّدع فيه  الذي  اليوم  فهل بات قريًبا 

احلقيبة الثقيلة؟

التعليم مل يعد كما كان

تعديات  حّتم  التعليم  جمال  اإىل  التكنولوجيا  دخ��ول 

اأو  التدري�ض  طرق  لناحية  اإن  التعليمية،  النظم  يف  مهّمة 

يف  ا  واأي�صً التعليمية،  العملية  يف  امل�صتخدمة  الو�صائل  لناحية 

درا�صات  اأجريت  وقد  العملية.  هذه  يف  املعّلم  بدور  يتعلق  ما 

عديدة يف ال�صنوات الأخرة حول الآثار املرتّتبة على ا�صتخدام 

اإ�صافة  اإيجابيات،  من  توّفره  وما  التعليم،  يف  التكنولوجيا 

ا يف ما يتعلق بقدرة  اإىل ما قد يعرت�صها من معوقات، خ�صو�صً

املعّلمن على التكّيف مع الأجهزة التكنولوجية احلديثة، 

و�صرورة تدريبهم على ا�صتخدامها...

�صهولة  عليها،  الرتكيز  مّت  التي  الإيجابيات  اأب��رز  ومن 

جمال،  من  اأك��رث  يف  وتوظيفها  املعلومات  على  احل�صول 

جمال  واإتاحة  للتعّلم،  دافعيتهم  وتعزيز  التامذة  وت�صويق 

اأنهم  ا  خ�صو�صً املعلومات،  ومع  املعّلم  مع  لتفاعلهم  اأكرب 

حياتهم  يف  احلديثة  التكنولوجيا  ي�صتخدمون 

اليومية ويربعون يف التعامل معها.

اأيتها احلقيبة الثقيلة وداًعا 

ي�صاف اإىل ما �صبق ذكره، اأن اعتماد 

كبديل  اللوحية  الكومبيوتر  اأجهزة 

كبرة  م�صكلة  يحّل  الكتب،  من 

يعانيها معظم التامذة، وهي م�صكلة 

ي�صبب  التي  الثقيلة  املدر�صية  احلقيبة 

حملها اآلًما يف الظهر، وقد توؤدي اإىل ت�صّوه العمود الفقري.

لكن، وعلى الرغم من هذه املزايا الإيجابية، ثمة حتفظات 

اأّن  اعتبار  على  باحلا�صوب،  املدر�صية  الكتب  ا�صتبدال  على 

ال�صتغناء  ميكن  ل  التي  الو�صيلة  و�صيبقى  كان  الكتاب 

الرقمية  الو�صائل  فاإّن  ذلك،  على  عاوة  التعليم.  يف  عنها 

يف  التامذة  وب��ن  بينه  العاقة  وتغّر  املعّلم  دور  من  حت��ّد 

ال�صف. ويرى البع�ض اأنه ل ميكن ال�صتغناء عن دور املعّلم، 

اأن التلميذ �صيجد نف�صه غر قادر على التمييز بن  ا  خ�صو�صً

املعلومات ال�صحيحة وتلك اخلاطئة، وبن ما هو حقيقي وما 

هو خيايل، كما اأن الإ�صراف يف العتماد على العامل الرقمي 

والأهل  الرفاق  مع  الجتماعي  التوا�صل  من  يحّد 

ب�صكل  وهذه م�صكلة مطروحة  و�صواهم، 

على  ف���الدم���ان  ع�����ص��رن��ا.  يف  ج���دي 

احلديثة  التكنولوجيا  ا�صتخدام 

ا  خ�صو�صً ال��ك��ث��ري��ن،  ي��دف��ع 

يف  والعي�ض  العزلة  اإىل  ال�صباب، 

م�صاكل  وثمة  افرتا�صي.  عامل 



ا، فالأجهزة الإلكرتونية تطراأ  تقنية ل ميكن اإغفالها اأي�صً

وقد  ل�صنوات  يدوم  فقد  الكتاب  اأما  اأحياًنا،  اأعطال  عليها 

ينتقل من فرد اإىل اآخر.

ماذا عن القراءة؟

دور  ح��ول  الأ�صئلة  من  الكثر  ثمة  ذك��ره،  �صبق  ما  اإىل 

التعليم،  يف  التكنولوجيا 

ومنها مثًا ما يتعلق بالقراءة. فهل يّتجه اجليل اجلديد نحو 

القراءة الإلكرتونية؟

جامعة  يف  بروف�صور  وهو  كار�صنتي  تيري  اأجرى  كندا،  يف 

وكانت  ال�صباب،  لدى  القراءة  اأ�صلوب  حول  درا�صة  مونرتيال، 

القراءة  على  الإلكرتونية  القراءة  لون  يف�صّ اأّنهم  النتيجة 

احلديثة  التكنولوجيا  اأّن  يعترب  جعله  ما  وهذا  التقليدية. 

�صفحات  ق��راءة  فقط  لي�ض  ال��ق��راءة،  على  ال�صباب  ت�صّجع 

ا قراءة الكتب. التوا�صل الجتماعي، بل اأي�صً

والرنوجين  الكندين  الباحثن  من  عدد  اأج��رى  كذلك 

درا�صة اأخرى ملعرفة اأي نط من اأناط القراءة يوّفر اكت�صاب 

من  ُطلب  �صًفا  الدرا�صة  �صملت  اأف�صل.  ب�صكل  املعلومات 

ا  ن�صف تامذته قراءة ن�ّض ورقي، بينما قراأ الن�صف الآخر ن�صً

التامذة  اأجاب  الن�ّض،  قراءة  من  النتهاء  وبعد  اإلكرتونًيا. 

الن�ض  ق��راأوا  الذين  اأّن  واّت�صح  حوله،  اأ�صئلة  جمموعة  عن 

من  بكثر  اأكرث  فيه  املوجودة  املعلومات  اكت�صبوا  الورقي 

اأّكدت هذه  وقد  الإلكرتونية.  القراءة  الذين اعتمدوا  اأولئك 

نقراأه.  ما  لفهم  اأف�صل  هي  التقليدية  الكتب  اأّن  الدرا�صة 

الأجهزة  اأّن  �صحيح  الآتية:  النتيجة  اإىل  الباحثون  ل  وتو�صّ

�صريعة،  قراءة  تتيح  الإلكرتونية  الرقمية 

لكّن العقل ل يخّزن من املعلومات املقروءة 

يف  ال��ق��راءة  ب��خ��اف  وذل���ك  القليل،  ���ص��وى 

كتاب تقليدي، والتي تن�صئ خريطة ذهنية، 

وفهمه��ا  املعلوم��ات  تلق��ي  ي�صّه��ل  ما 

ب�صهول��ة.

يف  وتوظيفها  التكنولوجيا  مواكبة  اأخًرا، 

اأمر �صروري، لكن ل بد من املحافظة  التعليم 

على الكتاب التقليدي وعدم تهمي�صه.
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اإعداد: ماري الأ�سقر

اخت�ضا�ضية يف علم النف�ص

الإبن �ضورة اأبيه

من الأب ي�ستمّد 

الأولد زادهم 

ملواجهة احلياة

يفنى،  ل  كنز  الأب���ّوة 

فمن الأب ي�ستمّد الأولد 

الإبن  يحتاج  وكما  احلياة.  ملواجهة  زادهم 

يُ�سعره  ابًنا  الوالد  يحتاج  رجاًل،  لي�سبح  لأبيه 

ولًدا  ينجب  اأن  يتمّنى  فالرجل  رجل.  باأّنه 

ي�سعره بال�ستمرارية والنجاح. وبالرغم من اأن 

جميع الرجال عندما يُ�ساألون اإذا كانوا يفّرقون 

ينكرون  الإناث  وبناتهم  الذكور  اأبنائهم  بني 

بح�سولهم  ي�سعدون  ما  غالًبا  اأّنهم  اإل  ذلك، 

على ابن ذكر يعتربونه امتداًدا لهم، كما يظّنون 

اأن تن�سئة الولد اأ�سهل عليهم من تن�سئة فتاة.

اأهمية ح�سور الأب

الوالد  يعي�ض  اأن  ال�صعب  من  كان  اإذا 

يعي�ض  اأن  فالأ�صعب  اب��ن��ه،  دون  م��ن 

الإبن من دون اأبيه. ويف درا�صات اأجريت 

ثُبت  الأب،  تعاين غياب  اأ�صر  على عدة 

هذا  ع��ن  تنتج  كثرة  متغّرات  اأّن 

الثوابت  بع�ض  ت��ك��ررت  وق��د  الو�صع. 

التي اأّكدت اأن وجود الأب عامل مهم، 

بل  للولد،  النف�صي  للنمو  فقط  لي�ض 

التطّور  ا  وخ�صو�صً اجل�صدي،  لنمّوه  ا  اأي�صً

فاإّن  الذكور؛ وعموًما  لاأطفال  الع�صلي 

الو�صعن:  اأحد  عنه  ينتج  الأب  غياب 

تتنا�صب  ل  نعومة  الطفل  ُيظهر  اأن  اإما 

اإىل ع��دم  م��ع ك��ون��ه ذك����ًرا ومي��ي��ل 

ُيظهر  اأن  واإم��ا  والأن��وث��ة،  ال�صتقالية 

التاأثر  يعّو�ض  وكاأنه  عدوانية  ت�صرفات 

الدرا�صات  وعّرفت  عليه.  القوي  الأنثوي 

كلمة غياب الأب، لي�ض بعدم وجوده يف 

وجوده يف مواقف  الأ�صرة، بل جمرد عدم 

معّينة يحتاجها ابنه فيها، بالرغم من 

اأنه يعي�ض معه يف املنزل نف�صه.

معنى الرجولة

اأمر  هو  رجًا  لي�صبح  �صبي  تن�صئة  اإن 

نف�صه؛  الوقت  يف  معّقد  ولكّنه  �صهل 

فماذا يحتاج ال�صبي من والده، وما معنى 

اأن ي�صبح رجًا؟

من  الرجولة  يف  در�ض  اأول  الإبن  يتلّقى 

اأي  دون  ومن  املبكرة  طفولته  يف  وال��ده، 

وت�صرح  الأب.  تقليد  ملجرد  بل  كلمة، 

تقليد  �صبب  النف�صي  التحليل  نظرية 

الطفل لأبيه، باعتباره نزاًعا على الأم.

فالطفل يف بداية الثالثة من عمره يزداد 

من  عليها  بالغرة  وي�صعر  باأّمه  تعلًقا 

اهتمامها.  نيل  على  فيناف�صه  وال��ده، 

اأّمه هي ملك لأبيه،  اأّن  ل�صعوره  ولكن 

ذلك الرجل القوي الكبر، يبداأ يف �صنته 

ت�صرفاته،  وحماكاة  اأبيه  تقليد  الرابعة 

مبتعًدا �صيًئا ف�صيًئا عن اأّمه. فهو يقّلد 

اأباه يف حركاته و�صوته وت�صرفاته، وي�صبح 

اأن  وحده  تعّلم  لقد  عنه.  م�صّغرة  �صورة 

وبقرار  اأبيه.  مثل  رجًا  ي�صبج  اأن  عليه 

وتعّلم  اأب��اه  يقّلد  اأن  قرر  الاوعي،  من 

كيف ي�صبح رجًا.

عامل الرجال

يلجاأ الآباء منذ القدم اإىل تعليم اأبنائهم 

فياأخذونهم  بالرجال،  اخلا�صة  الأدوار 

معهم اإىل اأعمالهم اإذا كانوا يعملون يف 

احلقل، اأو يف حمل جتاري مثًا. اأما الآن 

الفراغ  اأوقات  ي�صتغّلون  الآباء  فمعظم 

فم�صاركتهم  اأولده���م.  مع  ليكونوا 

الت�صليحات  اأو بع�ض  والرحات  الريا�صة 

واإ�صاح  الهوايات كالنجارة  اأو  املنزلية، 

التعليمية  الأوق����ات  ه��ي  ال�����ص��ي��ارة... 

نقل  يف  دوره  الأب  خالها  ميار�ض  التي 

الذكور.  اأبنائه  اإىل  والأهداف  اخلربات 

عن  ينجم  قد  الأحيان،  بع�ض  ولكن 

اإذا  عك�صية  نتيجة  الأ�صلوب  ذل��ك 

الآمر  باأ�صلوب  اإبنه  يعامل  الأب  كان 

الأوق��ات  هذه  الإب��ن  يكره  اإذ  الناهي. 

اأن ما يطلبه منه  ي�صعر  لأّنه  التعليمية 

والده اأكرب من طاقاته وقدراته.

اإّن العاقة القوية بن الأب وابنه، والتي 

حًقا،  رجًا  الإب��ن  ي�صبح  اأن  يف  ت�صهم 

املتبادل.  الحرتام  على  بال�صرورة  تعتمد 

اأما عندما يكره الإبن اأباه، فاإنه ي�صبح 

يف نظره مثًا �صيًئا يحاول اأن يبتعد عن 

�صفاته قدر الإمكان، وهذا ما ل حُتمد 

عقابه مل�صتقبل الولد.

�سفاٍت »اأنثوّية«

يكون  اأن  باأ�ض  ول  ذكي،  قوي،  فّظ، 

على  القدرة  ولديه  ال�صيء،  بع�ض  خطًرا 

حتّمل امل�صوؤولية ب�صرب. هذا ما نحاول اأن 

امليل  فيهم  فنغر�ض  اأبناوؤنا،  به  يّت�صف 

اإىل القّوة وال�صّدة. ولكن هل هذا �صليم 

تربوًيا؟

نحو  ال�صعي  اأّن  يجيبون  اخلرباء  بع�ض 

تربية ولد قوي، يجب اأن يواكبه اإدخال 

»اأنثوية«  �صفات  عليه  يطلق  ما  بع�ض 

جمرد  يكرب  عندما  ال�صاب  ي�صبح  لئا 

�صخ�ض يجهد فقط لأداء واجباته وحتّمل 

يف�صحا  اأن  الوالدين  وعلى  م�صوؤولياته. 

ال�صخ�صية،  للمتعة  حياته  يف  جم��اًل 

على  يدّرباه  اأن  باأ�ض  ول  ذاته،  ن  وليكوِّ

م��ع  ودفء  وحن��ان  بح��ب  التعام��ل 

م��ن حوله.





الزعرور الرّبي 

يف لبنان

ثروة على 

طريق النقرا�ض

موا�سم 

اإعداد:وخريات

الدكتور ح�سني حمود

القلب«  ب�»ع�سبة  الرّبي  الزعرور  يعرف 

اأمرا�ض  عالجات  من  العديد  يف  يدخل  فهو 

فوائد  ا  اأي�سً وله  الدم،  �سغط  وينّظم  القلب، 

كانت  التي  الزعرور  اأ�سجار  عديدة...  اأخرى 

تزّين اأحراج لبنان وجروده ومرتفعاته، تطلق 

اليوم اآخر نداء اإغاثة لإنقاذها من النقرا�ض.

و�سع  هو  املجال  هذا  يف  الوحيد  والأم��ل 

برنامج علمي باإ�سراف وزارة الزراعة، لإنتاج 

�ستول من الأ�سناف البلدية املتوافرة يف لبنان، 

واإعادة زرعها يف املناطق املالئمة، فالزعرور 

الطبّية  اأهميتها  حيث  من  نادرة  نبتة  الربي 

وهي ت�سّكل بحق ثروة وطنية.

رمز ال�سعادة واخل�سوبة منذ القدم

واعتربها  الزمان،  قدمي  منذ  ال��رّبي  الزعرور  �صجرة  عرفت 

اليونانيون القدماء رمًزا لل�صعادة واخل�صوبة يف الزواج. وهي من 

انتقلت  وقد  العربية،  البلدان  القدمية يف كثر من  الأ�صجار 

عن طريق اليونانين والرومان اإىل جبال الألب واأوروبا.

اأوروب��ا  من  كثرة  مناطق  يف  ال��رّبي  الزعرور  �صجرة  تنت�صر 

البارد  اجلو  ذات  الأخرى  واملناطق  اآ�صيا  وغرب  اأفريقيا  و�صمال 

جند  لبنان  يف  اجلبلية.  املناطق  يف  تنمو  وهي  العموم،  على 

وعلى  اجلردية  واملناطق  اجلبلية  املرتفعات  يف  الزعرور  اأ�صجار 

لبنان  جبال  ل�صل�صلة  ال�صرقي  ال�صفح  ويعّد  الغابات.  اأطراف 

ال�صرقية، من اأكرث املناطق غنى مبختلف اأنواع الزعرور.

نوع،  مئتي  بحواىل  الرّبي  الزعرور  اأنواع  تقّدر 

العلمّية.  الت�صانيف  باختاف  العدد  ويختلف 

ال�صفراء  الثمار  ذو  الرّبي،  الزعرور  يعترب  لبنان  يف 

الغابات  يف  موجود  وهو  انت�صاًرا،  الأكرث  اللون، 

نوع  وهناك  ال�صاحلية.  املناطق  يف  والأح��راج 

حجًما  اأك��رب  ثماره  اأّن  اإل  انت�صاًرا،  اأق��ل  اآخ��ر 

»حمرون«  با�صم  يعرف  ما  وهو  ح��اوة،  واأق��ل 

ن�صبة للونه الأحمر، اأّما النوع الثالث، فهو اأ�صود 

اللون وهو اأقل انت�صاًرا من غره ولكّنه ذو ثمرة 

كبرة.

من ف�سيلة الورديات

ف�صيلة  اإىل  ال���رّبي  ال��زع��رور  �صجرة  تنتمي 

طة الرتفاع  الوردّيات، وهي �صجرة حرجية متو�صّ

وتنتهي  اأم��ت��ار   8 اإىل  ع��ل��ّوه��ا  ي�صل 

جمّنحة  اأوراق��ه��ا  ب��اأ���ص��واك،  فروعها 

وتعطي  بي�صاء  اأزه���اًرا  تزهر  و�صلبة. 

تن�صج  ال�صكل  وبي�صوّية  عنبّية  ثماًرا 

يف نهاية ال�صيف وبداية اخلريف.

الفوائد الطبّية للزعرور الرّبي

فالزعرور  كثرة،  طّبية  فوائد  وثماره  واأزهاره  الزعرور  لأوراق 

القلب،  اأمرا�ض  ذو قيمة عالية يف عاج  نبات طبي م�صهور، 

الأبحاث  اأثبتت  فقد  القلب«.  »ع�صبة  �صّمي  ال�صبب  ولهذا 

ن كثًرا وظائف القلب،  الطّبية اأن خا�صة ثمار الزعرور حت�صّ

تدّفق  حت�صن  وبالتايل  التاجّية،  الأوردة  بفتح  تقوم  حيث 

م�صتوى  تخف�ض  اأنها  كما  القلب،  اإىل  والأوك�صيجن  الدم 

ا�صطرابات  لعاج  الزعرور  وي�صتخدم  الدم.  يف  الكول�صترول 

القلب والذبحة ال�صدرية وق�صور القلب الحتقاين.
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يعترب  اأمل���ان���ي���ا  يف 

ال��زع��رور م��ن الأدوي���ة 

ال��ع�����ص��ب��ي��ة امل�����ص��ّج��ل��ة 

وهو  ر�صمًيا،  واملعتمدة 

عاًجا   30 حواىل  يف  يدخل 

للقلب. اإىل ذلك يعالج الزعرور ارتفاع �صغط الدم ويرفع �صغط 

الدم املنخف�ض. كذلك تبّن اأنه يقّوي الذاكرة لأنه يقّوي دورة 

الدم يف الراأ�ض ويزيد كمّية الأوك�صيجن يف الدم. من ناحية 

اأخرى ي�صاهم الزعرور يف تخفيف اإ�صابات املجاري البولية التي 

ت�صّببها بع�ض اأنواع البكتريا، كما ي�صاعد يف التخّل�ض من 

الت�صّنجات التي تعاين منها الن�صاء خال فرتة احلي�ض.

مكّونات الزعرور الرّبي وا�ستخداماته

م�صاّدة  مرّكبات  على  وثماره  واأزهاره  الزعرور  اأوراق  حتتوي 

ا�صتخداماته  اأّما  واملعادن،  الفيتامينات  اإىل جانب  لاأك�صدة 

وم�صّكن  للحّمى  ومقاوم  مهّدىء  فهو  ومتنوعة.  فعديدة 

عام، كما اأنه يعالج الأرق والإ�صهال وت�صّلب ال�صراين وطنن 

ال�صلطة.  اإىل  اأوراق��ه  وت�صاف  الزعرور  ثمار  توؤكل  الأذن��ن. 

ويعترب منقوع الزعرور الرّبي عاًجا فّعاًل لل�صلوليت والتهاب 

احلنجرة. 

هل للزعرور الرّبي اأ�سرار 

جانبية؟

ال��زع��رور  امل��ب��داأ  م��ن حيث 

للغاية  اآم��ن  دواء  ه��و  ال��رّبي 

ول��ي�����ض ل���ه م���ن اأع���را����ض 

اإىل  بالن�صبة  جانبية، ولكن 

مر�صى القلب الذين يتابعون 

التن�صيق  فعليهم  عاًجا 

م���ع ال��ط��ب��ي��ب امل��خ��ت�����ض، 

ف��ال���ص��ت��ع��م��ال ال��ع�����ص��وائ��ي 

للزعرور قد يوؤدي اإىل م�صاكل 

ين�صح  كما  لديهم.  �صحّية 

ب��ع��دم ا���ص��ت��خ��دام الأّم��ه��ات 

ال�صغار  والأط��ف��ال  احل��وام��ل 

م�صتح�صرات الزعرور.

ميكن  ع����ام،  ب�����ص��ك��ل 

ال��زع��رور  خا�صة  ا�صتخدام 

ال������رّبي ب�����ص��ك��ل م��ع��ت��دل 

اأ�صيب  واإذا  ق�صرة،  ولفرتات 

جانبية  بعوار�ض  ال�صخ�ض 

تقليل  فعليه  تناوله،  عند 

ي�صتهلكها  التي  الكمية 

اأو ا�صت�صارة الطبيب املخت�ض. 

اأن تناول  فهناك دلئل على 

ال���زع���رور م��ع اأدوي����ة اأخ���رى 

ميكن اأن يت�صّبب يف حدوث 

دواء  اأي  تناول  عند  الطبيب  اإخطار  يجب  لهذا  جانبية.  اآثار 

يدخل الزعرور الرّبي يف تركيبته.

ثروة مهّددة بالإنقرا�ض

لكن  وطنية.  طبية  ثروة  تعترب  التي  الأ�صجار  من  الزعرور 

لبنان، مهددة  اأخرى كثرة يف  اأنواع  الأ�صف فهي كما  مع 

العمراين. يف املقابل جند  والتمدد  بالنقرا�ض، ب�صبب احلرائق 

اليوم اأنواًعا كثرة من الزعرور الرّبي امل�صتورد من بع�ض الدول 

عبًثا  البع�ض  يعتربه  ما  وهذا  اللبنانية،  امل�صاتل  يف  الأوروبية 

برنامج  و�صع  املهم  من  لذلك  للبنان.  البيئية  باخل�صو�صية 

علمي لإنتاج �صتول الزعرور البلدي وزرعها يف املناطق املائمة.
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�أطايب 

اإعداد:�ل�شيف

ليال �صقر الفحل

• ال�شيف ري�شار خمت�ص
يف الأطباق الفرن�شية والعاملية

الأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �شفحات 

»اجلي�ص«

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�صناف 

مميزة مع ال�صيف

ري�صار اخلوري

العدد 100368

�صدر الدجاج 

ب�صل�صة الربتقال

• املكّونات:
�شدر دجاج: 300 غرام.

بطاطا م�شلوقة: عدد 2.

كرمية �شائلة: 150 ملل.

زبدة: 50 غراًما.

زيت زيتون: ملعقتان كبريتان.

ن�شاء بودرة: ملعقة �شغرية.

ع�شري برتقال: كوب واحد.

فطر طازج: 100 غرام.

ع�شل: ملعقة كبرية.

ب�شل �شغري: 200 غرام.

بندق حمم�ص: ربع كوب.

عــدد  الــدجــــــــاج:  مرقــة  مكعب 

واحــد.

اأوريغانو: ر�شة.

جوزة الطيب: ر�شة.

ملح وفلفل: ح�شب الرغبة.

بابريكا: ر�شة.

اإكليل اجلبل: للزينة.

التح�صري:  • طريقة 
ن�شفني،  اإىل  الدجاج  �شدور  تقطع   •
والفلفل  الأوريغانو  عليها  وينرث  ومّتلح 

بزيت  تدهن  ثــّم  والبابريكا  الأ�ــشــود 

دقائق   8 ملدة  الفرن  يف  وتو�شع  الزيتون 

من اجلانبني.

• ت�شلق البطاطا وتطحن وت�شاف اإليها 
)ميكن  ال�شائلة  والكرمية  الــزبــدة 

وجوزة  ال�شائل(  باحلليب  ن�شتبدلها  اأن 

حتى  الفلفل  امللح  من  وقليل  الطيب 

.Purée ت�شبح

وعــاء،  يف  الــزبــدة  مــن  قليل  يــذّوب   •
ثّم  جيًدا،  ال�شغرية  الب�شالت  وتقّلب 

الطازج  الفطر  ـــواز  اأك اإليها  ت�شاف 

الع�شل،  وملعقة  الــلــيــمــون  وعــ�ــشــري 

بالإ�شافة اإىل ملعقتي الن�شاء ال�شغريتني 

ومكعب  املــاء،  من  قليل  يف  املذّوبتني 

الدجاج. وحّترك املكّونات جيًدا حتى 

ت�شبح �شل�شة كثيفة.

التقدمي: • طريقة 
�شحن  يف  املطهو  الــدجــاج  يو�شع   •
البطاطا  بوريه  جانبه  واإىل  التقدمي، 

ومن  الربتقال،  �شل�شة  فوقها  وت�شاف 

الطبــق  ويّزيــن  املحمــ�ص  البنــدق  ثّم 

و�شرحــات  اجلبــل  اإكليــل  ـــاأوراق  ب

الليمــون.

�صلطة ثمار البحر مع بلح النخيل

• املكّونات:
بلح النخيل Palmito: عدد 4.

ن�شف  املــجــّلــدة:  البحر  ثمار  خليط 

كيلو.

فليفلة حلوة ملّونة: عدد 2.

فطر طازج: ن�شف كوب.

ب�شل اأخ�شر مقّطع: ربع كوب.

كزبرة خ�شراء مفرومة: ن�شف كوب.

حّر اأخ�شر: ح�شب الرغبة.

خّل بل�شاميك: ربع كوب.

زيت زيتون: ن�شف كوب.

خ�ص ملّون: للزينة.

ملح وفلفل اأ�شود: ح�شب الرغبة.

التح�صري:  • طريقة 
)اجلاهز(،  البحر  ثمار  ي�شلق خليط   •
مع اإ�شافة املواد العطرية من ب�شل وجزر 

و�شرحات  غار  وورق  وكراف�ص  وكــرات 

حام�ص وبرتقال، ويرتك على النار حتى 



Oregano :الزعرت الربي

هو نبات ع�شبي عطري ي�شتخدم يف الطهي لإ�شافة نكهة 

مميزة اإىل الأطعمة، كما يدخل الزعرت يف تركيبة عدد 

ومعجون  وال�شابون  كالكرميات  بالب�شرة  العناية  م�شتح�شرات  من  كبري 

احلالقة نظًرا مليزة الرتطيب التي يخت�ص بها.

يتميز الزعرت الربي باحتوائه على م�شادات الأك�شدة وفيتامني c ون�شبة ل 

اأداء  يعمل على حت�شني  وهو  واحلديد.  الكال�شيوم  بها من معدين  ي�شتهان 

اجلهاز اله�شمي من خالل، تهدئة ا�شطرابات املعدة، واإبعاد ال�شعور بالغثيان 

واإزالة النتفاخ وتهدئة التقل�شات املعوية واملغ�ص. كذلك، يخفف الزعرت من 

ن الدورة الدموية وبالتايل فهو ي�شهم يف اإجناح عمل  اأعرا�ص الإنفلونزا ويح�شّ

اأوعية القلب الدموية، ويقلل من خطر الإ�شابة بال�شكتة القلبية عرب خف�شه 

ومنع  املرتفع  الدم  �شغط 

الكولي�شرتول  تــراكــم 

ال�شيئ.

يـــعـــّد الـــزعـــرت الـــربي 

ــاب  ــه ــت ــالإل ـــاًدا ل ـــش ـــ� م

الربو  لأعرا�ص  ا  وخمف�شً

ــاجت عن  ــن ــداع ال ــش ــ� وال

الأنفية  اجليوب  ان�شداد 

ال�شداع  اإىل  بالإ�شافة 

الن�شفي.

كوكيز بال�صوكول

• املكّونات:
طحني: كوبان.

كاكاو: ربع كوب.

�شكر اأبي�ص: ربع كوب.

�شكر اأ�شمر: ن�شف كوب.

حليب �شائل: 1/3 كوب.

فانيليا: ملعقة �شغرية.

بي�ص: عدد 1.

زبدة: 3/4 كوب.

بايكينغ باودر: ملعقتان.

ة. ملح: ر�شّ

حبيبات ال�شوكول: كوبان.

التح�صري:  • طريقة 
• يف وعاء، ُيخلط الطحني مع الكاكاو 

وملعقَتي البايكنغ باودر وامللح.

ُيخفق  الكهربائية،  املاكينة  يف   •
ي�شبح   حتى  الزبدة  مع  الأبي�ص  ال�شكر 

اإليه  ُي�شاف  ثــم  فــاحًتــا،  اخلليط  ــون  ل

لُت�شاف  جمّدًدا،  وُيخلط  الأ�شمر  ال�شكر 

البي�شة  ــجــي،  ــدري ت بــ�ــشــكــٍل  بــعــدهــا 

واخلليط  ال�شائل  واحلليب  والفانيليا 

ال�شابق )الطحني، الكاكاو، البايكنغ 

باودر وامللح(.

• ُيذّوب كوب من حبيبات ال�شوكول 
)يف حمام املاء اأو يف املايكروويف( وُي�شاف 

وُتخلط  ال�شابق،  املزيج  اإىل 

ُي�شاف  ثم  املكونات جمّدًدا، 

احلبيبات  مــن  ثــاٍن  كــوب 

)غري املذّوبة( ويقّلب املزيج.

العجينة  من  قليل  ُيوؤخذ   •
على  ع  ويو�شَ ملعقة  بوا�شطة 

ر العملية  �شينية اخلبز وُتكرَّ

حتى تنفذ الكمية.

فرن  يف  العجينة  ُتخَبز   •
مئوية  ـــة  درج  180 حــرارتــه 

ُتخرج  ثم  دقائق  ثماين  ملــّدة 

م. وترتك حتى تربد وُتقدَّ

معلومة
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ن�صيحة 

ال�صيف

ين�شج، ثّم يرفع عن النار وي�شفى ويرتك 

جانًبا حتى يربد.

اخل�شار  اأنــوع  تخلط  اآخــر،  وعــاء  يف   •
من فليفلة ملّونة )مقطعة اإىل �شرحات 

رفيعة(، ب�شل اأخ�شر، كزبرة وحّر اأخ�شر 

ح�شب الرغبة.  

الــطــازج  والــفــطــر  البامليتو  يقطع   •
ثمار  ي�شاف  ثم  املــزيــج،  اإىل  وي�شافان 

اخلل  الزيتون،  زيــت  امل�شكلة،  البحر 

البل�شاميك، امللح والفلفل الأ�شود.

امللّون يف �شحن  ورقات اخل�ص  • تو�شع 
البحر  ثمار  �شلطة  وت�شكب  التقدمي، 

وبلح النخيل فوقها وتقّدم.

ينبغي  املجمدة،  البحر  ثمار  يف  املزعجة  النكهة  لتاليف 

بحيث  ب�شاعات  ا�شتخدامها  قبل  الثالجة  من  اإخراجها 

املاء  يف  و�شعها   قبل  جيًدا  ت�شّفى  ثّم  الثلج،  عنها  يذوب 

املغلي مع امللح والعطورات.





الحتاد  وباإ�شراف  قهوجي،  العماد جان  اجلي�ص  قائد  برعاية 

م�شبح  يف  الريا�شي  اجلزيرة  نــادي  ــام  اأق لل�شباحة،  اللبناين 

واخلم�شني  التا�شع  امليالد  �شباق  املركزي،  الع�شكري  النادي 

الحتادية  الأندية  من  فرق  ال�شباق  يف  �شاركت  ال�شباحة.  يف 

واجلمعيات والقوى امل�شّلحة والدفاع املدين وفوج اإطفاء بريوت، 

اجلي�ص  ريا�شيو  تاأّلق  وقد  واجلامعات.  املدار�ص  اإىل طالب من 

يف فئة القوى الع�شكرية اإذ جاءت نتائجهم على النحو الآتي: 

• ال�صباط:
- املالزم اأول رود اأبو غزالة )الكّلية احلربية(، الأول.

• الرتباء والأفراد )18 - 30 �صنة(:
عجمي  وحممد  اللوج�شتي(  )اللواء  داغر  لوي�ص  اجلنديان   -

)لواء الدعم(، يف املركز الأول.

- الرقيب وائل زيادة )ال�شرطة الع�شكرية(، يف املركز الثاين.

- العريف اأحمد �شموا )فوج التدخل الثاين(، واملجند املمّددة 

املركز  يف  اخلام�ص(،  امل�شاة  ــواء  )ل الدين  عز  علي  خدماته 

الثالث.

• الرتباء والأفراد )31 �صنة وما فوق(:

املركز  الثاين(، يف  التدخل  رفعات اخلطيب )فوج  املعاون   -

الثاين.

- املوؤهل اأول علي زيعور )اللواء اللوج�شتي(، يف املركز الرابع.

• اجلامعات: 
- التلميذ ال�شابط طارق حنا )الكّلية احلربية(، الأول.

- التلميذ ال�شابط غربيـال طعمه )الكّلية احلربية( الثاين.

اإعداد: با�صكال معو�ض بو مارون

ليال �صقر الفحل

ريا�شة 
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�صباق امليالد التا�صع واخلم�صون يف ال�صباحة

بطولة امليالد

وراأ�ض ال�صنة يف 

ال�صطرجن ال�صريع

لل�شطرجن  اللبناين  ــاد  الحّت باإ�شراف 

ومعاهد  جامعات  خّريجي  نــادي  نّظم 

وراأ�ص  امليالد  بطولة  ال�شوفياتي  الحّتــاد 

ال�شطرجن  يف  والثالثني  ال�شابعة  ال�شنة 

ال�شريع يف مركز النادي - الأوني�شكو. 

�شارك يف البطولة لعبون من خمتلف 

جمال  النقيب  حّل  وقد  والفرق،  النوادي 

يف  الثاين  املدفعية  فــوج  من  ال�شامية 

املركز الثالث، واملوؤهل مروان �شربل من 

مو�شيقى اجلي�ص يف املركز اخلام�ص.



ال�شواعد، املعدة، العار�شة وقوة التحّمل

الت�شنيفالوزنالفئة العمريةالقطعةالرتبةالإ�شم وال�شهرة

املركز العايل للريا�شة جنديطوين كرم

الع�شكرية

الأولحتت 80 كلغفوق 20�شنة

الثاينحتت 80 كلغفوق 26 �شنةفوج احلدود الربية الأولجندياأحمد اخل�شر

الأولحتت 80 كلغفوق 29 �شنةلواء امل�شاة الثاينجندي اأول�شعيد ال�شامي

الأولحتت 100 كلغفوق 29 �شنةاللواء اللوج�شتيعريفكاظم ال�شواحلي

الثاينفوج احلدود الربية الثاينرقيباأحمد قمحية

فوج الأ�شغال امل�شتقلمعاونجاك خمايل

حتت 80 كلغفوق 32 �شنة

الأول

املركز العايل للريا�شة رقيب اأولكمال اخلطيب

الع�شكرية

الثالث

املركز العايل للريا�شة موؤهلحممد خ�شر خليل

الع�شكرية

الأولحتت 100 كلغفوق 40 �شنة

ريا�شة 

كاأ�ض ال�صتقالل 

يف ال�صواعد واملعدة 

والعار�صة وقوة التحّمل

مع  بالتعاون  بادي،  الغولدن  نادي  يف  التقليدية  والريا�شات  الرتاث  جلنة  نّظمت 

التحّمل  وقــوة  العار�شة  املعدة،  ال�شواعد،  يف  ال�شتقالل  كاأ�ص  الدكوانه  بلدية 

فريق  �ــشــارك  وقــد  الــدكــوانــه.   - العطايا  �شيدة  مدر�شة  يف  ــك  وذل  ،2015 للعام 

نقطة.  47 بر�شيد  ثالًثا  وحــّل  ريا�شية،  اأندية   10 جانب  اإىل  املباريات  يف   اجلي�ص 

ويف ما يلي النتائج التي حّققها الع�شكريون:

بطولتا امليالد واملولد النبوي 

يف امل�صارعة واملالكمة

للريا�شة  الـــعـــايل  املـــركـــز  اخــتــتــم 

املولد  وعيد  امليالد  بطولة  الع�شكرية 

النبوي ال�شريف يف امل�شارعة، والتي اأقيمت 

و�شارك  للعبة  اللبناين  الحتاد  باإ�شراف 

نادًيا. ح�شر حفل   11 فيها 50 لعًبا من 

الرئي�ص  جمّمع  يف  جرى  الذي  الختتام 

البطل  الحتــاد  رئي�ص  نائب  حلود  اإميل 

الأوملبي ح�شن ب�شارة، والأمني العام ال�شيد 

علي قبي�شي، ورئي�ص فريق اجلي�ص املقدم 

فادي الكبي )حكم املباراة(. 

الكبي  املقّدم  قّدم  اللقاء  اخلتام  ويف 

العايل  املــركــز  قــائــد  باإ�شم 

ــة الــعــ�ــشــكــريــة  ــش ــا� ــري ــل ل

بالوكالة العميد جورج الهّد 

الدروع وامليداليات التذكارية 

لالعبني.

ــم الحتـــاد  ــّظ كـــذلـــك، ن

بطولة  للمالكمة  اللبناين 

النبوي  واملولد  امليالد  عيدي 

كميل  مدينة  يف  ال�شريف 

وقد  ح�شن،  بئر   – الريا�شية  �شمعون 

املجّند  وحّل  اجلي�ص،  فريق  فيها  �شارك 

لواء  املمّددة خدماته علي م�شطفى من 

امل�شاة الأّول يف املركز الثاين.



�شد  »مـــًعـــا  �ــشــعــار  حتـــت 

املـــنـــ�ـــشـــطـــات الــريــا�ــشــيــة 

نــّظــمــت جلنة  ـــدرات«،  ـــخ وامل

التقليدية  والريا�شات  الــرتاث 

ــــادي -  ب الـــغـــولـــدن  ــــادي  ن يف 

الدكوانة، بطولة لبنان العامة 

الزند  ــراع  ــش و� احلــبــل  �ــشــّد  يف 

مدر�شة  يف  وذلك  )الكبا�ص(، 

ال�شرير والأ�شّم يف بعبدا.

فاز  احلــبــل،  �ــشــّد  لعبة  يف   •
الفردي  الوزن  يف  الأول  باملركز 

الرقيب حامت حّنا،  كٌل من: 

اجلنديان  ال�شواحلي،  كاظم  العريف 

واملجندون  اخل�شر،  واأحمد  كرو  طوين 

واأحمد  زيتون  وائــل  خدماتهم  املمّددة 

ح�شن وعلي اأحمد.

من:  كٌل  فاز  قد  املفتوح  الــوزن  يف   •
الرقيبان  زيتون،  غ�شان  الأول  الرقيب 

العرفاء  قمحّية،  واأحمد  نــّزال  حممود 

وح�شن  حمية  وح�شن  ــول  دّل م�شطفى 

ترحيني، واجلندي الهادي حميه.

)الكبا�ص(،  الزند  �شراع  مباراة  يف   •
عن  الأولــــــــى  الثالثة  املــراكــز  يف  حــّل 

الرقيب  100 كلغ كل من:  فئة حتت 

حميــه  الهــادي  اجلنــدي  نّزال،  حممود 

اإيهــاب  خدماتــه  املــمــّددة  واملجّنــد 

عبداللــه، واجلنــدي حممــد احلجــار.

• عن فئة حتت 80 كلغ، حّل املجّند 
ثانًيا،  اأحــمــد  علي  خدماته  املــمــّددة 

واجلندي اأحمد اخل�شر ثالًثا.

اأقيمت بطولتا لبنان بلعبة 

و�شالح  للفرق  املبارزة  �شيف 

ال�شي�ص للقدامى للعام 2015 يف نادي املون ل�شال – عني �شعاده. 

حّل اأوًل يف �شيف املبارزة كل من املوؤهّل اأول حممود علي اأحمد 

وزياد اجللبوط، واجلندي طانو�ص  اأولني �شفيق اخلوري  واملعاونني 

عطالله، فيما حّل ثالًثا كل من املعاونني اأولني بهيج �شرانق 

وجان �شبيح والرقيب اأول ربيع وهبة واجلندي حممد حمزة.

ويف اللعبة الثانية حّل املعاون اأول بهيج �شرانق اأوًل واملعاون اأول 

جان �شبيح ثانًيا.

ويف الإطار نف�شه ويف بطولة لبنان للفرق يف لعبة �شالح ال�شي�ص 

اللبناين  نّظمها الحتاد  التي 

العماد  جمّمع  يف  للمبارزة 

اأول  املوؤهل  من  كّل  حقق  الع�شكري،  الريا�شي  حّلود  اإميل 

بهيج  اخلــوري،  �شفيق  اأولــون  واملعاونون  اأحمد،  علي  حممود 

�شرانق وزياد اجللبوط، املركز الأول؛ فيما حّل يف املركز الثاين 

وهبة،  ربيع  اأول  والرقيب  �شبيح  جان  اأول  املعاون  من  كٌل 

واجلنديني طانو�ص عطالله وحممد حمزة.

كذلك �شارك فريق اجلي�ص يف بطولة لبنان الإفرادية يف لعبة 

نادي  يف  للمبارزة  اللناين  الحتاد  نّظمها  التي  ال�شي�ص  �شالح 

املون ل�شال – عني �شعاده، اإىل جانب عدة اأندية؛ وقد حّل املوؤهل 

علي  حممود  اأول 

املركز  يف  اأحــمــد 

الثاين، واملعاون اأول 

يف  �ــشــرانــق  بهيج 

اخلام�ص،  املركز 

وكـــــالهـــــمـــــا 

مــــــن املــــركــــز 

للريا�شة  ــعــايل  ال

الع�شكرية.
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�صّد احلبل و»الكبا�ض«

�صيف املبارزة و�صالح ال�صي�ض



ممثاًل  حب�شي  رينه  الركن  العميد  �شّلم 

وامليداليات  الكوؤو�ص  اجلي�ص  عام  مقر  قائد 

املقّر  كاأ�ص  بطولة  يف  املجّلني  للع�شكريني 

للعام 2015. وقد اأتت نتائج القطع امل�شاركة 

على النحو الآتي:

يف املركز الأّول: مقر عام اجلي�ص، يف املركز 

املركز  ويف  العديد،  اجلي�ص  اأركان  الثاين: 

الثالث: مديرية التاأليل.

اجلي�ص  عام  مقر  فريق  حّل  التفا�شيل،  ويف 

فريق  حّل  بينما  القدم،  كرة  لعبة  يف  اأّوًل 

يف  املتطوعني  الع�شكريني  اإ�شكان  جهاز 

يف  التاأليل  مديرية  وفريق  الثاين،  املركز 

املركز الثالث.

ويف الكرة الطائرة، حّل فريق اأركان اجلي�ص للعديد اأّوًل، وفريق مقر عام 

اجلي�ص ثانًيا، فيما كانت املرتبة الثالثة مل�شلحة مديرية التاأليل.

ويف كرة اليد، حّل فريق مقر عام اجلي�ص اأوًل، فريق اأركان اجلي�ص للعديد 

ثانًيا، وفريق اأركان اجلي�ص للتجهيز ثالًثا.

فيما  الأّول،  املركز  اجلي�ص  عام  مقر  فريق  لعبو  احتّل  ال�شّلة،  كرة  ويف 

يف  التوجيـه  مديرّيـة  وفريق  الثانية،  املرتبـة  يف  التاأليـل  مديريـة  فريق  حّل 

الثالثة. املرتبـة 

يف  اجلي�ص  عام  مقر  فريق  حّل 

يف  اجلي�ص  بطولة  يف  الأّول  املركز 

الت�شنيف  �شمن  بامل�شّد�ص  الرماية 

الإجمايل للعام 2015، تاله فريق فوج 

مغاوير البحر يف املركز الثاين وفريق 

معهد التعليم يف املركز الثالث.

اأّما على ال�شعيد الإفرادي، فقد حّل 

�شماحة  �شربل  النقيب  الأّول  الدور  يف 

الأّول،  املركز  يف  البحر  مغاوير  من 

تاله املالزم اأّول علي مو�شى يف املركز 

اأّول جرج�ص رزق من  واملالزم  الثاين، 

مقر عام اجلي�ص يف املركز الثالث.

نف�شها،  للبطولة  الثاين  الدور  ويف 

اأّول علي مو�شى من مقّر  حّل املالزم 

النقيب رالف  اأّوًل، تاله  عام اجلي�ص 

اأبو في�شل من لواء احلر�ص اجلمهوري 

من  زغيب  اأيوب  اأول  واملالزم  ثانًيا، 

فوج التدخل الرابع ثالًثا.

لل�شيدات  الإفرادي  الت�شنيف  ويف 

حّلت املوؤهل رميا قرطباوي من مقر 

عام اجلي�ص يف املركز الأّول.

ريا�شة 

العدد 106368

تكرمي املجّلني يف

بطولة مقر عام اجلي�ض

بطولة اجلي�ض

يف الرماية بامل�صّد�ض

املقدم م�صري الأول يف رفع الأثقال

املركز  من  امل�شري  يو�شف  املقدم  �شارك 

لبنان  بطولة  يف  الع�شكرية  للريا�شة  العايل 

اأقيمت  التي  البدنية  والقوة  الأثقال  لرفع 

وحّل  الريا�شية.  �شمعون  كميل  مدينة  يف 

املا�شرت  لفئة  الأول  املركز  يف  امل�شري  املقّدم 

اأنه  علًما  اللعبتني،  يف  كلغ   93 وزن  عن 

ي�شارك للمرة الأوىل يف هذه البطولت.
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لقاءات وّدية
يف  وديتــان  مباريتــان  اأقيمــت   -

فيهما  تبارى  اليــد  كــرة  لعبــة 

على  لبنان  ومنتخب  اجلي�ص  فريق 

املطــار،  طريــق   - الريا�شــي  ال�شداقــة  نــادي  ملعب 

 30-32 بنتيجــة  املبارتني  يف  لبنــان  منتخــب  وفــاز 

و24-29.

الريا�شي  احلريري  جمّمع  نّظم   -

ملنا�شبة الذكرى ال�شنوية لوفاة رئي�ص 

النادي املعني- �شيدا املهند�ص حممد 

الدنب، مباراة ودّية يف الكرة الطائرة �شارك فيها فريق 

�شفر   -3 النتيجة  واأتــت  �شيدا،  منتخب  �شّد  اجلي�ص 

مل�شلحة فريق اجلي�ص.

نف�شها، فلعب  اللعبة  وّديَتني يف  �شارك اجلي�ص يف مبارَتني  �شياق مّت�شل،  - يف 

فريقه يف الأوىل �شّد نادي »�شبيد بول«- �شّكا )على ملعب نادي حامات الريا�شي(، 

فينيقيا- جبيل )على  نادي  فريق  �شّد  الثانية  يف  لعب  2-1، كما  بنتيجة  وفاز 

ا بنتيجة 1-2. ملعب جمّمع الرئي�ص العماد مي�شال �شليمان يف جبيل(، وفاز اأي�شً

كذلك، فاز فريق اجلي�ص يف اللعبة عينها بنتيجة 3-2 يف املبارة التي جمعته 

بفريق نادي املتني الريا�شي يف جمّمع مي�شال املّر الريا�شي- البو�شرّية، وبنتيجة 1-2 

جامعة  ملعب  على  �شحيم  الريا�شي-  الطليعة  نادي  فيها  واجه  التي  املباراة  يف 

AUL يف جدرا.

- يف كرة ال�شّلة، تبارى فريقا اجلي�ص ونادي املركزّية الريا�شي- جونية 

على ملعب النادي املذكور، وانتهت املباراة بفوز اجلي�ص بنتيجة 65-67. 

اجلي�ص  فريق  على  بكفّيا  العمل-  نادي  فريق  فاز  عينها،  الريا�شة  ويف 

بنتيجة 72-71 يف املباراة التي اأقيمت يف جمّمع الرئي�ص اإميل حلود الريا�شي 

الع�شكري.



1999؛  العام  1990 حتى  العام  60 كلغ من  لوزن  لبنان  بطل 

�شارك يف العديد من البطولت الدولية �شمن املنتخب اللبناين 

وكان اآخرها الدورة العربية يف بريوت 1997.

ح�شل على بطولة العرب يف م�شر 1996 وعلى �شهادة يف التدريب 

التدريب  يف  ودبلوم   )1992 الوطني  )املعهد  الريا�شة  وزارة  من 

و�شهادة   )1994 البدين  لالإعداد  املنغارية  اجلامعة  من  الدويل 

 من اللجنة الأوملبية الدولية يف التدريب والتنظيم والإدارة 1994، 

لفريق  مــدرًبــا  ليكون   1997 العايل  املركز  ل�شالح  تطّوع 

اأ�شبح  وقد  اجلي�ص،  منتخب 

مــعــظــم لعــبــي املــنــتــخــب 

اجلي�ص،  فريق  من  اللبناين 

من  املالكمة  احتاد  يف  التدريب  جلان  �شمن  مدرًبا  وكان 

العام 2002 حتى العام 2010.

من  الكثري  يف  لبنان  متثيل  لعبيه  مع  ا�شتطاع  لقد 

البطولت الدولية ورفع العلم اللبناين واحل�شول على ع�شرات 

مع  تدريب  مع�شكرات  يف  والفريق  هو  و�شارك  امليداليات 

املنتخب الأردين 2008 باإ�شراف مدربني من بريطانيا بالإ�شافة 

و�شوريا  وم�شر  الــعــراق  منتخب  مع   2009 مع�شكرات  اإىل 

واملغـرب.

ريا�شة 
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كرة قدم 

م�صّغرة يف برجا

يف ملعب نادي برجالونا الريا�شي - برجا، �شارك فريق اجلي�ص يف دورة اجلندي ال�شهيد 

حممود عمر حميه الأوىل لكرة القدم امل�شّغرة، التي نّظمها اآل ال�شهيد، برعاية مدير 

يف  واأحرز  فرق،   8 البطولة  يف  تناف�شت  وقد  خيامي؛  زيد  والريا�شة  ال�شباب  وزارة  عام 

نهايتها فريق اجلي�ص املركز الأول.

العريف اأول اإيهاب حمدان مدّرب فريق اجلي�ض يف املالكمة
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�صهادات للناجحني يف دورة الإدارة الريا�صية

برعاية معايل وزير ال�شباب والريا�شة ممثاًل 

م�شلحة  رئي�ص  عــويــدات  حممد  بال�شيد 

ح�شان  املتقاعد  والعميد  والريا�شة  ال�شباب 

والعقيد  الأوملــبــيــة،  اللجنة  ممثاًل  ر�شتم 

لقوى  الــعــام  املــديــر  ممثاًل  خ�شفة  ح�شني 

الأمن الداخلي، واملقدم فادي الكبي ممثاًل 

الع�شكرية،  للريا�شة  العايل  املركز  قائد 

بالإ�شافة اإىل �شخ�شيات ريا�شية، مّت ت�شليم 

�شهادات للناجحني يف دورة الإدارة الريا�شية، 

فئة »�ص«، وذلك يف قاعة املدينة الريا�شية.

اأبطال املاو ثاي

اميل  العماد  الرئي�ص  جممع  يف  اأقيم 

احتفال  الع�شكري  الــريــا�ــشــي  حلـــود 

وال�شهادات  وامليداليات  ت�شليم الكوؤو�ص 

الثانية  الع�شكرية  البطولة  للفائزين يف 

الحتاد  رئي�ص  بح�شور  وذلك  ثاي،  للماو 

قبالوي،  �شامي  ال�شيد  للعبة  اللبناين 

املالكمة  لعبة  اجلي�ص يف  فريق  ورئي�ص 

املقدم بول �شليبا، واآمر �شرية األعاب القوى 

املقدم فادي الكبي.

جواد غ�صن وح�صني املقداد بطال كيوكو�صنكاي

املقداد،  �شامر  اأول  املوؤهل  اإبــن  ح�شني  الطفل  حقق  كما 

املركز الأول يف البطولة نف�شها يف فئة فوق الأزرق )25 كلغ(.

اأحـــرز جـــواد ابن 

حممد  اأول  املعاون 

غ�شن املركز الأول 

لبنان  بــطــولــة  يف 

لل�شغار 2015 بلعبة 

كيوكو�شنكاي، 

فــئــة  يف  ـــــــك  وذل

ــوق الأ�ــشــفــر )35  ف

كلغ(.
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�صابقة 

»اجلي�ض« لقرائها وتخ�ص�ض للفائزين فيها 

جوائز مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�صطة القرعة على اربعة 

فائزين.

• ت�صتبعد كل م�صابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�صح داخل املربعات وتر�صل 

ال�صفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة اجلي�ض  العنوان  • تر�صل احللول اىل 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�ض« 

-  »م�صابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�صتطاعة امل�صرتك ت�صليم امل�صابقة 
ثكن اجلي�ض يف جميع املناطق.

• اآخر موعد لقبول احللول 25 �صباط 2016.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
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اجلي�ص،  قطع  اإحــدى  1ـ 

اأملاين. مو�شيقي 

اأمــّرن،  اليد،  لوت  اأوروبية،  عا�شمة  2ـ 

وهيئته. لونه 

فرن�شية،  مدينة  نائًما،  انــحــرف،  3ـ 

نعام. هدمت، 

منطق  �ــشــاحــب  بــاملــكــان،  ـــام  اأق 4ـ 

الطري.

مدينة  برازيلي،  قــدم  كــرة  لعــب  5ـ 

وفرقة. نيجريية، عداوة 

6ـ  مرء، جبان.

ي�شاهد. 7ـ 

وملحن  مو�شيقار  ــوب،  ــث ال ن�شج  8ـ 

م�شري تويف 1981، نهر يف اأملانيا.

�شرب  اجلــ�ــشــم،  اأعــ�ــشــاء  مــن  قـــراأ،  9ـ 

بال�شوط.

10ـ ممثل م�شري تويف 1983، يخ�شنا.

اأوروبية. اأوروبية، عا�شمة  11ـ دولة 

اأديب  بيت،  اأكمل،  ن�شب،  حرف  12ـ 

اأمريكي راحل.

13ـ للنفي، رئي�ص اأمريكي راحل، مرفاأ 

بلغاريا. يف 

اأقمنا باملكان. 14ـ تعب، منح، 

احلــلــيــب،  م�شتقات  ــن  م ـــال،  ب 15ـ 

الإعجاب من عمل ما.

16ـ ا�شم مو�شول.

اآ�شيويتان. عا�شمتان  17ـ 

جي�ص  ـــ،  ب و�ــشــارك  قا�شم  �شقي،  18ـ 

عظيم.

ايــطــالــيــا،  يف  م�شتعل  بــركــان  19ـ 

مــن  القطعــة  الأر�ـــص،  يف  جبار  اأول 

اجليــ�ص.

راحل،  لبناين  رئي�ص  اىل،  املنتمون  20ـ 

عو�ص.

يح�شنان  الــ�ــشــيء،  وانقطع  فــرغ  21ـ 

ال�شمك. الثناء عليه، غلب، نوع من 

اأفقًيا:

عمودًيا:

الـفـائـزونالـفـائـزون

• املعاون زكي حاف�ض
القوات البحرية.

البيطار  • اجلندي معروف 
امل�شت�شفى الع�شكري م.

• املجّند م. خ. عبدالله عبدالله
لواء امل�شاة الأول.

• �صوزان مو�صو 
النبعة.

منــ�ــشــوي،  مــو�ــشــيــقــي  1ـ 

قــ�ــشــاء، اجلـــــود، قــائــد 

الباخرة.

2ـ اأبي، ملك عربي تويف 1999، �شّر.

اأفاد، ال�شم الثاين لأديب  3ـ ل يباح به، 

فرن�شي راحل، اأب�شط يدي.

4ـ غنى، مغنية بوب وممثلة اأمريكية 

توفيت 2012.

5ـ رفاق وجماعات ال�شفر، و�شع خل�شة، 

�شاعر ايطايل.

لبناين،  ــي  ــالم لع ــاين  ــث ال ــم  ــش ال� 6ـ 

�شيّادون، جماري الأودية ال�شيقة.

كاأ�ص  هدايف  اأحد  املوؤجلة،  القرو�ص  7ـ 

منف�شل،  �شمري  ــعــامل،  ال

ن�شيب.

الراأ�ص،  على  تلب�ص  �شوف  من  هّنة  8ـ 

الطوفان مع  ظلم، حرف جر، جنا من 

ا�شرته.

ــداء  ن حـــرف  بلجيكية،  مــديــنــة  9ـ 

للبعيد، مدينة �شورية، حّدثنا.

ويثقون  اىل  مييلون  على،  يعتمدون  10ـ 

بـ.

خافت  لبنانية،  مــديــنــة  اأر�ـــشـــد،  11ـ 

و�شعيف.

مدينة  ــدك،  ــع ب ــي  ــاأت ن ــم،  ــف ال يف  12ـ 

خليجية، رتبة ع�شكرية.

اأمر  دعي،  �شّنور،  البحر،  اأعمال  من  13ـ 

فظيع، ابي�ّص.

لنقيب  الثاين  ال�شم  املقايي�ص،  من  14ـ 

منّد  للنهي،  راحـــل،  لبناين  �شحافة 

بالدراهم م�شروعه 

15ـ تغرّي، �شرب، برية، اأهم اأنهر �شوي�شرا.

كمية  عّينت  بال�شيف،  قطع  16ـ 

ومقدار، مّتكاأ.

ل�شان  تك�شب،  على،  ويقوى  يقدر  17ـ 

النار.

18ـ قطع احلبل، ولية اأمريكية، مدينة 

بريطانية.

مدينة  ياأكل،  الكالم،  يف  اأ�شرع  19ـ 

اأملانية، يك�شو اجلمل.

20ـ طريق وا�شح، مطربة وممثلة م�شرية 

توفيت 2006، ممثل وخمرج 

م�شري تويف 1955.
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اا نن مم اا يي هه نن اا نن بب لل دد يي عع سس مم اا عع

لل وو يي سس اا دد بب عع بب وو كك شش وو دد رر وو بب

رر رر سس نن وو اا رر دد يي رر يي نن اا نن سس سس رر

يي مم وو بب اا رر اا وو لل يي فف تت حح يي بب تت يي

نن رر يي رر تت سس اا شش اا هه اا هه دد رر نن

تت دد يي اا زز هه عع نن مم يي لل رر وو اا
دد يي لل مم يي مم اا رر لل اا

اا كك دد يي نن يي دد لل اا تت يي بب رر صص قق يي لل

رر تت رر اا شش نن مم اا رر اا سس نن وو رر كك اا بب

كك سس مم اا اا نن اا مم يي لل دد يي كك اا اا

تت يي وو لل دد رر عع لل هه اا سس رر مم وو رر

وو تت سس رر شش تت يي بب تت يي يي رر اا هه مم اا يي لل وو

لل رر اا يي لل هه اا لل اا اا كك يي سس رر وو كك

وو نن صص حح مم حح دد نن وو لل يي اا نن
لل اا دد بب اا غغ فف

تت لل نن سس لل وو طط سس غغ وو اا سس لل وو مم وو رر

عع يي بب اا نن يي رر وو زز اا رر وو سس دد نن وو

نن سس رر مم حح اا لل اا بب يي لل صص لل اا تت رر غغ بب

اا وو بب اا تت رر اا جج يي سس لل اا بب جج رر سس يي

دد لل قق ثث لل اا اا هه رر ثث نن يي اا نن وو دد شش

رر اا عع شش لل اا تت يي بب اا مم اا نن اا بب نن وو رر
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غرا�ض: • غونرت 
)1927ـ  ـــاين  اأمل ـــب  اأدي

مـــتـــعـــدد   .)2015

واملواهب  التخ�ش�شات 

طبل  لــه  الكتابية. 

جائزة  نــال  ال�شفيح. 

نوبل لالآداب. 

كيفي: • األك�صي�ض 
)1834ـ  فنلندي  اأديب 

امل�شرح  اأن�شاأ   .)1872

يعترب  ــدي.  ــن ــل ــن ــف ال

ــالده  ــــاء ب ــم اأدب ــظ اأع

الكال�شيكيني.

�صاراماغو: • جوزيه 
�شحفي  واأديــب  ــي  روائ

 .)2010 )1922ـ  برتغايل 

له دليل الر�شم واخلط، 

جائزة  ــال  ن والــعــمــى. 

نوبل لالآداب.

النم�شا

افريقيا

ال�شني

انكلرتا

البريو

اوكالهوما

انت�شار

اأنا�شول

اأوترخت

اأوبرا

بونابرت

باخ

بروكلن

بلزاك

برليوز

جهابذة

جمهورية

جنوى

حظ

حماة

خريطة

خولة

دبابة

رفاهية

رقبة

زحلة

زورق

�شواحل

�شور

�شم�ص

�ش�ص

�شفاء

�شديق

�شنف

طيف

طرزان

عرزال

غ�ص

غرب

فوكلند

فخ

قبطان

قطارات

قناعة

كمبيوتر

كلمات

لندن

لرية

مباراة

معاملة

منظار

قامو�ص �شغري

احلل بني يديك

�شعبة احلل�شهلة احلل

 اا ففف رر يي ققق يي اا رر اا ! ننن ممم سسس غغ اا
 ككك اا زز لل ببب تتت ممم ببب اا رر اا ةة رر لل ممم
 ةة رر ووو ششش خخ ةة يي هه اا ففف رر ببب ووو جج ووو
 اا ووو صصص رر اا جج هه اا ببب ذذذ ةة ضضض خخ ممم هه
 ممم سسس تتت خخ ففف لل زز حح لل ةة اا ووو ةة هه اا
 حح ووو رر ققق ببب ةة ببب ! حح ننن لل ققق ببب ووو لل
 اا رر لل حح اا ووو سسس يي اا ةة ببب رر اا رر ككك
 ددد اا ببب رر لل يي ووو زز رر رر اا ووو ببب يي ووو
 ننن صصص ! يي غغ ةة ففف ننن صصص ووو خخ زز ددد ةة اا
 لل تتت يي ششش لل سسس ممم ششش تتت اا رر اا ! ققق ننن
 ككك ننن ففف ممم ننن ددد ننن لل ببب ووو ننن اا ببب رر تتت
 ووو اا اا اا ووو ببب رر اا ققق ةة ككك لل ممم اا تتت
 ففف عع لل اا زز رر عع يي رر ننن خخ رر يي ! ةة
 ممم ننن اا زز رر ! ددد يي يي اا لل ننن ممم سسس اا
 ققق ببب ! اا ننن صصص لل صصص رر تتت ووو يي ببب ممم ككك
 ببب رر ووو ككك لل ننن لل اا ننن ككك لل تتت رر اا اا
 ممم جج ننن ووو ىى اا ةة عع اا ننن ققق صصص ففف اا ءء
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هل تريد اأن 

تكت�شف  ما 

هو خمباأ يف 

داخل ال�شورة؟

ما عليك 

اإّل اأن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�شطها، على 

اأن تكون  

امل�شافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�شورة 

تدريًجا، 

حماوًل اأن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�شل اىل 

روؤية الأ�شكال 

الثالثية 

الأبعاد التي 

�شتظهر 

اأمامك. 

113 العدد 368



اإثنان نعرف اأّنهما عند اأبواب حدودنا، اأحدهما اأبي�ص وعريق يف تاريخنا، عزيز 

والآخر  اجلميل،  الأبي�ص  الثلج  وهو  اأر�ص،  ولكّل  لأر�شنا  �شديق  اأجيالنا،  على 

الإرهاب  وهو  بالد،  كّل  ويف  بالدنا  يف  لالإن�شان  معاٍد  حا�شرنا،  يف  طارئ  اأ�شود 

املجرم.

ح قمم جبالنا بب�شاط اخلري  الأّول ننتظر حلوله بفارغ ال�شرب، نفرح به، وهو يو�شّ

لإطفاء  جاهدين  ون�شعى  خطره،  ونواجه  نرف�شه  والآخر  و�شموًخا،  األًقا  ويزيدها 

ناره، وقد ي�شت�شهد بع�شنا ونحن نتقّدم لدحره والق�شاء عليه.

ولون  ل،  كيف  ا،  اأي�شً وا�شحة  وجلّية  الكائنني،  هذين  بني  عديدة  الفروق 

كّل منهما مغاير للون الآخر، فـ»اإّما الأبي�ص واإّما الأ�شود«، كما يقول اأّي مّنا 

�شكا  مّرة  املطلوبة، وكم من  النتيجة  وتلّح  النقا�ص  يحتدم  لالآخرين حينما 

الّنا�ص من اّللون الرمادي الباهت، لأنه يوؤّدي اإىل خلط الأمور و�شياع احلقائق.

اإّل اأّن هناك اأمًرا يجمع بني الكائنني املذكورين، األ وهو الأثر العميق الذي 

ويوؤكد  اآبارنا،  يف  فالأّول من خمزون اخلري  يرتكه كّل منهما بني ظهرانينا، 

الوطنية  الوحدة  باأن  الثاين فيزيد من قناعتنا  اأّما  امتداد اخل�شرة فوق �شهولنا، 

هي �شالح اأم�شى من كّل �شالح، وباأن التنّوع يف النا�ص والدين والثقافة هو م�شدر 

غنًى وحمّرك ن�شاط واأمل، وباأّن قبول الإن�شان اأخاه الإن�شان اأمٌر حتمّي، لأّن كّل 

اإذا  ويتكامل، فكيف  معه  يتعاون  اأن  بّد من  ول  الآخر،  يحتاج  منهما  واحد 

كان يجمع بينهما تاريخ واحد وت�شحيات م�شرتكة، ويقراآن يف كتاب واحد 

هو كتاب الوطن.

الأ�شوار  يحمي  الذي  اجلي�ص  هذا  البالد،  جي�ص  �شورة  ترت�شم  كّله،  ذلك  يف 

املواطنني  اإنقاذ  اإىل  م�شرًعا  والعدّو،  ال�شديق  بني  ممّيًزا  الأبواب،  �شبط  ويحكم 

رعودها،  واإر�شال  خرياتها  �شكب  يف  بالغت  هي  اإن  الأّم  الطبيعة  ق�شاوة  من 

اأكتاف  يف  اأو  منازلنا،  اأقفال  يف  خمالبه  غرز  حاول  ما  اإذا  الإرهاب،  �شرب  واإىل 

الأبرياء. مواطنينا 

العميد علي قان�صو

مدير التوجيه

بني الأبي�ض والأ�صود

عبارة
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