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اجلي�ش،  يف  التدريب  اأهمّية  على  قهوجي  العماد  �صّدد 

الغد  �صباط  بتن�صئة  املعنية  احلربية  الكّلية  يف  ا  وخ�صو�صً

الأكرث  الو�صيلة  ي�صّكل  التدريب  اأّن  واأّكد  امل�صتقبل.  وقادة 

فعالّية، لرفع م�صتوى اأداء اجلي�ش وا�صتعداده القتايل، م�صّدًدا 

�صي الحرتايف. على التدريب التخ�صّ

ويتعامل  الإرهابيني وحتركاتهم  يتابع اجلي�ش ر�صد مواقع 

امل�صتمرة  وجهوده  و�صجاعة،  تخطيط  من  يلزم  مبا  معها 

بوركت  و�صربها.  الإرهابية  اخلاليا  تعّقب  يف  ثمارها  توؤتي 

الأخرى  تلو  املّرة  يوؤكدون  الذين  ال�صجعان  الرجال  همم 

اأنهم جنود الواجب الأبرار، املتيقظون، والأوفياء دوًما.

التدخل  فوج  ي�صمن  هنا،  الأو�صط...  البقاع  يف  بكم  اأهاًل 

ع�صكرّييه.  واحرتاف  بهيبته  وا�صتقراركم  اأمنكم  الثاين 

خالل  النريان  �صبط  بقدرة  ا  خ�صو�صً املعروف  الفوج  هذا 

تنفيذ املهمات، و�صل اإىل م�صتوى عاٍل من الكفاءة بف�صل 

التدريبات املتوا�صلة واخلربات القتالية املكت�صَبة. 
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اإ�ستقباالت 

الوزير

5 العدد 371

وزير الدفاع الوطني يلتقي �صفرية اإ�صبانيا

يف  مقبل،  �سمري  الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزي��ر  ا�ستقبل 

ال�سيدة  الإ�سبانية  اململكة  �سفرية  ال���وزارة،  يف  مكتبه 

اإيت�سيفاريا، وبحث معها يف الأو�ساع  ميالغرو�ش هريناندو 

الراهنة، ويف املهّمة التي توؤّديها قّوات الأمم املّتحدة املوؤقتة 

ب�سكل  الإ�سبانية  القّوات  فيها  ت�سارك  والتي  لبنان،  يف 

فّعال منذ العام 2006.

اأّكد  الذي  وهاب  وئام  ال�سابق  الوزير  مقبل  الوزير  والتقى 

الوقوف اإىل جانب املوؤ�س�سة الع�سكرية التي تواجه الإرهاب، 

وتتحّمل م�سوؤوليات كبرية.

وزير الدفاع الوطني

وقائد اجلي�ش يبحثان �صوؤوًنا اأمنّية

قائد  مع  مقبل  �سمري  الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزير  اجتمع 

الوزارة،  يف  مكتبه  يف  زاره  الذي  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش 

املوؤ�س�سة  باأو�ساع  تتعلق  موا�سيع  �سل�سلة  يف  بحثا  حيث 

الإجراءات  اإىل  بالإ�سافة  املختلفة،  واحتياجاتها  الع�سكرية، 

التي ينّفذها اجلي�ش ل�سبط الأمن وال�ستقرار يف البالد.

وزير الدفاع الوطني زار لندن 

وبحث مع م�صوؤولني �صبل دعم اجلي�ش

�سمري  الوطني  الدفاع  وزير  ال��وزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  قام 

مقبل بزيارة ر�سمّية اإىل لندن، اأجرى خاللها �سل�سلة لقاءات، 

اجلي�ش  قائد  فالون،  ميكايل  الربيطاين  الدفاع  وزير  �سملت 

الربيطاين نيكول�ش هاوغتون، املن�سق العام ل�سوؤون الدفاع يف 

ال�سرق الأو�سط توما�ش بيكيت، وكبار امل�سوؤولني الع�سكريني.

اللبناين  اجلي�ش  دع��م  على  ال��زي��ارة  خ��الل  البحث  ترّكز 

و�سكر  الإره��اب.  حماربة  بهدف  الع�سكري  التعاون  وتطوير 

وتقّدمه  قّدمته  ما  على  الربيطانية،  احلكومة  مقبل  الوزير 

جلهة  �سواء  اللبناين  للجي�ش  دعم  من  بتقدميه  وعدت  وما 

على  املراقبة  اأبراج  اإقامة  جلهة  اأو  حامات  موقع  يف  التدريب 

تفّهًما  مل�ش  اأّن��ه  اإىل  اأ�سار  كما  وال�سرقية،  ال�سمالية  احل��دود 

للتحّديات التي يواجهها اجلي�ش وت�سميًما على دعمه. ونقل 

عن فالون قول: لبنان �سريك دفاع اأ�سا�سي يف املواجهة املبا�سرة 

مع الإرهاب الذي يهددنا جميًعا.

ال�سوريني  النازحني  مو�سوع  اأن  مقبل  الوزير  اأو�سح  كذلك 

مل يغب عن املحادثات، ل �سّيما مع وزير �سوؤون ال�سرق الأو�سط 

يتحّملها  التي  الأعباء  عر�ش  مّت  حيث  الوود،  توبيا�ش  ال�سيد 

لبنان يف هذا املجال، مع الت�سديد على رف�ش اللبنانيني القاطع 

لتوطني النازحني.

�سفرية 

اململكة 

الإ�سبانية

الوزير 

ال�سابق 

وئام 

وهاب



�سارك وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل يرافقه وفد من كبار 

الذي  اخلام�ش  الدويل  الأمن  موؤمتر  يف  اللبناين  اجلي�ش  �سباط 

عقد اأواخر ني�سان املن�سرم يف مو�سكو، وح�سره ممثلو 80 دولة، 

ناق�سوا خالله التعاون الدويل يف مكافحة الإرهاب.

اجلي�ش  دعم  اإىل  داعًيا  لبنان  الوزير مقبل كلمة  األقى  وقد 

والأجهزة الأمنية اللبنانية يف مواجهة الإرهاب.

وكان لوزير الدفاع قبيل مغادرته مطار رفيق احلريري الدويل 

الدفاع  خط  على  هو  اللبناين  اجلي�ش  اأّن  فيه  اأّكد  ت�سريٌح 

ودول  اأوًل  لبنان  وهو بذلك »يخدم  الإرهاب،  الأول يف مواجهة 

املنطقة ثانًيا ودول اأوروبا ثالًثا«.

بدوره، قال �سفري رو�سيا ال�سيد األك�سندر زا�سبكني الذي كان 

يف وداع مقبل، اإن ق�سّية مكافحة الإرهاب تهّم اجلميع، واإن 

دور لبنان متمّيز يف مكافحة الإرهاب.

ا�ستهّل الوزير مقبل كلمة لبنان يف املوؤمتر بتوجيه ال�سكر 

الوفد  دعوِته  على  �سويغو  �سريغي  الوزير  الرو�سي  نظريه  اإىل 

اللبناين للم�ساركة يف هذا املوؤمتر، وقال: ينبغي تقدمي الدعم 

للجي�ش اللبناين والأجهزة الأمنّية اللبنانية بالعتاد والتدريب 

الإرهاب،  �سّد  ال�سمود يف معركته  لتاأمني مقّومات  املنا�سبني 

معلومات  من  يتوافر  مبا  الأجهزة  هذه  تزويد  اإىل  بالإ�سافة 

اأمنّية متعّلقة بالإرهاب. 

الالجئني  لتدّفق  الأمنية  التداعيات  مقبل  الوزير  وتناول 

الإرهابيني  من  عدد  ت�سلل  مع  ا  خ�سو�سً لبنان،  اإىل  ال�سوريني 

من  �سكل  ب��اأي  لبنان  يف  توطينهم  ا  راف�سً املخّيمات،  اإىل 

الأ�سكال.

كما دعا الدول امل�سّنعة لالأ�سلحة اإىل �سبط وجهة الأ�سلحة 

»جتفيف  واإىل  الإرهابية«  اجلماعات  باأيدي  تقع  »ل  كي 

م�سادر متويل هذه اجلماعات«.

العدو  خروقات  وقف  �سرورة  اإىل  النتباه  مقبل  الوزير  ولفت   

الإ�سرائيلي جًوا وبًرا وبحًرا من اأجل خلق حالة ا�ستقرار اأمنّية 

احلدود  اأزمة  حّل  يف  امل�ساعدة  طالًبا  واجتماعية،  واقت�سادية 

البحرية ملياه لبنان القت�سادية، ومو�سًحا اأّن ذلك يعّزز الظروف 

املالئمة لبدء ا�ستخراج النفط والغاز.

بوزير  مو�سكو  زيارته  خالل  اجتمع  مقبل  الوزير  اأن  يذكر 

ال�سيد �سريغي �سويغو، وعر�ش معه احتياجات  الرو�سي  الدفاع 

اجلي�ش اللبناين امللّحة والتي متّكنه من ال�سمود واملواجهة. 

لبنان،  ال�سوريني يف  الّنازحني  اإىل مو�سوع  ا  اأي�سً البحث  وتطّرق 

و�سرورة معاجلة هذا ال�ساأن من قبل املجتمع الدويل. وقد اأبدى 

تدعم  رو�سيا  اأّن  موؤكًدا  دولته  طرحه  ملا  تفهًما  �سويغو  الوزير 

لبنان وجي�سه وت�سعى لإحالل ال�سالم يف املنطقة انطالًقا من 

حماربتها لالإرهاب.

موؤمتر دويل

العدد 6371

لبنان ي�صارك يف موؤمتر الأمن الدويل

ومقبل يطالب بدعم اجلي�ش اللبناين





�صفري اأملانيا يف الريزة: 

تقديرنا جلهود اجلي�ش عميق

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

امللحق  يرافقه   ،Martin Huth ال�سيد  الأملاين  ال�سفري  الريزة، 

يف  البحث  وج��رى   ،Dietrich Jensch امل��ق��دم  الع�سكري 

ملكافحة  اجلي�ش  يبذلها  التي  واجلهود  الراهنة،  التطّورات 

الإرهاب.

فيه  اأع��رب  بت�سريح  اللقاء  عقب   Huth ال�سفري  اأدىل  وقد 

عن تقديره العميق للجهود التي يبذلها اجلي�ش يف مكافحة 

ا على احلدود ال�سرقية. وقال: اغتنمت هذه  الإرهاب، وخ�سو�سً

الفر�سة لأهنئ قيادة اجلي�ش وع�سكرييه على جناح العملّية 

راأ�ش  منطقة  يف  املن�سرم  اآذار  �سهر  خالل  جرت  التي  النوعّية 

بعلبك.

واأ�ساف: ل ي�سعني اإّل التوّجه باأعمق م�ساعر التعزية واملوا�ساة 

لعائلة اجلندي حممد ال�سب�سبي، الذي ا�ست�سهد خالل العملّية، 

ومتّني ال�سفاء العاجل للع�سكريني اجلرحى.

الدائم  ال�ستعداد  العملية،  هذه  اأظهرت  لقد  قائاًل:  وختم 

للجي�ش اللبناين خلو�ش املعارك �سّد الإرهاب وحماربته اأينما 

وجد، هذا ما اأظهره يف املا�سي، واإيّن على ثقة تاّمة باأنه �سيثبت 

كل  ت�ستحق  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اإّن  امل�ستقبل.  يف  ذل��ك 

مقّدمها  ويف  ال�سديقة  البلدان  من  والعديد  والتقدير،  الحرام 

اأملانيا، تقف اإىل جانبها يف معركتها املتوا�سلة �سد الإرهاب.

اإ�ستقباالت 

قائد اجلي�ش

العدد 8371

قائد اجلي�ش 

ي�صتقبل �صفريي 

اأ�صرتاليا وبريطانيا

كذلك، ا�ستقبل قائد اجلي�ش كاّلً من ال�سفري الأ�سرايل ال�سّيد Glenn Miles يرافقه امللحق 

 Hugo Shorter ال�سّيد  الربيطاين  وال�سفري   ،Catherine-Anne stewart العقيد  الع�سكري 

اإىل الأو�ساع العامة و�سبل  Chris Gunning، وتطّرق البحث  يرافقه امللحق الع�سكري املقدم 

تعزيز عالقات التعاون بني الأطراف.

ال�سفري الربيطاين ال�سفري الأ�سرتايل 

... وم�صاعد قائد القوات الربّية الأمريكية

م�ساعد  الريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ش،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

اللواء  الأمريكية  الو�سطى  القيادة  يف  الربّية  القوات  قائد 

ح�سور  يف  مرافق،  وفد  راأ���ش  على   William B.Hickman
 ،Richard Jones ال�سيد  الأمريكية  ال�سفارة  باأعمال  القائم 

البحث  وتناول   .Richard Quirck العقيد  الدفاع  وملحق 

الربّية  الوحدات  تدريب  جمال  يف  �سّيما  ل  التعاون،  عالقات 

اللبنانية وت�سليحها.
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... وقائد عمليات القوات امل�صرتكة الربيطانية

امل�سركة  ال��ق��وات  عمليات  قائد  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

مرافق.  وفد  راأ���ش  على   John Lorimer الفريق  الربيطانية 

البلدين،  جي�سي  بني  التعاون  عالقات  يف  املجتمعون  وبحث 

ا يف جمال �سبط احلدود الربّية. خ�سو�سً

... واملدير العام 

جلهاز الأمن الأ�صرتايل

الأ�سرايل  الأمن  جلهاز  العام  املدير  قهوجي  العماد  ا�ستقبل 

ال�سيد  الأ�سرايل  ال�سفري  ح�سور  يف   ،Duncan Lewis ال�سيد 

لبنان  يف  العامة  الأو���س��اع  البحث  وتناول   ،Glenn Miles
واملنطقة، وموا�سيع ذات اهتمام م�سرك.

... ووفًدا من املركز الدويل 

لتطوير �صيا�صات الهجرة

لتطوير  الدويل  املركز  من  وفًدا  اجلي�ش  قائد  العماد  ا�ستقبل 

 Phil Johnson سّم ال�سّيدين� ،)ICMPD( سيا�سات الهجرة�

و Hardy Roehling، وبحث معهما يف الأو�ساع على املعابر 

احلدودية، و�سبل دعم اأفواج احلدود الربّية يف اجلي�ش.

التقى قائد اجلي�ش ملحق الدفاع الأمريكي العقيد Richard J. Quirck، وامللحق الع�سكري 

ال�سعودي العقيد �سالمة امل�سلوخي، وا�ستعر�ش معهما عالقات التعاون الع�سكري.

... وملحقني ع�صكريني

امللحق الع�سكري ال�سعودي ملحق الدفاع الأمريكي



اإ�ستقباالت 

قائد اجلي�ش

العدد 10371

... ونّواًبا

اإيلي  �سكرية،  الوليد  ال�سادة:  النّواب  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

ماروين، �سامر �سعادة، خالد زهرمان، اأحمد فتفت، قا�سم عبد 

العزيز، فادي الهرب، ون�سال طعمة يرافقه الأب نايف ا�سطفان.

وا�ستعر�ش املجتمعون الأو�ساع العامة يف البالد، بالإ�سافة اإىل 

التطّورات الراهنة.

 النائب الوليد �سكرية

النائبان اإيلي ماروين و�سامر �سعادة

النائب اأحمد فتفت

النائب خالد زهرمان

النائب قا�سم عبد العزيز
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... ووزراء

األي�ش  ال�سيدة  املهجرين  وزي���رة  قهوجي  العماد  ا�ستقبل 

�سبطيني، والوزيرين ال�سابقني زياد بارود وخليل الهراوي.

الوزير ال�سابق خليل الهراويالوزير ال�سابق زياد بارود

الوزيرة األي�س �سبطيني

النائب ن�سال طعمة يرافقه الأب نايف ا�سطفان النائب فادي الهرب



اإ�ستقباالت 

قائد اجلي�ش

العدد 12371

... ورئي�ش جمل�ش العمل اللبناين

يف اإمارة اأبو ظبي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش رئي�ش جمل�ش العمل اللبناين يف اإمارة اأبو 

ظبي املهند�ش �سفيان ال�سالح على راأ�ش وفد اغرابي، وا�ستعر�ش 

معه ن�ساطات املجل�ش واأو�ساع اجلالية اللبنانية يف الإمارة.

... ومدير عام اأمن الدولة 

اأمن  عام  مدير  الريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ش،  قائد  ا�ستقبل 

الأمنية،  الأو�ساع  يف  معه  وبحث  قرعة،  جورج  اللواء  الدولة 

والتعاون امل�سرك بني املوؤ�س�ستني.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش رئي�ش بلدية عندقت ال�سيد عمر م�سعود، على راأ�ش وفد من اأع�ساء املجل�ش البلدي، 

وبحث معهم يف ال�سوؤون احلياتية والإمنائية للبلدة وجوارها.

كذلك، التقى العماد قهوجي وفًدا من اأهايل بلدة القليعة يتقّدمه الأب بيار الراعي.

... ووفوًدا

وفد من اأهايل بلدة القليعةوفد من بلدة عندقت







منا�سبة
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رئي�ش اأركان 

الدفاع الإيطايل 

اجلرنال 

Graziano
يقّلد العماد قهوجي 

و�صاًما رفيًعا

ق���ام رئ��ي�����ش اأرك����ان ال��دف��اع 

 Claudio اجل����رال  الإي���ط���ايل 

اإىل  ر�سمية  ب��زي��ارة   Graziano
ل��ب��ن��ان، ال��ت��ق��ى خ��الل��ه��ا ع���دًدا 

ال�سيا�سيني  امل�����س��وؤول��ني  م���ن 

وحدة  تفّقد  كما  والع�سكريني، 

بالده العاملة �سمن قّوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة يف اجلنوب.

على   Graziano اجل��رال  وزار 

اجلي�ش  قائد  مرافق،  وف��د  راأ���ش 

العماد جان قهوجي، وبحث معه 

تطوير  و�سبل  الراهنة  الأو�ساع  يف 

العالقة بني جي�سي البلدين. 

 Graziano اجل��رال  قّلد  وق��د 

ال�ستحقاق  و�سام  العماد قهوجي 

اأكرب،  رتبة �سابط  الإيطايل من 

الأركان  رئي�ش  ح�سور  يف  وذلك 

�سلمان،  ول��ي��د  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

الركن  العميد  املخابرات  ومدير 

كميل �ساهر و�سباط.



ن�ساطات 

القيادة

العدد 16371

قائد اجلي�ش العماد قهوجي 

وقائد القيادة الو�صطى الأمريكّية

 يح�صران مناورة قتالّية يف حامات 

ال��ع��م��اد  يف ح�����س��ور ق��ائ��د اجل��ي�����ش 

الو�سطى  القيادة  وقائد  قهوجي  ج��ان 

 ،Joseph Votel اجل��رال  الأمريكية 

يف  الأمريكية  ال�سفارة  باأعمال  والقائم 

وعدد   ،Richard Jones ال�سيد  لبنان 

وح��دات  ن��ّف��ذت  ال�سباط،  ك��ب��ار  م��ن 

خا�سة من القّوة ال�ساربة والفوج املجوقل 

مب�ساركة  اجلي�ش،  يف  اجلوية  والقّوات 

قتالية  مناورة  اأمريكي،  تدريب  فريق 

 – حنو�ش  منطقة  يف  احلّية  بالذخرية 

حامات، حتاكي عملّية حترير رهائن 

خمتطفني لدى جمموعة اإرهابّية.

اإهباط،  املناورة عمليات  نّفذت خالل 

اأهداف  وتدمري  قريب  جّوي  دعم  وتاأمني 

اإرهابّية بوا�سطة الطّوافات، وا�ستخدمت 

اأر���ش   - جو  ب�سواريخ  رمايات  خاللها 

وبالأ�سلحة الثقيلة واملتو�سطة، بالإ�سافة 

يف  ن��ّوه  وق��د  نا�سفة.  عبوات  تفجري  اإىل 

قهوجي  ال��ع��م��اد  م��ن  ك���ّل  ختامها 

املنّفذة  الوحدات  باأداء   Votel واجلرال 

واجل��ّو،  ال��رّب  قوى  بني  التن�سيق  وبح�سن 

املراحل  خالل  التعاون  موا�سلة  واأّك��دا 

املقبلة.

الريزة،  املناورة اجتماع عقد يف  اأعقب 

مع  قهوجي  العماد  خالله  ا�ستعر�ش 

والوفد   Jones وال�سيد   Votel اجل��رال 

�سوء  يف  اجلي�ش  احتياجات  امل��راف��ق، 

و�سبل  الأمريكية،  امل�ساعدات  برنامج 

تعزيز التعاون الع�سكري بني اجلانبني يف 

خمتلف املجالت.
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قائد اجلي�س يتفّقد 

احلربّية ويوؤكد:

نحن يف اأعلى 

م�صتويات اجلهوزية

العماد  اجل��ي�����ش  ق��ائ��د  ت��ف��ّف��د 

احلربّية  الكّلية  قهوجي،  جان 

يف  ج��ال  حيث  الفيا�سية،  يف 

واّط���ل���ع ع��ل��ى �سري  اأق�����س��ام��ه��ا 

الثانية  ال�سنتني  يف  ال��ت��دري��ب 

الن�ساطات  وع��ل��ى  وال��ث��ال��ث��ة، 

ثّم  ت�سهدها.  ال��ت��ي  املختلفة 

اجتمع بقائد الكّلية و�سباطها 

وتالمذتها، واأعطى توجيهاته.

على  قهوجي  العماد  �سّدد  وقد 

اجلي�ش،  يف  ال��ت��دري��ب  اأه��م��ّي��ة 

احلربية  الكّلية  يف  ا  وخ�سو�سً

الغد وقادة  املعنية بتن�سئة �سباط 

التدريب  اأّن  واأّك���د  امل�ستقبل. 

ي�سّكل الو�سيلة الأكرث فعالّية، 

اجلي�ش  اأداء  م�����س��ت��وى  ل��رف��ع 

وا�ستعداده القتايل، م�سّدًدا يف هذا 

�سي  التخ�سّ التدريب  على  الإطار 

اجلي�ش  ت�سّلم  م��ع  الح����رايف، 

الأع��ت��دة  م��ن  كمّيات  تباًعا 

والأ�سلحة من الدول ال�سديقة. 

وختم العماد قهوجي موؤكًدا اأّن 

حتت  البالد  يف  الأمنية  الأو�ساع 

اأعلى  يف  اجلي�ش  واأّن  ال�سيطرة، 

ا�ستهداف  اأّي  ملواجهة  جهوزيته 

ويف  احلدود  على  اإرهابي  ن�ساط  اأو 

جهوزيته  اإىل  بالإ�سافة  الداخل، 

ال�ستحقاقات  ملواكبة  التامة 

الأمن  وتوفري  املقبلة،  الوطنية 

جلميع  والتعبري  التنّقل  وحرّية 

املواطنني.





ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان
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وزير �القت�صاد �آالن حكيم

�لنائبان �أنطو�ن �صعد و�أمني وهبه

�لفنان �لت�صكيلي حممد رعد

�لنائب �لوليد �صكرية

وفد من كّلية �الأركان �مل�صرية

رجال �الأعمال �الأ�صتاذ نعمة �فر�م ومي�صال زغيب

رئي�س الأركان يبحث 

�ص�ؤوًنا عامة مع زّواره  وي�صتقبل وفًدا م�صرًيا

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

يف الريزة، وزير القت�ساد اآلن حكيم وبحث معه �سوؤوًنا عامة. 

كما ا�ستقبل النّواب ال�سادة: الوليد �سكرية، اأنطوان �سعد واأمني 

وهبه، وا�ستعر�س معهم الأو�ساع العامة واآخر امل�ستجدات.

امل�سرية  الأرك��ان  كّلية  من  وف��ًدا  الأرك��ان  رئي�س  والتقى 

يتقّدمه العميد الركن �سمري طاهر الرفاعي، يف ح�سور امللحق 

الع�سكري امل�سري العقيد ح�سام الدين حم�سن علي ح�سن. وقد 

�سدد املجتمعون خالل اللقاء على تفعيل التعاون بني اجلي�سني 

يف خمتلف املجالت، ل �سّيما الأكادميية والتدريبية.

الأ�ستاذ نعمة  الأعمال  ا، رجال  اأي�سً الأركان  رئي�س  زّوار  ومن 

افرام ومي�سال زغيب، والفنان الت�سكيلي حممد رعد.



قوة من �جلي�ش 

تطيح مركزين 

لـ»د�ع�ش« يف 

�أطر�ف عر�صال

ب�ركت همم 

الرجال اجلاهزين 

دوًما والأوفياء اأبًدا

جاهزون 

ا
ً
دوم

العدد 20371

الإرهابيني  مواقع  ر�سد  اجلي�س  يتابع 

يلزم  مبا  معها  ويتعامل  وحتركاتهم 

وجهوده  واإق��دام،  و�سجاعة  تخطيط  من 

توؤتي ثمارها يف تعّقب اخلاليا  امل�ستمرة 

الرهابية و�سربها الواحدة تلو الأخرى.

يف هذا الإطار نّفذت وحدات من اجلي�س 

يف اأواخر ني�سان املن�سرم عمليتني:

ق��ي��ادًي��ا  م��رك��ًزا  ا�ستهدفت  الأوىل 

اأدت  وقد  عر�سال.  اأطراف  يف  ل�»داع�س« 

الإرهابي  التنظيم  هذا  اأمري  مقتل  اإىل 

الفوز«،  ب�»اأبو  امللّقب  يف منطقة عر�سال 

وتوقيف  م��رّوة،  اأحمد  ال�سوري  ومرافقه 

املنطقة  يف  ل�»داع�س«  الأمني  امل�سوؤول 

امللقب  مو�سّلي  م�سطفى  حممد  ال�سوري 

ب�»اأبو ملهم«.

بيان قيادة اجلي�س ال�سادر حول العملية 

)2016/4/28( اأو�سح اأن هوؤلء الإرهابيني 

العام  خ��الل  اجلي�س  قتال  يف  �ساركوا 

عدد  جتهيز  عن  م�سوؤولون  وهم   ،2014

بعدة  والقيام  املفخخة،  ال�سيارات  من 

للجي�س  مراكز  ا�ستهدفت  تفجريات 

ومدنيني يف عر�سال وحميطها.

نفذت  الناجحة  ال�ستباقية  العملية 

بحرفية عالية فحققت اأهدافها بالق�ساء 

الإرهابيني  كبار  من  جمموعة  على 

اقت�سرت  ح��ني  يف  اأح��ده��م،  وت��وق��ي��ف 

املهاجمة  ال��ق��وة  �سفوف  يف  اخل�سائر 



ثالثة  اإ�سابة  على 

ع�������س���ك���ري���ني 

بجروح طفيفة.

ال��ع��م��ل��ي��ة  ويف 

ال������ث������ان������ي������ة 

 )2 0 1 6 /4 /3 0 (

اجلي�س  ا�ستهدف 

املروحي  بالطريان 

وراج���������م���������ات 

ال�سواريخ، مقًرا قيادًيا اآخر للمجموعات 

ما  عر�سال،   – العويني  وادي  يف  امل�سّلحة 

ذخائر  وم�ستودع  املقّر  تدمري  عن  اأ�سفر 

من  عدد  �سقوط  اإىل  بالإ�سافة  واآليات، 

القتلى واجلرحى.

بوركت همم الرجال ال�سجعان الذين 

جنود  اأنهم  الأخ��رى  تلو  امل��ّرة  يوؤكدون 

اجلاهزون  املتيقظون،  الأب��رار،  الواجب 

والأوف���ي���اء دوًم�����ا. ف��ه��م ح��ني ي��ع��دون 

بالقت�سا�س من الإرهابيني الذين غدروا 

بالوعد.  يفون  مواطنيهم  اأو  برفاقهم 

والت�سحية  ال�سرف  بزة  يرتدون  حني  وهم 

للبنان  ال��ولء  ميني  يق�سمون  وال��وف��اء، 

و�سّر،  عدّو  كل  من  حمايته  متعهدين 

بالأم�س،  اليوم، كما  وها هم يفعلون، 

ويف كل يوم.
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جي�سنا

�إعد�د:

نينا عقل خليل

العدد 22371

اجتماع ثالثي يف الناق�رة بحث 

يف اخلروقات الإ�صرائيلّية

الناقورة  يف  عقد  ثالثي  اجتماع  خ��الل 

الأمم  ق���ّوات  قائد  برئا�سة   )2016/4/5(

لوت�سيانو  اجل��رال  لبنان  يف  املوؤقتة  املّتحدة 

بورتولنو، ويف ح�سور وفد من �سباط اجلي�س 

احلكومة  ق  من�سّ راأ���س��ه  على  اللبناين 

الركن  العميد  القّوات  هذه  لدى  اللبنانية 

اللبناين  اجلانب  عر�س  جانبيه،  حممد 

واجل��وّي��ة  ال��رّي��ة  الإ�سرائيلية  اخل��روق��ات 

الأخ��رية،  الفرتة  يف  ح�سلت  التي  والبحرّية 

العدو  بها  يقوم  التي  اجلرف  باأعمال  منّدًدا 

الإ�سرائيلي لالأرا�سي يف مزارع �سبعا املحتّلة. 

وق���د ط��ال��ب ال��وف��د ال��ل��ب��ن��اين ب��وق��ف ه��ذه 

ن�ساطات  باأي  القيام  وبعدم  ف��وًرا،  الأعمال 

اإ�سرائيلية يف املناطق املتحّفظ عليها. و�سدد 

احلكومة  اأن  على  ا،  اأي�سً اللبناين  اجلانب 

الأزرق،  للخط  احرتامها  اأعلنت  اللبنانية 

ولي�س  ان�سحاب  خ��ط  اأن��ه  تاأكيدها  م��ع 

 1701 القرار  التزامها  اإىل  اإ�سافة  حدود،  خط 

الأمم  ق��ّوات  ل��دور  وتقديرها  ومندرجاته، 

املتحدة يف تطبيق هذا القرار.

لوت�سيانو  اجل����رال  ذّك���ر  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

اإ�سرائيل  يلزم   ،1701 القرار  ب��اأن  بورتولنو، 

ووقف  الغجر،  �سمال  من  الفوري  الن�سحاب 

الّطلعات اجلوّية فوق لبنان، و�سّجع اجلانبني 

ت�ساهم  ميدانية  بخطوات  القيام  على 

كمتابعة  العالقة،  املوا�سيع  معاجلة  يف 

ترتيبات  اإىل  ل  والتو�سّ الأزرق  اخلط  تعليم 

لبع�س املناطق احل�سا�سة. ورّكز على �سرورة 

قّوات  مع  والرتباط  التن�سيق  اآلية  ا�ستخدام 

اأجل  من  لبنان،  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم 

املحافظة على ال�ستقرار يف منطقة عمليات 

هذه القّوات و�سوًل اإىل اخلط الأزرق.

م�ا�صلة تعليم اخلط الأزرق

التقنّية  اللجنة  الأزرق، قامت  تعليم اخلط  اإطار موا�سلة  يف 

الأمم  لقّوات  تابع  طوبوغرايف  فريق  مع  بالتعاون  اللبناين،  للجي�س  التابعة 

واأجنزت  جديدة،  نقاط  ملجموعة  قيا�سات  باإجراء  لبنان،  يف  املوؤقتة  املّتحدة 

التحقق النهائي من ثالث نقاط جديدة تقع بني بلدتي الظهرية ومروحني، 

قد  اللجنة  تكون  وبذلك  نهائية.  ب�سورة  عليها  املعامل  تثبيت  مّت  حيث 

اأجنزت منذ بدء عملها وحتى تاريخه، التحّقق النهائي من 231 نقطة على 

اخلط املذكور.

50 �صاحنة مدولبة 

ك�رّية هبة للجي�س

مرفاأ  ع��ر  اللوج�ستي  ال��ل��واء  ت�سّلم 

�ساحنة مدولبة، مقّدمة هبة   50 بريوت، 

من ال�سلطات الكورّية مل�سلحة اجلي�س 

اللبناين، وذلك يف اإطار املبادرات الكورّية 

وتعزيز  اللبناين  اجلي�س  لدعم  املتوا�سلة 

قدراته.
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Jean Bart مترين تكتي للقّ�ات البحرية مع الفرقاطة الفرن�صّية

نة يف اأماكن مبنّية ... ومناورة ح�ل الق�صاء على جمم�عة اإرهابية متح�صّ

نّفذت وحدات من القّوات البحرّية بال�سرتاك مع الفرقاطة 

ني�سان  �سهر  مطلع  لبنان  زارت  التي   ،Jean Bart الفرن�سية 

املن�سرم، متريًنا تكتًيا يف عر�س البحر قبالة مرفاأ بريوت.

مو�سوع التمرين الذي يندرج يف اإطار التعاون الع�سكري بني 

اجلي�سني اللبناين والفرن�سي، كان حول دهم �سفينة م�سبوهة 

وم�ساعفة  حرائق  مكافحة  عمليات  وتنفيذ  وتفتي�سها، 

بوا�سطة  املراكب  من  عنا�سر  ونقل  اأعتدة  ورف��ع  م�سابني، 

الطوافات الع�سكرية. 

قيادة  مرافق  وفد  مع  الفرن�سية  الفرقاطة  قائد  زار  ذلك،  اإىل 

الركن  العميد  قائدها  لقاء مع  البحرية، حيث عقد  القّوات 

اأقيم  ال�سباط. كما  البحري ماجد علوان يف ح�سور عدد من 

الأركان  رئي�س  نائب  ح�سره  غداء  حفل  الفرقاطة  منت  على 

للتخطيط العميد الركن مارون احلّتي وقائد القّوات البحرية 

ل�سباط من كّلية  ا�ستقبال  اإىل حفالت  بالإ�سافة  ومدعّوون، 

البحريني  ال�سباط  وللتالمذة  والأرك��ان،  للقيادة  �سهاب  فوؤاد 

التابعني ملدر�سة القّوات البحرية.

التدخل  اأف���واج  م��ن  وح���دات  ن��ّف��ذت 

املدّرعات  الأول،  الرّية  احل��دود  الرابع، 

الأول، املدفعية الثاين، لواء امل�ساة الثاين، 

القوات اجلوية والبحرية، وجمموعة من 

باإ�سراف  العام،  لالأمن  العامة  املديرية 

قتالية  مناورة  اخلا�سة،  القّوات  مدر�سة 

حنو�س  رماية  حقل  يف  احلّية  بالذخرية 

على  ال��ق�����س��اء  حت��اك��ي  ح��ام��ات،   -

اأماكن  اإرهابية متح�سنة يف  جمموعة 

مبنية.

وق��د ن��ّف��ذت خ��الل امل��ن��اورة رم��اي��ات 

ب��ال��ط��ّواف��ات وامل��دف��ع��ي��ة وال��دب��اب��ات 

والأ�سلحة املتو�سطة واخلفيفة، بالإ�سافة 

نا�سفة لفتح ثغرات.  اإىل تفجري عبوات 

بحري  دع��م  عمليات  �سملت  كما 

ودعم  ال���زوارق،  بوا�سطة  ال�ساطئ  من 

حقل  من  جرحى  واإخالء  واإن��زال،  جّوي 

املعركة بوا�سطة الطّوافات.



البقاع 

قّوة  قب�ست  واملتابعة،  الر�سد  بنتيجة 

حميد  وادي  منطقة  يف  اجلي�س  م��ن 

املدعو  على   ،)2016/3/17( عر�سال   -

لال�ستباه  ���س��ل��ط��ان  حم��م��د  ���س��ل��ط��ان 

الإرهابية،  املجموعات  مع  بتعامله 

بيك  نوع  �سيارة  قيادته  اأثناء  يف  وذلك 

ويف  قانونية،  اأوراق  دون  من  تويوتا  اآب 

داخلها عدد من ال�سواعق و�سريط فتيل 

بطيئ.

يف   )2016/4/5( اأخ���رى  ق��ّوة  واأوق��ف��ت 

املواطن عبد  البقاع،   – امل�سنع  منطقة 

قيادته  اأثناء  يف  جلول  حممد  الكرمي 

من  ا  �سخ�سً  16 وبداخلها  ف��ان،  �سيارة 

حماولة  يف  وذل��ك  ال�سورية،  التابعية 

اللبنانية.  الأرا�سي  اإىل داخل  لتهريبهم 

مادة  من  كمّية  بحوزته  �سبطت  وقد 

ح�سي�سة الكيف.

ملديرية  تابعة  دوري��ة  اأوقفت  كذلك، 

منطقة  يف   )2016/4/5( امل��خ��اب��رات 

عو�س  اأح��م��د  عمر  امل��واط��ن  بعلبك، 

اإرهابية، واإقدامه  لرتباطه مبجموعات 

مل�سلحة  وذخائر  اأ�سلحة  تهريب  على 

عمر  للمدعو  اأّن  تبنّي  وق��د  اإح��داه��ا. 

ال�سوري  بالإرهابي  عو�س عالقة مبا�سرة 

مالك«،  ب�»اأبو  امللّقب  املجذوب  اأن�س 

الإره��اب��ي��ني  م��ع  توا�سله  ع��ن  ف�ساًل 

وحممد  �سالح  ابراهيم  عمر  املطلوبني 

واإقدامه  دورة«،  ب�»حممد  امللّقب  جعفر 

نار  واإطالق  الأمن  مقاومة عنا�سر  على 

وحيازة اأ�سلحة وذخائر حربية.

نف�سه  ال�سياق  يف  اأوق���ف  ذل��ك،  اإىل 

حميد  وادي  منطقة  يف   ،)2016/4/14(

امل���واط���ن ح�����س��ن حم��م��د احل��ج��ريي، 

اأعمال  بتنفيذ  مل�ساركته  املطلوب 

اإره��اب��ي��ة ���س��د اجل��ي�����س وق���وى الأم���ن 

الداخلي يف عر�سال.

منطقة  يف  اجلي�س  من  ق��ّوة  واأوق��ف��ت 

كمال  املواطن   ،)2016/4/15( عر�سال 

�سيارة  يقود  كان  الذي  كرنبي  حممد 

ل��وح��ات  دون  م���ن  ���س��ف��رول��ي��ه  ج��ي��ب 

توقيفه  واملطلوب  قانونية،  وم�ستندات 

مهاجمة  يف   )2014 )اآب  مل�ساركته 

قوى  ف�سيلة  ومبنى  للجي�س،  مراكز 

الأمن الداخلي يف عر�سال.

اإىل ذلك، اأوقفت قوى اجلي�س، وبتواريخ 

خمتلفة، يف منطقة البقاع، العديد من 

املطلوبني بينهم املدعو عّز الدين رحيل 

اإىل  النتماء  بجرم  املّتهم  ال�سليمان، 

مل�سلحة  عنا�سر  وجتنيد  اإرهابي  تنظيم 

حممد  علي  وامل��واط��ن  التنظيم،  ه��ذا 

مم�سًطا  و64  ا  م�سد�سً  14 حليازته  را�سي 

املعادن  من  عدد  اإىل  بالإ�سافة  فارًغا، 

كما  وغ��ريه��ا.  الأث��ري��ة  والزجاجيات 

ال�سوريني  الأ�سخا�س  من  ع��دًدا  اأوقفت 

املجموعات  اإح���دى  اإىل  لنتمائهم 

والدخول  عر�سال،  ج��رود  يف  الإرهابّية 

بني  ومن  اللبنانية،  الأرا�سي  اإىل  خل�سة 

عبد  خالد  حليمة،  ر�سدي  علي  هوؤلء: 

اأحمد  ال��ق��ادر  وعبد  دروي�����س  الرحمن 

الروك.

ال�صمال

الإره���اب���ي���ني  م��الح��ق��ة  اإط������ار  يف 

فجر  اجلي�س  م��ن  ق��ّوة  دهمت  ��ا،  اأي�����سً

 – دنكة  حمّلة  يف  منزًل   ،2016/3/23

وقد  املطلوبني،  اأحد  عن  بحًثا  عكار 

الدين،  �سعد  حممد  عاطف  املدعو  بادر 

وهو جندي فار من اجلي�س، وينتمي اإىل 

اإلقاء  اإىل  الإرهابّية،  الّتنظيمات  اأحد 

�سالح  م��ن  ن��ار  واإط���الق  ي��دوي��ة  قنابل 

حربي باجتاه عنا�سر الدورية، الذين رّدوا 

على النار باملثل، ما اأّدى اإىل مقتل املدعو 

�سعد الدين، ومن العمليات والن�ساطات 

الإرهابّية التي �سارك فيها الأخري:

اإره��اب��ّي��ة  جمموعة  م��ع  تن�سيقه   -

بتاريخ  عنا�سرها  ت�سّلل  لت�سهيل 

اجلي�س  مراكز  اأح��د  اإىل   ،2014/7/22

عر�سال،   – ال�سعب  عني  تلة  حمّلة  يف 

العنا�سر  هوؤلء  مع  بال�سرتاك  وقيامه 

ب�سلب اأ�سلحة والفرار معهم باجتاه جرود 

التنظيمات  باأحد  واللتحاق  عر�سال 

يوميات 

�إعد�د:اأمنية

نينا عقل خليل

العدد 24371

اأ�صفرت التدابري الأمنّية وعمليات الدهم التي نّفذها اجلي�س بني منت�صف اآذار ومنت�صف ني�صان 

ما  وفق  التفا�صيل  يلي  ما  ويف  خمتلفة.  بجرائم  ومطل�بني  اإرهابيني  عّدة  ت�قيف  عن  املا�صيني 

اأوردتها البيانات ال�صادرة عن قيادة اجلي�س – مديرية الت�جيه.

اإرهابي�ن ومطل�ب�ن يف قب�صة اجلي�س



25 العدد 371

اأبو  ا�سم  نف�سه  على  مطلًقا  الإرهابّية، 

مالك، ومبايًعا اأمري التنظيم يف منطقة 

القلمون.

قتال  يف  الإرهابيني  مع  م�ساركته   -

اجلي�س خالل معركة عر�سال، وتعّر�سه 

هذه  ج��ّراء  من  وي��ده  عينه  يف  لإ�سابة 

املعركة.

الإرهابي  مبجموعة  لحًقا  ارتباطه   -

معارك  يف  وت��وّرط��ه  من�سور،  اأ���س��ام��ة 

طرابل�س.

مديرية  اأح��ال��ت  ذل���ك،  اإىل  اإ���س��اف��ة 

الق�ساء  على   ،)2016/4/15( املخابرات 

�سرور،  حممود  عمر  املواطن  املخت�س، 

 2016/4/11 بتاريخ  اأوقف  قد  الذي كان 

يف  مل�ساركته  ط��راب��ل�����س،  منطقة  يف 

العام  خ��الل  طرابل�س  مدينة  اأح��داث 

2014، واإطالقه النار على دوريات للجي�س 

وعنا�سر منه.

الع�سكرية  ال��ق��وى  اأوق���ف���ت  ك��م��ا 

خ��ال��د  وادي   – ح��ن��ي��در  م��ن��ط��ق��ة  يف 

ب��ّري  حممد  امل��واط��ن   ،)2016/4/14(

نار  اإط��الق  بجرم  املطلوب  احلميدان 

بحوزته  و�سبطت  حربية،  اأ�سلحة  من 

بندقية نوع كال�سنكوف وكمّية من 

الع�سكرية.  والأعتدة  اخلفيفة  الذخائر 

كما اأوقفت دورية من اجلي�س بالتاريخ 

من  علي  نوفل  حممود  املدعو  نف�سه، 

التابعية الفل�سطينية لال�ستباه باإقدامه 

جن�سيات  من  اأ�سخا�س  تهريب  على 

ربيع  املدعو  وبرفقته  خمتلفة،  اأجنبية 

خليل �سحادة من التابعية نف�سها لعدم 

حيازته اأوراًقا ثبوتية. 

مديرية  اأوق��ف��ت  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

خ��ال��د  وادي  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل���خ���اب���رات 

ال�سيخ  حممد  امل��واط��ن   ،)2016/4/6(

اإرهابية  بجماعات  الرت��ب��اط  بتهمة 

والإجتار بالأ�سلحة والذخائر.

ويف 2016/3/26، ويف حملة حنيدر على 

ال�سمالية،  ال�سورية   – اللبنانية  احلدود 

الإن�ساء  قيد  مراقبة  م��رك��ز  تعّر�س 

بالأ�سلحة  نار  لإط��الق  للجي�س،  تابع 

رّد  وق��د  م�سّلحني.  قبل  من  اخلفيفة 

اأّدى  ما  باملثل  النار  على  املركز  عنا�سر 

اجلي�س على  قوى  وعملت  فرارهم.  اإىل 

عن  بحًثا  وج��واره��ا،  املنطقة  تفتي�س 

مطلقي النار.

يف  الع�سكرية  القوى  اأوقفت  كذلك، 

منطقة عكار ويف اأماكن خمتلفة من 

التابعية  من  ا  اأ�سخا�سً ال�سمال،  منطقة 

الأرا���س��ي  داخ���ل  لتجّولهم  ال�����س��وري��ة 

اللبنانية بطريقة غري �سرعية، و�سبطت 

ال�سيارات  م��ن  ع���دًدا  بع�سهم  ب��ح��وزة 

القانونية،  غ��ري  ال��ّن��اري��ة  وال���دراج���ات 

وكمّية من حبوب الكبتاغون.

جبل لبنان

نّفذتها  التي  الأمنية  التدابري  اأ�سفرت 

منطقة  يف  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال���وح���دات 

من  العديد  توقيف  ع��ن  لبنان  جبل 

اأوقفت   ،2014/4/5 ففي  املطلوبني. 

بعبدا  منطقة  يف  امل��خ��اب��رات  مديرية 

الدين  ع��ّز  حممد  اب��راه��ي��م  امل��واط��ن 

واإقدامه  اإرهابية،  بتنظيمات  لرتباطه 

وحمروقات  غذائية  م��واد  تهريب  على 

تابعة  دوري��ة  اأوقفت  كما  مل�سلحتها، 

املواطن   )2016/4/15( نف�سها  للمديرية 

�سيارة  لقيادته  مظلوم  ح�سان  اأ�سامة 

.CRV م�سروقة نوع هوندا

اأوقفت قوى اجلي�س  ويف ال�سياق نف�سه، 

ال�سوري   )2016/4/15( اأدم��ا  منطقة  يف 

به،  لال�ستباه  حم�سو  حممد  ملهم 

الأ�سخا�س  م��ن  ع��دد  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

الأرا���س��ي  داخ���ل  لتجّولهم  ال�����س��وري��ني 

اللبنانية من دون اأوراق ثبوتية.

اأوقفت  الزعيرتية،   – الفنار  حملة  ويف 

اأحمد  املواطن حممد  دورية من اجلي�س 

هوده حليازته كمّية من املواد املخدرة. 

املواطن  حريك  ح��ارة  يف  اأوقفت  كما 

زياد ف�سل حاطوم لقيادته �سيارة م�سروقة 

نوعBMW �سوداء اللون.

اجلن�ب

يف  ان��ف��ج��رت  ذل�����ك،  اإىل  اإ����س���اف���ة 

�سيدا   – الأم���ريك���ان  ���س��اح��ة  حم��ّل��ة 

مو�سوعة  نا�سفة  عبوة   ،)2016/4/12(

يقودها   ،BMW ن��وع  ���س��ي��ارة  داخ���ل 

م�سوؤول حركة فتح يف خمّيم املّية ومّية 

مقتله  اإىل  اأّدى  ما  زيدان،  فتحي  املدعو 

على الفور.

اأمنًيا  طوًقا  اجلي�س  قوى  فر�ست  وقد 

اخلبري  ح�سر  ك��م��ا  امل��ك��ان،  ح���ول 

النفجار،  موقع  عاين  الذي  الع�سكري 

من  واحد  كلغ  بنحو  العبوة  زنة  وحّدد 

املواد املتفجرة.

من  ق���ّوة  اأوق��ف��ت  �سيدا،  مدينة  ويف 

خليل  املدعو   ،)2016/4/16( اجلي�س 

الفل�سطينية،  التابعية  من  خالد  لوؤي 

�سالح  من  النار  اإط��الق  على  لإقدامه 

حربي باجتاه اأحد املنازل يف املنطقة.





غرفة عمليات فريدة

الفوج  قائد  ينّوه  حديثه،  م�ستهّل  يف 

عموًما،  للجي�س  املنطقة  اأهايل  بدعم 

الأمر  ا،  خ�سو�سً الثاين  التدخل  ولفوج 

الذي يحّد من �سعوبة مهّمته. 

ال��ن��واح��ي  ع��ل��ى  يقت�سر  ل  ال��دع��م 

يلم�سه  ال��ذي  التعاطف  وعلى  املعنوية 

يقول  ال�سياق،  هذا  ويف  الع�سكرّيون. 

العميد الركن عبد الغني: حّقق الفوج 

حديثة  عمليات  غ��رف��ة 

فريدة من نوعها على 

�سعيد اجلي�س، وذلك بف�سل هبة �سخية 

من اأحد رجال الأعمال يف املنطقة. وقد 

متّكن الفوج من اإجناز الغرفة بكلفة 

فقد  احلقيقية.  كلفتها  ن�سف  تعادل 

باأ�سعار  امل�ستلزمات  جميع  على  ح�سل 

مل  وبذلك  باجلي�س.  خا�سة  ت�سجيعّية 

بل  واح��دة،  جهة  على  الدعم  يقت�سر 

�سارك فيه العديد من املواطنني.

اأن نعرف بع�س التفا�صيل عن  • هل ميكن 
هذه الغرفة، وما الذي ميّيزها؟

اآلية  على  الغرفة  هذه  تركيب  مّت   -

يف  فت�ساعد  متنّقلة،  لتكون  هامفي 

القيادة وال�سيطرة على القوى، التي تنّفذ 

تتمّيز  وه��ي  اأف�سل.  ب�سكل  مهمات 

طاقة  فيها:  املتنوعة  الطاقة  مب�سادر 

طاقة  موّلد،  كهرباء  طاقة  �سم�سية، 

من  وتتاألف   .UPSو الآل��ي��ة  كهرباء 

�إعد�د:

ندين البلعة خريالله

حتقيق 

ع�سكري
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اأهاًل بكم يف 

البقاع الأو�صط... هنا، 

ي�صمن ف�ج التدخل الثاين 

اأمنكم وا�صتقراركم بهيبته 

واحرتاف ع�صكرّييه. هذا 

ا  الف�ج املعروف خ�ص��صً

بقدرة �صبط النريان خالل 

تنفيذ املهمات، و�صل اإىل 

م�صت�ى عاٍل من الكفاءة 

بف�صل التدريبات املت�ا�صلة 

واخلربات القتالية املكت�صَبة. 

ووج�ده الفاعل يف منطقة 

ا�صة، يلقى ارتياًحا كبرًيا  ح�صّ

لدى امل�اطنني الذين يعربون 

عن دعمهم له بطرق 

خمتلفة. 

عن كل ذلك، يحّدثنا قائد 

الف�ج العميد الركن وليد 

عبد الغني يف هذه املقابلة.

قائد �لفوج �لعميد �لركن 

وليد عبد �لغني

غرفة 

عمليات فريدة 

وتدريبات على 

م�صت�ى املهمات

فوج 

�لتدخل �لثاين



ثالث وحدات:

بكامريا  املجّهزة  املراقبة  وح��دة   •
ح��دي��ث��ة م��ع ق��اع��دت��ه��ا واإم���دادات���ه���ا 

اإىل  اإ�سافة  والت�سويرية،  الكهربائية 

عالية،  ب�سعة  �سور  وخم���ّزن  حا�سوب 

و�سا�سة تلفاز ملتابعة املحطات الأخبارية 

خالل تنفيذ املهمة.

بحا�سوب  املجّهزة  اخل��رائ��ط  وح��دة   •
برنامج  مع  متطور 

GIS، ولوحة تعليق 
اخلرائط الورقية.

الت�سالت  وحدة   •
هاتف  ت�سّم  ال��ت��ي 

خط  مع   wireless
ان���رتن���ت، واأج��ه��زة 

ات�سال مع قواعدها 

ال�سوت،  ومكرات 

وه����وائ����ي����ات م��ع 

واإم��دادات  قواعدها 

اإ�سافة  كهربائية، 

 FM، اأج��ه��زة  اإىل 

.TETRAو VHS
ا  اأي�سً الغرفة  وت�سّم 

ط���اول���ة وك��را���س��ي 

مي���ك���ن ن��ق��ل��ه��ا 

الآل��ي��ة  خ���ارج  اإىل 

عند  وا�ستخدامها 

ال�سرورة.

ا���س��ت��ع��ان ال��ف��وج 

مب�����������ه�����������ارات 

لتنفيذ  الع�سكريني 

ومّت  ال��غ��رف��ة،  ه���ذه 

كل  من  ال�ستفادة 

ب�سكل  زواي���اه���ا 

عملي،  اق��ت�����س��ادي 

حتوير  اأي  دون  م��ن 

يف �سكل الهامفي، 

لأي  ًبا  حت�سّ وذل���ك 

عطل قد يطراأ على 

ي�سّهل  م��ا  الآل��ي��ة 

اآلية  اإىل  الغرفة  نقل 

اأخرى مماثلة.

خ�صعت  ه���ل   •
الغرفة لختبار ما؟

- مّت اختبار الغرفة 

الأمم  عام  اأمني  زي��ارة  تاأمني  مهّمة  يف 

وقد  لبنان.  اإىل  مون  كي  بان  املتحدة 

الأمريكية  اخلا�سة  القوات  قائد  اأبدى 

منا�سبة  يف  تافت،  الكولونيل  لبنان  يف 

تفّوقتم  لقد  قائاًل:  بها  اإعجابه  اأخرى، 

على الت�سميم الأمريكي!

ال��صع العمالين وانت�صار الق�ى

العمالين؟ ال��صع  • ماذا عن 
الفوج  اأوق��ف  الأمني،  ال�سعيد  على   -

حتقيق 
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منذ بداية العام احلايل ولغاية 

بتهم  ا  �سخ�سً  1450 ال��ي��وم، 

ننت�سر  ف��ن��ح��ن  خم��ت��ل��ف��ة، 

يف ق��ط��اع ك��ب��ري، ح���دوده 

من  �سم�سطار  اخل�سر-  هي: 

اللبنانية-  احل��دود  ال�سمال، 

جبال  )�سل�سلة  ال�����س��وري��ة 

لبنان ال�سرقية( من اجلنوب، 

حو�س  اليا�س-  قب  �ستورة- 

احل���رمي���ي، م���ن ال�����س��رق، 

�سنني  تر�سي�س- 

غ���رًب���ا وه�����ذا ما 

من   %10 ي���ع���ادل 

م�ساحة لبنان.

ي���������س����ّم ه����ذا 

مدينة  ال��ق��ط��اع 

قرية  و39  زح��ل��ة 

ك��ث��اف��ة  ذات 

�سكانية كبرية، 

ح��واىل  يقطنها 

400 األف ن�سمة من 

و270  اللبنانيني، 

األف ن�سمة من ال�سوريني الذين يتوّزعون 

اإىل  ُي�ساف  ع�سوائًيا.  خمّيًما   118 على 

فل�سطينية،  خميمات  ثالثة  ذل��ك، 

وهي: خميم جبيلة عني البي�سا، جنوب 

�سمال  ح�سم�س،  خم��ي��م  ك��ف��رزب��د، 

قو�سايا، وخميم �سرق قو�سايا على احلدود 

ال�سورية.

اإىل  املنطقة  الثاين  التدخل  فوج  م  ق�سّ

�سبع  فيها  تتمركز  قطاعات  �سبعة 

وتتمّيز  ثابتة  مراكز  يف  تنت�سر  �سرايا 

بالقدرة على التحرك والتدخل ال�سريع. 

دوري��ات  ت�سرّي  الأم���ن،  حفظ  وب��ه��دف 

نقاط  وترّكز  حممولة،  واأخ��رى  راجلة 

وتقام  ا�سة،  احل�سّ الأماكن  يف  مراقبة 

املحاور  على  وكمائن  ظرفية  حواجز 

التهريب  ملنع  وال��داخ��ل��ي��ة  الرئي�سية 

والت�سّلل، و�سوى ذلك من الأعمال املخّلة 

بالأمن والنظام. كذلك، يحتفظ الفوج 

بت�سّرف  ُو�ِسعت  وقد  احتياط،  ب�سرية 

موؤّللة  م�ساة  �سرية  العمالنية  قيادته 

واأخرى مدّرعة من لواء امل�ساة الثالث.

لدينا  ق��ائ��اًل:  ال��ف��وج  ق��ائ��د  وي�سيف 

الزبداين،  جبهة  على  متقّدمة  مراكز 

واأقمنا  مرتقبة  م��راك��ز  ح��ددن��ا  وق��د 

للمراقبة  وكمائن  و�سواتر  حت�سينات 

اأي  وقوع  عند  جاهزون  ونحن  الدائمة، 
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حدث لتاأمني احلدود مبراكز 

خلطة  بناًء  رة  وحم�سّ جاهزة 

لهذه  م��و���س��وع��ة  عمليات 

الغاية.

الأم��ن  حفظ  مهمات  اإىل 

املطلوبني  ع��ن  والتفتي�س 

توؤازر  وتوقيفهم،  والإرهابيني 

الأمنية  القوى  الفوج  وحدات 

ال�سديقة  ال��وح��دات  وتدعم 

من  ال��دول��ة،  �سلطة  لب�سط 

الروتينية  التفتي�سات  خالل 

وامل����داه����م����ات مل��خ��ي��م��ات 

النازحني، كما تنّفذ اأعمال 

اإغاثة واإنقاذ خالل الكوارث.

تدريب مل�اجهة التحديات

التدريب؟ • ماذا عن 
فريق  يتمركز   2013/11/23 منذ   -

�س  خم�سّ مبًنى  يف  اأم��ريك��ي  ت��دري��ب 

هذه  ال��ف��وج.  ل��ق��ي��ادة  ت��اب��ع  للتدريب 

اخلطوة �ساهمت يف تعزيز قدراتنا، لي�س 

املكت�سَبة  اخل��رات  �سعيد  على  فقط 

ا بف�سل الدعم  بف�سل التدريب، واإمنا اأي�سً

اللوج�ستي.

يف  الغني  عبد  الركن  العميد  وي�سري 

الهائلة  الكميات  اإىل  الإط���ار،  ه��ذا 

التي  واخلفيفة  املتو�سطة  الذخرية  من 

يقّدمها فريق التدريب الأمريكي، والتي 

يتّم ا�ستثمارها لي�س فقط داخل الفوج، 

الأ�سلحة  وت�سفري  التدريبات  يف  ا  اأي�سً بل 

يف خمتلف الألوية والأفواج املنت�سرة على 

اخلرات  لكت�ساب  ال�سرقية،  اجلبهة 

ورفع م�ستوى املهارات.

هذا  يوؤّمنها  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب  دورات 

ال��ف��وج  ع�سكرّيي  ت�سمل  ال��ف��ري��ق، 

يف  املنت�سرة  والأفواج  الألوية  من  واآخرين 

التدخل  فوج  اإىل  اإ�سافة  البقاع  منطقة 

هذه  يف  التدريب  جمالت  واأب��رز  الرابع. 

الدورات: القتال اخلا�س ويت�سّمن القتال 

بالأ�سلحة  ورمايات  الآهلة  الأماكن  يف 

املدّربني،  اإع��داد  واملتو�سطة،  الإجمالية 

ال���س��ت��ط��الع وال��ر���س��د، ال��ت��ع��ام��ل مع 

اجلنائية،  والأدل��ة  التحقيق  الطوافات، 

الإ�سعافات الأولية والقتال املتقارب.

كذلك، يزور الفوج فريق فرن�سي يدّرب 

دورة  اإىل  اإ�سافة  مهرة،  ورم��اة  قّنا�سني 

من  وي�ستفيد  ملم.   120 بالهاون  خا�سة 

من  ع�سكريون  الفريق  هذا  تدريبات 

خمابرات  وفرع  التدخل  اأفواج  خمتلف 

البقاع. 

دورات  ال��ف��وج  داخ���ل  ت��ق��ام  ك��ذل��ك 

ولعنا�سر  الإناث،  للع�سكريني  مداهمة 

الفوج  �سباط  ويتابع  العام.  الأمن  من 

ال��داخ��ل  يف  دورات  ع���ّدة  وع�سكرّيوه 

�سرية،  واآم���ر  كتيبة  )ق��ائ��د  واخل���ارج 

حتقيق 
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والدورات  التدخل،  الإرهاب،  مكافحة 

الفنية، واملكاتب الدرا�سية...(.

التدريب  هذا  اأن  الفوج،  قائد  ويوؤّكد 

رفع  يف  ي�ساهم  وامل�ستمّر  الكثيف 

ثقتهم  وي��ع��ّزز  الع�سكريني  معنويات 

يوؤّهلهم  مّما  وباأ�سلحتهم،  بقدراتهم 

والتحديات  ال�سعوبات  على  للتغّلب 

الكثرية التي تواجههم.

�صعار الف�ج و�صهداوؤه

راية الفوج �سوداء رمًزا للثبات والعظمة 

اإىل  يرمز  ال�سعار  يف  ال�سهم  والل��ت��زام، 

التقّدم با�ستمرار نحو الأمام، اأما احلربة 

ال��رق  وي��رم��ز  النق�سا�س،  اإىل  فت�سري 

تت�سّدر  والتدخل.  التحرك  �سرعة  اإىل 

وبالطب��ع  ويف«.  »دائًم��ا  عبارة  ال�سعار 

ولل�سه��داء  وللبن��ان  للجي���س  ويّف،  ه��و 

واأهاليه��م...

ع�سكريني  �ستة  الفوج  �سهداء  من 

�ساحة �سرف ا�ست�سهدوا يف مواجهة العدو 

جبل  عرب�ساليم-  بلدة  يف  الإ�سرائيلي 

العازار،  جواد  النقيب  بينهم  الريحان، 

�ساحات  يف  �سقطوا  �سهيًدا   12 وث��ّم��ة 

الواجب واخلدمة.
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ال�ضرطة الع�ضكرية ك�ضابطة عدلية

�ضّباط  �أن  �إىل  �لإ�ضارة  من  بد  ل  بد�ية 

ميار�ضون  �رتبا�ؤها  �لع�ضكرية  �ل�ضرطة 

فيتوّلون  �لعدلية،  �ل�ضابطة  �ظيفة 

�ل��ت��ح��ق��ي��ق ب��اجل��ر�ئ��م �مل��رت��ك��ب��ة يف 

��لثكنات  ��ملوؤ�ض�ضات  �ملع�ضكر�ت 

على  �ل��و�ق��ع��ة  ��جل��ر�ئ��م  �لع�ضكرية، 

�ملتعّلقة  �ت��ل��ك  �لع�ضكريني،  �أح���د 

�قرتفت  �إذ�  �جلي�ش  ع�ضكريي  باأحد 

لأحد  �ك��ان  ب�ضببها  �أ�  �خلدمة  �أثناء 

�ملوظفني  �على  بها،  عالقة  �ملدنيني 

�ز�رة  ملوؤ�ض�ضات  �لتابعني  ��لأجر�ء  �ملدنيني 

�للمحاكم  �لرئي�ضية  �لوطني  �لدفاع 

للمجل�ش  �لعامة  ��لأمانة  �لع�ضكرية 

�جلر�ئم  لهذه  �ك��ان  للدفاع،  �لأعلى 

ذكر  ما  �إىل  ي�ضاف  بالوظيفة.  عالقة 

م�ضلحة  مت�ّش  �لتي  ��حل��و�دث  �جلر�ئم 

�جليو�ش  رجال  يقرتفها  �لتي  �أ�  �جلي�ش، 

�أ�  لديها  �ملدنيون  �ملوظفون  �أ�  �لأجنبية 

�لتي تقع عليهم �أ� مت�ّش مب�ضلحتهم، 

�أ�  �أ�ضرى �حلرب  يرتكبها  �لتي  ��جلر�ئم 

تقع عليهم، �كل ق�ضية تكلّفها بها 

�ل�ضلطات  �أ�  �لع�ضكرية،  �لعامة  �لنيابة 

�لع�ضكرية ذ�ت �ل�ضالحية. 

ق�ضم التحقيق والتدقيق

يو�ضح رئي�ش ق�ضم �لتحقيق 

��لتدقيق �لعميد �لركن عبد 

�لله �أن هذ� �لق�ضم يعترب قلب 

�لناب�ش،  �لع�ضكرية  �ل�ضرطة 

عمله  طبيعة  بف�ضل  �ذل��ك 

يتاأّلف  �هو  مهماته.  �حجم 

من فرعي �لتحقيق ��لتدقيق 

مبهماته  �يقوم  �ل�ضر،  ��أمانة 

�ل�ضرطة  قائد  �إ���ض��ر�ف  حتت 

�لع�ضكرية.

 

فرع التحقيق

�لتحقيق مهمة  يتوىّل فرع 

�لتحقيق يف �لق�ضايا �ملكّلف 

متابعة  ظ��ل  يف  �ذل��ك  بها، 

)�ف��ق  متار�ضها  متو��ضلة 

�أرك��ان  �جلي�ش-  ق��ي��ادة  �ل�ضالحية( 

��لق�ضاء  �لإن�ضباط  للعديد، ق�ضم  �جلي�ش 

�لع�ضكري، �أ� �لنيابة �لعامة �لع�ضكرية. 

لكل  حتقيق  حم�ضر  تنظيم  �ي��ت��ّم 

رتيب  �أ�  حمقق  �ضابط  قبل  من  حالة 

يف  حمّقق،  �ضابط  �باإ�ضر�ف  �ش،  متخ�ضّ

�مللفات �ملتعّلقة ب�:

مدنيني  ب��ني  �ل��ط��ارئ��ة  �مل�����ض��اك��ل   -

�ع�ضكريني.

��ل��وح��د�ت  �لقطع  د�ري���ات  موقوفو   -

مبوجب موجز معلومات.

�ل�������و�ردة م���ن ق��ي��ادة  - �لإح�������الت 

لإجر�ء  للعديد  �جلي�ش  �أركان  �جلي�ش- 

�لتحقيقات يف مو��ضيع حمددة.

�لعامة  �لنيابة  �لو�ردة من  �ل�ضكا�ى   -

�لع�ضكرية.

اإعداد:

با�ضكال معّو�ض بومارون

يف ثكناتنا
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بني التوقيف وتنفيذ العقوبة

م�ضاٌر قانوين يكفل اإحقاق احلق

توقيف مرتكبي اجلرائم واملخالفني الذين ي�ضملهم قانون الق�ضاء الع�ضكري، والتحقيق 

معهم و�ضولاً اإىل اإيداعهم ال�ضجون املخت�ضة، م�ضاٌر حتكمه قوانني واإجراءات تكفل اإحقاق 

التي  املعايري  من  باأي  الإخالل  دون  من  ي�ضتحّقها،  مبن  املنا�ضبة  العقوبة  واإنزال  احلق 

تفر�ضها القوانني الدولية. 

يف ما يلي اإ�ضاءة على املو�ضوع من خالل، حديث مع رئي�ض ق�ضم التحقيق والتدقيق يف 

ال�ضرطة الع�ضكرية العميد الركن حممود عبدالله، وزيارة ل�ضجن هذه ال�ضرطة يف الريحانية.



�لأم��ن  ق��وى  من  حما�ضر   -

��أمن  �لعام  ��لأم��ن  �لد�خلي 

�لد�لة.

موا�ضيع التحقيق 

�لتحقيق  مو��ضيع  ت�ضمل 

لها  يتعّر�ش  �لتي  �حل���و�دث 

مركز  د�خ���ل  �ل��ع�����ض��ك��ري 

عمله �خارجه، بالإ�ضافة �إىل 

من هم على عاتقه.

فقد�ن  ق�ضايا  ا،  �أي�ضً �ت�ضمل 

م��ع��ّد�ت  �أ�  ع��ت��اد  �إت���الف  �أ� 

م�ضتند�ت  �أ�  ع�ضكرية  �أم��ت��ع��ة  �أ� 

مدنيني  ملوظفني  �أ�  لع�ضكريني  عائدة 

�لفعلية  �خل��دم��ة  )يف  �جل��ي�����ش  ل���دى 

�ح��و�دث  ل��ذ�ي��ه��م،  �أ�  متقاعدين(  �أ� 

�ل�ضطد�م بني �لآليات �لع�ضكرية �أ� مع 

�لآليات �ملدنية.

ي�ضاف �إىل ما ذكر، �جلر�ئم �لتي حتيل 

�لع�ضكري،  �لق�ضاء  �أم��ام  مرتكبها 

�أ�  �لتز�ير  �أ�  �لقتل  �أ�  �لفر�ر  �أ�  كال�ضرقة 

�لإد�ري��ة،  ��لأ����ض��اع  �لتهديد...  جر�ئم 

رخ�ضة(،  د�ن  من  �لع�ضكري  )ك��ز��ج 

بني  �خل��الف  �أ�  �لإن�ضباط  �خمالفات 

د�ن  من  مدنيني  �توقيف  ع�ضكريني، 

�أ�ر�ق ثبوتية...

يقوم  ع��ديل  كاتب  �لتحقيق  يح�ضر 

بتد�ين �لإفاد�ت ��ملالحظات �يوقع على 

�ملح�ضر �أ�ضوة باملحقق. �يف حال �لتحقيق 

�لعديل،  �لكاتب  �إىل  يح�ضر  قا�ضر،  مع 

فرد بالغ من عائلته �إذ� كان مّدعًيا، �أ� 

مند�بة �لأحد�ث �إذ� كان مّدعى عليه.

�أن  بعد  �مل�ضتجوب  مع  �لتحقيق  يبد�أ 

يف  عنها  �ملن�ضو�ش  حقوقه  عليه  تتلى 

�ملحاكمات  �أ�ضول  قانون  من   47 �ملادة 

على  �لعالقة  �ضاحب  �يوقع  �جلز�ئية. 

�ل  �لتحقيق،  حم�ضر  يف  �مل��دّ�ن��ة  �أق��و�ل��ه 

يحق له �إجر�ء �أي مقابلة �أ� �إت�ضال خالل 

فرتة �لتحقيق.

�ل�ضلطة  مبر�جعة  �لتحقيق  ينتهي 

لناحية  باإ�ضارتها  �يعمل  به  �أمرت  �لتي 

فرتة  متتد  �لتوقيف.  �أ�  �ل�ضبيل  �إخ��الء 

ملدة  �لقانونية  �لتحقيق  رهن  �لتوقيف 

48 �ضاعة قابلة للتجديد مدة 48 �ضاعة 

�أخرى )قانون �ملحاكمات �جلز�ئية �ملادة 

.)47

فرع التدقيق

�لتدقيق مهمة  فرع  �يتوىّل 

�لتحقيق  �لتدقيق يف ملفات 

�لتحقيق  ف��رع  م��ن  �ل����و�ردة 

�م���ن ق���ي���اد�ت �ل�����ض��رط��ة يف 

من  �ل���و�ردة  �تلك  �ملناطق، 

ف�ضائل �ل�ضرطة �لع�ضكرية يف 

��لأجهزة  �لكربى  �لوحد�ت 

�أمن  )ق��وى  �لأخ���رى  �لأمنية 

د�خلي، �أمن عام ��أمن د�لة(.

�لتحقيقات  تكون  عندما 

م��ك��ت��م��ل��ة، ُي��ح��ي��ل��ه��ا مع 

�إذ�  ��مل�����ض��ادر�ت  �مل��وق��وف��ني، 

ة؛  �جدت، �إىل �ملر�جع �ملخت�ضّ

مكتملة،  تكن  مل  �إذ�  �أما 

يف ثكناتنا
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�ملتوّجب  بالنو�ق�ش  لئحة  ينّظم  فهو 

لإمتام  م�ضدرها  �إىل  �يعيدها  �إمتامها، 

�لتحقيق فيها.

اأمانة ال�ضر

�فق  ع�ضبه،  هي  �لق�ضم  يف  �ل�ضر  �أمانة 

عبد�لله،  �ل��رك��ن  �لعميد  ي��ق��ول  م��ا 

��لإح��الت  �مللفات  ��ضتالم  يتّم  ففيها 

�إىل  �ت�ضّلم  ت�ضّجل  حيث  ��لتكاليف، 

�لفرع �ملعني للمعاجلة.

عدة  يف  �ل�ضر  �أم��ان��ة  يف  �لعمل  �مي���ّر 

ت�ضوير،  ف��رز،  تدقيق،  )طباعة،  مفارز 

�ل�ضكانر( حيث ينتهي  بو��ضطة  �أر�ضفة 

باإمتام �مللفات بغية �إحالتها �إىل �ملر�جع 

�ملخت�ضة.

ال�ضجون الع�ضكرية

ي�ضبح  �لتحقيق  م��رح��ل��ة  ب��ان��ت��ه��اء 

�أم��ام  ��مل��خ��ال��ف��ات  �جل��ر�ئ��م  مرتكبو 

فيها  �لأ�ضا�ضي  �لد�ر  توؤّدي  �أخرى  مرحلة 

تنّفذ  �ل�ضرية  ف��ه��ذه  �ل��ت��اأدي��ب.  �ضرية 

�ملذكر�ت �لعدلية �ل�ضادرة عن �لنيابات 

�ل��ع��ام��ة، ��ل��ع��ق��وب��ات �مل��ف��ر����ض��ة بحق 

�ضادرة  برقيات  مبوجب  �لع�ضكريني 

ع��ن ق��ي��ادة �جل��ي�����ش، كما 

قيادة  حر��ضة  تاأمني  تتوىّل 

�ل�ضرطة �لع�ضكرية ��ل�ضجون 

�لع�ضكرية.

لقيادة  �لتابعة  ��ل�ضجون 

�جلي�ش هي: �ضجن �ملحكمة 

�ل�ضرطة  �ضجن  �لع�ضكرية، 

�ضر�يا  �ضجون  �لع�ضكرية، 

�ل�����ض��رط��ة �ل��ع�����ض��ك��ري��ة يف 

�مل��ن��اط��ق، ���ض��ج��ن م��دي��ري��ة 

�مل��خ��اب��ر�ت، ����ض��ج��ون ف��ر�ع 

مديرية �ملخابر�ت يف �ملناطق. 

�بناء  �ل�ضجون  �يو�ضع يف هذه 

لدى  �حلكومة  مفّو�ش  لأمر 

�مل��ح��ك��م��ة �ل��ع�����ض��ك��ري��ة، 

�مل����وق����وف����ون ��مل���ّت���ه���م���ون 

�لتي  باجلر�ئم  ��ملحكومون 

�لق�ضاء  قانون  عليها  ين�ّش 

مّدة  كانت  �أًي��ا  �لع�ضكري، 

عقوبتهم. 

ي��ح��دد �ل��ن��ظ��ام �ل��د�خ��ل��ي 

لل�ضجون �لتابعة لوز�رة �لدفاع 

�جلي�ش  ق��ي��ادة   – �ل��وط��ن��ي 

��مل�ضجونني  �ملوقوفني  حقوق 

يحدد  ك��م��ا  ���ج��ب��ات��ه��م، 

��ج���ب���ات �آم�����ري �ل�����ض��ج��ون 

�ملّتبعة  ��لأ�ضول  ��لقو�عد  ��ضالحياتهم 

�ضوقهم  �تاأمني  �ل�ضجناء  �ضوؤ�ن  لتدبري 

�ل�ضلطات  ��إف��ادة  �ملحددة  �ملحاكم  �إىل 

��أ��ضاعهم  �أح��و�ل��ه��م  ع��ن  ة  �ملخت�ضّ

)�ملر�ضوم رقم 6236 تاريخ 1995/1/17(.

�ضجن ال�ضرطة الع�ضكرية

�لع�ضكرية  �ل�ضرطة  �ضجن  يتمّتع 

�لبناء  حيث  م��ن  ج��ي��دة  مبو��ضفات 

�ملوقوفني.  لر�حة  �لالزمة  ��لتجهيز�ت 

�هو جمّهز بنظام تهوئة، ��أجهزة تلفزة 

�ل�ضجن  �ي�ضّم  �ملو�ضيقى.  ل�ضماع  �جهاز 
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للنزهة  ة  خم�ض�ضّ ب��اح��ات 

�ل�ضم�ش  �أ�ضعة  �إليها  تدخل 

باألو�ح  م�ضقوفة  فتحات  عرب 

�إخر�ج  يتّم  �لبال�ضتيك،  من 

يف  للتنّزه  �إل��ي��ه��ا  �مل��وق��وف��ني 

تتو�فر  �أ�ق��ات حم��ددة. كما 

توؤّمن  مكتبة  �ل�ضجن  يف 

لل�ضجناء كتًبا للمطالعة.

�ل�ضرطة  ق��ي��ادة  �حت��ر���ش 

�لد�لية  �ملعايري  تطبيق  على 

�منها:  بال�ضجون  �خلا�ضة 

للموقوفني،  كافية  مر�حي�ش  تاأمني 

�كابينات لال�ضتحمام باملياه �ل�ضاخنة. 

نظام  �ل�ضجن  غرف  د�خل  يوجد  كما 

�مت��دي��د�ت  �حل��ر�ئ��ق،  ملكافحة  �إن���ذ�ر 

�إطفاء ل�ضتعمالها عند �ل�ضر�رة.

فيه  تتّم  مكاًنا  �ل�ضجن  �إد�رة  �توؤمن 

ثالث  مبعدل  �لز�ئرين  مع  �ملو�جهات 

�أخرى  �أي��ام  عن  ف�ضاًل  �أ�ضبوعًيا،  مر�ت 

�ضة لزيارة �ملحامني. خم�ضّ

�ضة  خم�ضّ مقفلة  �أماكن  يوجد  كما 

ل��و���ض��ع �أم��ت��ع��ة �مل��وق��وف��ني �ل��ت��ي مينع 

�إدخالها �إىل �ل�ضجن.

النظافة وال�ضّحة 

والتغذية وزيارات 

ال�ضليب الأحمر

�ل�ضجن لي�ش فندًقا بالطبع، 

فاإّن حقوق  ذلك،  لكن مع 

�لإن�ضان ينبغي �أن تظّل �ملبد�أ 

مع  �لتعاطي  يف  �لأ���ض��ا���ض��ي 

��نطالًقا  ��ملوقوفني.  �ل�ضجناء 

جميع  حُترتم  �ملبد�أ  هذ�  من 

عليها  ين�ّش  �لتي  �حل��ق��وق 

�لقانون. 

�أم��ر  �ل�ضخ�ضية  �لنظافة 

يف  ك��ب��رًي�  �ه��ت��م��اًم��ا  يلقى 

ي�ضتحّم  ل��ذل��ك  �ل�����ض��ج��ن، 

�أ�ضبوعًيا  م���ر�ت   3 مب��ع��دل  �مل��وق��وف��ون 

�ل�ضعر،  حالقة  ��إىل  �لتعليمات(،  )�فق 

با�ضتعمال  يومًيا،  �ل�ضجن  نظافة  توؤّمن 

حتر�ش  كما  �لفّعالة،  �ملطّهرة  �مل��و�د 

�أ��ين  نظافة  �ملحافظة على  �لإد�رة على 

�لطعام �حفظها بطريقة �ضحّية، �على 

�لفر�ضات  �تعقيم  �لأ�ضّرة،  بدلت  غ�ضل 

�تعري�ضها لأ�ضعة �ل�ضم�ش ب�ضورة د�رية.

�ل�ضحّية،  �ل��رع��اي��ة  ناحية  م��ن  �أّم���ا 

�ل�ضرطة  م�ضتو�ضف  يف  م��وؤّم��ن��ة  فهي 

�لعامة  �ل�ضحة  يز�ر طبيب  7/24. حيث 

يد��م  بينما  �لأ�ضبوع،  يف  �أيام   5 �ل�ضجن 

�ثمة  �لأ�ضبوع،  يف  يومني  نف�ضّي  طبيب 

جميع  يعاين  جلدّية  �أم��ر����ش  طبيب 

على  �يّطلع  �أ�ضبوعًيا  م��ّرة  �ملوقوفني 

ي  لتف�ضّ منًعا  ��ل�ضجناء،  �ل�ضجن  �أ��ضاع 

�لأمر��ش �ملعدية. هذ� بالإ�ضافة �إىل نقل 

��جود  �مل�ضت�ضفى،  �إىل  �لطارئة  �حلالت 

يف  للمر�ضى  �لد��ء  �إعطاء  يتوىّل  ممّر�ش 

�لأ�قات �ملحّددة. �أما �لتغذية فهي موؤّمنة 

�لع�ضكرية  �ملطابخ  يف 

منها عنا�ضر  يتغّذى  �لتي 

�أنف�ضهم �مبعّدل  �ل�ضرطة 

ثالث �جبات يومًيا.

�لد�لية  �للجنة  �ت��ق��وم 

بزيار�ت  �لأحمر  لل�ضليب 

خاللها  تّطلع  لل�ضجن 

�ملوقوفني،  �أ����ض��اع  على 

�إىل  �����ض���ت���ن���اًد�  �ذل�����ك 

تاريخ   8800 رقم  �ملر�ضوم 

ي�ضمح  �ل��ذي   ،2002/10/4

ب��زي��ارة  �للجنة  مل��ن��د�ب��ي 

�ل�ضهر.  يف  م��ّرة  �ل�ضجون 

جميع  ل���ه���وؤلء  م  ُت���َق���دَّ

ذلك  يف  مبا  �لت�ضهيالت 

�ملوقوفني  جميع  مقابلة 

من د�ن ح�ضور حّر��ضهم.

يف ثكناتنا
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�لعديل  �ل�ضابط  على  يتوّجب 

�إب��الغ  ع��ديل  بتحقيق  �لقائم 

�مل�ضتبه به �أ� �مل�ضكو منه حقوقه �ملن�ضو�ش عنها يف �ملادة 

�أ�ضول �ملحاكمات �جلز�ئية، قبل �ضبط  47 من قانون 

�إفادته، �ت�ضمني �ملح�ضر هذ� �لإجر�ء، �هذه �حلقوق هي:

�أ�  �لعمل  ب�ضاحب  �أ�  عائلته  �أف��ر�د  باأحد  �لت�ضال   -

مبحاٍم يختاره �أ� باأحد معارفه.

- مقابلة حماٍم يعّينه بت�ضريٍح يدّ�ن على �ملح�ضر من 

د�ن �حلاجة �إىل �كالة �فق �لأ�ضول. 

�للغة  يح�ضن  مل  �إذ�  حمّلف  مبرتجم  -�ل�ضتعانة 

�لعربية.

- تقدمي طلب مبا�ضر، �أ� بو��ضطة �كيله �أ� �أحد �أفر�د 

عائلته �إىل �لنائب �لعام بعر�ضه على طبيب ملعاينته.

حقوق املوقوف 







مدير عام امل�ضروع

�ضبينديليغر  حتّدث 

لبنان  يف  �لو�ضع  عن 

�أك��ر  ��ضتقباله  �إث��ر 

ن��ازٍح  مليون   1.5 من 

� عن  ����ض���وري، م���ع���رّبً

تعزيز  م�ضر�ع  �أهمية 

�ل���ق���در�ت �ل��وط��ن��ي��ة 

�ملتكاملة  ل�����الإد�رة 

يف  �للبنانية  للحد�د 

�ضيادة  على  �حلفاظ 

هذه �حلد�د ��أمنها من 

من  ��ل�ضتفادة  جهة، 

يتيحها  �لتي  �لفر�ش 

�ظيفي  ح���د�د  ن��ظ��ام 

م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى، 

�لتجارة  ت�ضهيل  مثل 

�لقت�ضادي  ��لزده���ار 

�ملتبادل ��ل�ضتقر�ر.

ال�ضفراء

�لحتاد  بعثة  رئي�ضة 

�لأ�ر�بي �ل�ضفرية ل�ضن 

حت��ّدث��ت ع��ن �إط��الق 

من  �لثانية  �ملرحلة 

مرحلة  يف  �مل�����ض��ر�ع 

فيها  �أ�ضبحت  دقيقة 

�ملتكاملة  �لإد�رة 

للحد�د �أ�لوية بالن�ضبة للبنان ��أ�ر�با نظًر� 

تطّرقت  ثم  ��لإره��اب.  �لهجرة  مل�ضاكل 

�لأ�ىل من  �ملرحلة  مّت حتقيقه يف  ما  �إىل 

�مل�ضر�ع يف لبنان، �إذ �جتمعت �أربع جهات 

�ملتكاملة  �لإد�رة  على  للعمل  �أمنية 

�ضة  للحد�د، �مّت تقدمي جتهيز�ت متخ�ضّ

�تدريب  �ل�ضفر  يف مر�قبة �حلد�د �جو�ز�ت 

للحالت  خطط  ت  �أُع���دَّ كما  ك���و�در، 

�لطارئة. ��أردَفت قائلة، �إن �ملرحلة �لثانية 

�مل�ضاعد�ت  ت��ق��دمي  جم��ال  يف  طموحة 

�إد�رة  مثل  جديدة  جم��الت  يف  ��لتعا�ن 

�حلد�د �لبحرية �تعزيز �أنظمة �إد�رة �حلد�د 

�لربية.

�لد�عمة:  �ل��د�ل  �ضفر�ء  حت��ّدث  بعدها 

�إ�ضبانيا ميكر��ش �إرناند�، هولند� هي�ضتري 

�لذين  بوزك،  فويوت�ضخ  �بولند�  �ضوم�ضني، 

لتطوير  بالدهم  دع��م  �ضبل  �إىل  �أ���ض��ار�� 

�لقوى  ق��در�ت  �تعزيز  �لهجرة  �ضيا�ضات 

�لأمنية �للبنانية يف �إد�رة �حلد�د ��ضبطها، 

��ل��ت��ج��ا�ب  �مل��ح��رتف  ب����الأد�ء  م�ضيدين 

اإعداد: 

ندين البلعة خري الله

ندوات 

وم�ؤمترات

41 �لعدد 371

املركز الدويل لتطوير 

�ضيا�ضات الهجرة 

يطلق املرحلة الثانية 

من م�ضروعه يف لبنان

بعد اأن بداأ يف العام 2012 تنفيذ املرحلة 

القدرات  تعزيز  م�ضروع  من  الأوىل 

يف  للحدود  املتكاملة  لللالإدارة  الوطنية 

الحتاد  من  املمّول   ،)IBM( لبنان 

الدويل  املركز  يُنّفذه  والذي  الأوروبللي 

 )ICMPD( الهجرة  �ضيا�ضات  لتطوير 

املرحلة  اإطالق  مّت  هولندا،  من  بدعم 

الثانية من هذا امل�ضروع يف 2016/4/14 

ال�ضباط-  نادي  يف  جرى  احتفال  خالل 

يف  امل�ضروع  ق  من�ضّ من  بدعوة  جونيه، 

لبنان ال�ضيد هاردي رولينغ.

ح�ضر الحتفال كل من: ممثلة الحتاد 

الأوروبي ال�ضفرية كري�ضتينا ل�ضن، �ضفراء 

الدول الداعمة، اإ�ضبانيا وهولندا وبولندا، 

املتقاعد  الركن  العميد  ال�ضابق  الوزير 

الأركان  رئي�ض  نائب  ماجنيان،  بانو�ض 

جانبيه  حممد  الركن  العميد  للعمليات 

عام  مدير  اجلي�ض،  قائد  العماد  ممثالاً 

�ضبينديليغر،  مايكل  ال�ضيد   ICMPD
الأمن  قوى  من  كل  ممثلي  اإىل  اإ�ضافة 

اجلمارك  واإدارة  العام  والأمن  الداخلي 

اللبنانية، والدفاع املدين واإعالميني.

ا، فكلمة عريف  الن�ضيد الوطني افتتاحاً

الدويل  للمركز  الإقليمي  املمثل  احلفل 

لتطوير �ضيا�ضات الهجرة يف لبنان وال�ضرق 

الذي  ال�ضلح  املوىل  عبد  ال�ضيد  الأو�ضط 

الدولة  بني  التعاون  بدايات  عن  حتّدث 

الكلمة  كانت  ثم  واملركز،  اللبنانية 

مايكل  ال�ضيد   ICMPD عام  ملدير 

�ضبينديليغر. 



ندوات 

وم�ؤمترات

�لعدد 42371

�لذين  �لقوى  هذه  لأفر�د  ��لفّعال  �ل�ضريع 

ينّفذ�ن مهّماتهم على �حلد�د. ��نطلق 

هذ�  يف  ب���الده  خ��ربة  م��ن  منهم  ك��ل 

�ملجال موؤّكدين جميعهم �لتز�م �لحتاد 

��لتعا�ن  �لدعم  ه��ذ�  متابعة  �لأ�ر�ب���ي 

�دعم  �مل�ضتقبلية  �لتحديات  ملو�جهة 

�لالجئني �ل�ضوريني يف حمنتهم على حّد 

�ضو�ء.

الوزير ال�ضابق ماجنيان

�ملتقاعد  �لركن  �لعميد  �ل�ضابق  �لوزير 

�مل�ضر�ع  ر��د  �أح��د  هو  ماجنيان  بانو�ش 

�إذ  ��إجن���ازه  متابعته  يف  �ضاهمو�  �لذين 

�إد�رة  مبلف  �للبنانية  �لد�لة  كّلفته 

�حلد�د �بالتن�ضيق بني �لقوى �لأمنية. �قد 

�ألقى كلمة �ضكر فيها �لحتاد �لأ�ر�بي 

ا  خ�ضو�ضً للم�ضر�ع  �لد�عمة  ��جلهات 

��أّن �لكثري من �لتحديات �لتي ��جهت 

م��وؤه��الت  بف�ضل  جت��ا�زه��ا  مّت  �لعمل 

�ضني. �ملتخ�ضّ

كلمة القيادة

�لعميد  �ألقاها  �جلي�ش  قيادة  كلمة 

�لركن جانبيه، �جاء فيها:

�ملرحلة  �إطالق  من  �ضنو�ت  ثالث  بعد 

�ملتكاملة  �لإد�رة  م�ضر�ع  من  �لأ�ىل 

�ليوم  نلتقي  لبنان،  يف  �حل��د�د  ل�ضبط 

لإطالق �ملرحلة �لثانية من �مل�ضر�ع، �يف 

جعبتنا �لكثري من �لإجناز�ت �ملحّققة 

على هذ� �ل�ضعيد...

�لإد�رة  م�����ض��ر�ع  ي��ع��ت��رب  ��أ�����ض����اف: 

�ملتكاملة ل�ضبط �حلد�د، م�ضر�ًعا حيوًيا 

���ضرت�تيجًيا بالن�ضبة �إىل لبنان، لرتباطه 

�لوطني،  �لقومي  بالأمن  مبا�ضرة  ب�ضورة 

�ل�ضتقر�ر  على  �ملت�ضّعبة  �ل��ت��اأث��ري�ت��ه 

لبنان  �ع��الق��ات  ��ل����د�يل،  �لإق��ل��ي��م��ي 

�لبحر  �حو�ش  �لعربية  �ملنطقة  ببلد�ن 

ا يف ظّل ��ضتمر�ر  �لأبي�ش �ملتو�ضط، خ�ضو�ضً

خطر  �ت��ف��اق��م  �لإقليمية،  �لأح����د�ث 

�لإرهاب، �ت�ضاعد موجات �لنز�ح باجتاه 

من  ��لعديد  لبنان 

�لد�ل �لأ�ر�بية.

دع��م  �أّدى  ل��ق��د 

�لحت���اد �لأ�ر�ب����ي 

�ل�������ض���خ���ّي ل��ه��ذ� 

�مل�������������ض������ر�ع يف 

�لأ�ىل  م��رح��ل��ت��ه 

من  �م��ت��ّدت  �لتي 

�لغاية   2013 �لعام 

�إىل   ،2015 �ل��ع��ام 

ن��ت��ائ��ج �إي��ج��اب��ي��ة 

على  �ضو�ء  باهرة، 

���ض��ع��ي��د ت���ز�ي���د 

�جل��ي�����ش ����ض��ائ��ر 

�ل���ق���وى �لأم��ن��ي��ة 

�لو�ضائل ��لتقنيات 

�خلا�ضة  �حلديثة 

�أم  �حل��د�د،  ب�ضبط 

على �ضعيد تدريب 

�ضة  متخ�ضّ عنا�ضر 

�ل������د�خ������ل  يف 

��خلارج.

�إىل جانب ذلك، 

�أن���ه���ت �ل��ق��ي��ادة 

ب���ال���ت���ع���ا�ن م��ع 

�لأمنية،  �لأجهزة 

�������ض�����ع خ��ط��ة 

��ضرت�تيجية ل�ضبط 

�حل������د�د، �خ��ط��ة 

لتنفيذها،  عمل 

�إىل  ب���الإ����ض���اف���ة 

خ���ط���ة ط������و�رئ 

باملعابر  خ��ا���ض��ة 

�حلد�دية.

�للبنانية  �ل��د�ل��ة  �أ�ل����ت  ل��ق��د  �ق����ال: 

��لأم��ن��ي��ة،  �لع�ضكرية  �موؤ�ض�ضاتها 

�حلد�د،  �ضبط  مب�ضاألة  كبرًي�  �هتماًما 

بتوفري �حلماية  يرتبط  �لهتمام ل  �هذ� 

ا يرتبط بالإ�ضهام  للبنان فح�ضب، بل �أي�ضً

يف منع �لهجرة غري �ل�ضرعية من �أر��ضيه 

فلبنان  �لبحر،  عرب  �لأ�ر�بية  �ل��د�ل  �إىل 

بلد�ن  بني  �لوحيد  �لبلد  يكون  يكاد 

�ملتو�ضط،  �لأبي�ش  للبحر  �ل�ضرقي  �حلو�ش 

�لذي مل يعمد �إىل ت�ضدير �أزمة �ملهاجرين 

�إىل قارة �أ�ر�با، ملتزًما بذلك �ضيادة �لد�ل 

��أمنها ���ضتقر�رها، �هذ� ما ترجم مبنع 

�جلي�ش �أي حما�لة لتهريب �أ�ضخا�ش من 

�ل�ضاحل �للبناين باجتاه هذه �لقارة...

كلمات اأخرى

من  كل  �ألقى  �لقيادة،  كلمة  بعد 



عن  د�ضوقي  حممد  �ل��دك��ت��ور  �لعقيد 

�لد�خلي،  �لأم��ن  لقوى  �لعامة  �ملديرية 

�لعامة  �ملديرية  �ديع خاطر عن  ��لعقيد 

عن  مزَيد  مو�ضى  ��لعقيد  �لعام،  لالأمن 

��مل�ضت�ضارة  �للبنانية،  �جلمارك  �إد�رة 

�لقانونية للدفاع �ملدين �ل�ضّيدة رميا �ملّر، 

كلمات عرّبت عن �أهمية �لتعا�ن مع 

�لد�عمة  ��جلهات  �لأ�ر�ب��ي  �لحتاد  د�ل 

كما  ��ضبطها.  �حل��د�د  �إد�رة  مل�ضر�ع 

�ر���ش  �إىل  �أ���ض��ارت 

�ل��ع��م��ل �خ��ط��ط 

�ل�����������ط�����������و�رئ 

��ل���ت���ج���ه���ي���ز�ت 

��مل����������ع����������د�ت 

ذ�ت  ��ل��ت��دري��ب��ات 

�ل�������ض���ل���ة �ل���ت���ي 

لكل  ت  �ضَ ُخ�ضِّ

م�����ن �جل����ه����ات 

�مل��������ذك��������ورة، 

��خل������رب�ت �ل��ت��ي 

�ك��ت�����ض��ب��ت��ه��ا يف 

�إط������ار م��و�ج��ه��ة 

�لطارئة  �حل��الت 

��لتحديات �ملتاأّتية 

يف هذ� �ملجال.

اإ�ضادة بجهود 

اجلي�ض

�ل�ضّيد  ختم  ثم 

ف��ي��ل ج��ون�����ض��ون 

�لد�يل  �ملركز  من 

�ضيا�ضات  لتطوير 

مّت  �لتي  �لإجن���از�ت  ا  ملّخ�ضً �لهجرة، 

حتقيقها يف �إطار هذ� �لتعا�ن بني لبنان 

��ملركز حتى �ليوم. ��أ�ضاد يف هذ� �ل�ضياق، 

�بعمله  �قيادته  �للبناين  �جلي�ش  ب��اأد�ء 

كما  ��لتنفيذ.  �لتخطيط  يف  �ل���د�ؤ�ب 

حتّدث عن �أ�ضكال �لدعم �لذي حظَيت 

من  �للبنانية  �لأمنية  �ل��وك��الت  ب��ه 

مولد�ت كهربائية �مكيفات �خز�نات 

عالية  ��أج��ه��زة  �حو��ضيب  �مكاتب 

�لتدريبية  �لرب�مج  �إىل  �إ�ضافة  �لتقنية، 

�لأ�ر�بية،  �لد�ل  �إىل  �لتعليمية  ��لزيار�ت 

�إد�رة  م�ضلحة  يف  ي�ضّب  ذلك  �أن  موؤّكًد� 

�حلد�د ��ضبط �لأ�ضخا�ش ��لآليات ��ل�ضلع 

�لد�خلة �إىل لبنان �أ� �خلارجة منه، ��لتي 

على  حمتم��اًل  خط��ًر�  ت�ضّك��ل  ق��د 

�لحت��اد  ذل��ك  يف  مب��ا  ��لعال��م  لبنان 

�لأ�ر�ب��ي.

املرحلة الثالثة

�لثالثة  �ملرحلة  عن  �أعلن  كذلك 

��لتي  لبنان   IBM مل�����ض��ر�ع  �ملرتقبة 

تقرير  ��ضياغة  تقييم  مبثابة  �ضتكون 

�مل�ضر�ع  تنفيذ  ��ضيتّم  ختامي.  �موؤمتر 

مناذج  خم�ضة  �ضمن  �لثالثة  مبر�حله 

مت�ضابكة �متد�خلة مرتبطة بالأهد�ف، 

بخطة  ُيعنى  �لأ�ل  �لنموذج  �لآت��ي:  �فق 

�لأنظمة  بتعزيز  �لثاين  �مل�ضر�ع،  عمل 

�لثالث  بتنفيذه،  �خلا�ضة  ��لإج���ر�ء�ت 

يعتمد على تطوير �لأنظمة �خلا�ضة ببناء 

باأنظمة  ُيعنى  �لر�بع  �لتنفيذ،  ق��در�ت 

�ملهنية،  �ملعايري  على  ��حلفاظ  �ل�ضيانة 

نظام  تنفيذ  بدعم  فُيعنى  �خلام�ش  �أما 

.BMS تكنولوجيا �ملعلومات

�ل�ضابق  �ل��وزي��ر  ت�ضّلم  �خل��ت��ام،  �يف 

جانبيه  �ل��رك��ن  ��لعميد  م��اجن��ي��ان، 

در�ًعا  �ملعنية،  �لأمنية  �جلهات  �ممثلو 

لتطوير  �ل���د�يل  �مل��رك��ز  م��ن  تقديرية 

�م��ت��ن��اٍن  ع��رب��ون  �ل��ه��ج��رة،  �ضيا�ضات 

لتعا�نهم �م�ضاهمتهم يف �إجناح �مل�ضر�ع 

ماأدبة  �إىل  �جلميع  توّجه  ثم  �متابعته. 

غد�ء للمنا�ضبة.
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�ضراكة منتجة 

تنا�ل مدير �ملركز �لعميد �لركن فادي 

�لذي  �لقومي  �لأم��ن  مفهوم  ف��ر�ج  �أب��ي 

�أمنها  حماية  على  �لد�لة  قدرة  يت�ضمن 

�أعلى  حتقيق  مع  ��خلارجي،  �لد�خلي 

�ل�ضاملة، متوّقًفا عند  �لتنمية  معّدلت 

�أهمية �لطاقة يف هذ� �ملجال. 

�ىل  ف��ّر�ج  �أبي  �لركن  �لعميد  �تطّرق 

لبنان  يف  �ملتو��ضلة  �لكهرباء  �أزم���ة 

جميع  على  �ضلبية  �آث��ار  �إىل  �أّدت  �لتي 

�لقطاعات �لإنتاجية، ��أ�ضّرت بالقت�ضاد 

يقلق  هاج�ش  �أن��ه��ا  معترًب�  �لوطني، 

�للبنانيني، �مع�ضلة ت�ضتلزم �إيجاد حلول 

�إدخال  �لآ��ن، �ذلك عرب  لها قبل فو�ت 

للتنمية  كمبد�أ  �لعلمية  �ملفاهيم 

�مل�ضتد�مة.

ملتقى  �إد�رة  جمل�ش  رئي�ش  حتّدث  ثم 

�ل�ضّقال،  فهد  �ملهند�ش  �مل��دين  �لتاأثري 

�إميانه بال�ضر�كة  معرًبا عن 

�خلا�ش  ��لقطاع  �لد�لة  بني 

�ل��ق��ط��اع��ات،  خم��ت��ل��ف  يف 

ا يف قطاع �لكهرباء  خ�ضو�ضً

�أ�ضا�ضية  ركيزة  يعترب  �ل��ذي 

لبنان.  يف  �ل��ق��وم��ي  ل��الأم��ن 

�لقائمة بني  �ل�ضر�كة  �تنا�ل 

�ضات �ملدنية. �جلي�ش ��ملوؤ�ضّ

م�ضت�ضار  ��ضتعر�ش  ب���د�ره 

�ملهند�ش  ��ملياه  �لطاقة  �زي��ر 

�ضيز�ر �أبي خليل، ��قع قطاع 

م�ضرًي�  ��لكهرباء،  �لطاقة 

�ل�ضيا�ضية  �ل��ت��اأث��ري�ت  �إىل 

��لق��ت�����ض��ادي��ة ع��ل��ى ه��ذ� 

م�ضادر  اًل  مف�ضّ �ل��ق��ط��اع، 

�لإن���ت���اج �مل���ائ���ي ��حل�����ر�ري 

�كلفة  �����ض��ت��ج��ر�ره��م��ا، 

�لإنتاج ��لنقل ��لتوزيع.

�ل�ضبكات  ��ضع  ع��ن  حت��ّدث  كما 

�لتغذية  ��ضاعات  ��لتعرفة  ��ملحّطات 

يف  �حلا�ضل  �لعجز  مبّيًنا  ��لمتياز�ت، 

�لكهرباء  توفري  ��ضبل  �لقطاع،  ه��ذ� 

ب�ضكل د�ئم من د�ن تقنني.

مداخالت

من:  لكل  م��د�خ��الت  �ل��ن��د�ة  تخّلل 

ملتقى  ��إد�رة  �أم��ن��اء  جمل�ش  ع�ضو 

�لذي  يحيى  منري  �لدكتور  �ملدين  �لتاأثري 

�لتي  للتحّديات  تاريخًيا  ا  عر�ضً ق��ّدم 

يف  ��لطاقة  �لكهرباء  قطاع  ��جهها 

�لطاقة  هند�ضة  ق�ضم  �لرئي�ش  لبنان، 

 – �لأمريكية  �جلامعة  يف  �لكهربائية 

بري�ت �لدكتور فريد �ضعبان، �لذي رّكز 

قطاع  يف  �ل��ه��در  معاجلة  ���ض��ر�رة  على 

 Butec �ضركة  عام  �ملدير  �لكهرباء، 

ندوات 

اإعداد:وم�ؤمترات

تريز من�ضور

الأمن القومي 

يف لبنان: 

واقع قطاع 

الطاقة والكهرباء

والللدرا�للضللات  البحوث  مللركللز  نللّظللم 

مع  بالتعاون  اجلي�ض  يف  الإ�ضرتاتيجية 

حتت  حوارية  ندوة  املدين  التاأثري  ملتقى 

 – لبنان  يف  القومي  »الأملللن  عللنللوان 

وذلك  والكهرباء«،  الطاقة  قطاع  واقع 

واأكادمييني  واملياه  الطاقة  وزارة  مب�ضاركة 

�ضني وعدد من ال�ضباط. ومتخ�ضّ



يون�ش متحّدًثا عن جتربة  زياد  �لدكتور 

�لقطاع �خلا�ش يف جمال �لكهرباء.

كنعان  ه����ادي  �ل��دك��ت��ور  �رّك�����ز 

�أهمية  على  �لي�ضوعية(،  )�جلامعة 

�ل�ضبكة  على  �لتلّوث  تاأثري  تخفيف 

�لدكتورة  حتّدثت  بينما  �لكهربائية، 

ماري نو�ل �ضرب� )�جلامعة �للبنانية( عن 

�أهمية ��ضتخد�م �لطاقة �ملتجّددة، مبّينًة 

�ملرد�د �لكبري �لناجت عن م�ضر�ع فعلي 

ق على �لأر�ش. ُطبِّ

ك��ذل��ك ����ض���ّدد م��دي��ر �مل�����ض��اري��ع يف 

حر�جلي،  ح�ضان  �لدكتور   CEDRO
�لطاقة  ��ضتخد�م  نتائج  �أهمية  على 

�مل�ضاريع  خالل  من  �ملتجّددة  �أ�  �لبديلة 

 UNDP�ل� ب��ر�م��ج  ع��رب  ي��دي��ره��ا  �ل��ت��ي 

ناجي  �ملهند�ش  ���ضتعر�ش  لبنان،  يف 

جري�ضاتي جتربة كهرباء زحلة.

للعقيد  ك��ان��ت  �لأخ����رية  �مل��د�خ��ل��ة 

�ملهند�ش نبيل �ضّر�ف من 

�ل��ذي  �لهند�ضة  مديرية 

�جلي�ش  جت��رب��ة  ع��ر���ش 

�ل��ط��اق��ة  ����ض��ت��خ��د�م  يف 

�ملتجّددة يف بع�ش �ملر�كز 

�لع�ضكرية. 

�ضيا�ضة توا�ضل وطنية

�خلتامية  �جلل�ضة  يف 

�لركن  �لعميد  عر�ش 

�لتو�ضّيات  ف���ر�ج  �أب���ي 

�أّن  �إىل  خل�ضت  �ل��ت��ي 

ق��ط��اع �ل��ك��ه��رب��اء يف 

�رت��ب��اًط��ا  يرتبط  لبنان 

ينبغي  لذلك  �لقومي،  ب��الأم��ن  �ثيًقا 

لتجذير  �طنية  تو��ضل  �ضيا�ضة  �إط��الق 

عن  �لقطاع  ه��ذ�  ��إب��ع��اد  �ملفهوم  ه��ذ� 

هيكلته،  ��إعادة  �ل�ضيا�ضية  �لتجاذبات 

�عدم �لكتفاء بتو�ضيف �خللل فيه من 

�لتو�ضيات  �ت�ضمنت  �حللول.  ��ضع  د�ن 

توجيهي  خمّطط  ��ضع  ���ض��ر�رة  ا:  �أي�ضً

�ملادي  �لنزف  لوقف  متكامل  �إ�ضالحي 

خارطة  �عتماد  �لكهرباء،  قطاع  يف 

��ضاملة  �ضفافة  ط��ري��ق 

�عتماد  �إمكان  لإنقاذه، 

�لقطاعني  بني  �ل�ضر�كة 

�ل��ع��ام ��خل��ا���ش، �إط��الق 

للتوعية  �طنية  حملة 

��ضتخد�م  تر�ضيد  ح��ول 

على  �لعمل  �لكهرباء، 

�ملتعّلقة  �مل�ضاريع  �إمت��ام 

ب��ه��ذ� �ل��ق��ط��اع �ع���دم 

عرقلتها ��إطالق م�ضاريع 

�لتغذية  لتعزيز  ج��دي��دة 

بالتيار �لكهربائي.
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الفتتاح وجل�ضات املوؤمتر

��ضُتهّل �ملوؤمتر بكلمة لقائد �لكلية 

فيها  رّح��ب  م��ّك��ه،  �ل��رك��ن  �لعميد 

بر�ؤ�ضاء �لوفود، بعدها، �ألقى �ملقّدم جهاد 

باجلي�ش  فيها  ع��ّرف  حما�ضرة،  مرعي 

�لتي  �ملعارك  �أبرز  ا  م�ضتعر�ضً �للبناين، 

خ���ا����ض���ه���ا ���ض��ّد 

�لإرهاب.

�أع����ق����ب ذل���ك 

ك���ل���م���ة �زي�����ر 

�للبناين  �لد�خلية 

بار�د  زياد  �ل�ضابق 

�ل��������ذي حت�����ّدث 

ع����ن �لإره�������اب 

ثقافية  كم�ضاألة 

�ب����ن����ي����وّي����ة... 

�ل��ت��ط��ور�ت  �إىل 

�لإق����ل����ي����م����ّي����ة 

�ل���ض��رت�ت��ي��ج��ّي��ة 

عاملية  حرب  �ضفري  على  جتعلنا  �لتي 

ثالثة...

ج��ل�����ض��ات عمل  �مل���وؤمت���ر  ت�����ض��ّم��ن 

على  �ل�ضوء  �مل��وؤمت��ر�ن  خاللها  �أل��ق��ى 

�ركزت  بينهم،  ما  يف  �للتقاء  نقاط 

�ل�ضباط  توعية  �ضر�رة  على  �ملد�خالت 

�لقادة حول مقاربة �ضاملة لإ�ضكاليات 

�لنظر  �جهات  عر�ضت  كما  �لإرهاب. 

�لبلد�ن  من  كّل  جتربة  �إىل  �مل�ضتندة 

خا�ضت  �لتي  تلك  ا  خ�ضو�ضً �مل�ضاركة، 

قّدمت  �ق��د  �لإره���اب.  مع  مو�جهات 

�لركن  �لعميد  �ألقاها  �لتي  �ملد�خلة 

ملكافحة  �ضاملة  مقاربة  مهّنا،  مار�ن 

�لإرهاب، ت�ضّمنت �جلو�نب �لع�ضكرية، 

��لدينّية،  ��لقت�ضادية،  ��ل�ضيا�ضية، 

��لإعالمية ��لت�ضريعية ��لجتماعية.

الختتام والتو�ضيات

ل��ل��م��وؤمت��ر،  يف �جل��ل�����ض��ة �خل��ت��ام��ي��ة 

من  �ق��رت�ح��ات  �إىل  �مل��ت��ح��ا�ر�ن  خل�ش 

ع�ضكري  �إنرتنت  موقع  خلق  بينها: 

فرنكوفوين لتعزيز �لتو��ضل بني كليات 

�خلرب�ت  �تبادل  �لفرنكوفونية  �حلرب 

�ضفوف  �إقامة  �لأكادميية،  ��ملعلومات 

متارين،  �تنفيذ  للتدريب  م�ضرتكة 

�تطوير �لعالقات مع �لوكالة �جلامعية 

�أفكاًر�  �لفرنكوفونية... كما طرحو� 

للموؤمتر  مو�ضوًعا  تكون  �أن  ميكن 

�لثامن.

ندوات 

وم�ؤمترات

�لعدد 46371

اإعداد:

روجينا خليل ال�ضختورة

املوؤمتر ال�ضابع لكليات الأركان الفرنكوفونية

الأركان  لكليات  ال�ضابع  املوؤمتر  والأركللان،  للقيادة  �ضهاب  فوؤاد  كلية  ا�ضت�ضافت 

التدريب  وتطوير  املنا�ضبة  القتالية  العقيدة  »اإعداد  العام  هذا  ناق�ض  الذي  الفرنكوفونية 

قائد  اأيام،  اأربعة  مدى  على  امتّد  الذي  املوؤمتر  هذا  ح�ضر  الإرهاب«.  ملواجهة  والتعليم 

الكلية العميد الركن علي مّكه و�ضباطها، اإىل جانب وفود من الكليات احلربية يف كلٍّ من 

فرن�ضا، كندا، �ضوي�ضرا، بلجيكا، املغرب، الكامريون، وتون�ض.





تكرمي

اإعداد:

نينا عقل خليل

�لعدد 48371

�ضور تكّرم اأع�ضاء املجل�ض الع�ضكري اجلدد

كّرمت مدينة �ضور �أع�ضاء �ملجل�ش �لع�ضكري �ملعّينني حديًثا: �للو�ء جورج 

��للو�ء �ضمري �حلاج، �ذلك برعاية قائد �جلي�ش  �للو�ء حم�ضن فني�ش  �ضرمي، 

�لعماد جان قهوجي �بدعوة من �لنا�ضط �لجتماعي ح�ضن عكنان.

��ضتهّل �حلفل بالوقوف دقيقة �ضمت �إجالًل لأر��ح �ضهد�ء �لوطن، فالن�ضيد 

�ل�ضّيد  �ألقى  ثم  مالك.  ع�ضام  �ل�ضّيد  �حلفل  لعّريف  كلمة  �أعقبه  �لوطني 

فيها  �ضدد  كلمة  عكنان 

�جل�ضام  �لت�ضحيات  على 

�للبناين  �جل��ي�����ش  لأب��ط��ال 

�ل�ضهد�ء  قو�فل  قّدمو�  �لذين 

حل��م��اي��ة �أم��ن��ن��ا ��حل��ف��اظ 

معترًب�  بلدنا،  ��ضتقر�ر  على 

�لع�ضكرية  �مل��وؤ���ض�����ض��ة  �أن 

جلميع  �أمان  �ضمام  ت�ضّكل 

�للبنانيني...

�ضرمي  �ل��ل��و�ء  �أل��ق��ى  كما   

كلمة حتّدث فيها عن خدمته يف �جلنوب خالل توّليه قيادة قطاع جنوب 

�لليطاين، �عن طيبة �أهل �ملنطقة ��أخالقياتهم �ح�ضن تعاملهم مع جميع 

�لفاعليات �ل�ضيا�ضية ��لع�ضكرية �مع قّو�ت �ليونيفيل. ��أّكد �أن �جلي�ش لن 

يتها�ن مع �أي عد� يحا�ل �أن يعبث باأمن �لوطن.

للجي�ش  ��ملحب  ��لعزيز  ��ل�ضديق  »�لأخ  عكنان  �ل�ضيد  �ضاكًر�  �ختم 

�للبناين«، ر�جًيا »�أن ينعم لبنان بال�ضتقر�ر �لد�ئم...«.

... والفاكهة تكّرم ابنها

ك������ّرم �أه�������ايل ب��ل��دت��ي 

�عائلة  ��جلديدة  �لفاكهة 

جنيب  ج��ورج  �للو�ء  �ضرمي، 

ع�ضًو�  تعيينه  ملنا�ضبة  �ضرمي 

�ل��ع�����ض��ك��ري،  �مل��ج��ل�����ش  يف 

عدد  ح�ضره  باحتفال  �ذلك 

��حلزبية  �ل��ر�ح��ي��ة  �لفعاليات  م��ن 

��لختيارية،  ��لبلدية  ��لجتماعية 

�ر�عي  رحمة  �إميل  �لنائب  يتقّدمهم 

�ل�ضمايل  ��ل��ب��ق��اع  بعلبك  �أبر�ضية 

�ملطر�ن �ليا�ش رحال.

يف  �لتهاين  بتقّبل  �لحتفال  ��ضتهّل 

�أعقبه  �لفاكهة،  كني�ضة  �ضالون 

غد�ء يف مطعم بركات تخّلله كلمة 

لرئي�ش بلدية �لفاكهة �لدكتور نبيل 



... ووادي 

خالد حتتفل 

بتعيني العميد 

الركن احلمد 

ا  م�ضاعداً

ملديراملخابرات

ب�������رع�������اي�������ة 

ق����ائ����د �جل��ي�����ش 

�ل����ع����م����اد ج���ان 

ممثاًل  ق��ه��وج��ي 

�ملجل�ش  ب��ع�����ض��و 

�للو�ء  �لع�ضكري 

حممد  �ل���رك���ن 

�خل�����ري، �أق���ام���ت 

منطقة  ب��ل��دي��ات 

لقاًء  �م�ضايخها  فاعياتها  م��ع  بالتعا�ن  خالد  ��دي 

عنّي  �ل��ذي  �حلمد  �ضعد�لله  �لركن  للعميد  تكرميًيا 

�ملخابر�ت يف �جلي�ش، �ذلك يف قاعة  ثانًيا ملدير  م�ضاعًد� 

ق�ضر مو�ضى يف بلدة �لهي�ضة - ��دي خالد.

ح�ضر �لحتفال �ضخ�ضيات �ضيا�ضية، �مرجعيات دينّية، 

�خماتري  بلديات  �ر�ؤ���ض��اء  ��أمنّية  ع�ضكرّية  �ق��ي��اد�ت 

�فاعلّيات ��جهاء ع�ضائر ��دي خالد ��جلو�ر.

�لدين  نور  �ل�ضابق  ��دي خالد  بلدية  لرئي�ش  بعد كلمة 

�لأحمد رّحب فيها باحل�ضور، م�ضيًد� بقر�ر تعيني �لعميد 

�ملوؤ�ض�ضة  قلب  جعل  »�ل��ذي  �جلديد  مركزه  يف  �حلمد 
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حمي �لدين �لذي �ّجه »حتّية �إكبار �إىل 

�أمن  على  �ل�ضاهرة  �لع�ضكرية  �ملوؤ�ض�ضة 

يوًما  تتو�ن  مل  ��لتي  ��ملو�طن،  �لوطن 

عن تقدمي �ملزيد ��ملزيد للوطن«.

�ضرمي  �ل��دك��ت��ور ج��وزي��ف  ��أل��ق��ى 

بعدها  ليتحّدث  �لعائلة،  كلمة 

�ل���ل���و�ء ���ض��رمي ���ض��اك��ًر� �حل��ف��ا�ة 

خال�ش  »ل  �أن  �موؤكًد�  ��لتكرمي 

للبنانيني �إل باللتفاف حول �لوطن 

�لتطّرف  ع��ن  ��لب��ت��ع��اد  ��جلي�ش 

��ملذهبية«. ��لطائفية 

�ضرمي  �للو�ء  منح  �حلفل  �تخّلل 

تقديرية،  �هد�يا  تكرميية  در�ًع��ا 

�أ�ضادت  �ضعرية  ق�ضائد  �ألقيت  كما 

مبناقبيته.

منطقتنا  يف  بقوة  ينب�ش  �لع�ضكرية 

هذ�  جل�ضد  �ل�ضمايل  �جلناح  �حل��د�دي��ة 

خالد  ��دي  بلدية  رئي�ش  �ألقى  �لوطن«، 

�حلايل �لدكتور فادي �أ�ضعد كلمة �ضكر 

�أ�ضابيع  �منذ  �ل��ذي  �جلي�ش  قائد  فيها 

خلت، �عد باإن�ضاف عكار ���دي خالد، 

�ها هي باكورة �عده قد جتّلت بتعيني 

�لعميد �لركن �ضعد�لله �حلمد م�ضاعًد� 

ثانًيا ملدير �ملخابر�ت.

قال  كلمة  زكريا  زيد  �ل�ضيخ  عكار  مفتي  �ألقى  ثّم 

�إبن  فيها: »�إنه عر�ش عكاري بامتياز فالعميد �حلمد، 

�ملوؤ�ض�ضة �لع�ضكرية �لتي �ضّحت �ت�ضّحي �قّدمت �ل�ضهد�ء، 

�مل تدخر جهًد� يف حماية حد�دها �ل يف �لدفاع ��لذ�د عن 

حميطها«. 

فيها  توّجه  كلمة  �خلري  �لركن  �للو�ء  �ألقى  �ختاًما 

بالتهنئة للعميد �لركن �ضعد�لله �حلمد �ملنطقته �حل�ضن 

��لإخال�ش  �لوطن  حب  على  فيه  ترعرع  �لذي  �لد�فىء 

جلي�ضه ��لقيام بكل ما يقت�ضيه �ل�ضرف ��لو�جب.

�قال: »با�ضم قائد �جلي�ش �لعماد 

باأخل�ش  �أت��وج��ه  قهوجي  ج��ان 

�لعميد  �إىل  �لتهنئة  م�ضاعر 

جميًعا،  عائلته  ��أف���ر�د  �حلمد 

خالد  ��دي  منطقة  �أهايل  ��أحّيي 

هذ�  �إقامة  على  عموًما  �عكار 

�حلفل �لتكرميي �لذي ت�ضّع من 

باجلي�ش  �لفخر  معاين  جنباته 

�رجاله �ملجلنّي يف ميادين �ل�ضرف 

��لت�ضحية ��لوفاء«.

درع  ت��ق��دمي  ج��رى  ذل���ك،  بعد 

من  �حل��م��د  للعميد  ت��ق��دي��ري��ة 

خالد،  ��دي  �فاعليات  بلديات 

��ختتمت �ملنا�ضبة مباأدبة غد�ء.







للرائد  تذكاري  ن�صب  عن  ال�صتارة  قو�صايا،  بلدية  اأزاح��ت 

باأ�صماء �صهداء  ولوحة  ابراهيم �صالمة،  الطّيار جنيب  ال�صهيد 

قو�صايا  بلدية  رئي�س  برعاية  وذلك  البلدة،  اأبناء  من  اجلي�س 

العاملية  الروؤية  منّظمة  من  وبتمويل  الكعدي،  خليل  ال�صيد 

والوزير ال�صابق نقوال فتو�س.

اجلي�س  قائد  ممثالاًّ  املعّلم  ح�صن  العميد  االحتفال  ح�صر 

وممّثلون  ودينّية،  �صيا�صية  و�صخ�صّيات  قهوجي،  جان  العماد 

عن قادة االأجهزة االأمنّية، ورئي�س بلدية قو�صايا وروؤ�صاء بلديات 

منطقة البقاع، واأهايل �صهداء اجلي�س واأهايل البلدة وفعاليات.

بعد الن�صيد الوطني ون�صيد املوت، اأزيحت ال�صتارة عن الن�صب 

مي�صال  الدكتور  لل�صاعر  كلمة  كانت  ثم  التذكاري، 

التي  �صالمة،  الرائد  ال�صهيد  عائلة  كلمة  تلتها  الكعدي، 

وقيادته  واجلي�س  ال�صغرية  عائلتهم  اجلوية  القّوات  �صكرت 

جانبهم،  اإىل  وقوفهم  على  قهوجي  جان  العماد  ب�صخ�س 

زحلة  �صرق  بلديات  احت��اد  اإىل  ا  اأي�صً بال�صكر  متوّجهني 

اللفتة  ال�صيد خليل الكعدي على هذه  بلدية قو�صايا  ورئي�س 

الكرمية.

هذه  يف  االأخوة  اأيها  اأنتم  قال:  كلمة  املعّلم  العميد  واألقى 

يقبل  التي  ال�صهادة  معاين  ي��درك  من  اأك��ر  االأب��ّي��ة  البلدة 

عليها جنودنا را�صني قانعني كّلما دعا 

ال  كيف  الواجب،  نفري  وعال  الّداعي 

وعائالتكم الرا�صخة هنا يف االأر�س ر�صوخ 

التاريخ، ال تخلو من  لبنان على امتداد 

�صهيد  اأو  اخللود،  عامل  اإىل  م�صى  �صهيد 

حّي ما زال بينكم اليوم، اأو م�صاب مللم 

خدمته  مركز  اإىل  وعاد  �صريًعا  جراحه 

ليتابع مهّماته اإىل جانب رفاقه.

التذكاري  الن�صب  هذا  اأم��ام  واأ�صاف: 

الرائع وهذه احلديقة التي �صيفي�س عطر 

وردها يف الغد القريب ممتزًجا بعطر ال�صهادة االأبدي، ن�صتذكر 

اليوم مًعا بقلوب ملوؤها الفخر واالعتزاز الرائد الطّيار ال�صهيد 

الكبري الذي ان�صوى حتت راية ال�صرف والوفاء والت�صحية، فقده 

والكلل،  التعب  يعرف  ال  ن�صًرا  اأعالمه،  من  علًما  اجلي�س 

يع�صق الربو�س فوق القمم واال�صرتاحة بني الغيوم.

العنان  يطلق  حتى  �صباًحا  ليطّل  يكن  مل  قائاًل:  وتابع 

من  واأحّبته  اأحّبها  التي  لبنان  �صماء  يف  حمّلًقا  جلناحيه 

االأعماق، اإىل اأن بات بني االإثنني حكاية وفاء وموعد يتجدد 

با�صتمرار. 

ا واأع�صاء،  وختم �صاكًرا با�صم قائد اجلي�س بلدية قو�صايا رئي�صً

هذه  واإقامة  الن�صب  هذا  ت�صييد  يف  اأ�صهموا  الذين  وجميع 

احلديقة ال�صاهدة على عظمة �صهدائنا امليامني، حتّية اإجالل 

اإىل اأرواحهم الطاهرة.

ذكراهم 

اإعداد:خالدة

نينا عقل خليل

العدد 52371

ن�صب تذكاري للرائد الطّيار 

ال�صهيد جنيب �صالمة يف قو�صايا



العماد جان قهوجي  برعاية قائد اجلي�س 

اأق��ام��ت  اخل���وري،  ف���وزي  بالعميد  مم��ث��اًل 

ا  تاأبينياًّ احتفااًل  العبدة   - ببنني  بلدية 

تخّلله  ال�صب�صبي،  حممد  ال�صهيد  للجندي 

ل�صهداء  تذكاري  ن�صب  عن  ال�صتارة  رفع 

النّواب  من  عدد  ح�صور  يف  وذلك  اجلي�س، 

وروؤ���ص��اء  واجتماعّية،  دينّية  و�صخ�صّيات 

ال�صهيد  واأهل  وفاعلّياتها  املنطقة  بلديات 

ورفاقه.

افتتح اللقاء بتالوة عطرة من اآيات الذكر 

احلكيم ل�صيخ قراء عكار خالد بركات، 

ثّم حتّدث رئي�س بلدية ببنني ال�صيد كفاح 

امل�صلم  بجناحيه  لبنان  اإن  وقال:  ار،  الك�صّ

كل  اإىل  �صالم  ر�صالة  �صيكون  وامل�صيحي 

يكون  لن  االإره��اب،  لدعاة  ونقول  العامل، 

االأوطان، وحمافظة  لبنان، فلبنان زهرة  لكم موطئ قدم يف 

عكار هي تاج راأ�س هذا اللبنان.

ال�صب�صبي  ح�صام  حممد  اجلندي  �صهادة  قبل  اإننا  واأ�صاف: 

وعكار  الع�صكرية،  املوؤ�ص�صة  خلف  الوقوف  نوؤّكد  وبعدها، 

اأحد على عكار  الواحد، وال يزايدّن  رّواد العي�س  واأبناوؤها هم 

اإاّل  التذكاري  الن�صب  هذا  وما  وجمد،  عّز  قلعة  �صتبقى  التي 

دليل على حمّبتنا وتقديرنا للجي�س اللبناين وت�صحياته.

واألقى كلمة اأهل ال�صهيد ال�صيخ عماد ال�صب�صبي الذي اأّكد 

وتوّجه  وطني«،  عر�س  اإىل  حتّول  ال�صب�صبي  ال�صهيد  »عزاء  اأن 

بال�صكر لقيادة اجلي�س وللفوج املجوقل وملنطقة راأ�س بعلبك 

ولكّل اأهل عكار وكّل اأرجاء الوطن، معترًبا اأن الدماء التي 

للحرية  �صرف على جبني كّل طالب  ببنني هي  اأ�صيلت من 

يف هذه البلدة.

قال  العميد اخلوري كلمة  قائد اجلي�س  األقى ممّثل  بدوره، 

اللقاء  هذا  يف  جانبكم  اإىل  اليوم  اأقف  اأن  »ي�صّرفني  فيها: 

بالتعاون مع  العبدة،   - بلدية ببنني  اإليه  الذي دعت  االأخوي، 

البطل  ال�صهيد  اجلندي  لتكرمي  اللبناين  واجلي�س  االأه��ايل 

ل�صهداء  تذكاري  ن�صب  واإق��ام��ة  ال�صب�صبي،  ح�صام  حممد 

ال�صهيد  وماآثر  اجلي�س  بت�صحيات  عرفاًنا  اللبناين  اجلي�س 

وال�صهداء االأبطال، الذين يبذلون اأرواحهم الطاهرة يف �صاحات 

ال�صرف لبناء وطن نعتّز ونفتخر باأننا اأبناوؤه.

ب�صري  خ��زان  جم��رد  ال�صمال  ومناطق  ببنني  بلدة  لي�صت 

البلدات  هذه  اإّنا  وح�صب،  عروقه  يف  ينب�س  و�صالل  للجي�س 

هي ح�صن للجي�س ونوذج للعي�س الواحد...«.

»اإن  فقال:  ال�صب�صبي،  ال�صهيد  عائلة  اأف��راد  اإىل  توّجه  ثم 

التي  بالت�صحية  ال�صهيد،  اجلندي  ابنكم  بقدرات  فخرنا 

فخرنا  يوازيه  االإره��اب  مواجهة  يف  والوطن  للجي�س  قّدمها 

وتفانيه  الوطني  للواجب  ال�صهيد  فاإخال�س  فرًدا،  فرًدا  بكم 

به ما هو اإاّل ثمرة من ثمار الرتبية ال�صاحلة التي تلّقاها على 

اأن حمّبة اجلي�س هي  قلبه  خت يف  ر�صّ اأبوين كرميني،  اأيدي 

من حمّبة الوطن وحمّبة الوطن هي من حمّبة الله«.

وختم قائاًل: »باإ�صم قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، نتقّدم 

من عائلة ال�صهيد ومن اأبناء ببنني مب�صاعر الت�صامن والوفاء 

التذكاري،  الن�صب  هذا  باإقامة  اأ�صهم  من  لكّل  وال�صكر 

�صهداوؤنا  �صّطره  ما  �صاهًدا على  االأيام  �صيبقى على مدى  الذي 

االأبطال من ت�صحيات نا�صعة يف �صجل الوطن واخللود«.

بعدها توّجه اجلميع الإزاحة ال�صتارة عن الن�صب الذي ارتفع 

يف �صاحة البلدة.
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احتفال تاأبيني لل�صهيد 

ال�صب�صبي يف ببنني 

واإزاحة ال�صتارة 

عن ن�صب تذكاري 

ل�صهداء اجلي�ش



اجلي�ش 

واملجتمع

اجلي�ش اللبناين ومعهد با�سل فليحان املايل

تن�صيق وتعاون

يف �صبيل تطوير القدرات

ومعهد  اللبناين  اجلي�ش  بني  القائم  التعاون  يعود 

ع�صر  نحو  اإىل  واالقت�صادي  املايل  فليحان  با�صل 

م�صتوى  على  طّيبة  ثمار  له  كانت  وقد  �صنوات، 

اجلانبني، كما على م�صتوى امل�صلحة العامة. 

ملجلة  ك��ان  املو�صوع،  ه��ذا  على  لالإ�صاءة 

فليحان  با�صل  معهد  رئي�صة  مع  لقاء  »اجلي�ش« 

املايل واالقت�صادي ال�صيدة ملياء املبّي�ش ب�صاط، التي 

االأهداف و�صوالاً  االلتقاء وعن  نقاط  حتدثت عن 

اإىل اتفاقية التعاون التي وّقعت منذ اأ�صهر قليلة.

املعهد وم�صرية التعاون مع اجلي�ش

اأهدافه؟ تاأ�ص�ش املعهد، وما هي  • متى 
فليحان  با�صل  مبعهد  العمل  ب��داأ   -

لوزارة  مبا�صرة  التابع  واالقت�صادي،  املايل 

جهوده  وان�صّبت   ،1996 العام  يف  املالية، 

يف تلك الفرتة على حتديث وزارة املالية. 

وبني العامني 2004 و2005 فتح املعهد اأبوابه 

وموؤ�ص�صاتها  الدولة  اإدارات  باقي  اأم��ام 

ال��ع��ام��ة ب��ه��دف م�����ص��ارك��ة ك��ل من 

يتعاطى اإدارة املال العام معرفة التقنيات 

فاملعهد  املجال،  هذا  يف  اجلديدة  والعلوم 

العام  املال  اإدارة  على  تدريب  مركز  هو 

لبناء القدرات الوطنية.

فليحان  با�صل  معهد  بني  التعاون  بداأ  متى   •
واجلي�ش؟ وكيف؟

ال�صرارة االأوىل  العام 2006 انطلقت  - يف 

عندما  اجلي�س  وموؤ�ص�صة  املعهد  ب��ني 

جهازها  يف  موظفني  املعهد  ا�صتقبل 

االإداري، من �صباط واأفراد، بهدف تطوير 

يف  االأوىل  للمرة  �صاركوا  وقد  قدراتهم. 

ال�صبحة.  وكّرت  العامة،  املوازنة  اإعداد 

بني  وّقعت  التي  التعاون  اتفاقية  واأت��ت 

الطرفني هذا العام، وبعد ع�صر �صنوات من 

العمل امل�صرتك، لت�صيف بعًدا تخ�ص�صًيا 

بتاأ�صي�س  امل�صرتكة  الرغبة  د  ولتج�صّ

التوا�صل  اآليات  وبتعزيز  دائمة  �صراكة 

وتبادل اخلربات يف املجاالت العلمية التي 

الفريقني  اأحد  فيها  ميلك  اأن  ميكن 

املعرفة واالخت�صا�س واخلربة.

التعاون بني اجلهتني؟ • عالم يقوم 
املوؤ�ص�صة  ف���اإن  م��ع��ل��وم،  ه��و  كما   -

معاهد  من  العديد  لديها  الع�صكرية 

االأ�صا�صية  املواد  من  يعترب  الذي  التدريب 

فقد  هنا  م��ن  الع�صكرية.  احل��ي��اة  يف 

من  الكثري  اجلي�س  م��ن  اكت�صبنا 

التدريبية  امل���واد  حت�صري  يف  التقنيات 

تبادل  خ��الل  من  التدريب  تقييم  ويف 

اخل������ربات. وق���د ع��ق��د ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة 

ف��وؤاد  كلية  يف  اإن  ع��دة  اجتماعات 

�صهاب اأو يف معهد با�صل فليحان اأو مع 

التدريب.  يف  �صاركوا  اآخرين  �صركاء 

بني  تعاون  االجتماعات  هذه  عن  ونتج 

ال�صوؤون  ومديرية  فليحان  با�صل  معهد 

وتنفيذ  الإع��داد  اجلي�س،  يف  اجلغرافية 

يف  اًحا  م�صّ  80 حل��واىل  تدريبي  برنامج 

يبداأ يف مطلع  العقارية،  ال�صوؤون  مديرية 

الربامج  هذه  تكن  ومل  ني�صان.  �صهر 

لتتحقق لوال التعاون الكامل والتن�صيق 

اجلي�س،  يف  التعليم  مديرية  اأبدته  الذي 

اإمكاناته��ا  ك��ل  و�صع��ت  الت��ي 

الربام��ج  اإجن��اح  �صبي���ل  يف  وقدراته��ا 

امل�صرتك��ة. 

ثمار طيبة

اليوم؟ • ماذا حتقق لغاية 
ال�صنوات  خ��الل  املعهد  ا�صتقبل   -

عن�صر   200 من  اأك��ر  املا�صية  اخلم�س 

براجمه  يف  �صاركوا  وع�صكري  اإداري 

التدريبية العامة واملتخ�ص�صة يف موا�صيع 

�صملت تقنيات التحقيق، وعلم النف�س 

االأموال،  تبيي�س  ومكافحة  االإجرامي، 

واجلرائم املالية، ومتويل االإرهاب.

للجي�س  ك���ان  ذل���ك،  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

ال�صهادات  يف  فاعلة  م�صاركة  اللبناين 

التخ�ص�صية يف ال�صراء احلكومي وبرنامج 

ينّظمها  التي  ال�صراء  ا�صرتاتيجيات 

ال�صراء  معهد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  املعهد 

والتوريد يف بريطانيا )CIPS( حيث متّيز 

امل�صاركون يف امتحانات ال�صهادة. كما 

ا م�صاركة متوا�صلة  كانت للجي�س اأي�صً

تدريب  بتقنيات  متعلقة  موا�صيع  يف 

التدريب  ب��رام��ج  كهند�صة  الكبار، 

وتدريب املدّربني وغريها.

ويف العام 2008، وبناء على كتاب من 

تدريبية  دورات  اأقمنا  اجلي�س،  قيادة 

ملراقبة  امل�صرتكة  القوى  يف  للعاملني 

حلقة  نّظمنا  كما  احل���دود.  و�صبط 

تبيي�س  »ج��رمي��ة  بعنوان  متخ�ص�صة 

خالل  ب��االإره��اب«  وعالقتها  االأم���وال 

العام 2013.

من جهته، �صاهم معهد با�صل فليحان 

البحوث  الثالث ملركز  املوؤمتر  يف تنظيم 

اجلي�س  يف  اال�صرتاتيجية  وال��درا���ص��ات 

 :2013 العربي  »العامل  بعنوان  اللبناين 

االأمن  يف  التحديات  التغيري،  ديناميات 

بحًثا  وقّدم  ال�صيا�صية«  واالإدارة  واالقت�صاد 

من �صمن فعالياته.

 2014 العام  يف  امل�صرتك  العمل  تّوج  وقد 

يف  متخ�ص�س  برنامج  وتنفيذ  ب��اإع��داد 

اإدارة املال العام ملجموعة من 23 �صابًطا 

اإعداد:

جان دارك ابي ياغي
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يف  املتقّدمة  االإدارة  دورة  يتابعون  اإدارًي��ا 

واالأرك��ان.  للقيادة  �صهاب  فوؤاد  كلية 

تدريبية  موا�صيع  ع�صرة  الربنامج  تناول 

وتنفيذها،  املوازنة  اإعداد  حول  متحورت 

الرقابة  والر�صوم،  ال�صرائب  العام،  ال�صراء 

اإ�صافة  العمومية،  املحا�صبة  والتدقيق، 

ونظام  العمل  وقانون  التجارة  قانون  اإىل 

اأم��ا  االق��ت�����ص��ادي��ة.  والثقافة  املوظفني 

االإجناز االأهم بني اجلهتني فهو ال�صبكة 

الوطنية للتدريب.

• ما هي املبادئ امل�صرتكة بني اجلي�ش ومعهد 
با�صل فليحان؟

حر�صهما  املوؤ�ص�صتني  يجمع  م��ا   -

امل�صرتك على املبادئ والقيم التي توؤ�ص�س 

لبناء االأوطان. من هنا فاإّن اأوجه ال�صبه 

احلر�س  اخلدمة،  مفهوم  حول  تتمحور 

على نوعية العمل، تاأكيد �صرورة التعلم 

والتدريب كاأ�صا�س لبناء املوؤ�ص�صات، الثقة 

املتبادلة، وغريها من املوا�صيع. 

ال�صبكة الوطنية للتدريب

ال�صبكة الوطنية للتدريب؟ • ما هي 
- نتيجة الإدراك الفريقني �صرورة تو�صيع 

اجلهات  لت�صمل جميع  التعاون  مروحة 

الدولة  يف  القدرات  بناء  بعملية  املعنية 

لروؤية  مالمح  و�صع  اإىل  و�صواًل  اللبنانية 

ملعهدنا  ك��ان  وط��ن��ي��ة،  ا�صرتاتيجية 

وملديرية التعليم يف اجلي�س اللبناين، دور 

ال�صبكة  اإطالق  يف   2013 العام  تاأ�صي�صي 

الوطنية للتدريب.

تن�صيقي  جتّمع  ه��ي  ال�صبكة  ه��ذه 

املمار�صات  ولتحديث  اخل��ربات  لتبادل 

يت�صارك  جامعة  لغة  ولتعميم  احلالية 

يف  ال��ت��دري��ب  خ��دم��ات  م��ق��ّدم��و  فيها 

القطاع العام وطالبوها. ومن �صمن هذه 

�صهاب  فوؤاد  كلية  ا�صت�صافت  املبادرة، 

للقيادة واالأركان اجتماع عمل الأع�صاء 

»قيا�س  ح��ول  وور���ص��ة  اإ�صافة  ال�صبكة 

الكلية  خاللها  عر�صت  التدريب«  اأثر 

ومن  التدريب.  تقييم  يف  منهجيتها 

خالل هذه اخلطوة حققنا خرًقا كبرًيا 

على �صعيد كل املوؤ�ص�صات )عددها 22( 

التي ان�صمت اإىل ال�صبكة. 

االأداء  على  ال�صبكة  هذه  انعك�صت  كيف   •
العام؟

قبل  اأي  ال�صابقة  باملرحلة  مقارنة   -

ن االأداء العام  مرحلة التدريب، لقد حت�صّ

كل  من  الرغم  على  ملحوظ  ب�صكل 

�صلًبا يف بع�س  توؤثر  التي  االأخرى  العوامل 

االأحيان على هذا االأداء. والربهان على 

املوظفني  م��ن  الهائلة  االأع���داد  ذل��ك، 

ملتابعة  املعهد  اإىل  ياأتون  الذين  االإداريني 

دورات التدريب.

القدرة  فهو  اليوم  الكبري  التحدي  اأما 

اإىل  للو�صول  موؤ�ص�صة  اأي  اأداء  تغيري  على 

اأن  على  الت�صديد  مع  املن�صودة،  الغاية 

من  و�صيلة  واإن��ا  ترًفا،  لي�س  التدريب 

و�صائل االإدارة اجلّيدة والتطّور.

م�صاريع مقبلة

رون للم�صتقبل؟ • ماذا حت�صّ
- نحن ب�صدد التح�صري ملوا�صيع عديدة 

ومتنوعة منها حتديث املناق�صات حيث 

للجي�س دور كبري يف هذا املجال. ي�صاف 

اإىل ذلك، ال�صهادات التخ�ص�صية ب�صّقيها: 

اال�صرتاتيجي.  العام  وال�صراء  العام  ال�صراء 

على  ال�صهادات  ه��ذه  على  وللح�صول 

كاملة  دورة  ي��ت��اب��ع  اأن  امل�����ص��رتك 

عملية  ميار�صون  )للذين  متخ�ص�صة 

ال�صراء( من خم�صة اأيام اأو اأكر )ح�صب 

المتحان  بعدها  يخ�صع  ال��ربن��ام��ج(، 

ال�صهادة. كما اأن العمل �صيرتكز على 

الوطنية  ال�صبكة  تخ�س  التي  املوا�صيع 

الكفايات  معجم  لتحديد  للتدريب 

املالية  الربامج  وعلى  التدريب،  وبرامج 

العمومية  باملحا�صبة  تتعلق  ال��ت��ي 

نعتمد كثرًيا  ونحن  والتدقيق.  والرقابة 

املحررين  ق��درات  لتطوير  اجلي�س  على 

احني يف ما يتعلق بامل�صاحة. وامل�صّ

اأخرية؟ • هل من كلمة 
يعتز  املايل  فليحان  با�صل  معهد  اإن   -

فيه  وي�رى  اللبنان�ي  اجلي�س  مع  بتعاونه 

خطوة مميزة ونوعية ميكن ترجمتها 

على اأكر من �صعيد، وال �صيما يف ظل 

يف  العاملون  يواجهها  التي  التحديات 

الع�صكري  امل�صتويني  العامة على  االإدارة 

مبدى  بالفعل  فوجئنا  ول��ق��د  وامل���دين. 

على  اط��الع��ه  و�صعة  اجلي�س  انفتاح 

موا�صيع تت�صل بتقنيات التدريب، االأمر 

على  فقط  لي�س  كثرًيا  منه  اأفدنا  الذي 

وقد  كاأفراد.  ا  اأي�صً اإنا  املوؤ�ص�صة  �صعيد 

ثقافة  ثقافتني:  بني  امل��زج  اإىل  تو�صلنا 

بحجمها  كبرية  ع�صكرية  موؤ�ص�صة 

�صغي��رة  مدني��ة  موؤ�ص�ص��ة  وثقاف�ة 

بعددها.

وقبل اأن نختم املقابلة، اأوّد اأن اأ�صت�صهد 

عندما  اأوالدي  وب��ني  بيني  ي��ج��ري  مب��ا 

اأ�صاألهم عن مفهومهم للدولة  ونظرتهم 

يحت�وي  ال  قاطًعا  اجل��واب  فياأتي  اإليها 

اإذ يعتربون باأن  اأو مواربة،  اأي تاأويل  على 

الدولة  بذاتها  متثل  الع�صكرية  البذة 

بكاملها... 

دائًما  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  اأثبتت  لقد 

�صدقيتها و�صفافيتها يف طريقة تفاعلها 

ع�صنا  اأننا  ومبا  الوطنية.  الق�صايا  مع 

اإىل  اليوم  نتطّلع  فنحن  احل��رب،  فرتة 

اإال  نراهما  ال  اللذين  واال�صتقرار  االأم��ان 

من خالل املوؤ�ص�صة الع�صكري ة واأدائها. 
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بقلم:

جورج علم

وجهة نظر
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الباب الرتكي... واملفتاح االأوروبي

اإىل تركيا، هي التي تقرّر اليوم  �صّلم االحتاد االأوروبي مفتاح النازحني 

من ت�صتقبل، ومن متّرر، ومن متنع.

للحلف  العام  االأمني  ونفوذ:  باأ�ش  على  حار�صان  الباب  على  يقف 

االأطل�صي ين�ش �صتولتنربغ، الذي اأر�صل جمموعة من ال�صفن بقيادة اأملانية 

اإىل بحر اإيجه للم�صاعدة يف »مكافحة تهريب الب�صر«. ثم مفّو�ش الهجرة 

وال�صوؤون الداخلّية واملواطنة يف االحتاد االأوروبي دميرتي اأفراموبولو�ش، 

اآذار املا�صي بني االحتاد  اأبرم يف 18  الذي  املكّلف مبراقبة تنفيذ االتفاق 

وتركيا، يف بروك�صيل حتت عنوان: »اإقفال الباب«.

م�صمون االتفاق 

ين�ّس االتفاق على تدابري غري م�صبوقة 

جميع  »اإع��ادة  اأب��رزه��ا،  للجدل،  مثرية 

الوافدين اجلدد الذين ي�صلون اإىل اليونان 

اعتباًرا من 20 اآذار )املا�صي( اإىل تركيا، 

ويتّم »طرد  اللجوء«.  طالبي  فيهم  مبن 

ال�صرعيني  غ��ري  امل��ه��اج��ري��ن  جميع 

اإىل  تركيا  م��ن  ي�صلون  ال��ذي��ن  اجل��دد 

اآذار   20 م��ن  اع��ت��ب��اًرا  اليونانية،  اجل��زر 

اإىل  االإج��راء  هذا  ويهدف  تركيا«.  اإىل 

بحر  عرب  اخلطرية  للرحالت  حّد  و�صع 

مهّربي  عمل  نط  على  والق�صاء  اإيجه، 

املهاجرين.

اللجوء  طالبي  ط��رد  يكون  ال  وحتى 

خمالًفا للقانون الدويل، يوؤكد االتفاق اأن 

»درا�صة  مو�صع  �صيكون  جلوء  طلب  اأي 

يطرح  ما  اليونانية،  اجل��زر  يف  ف��ردّي��ة« 

مواجهته:  ال�صعب  من  ا  لوج�صتياًّ ا  حتدياًّ

»كل املهاجرين الذين ال يقدمون طلب 

ال  طلبهم  اأن  من  التثّبت  يتم  اأو  جلوء، 

قبوله،  ميكن  ال  اأو  اأ�صا�س،  اإىل  ي�صتند 

�صتتّم اإعادتهم اإىل تركيا«.

و�صيعترب االحتاد االأوروبي طرد املهاجرين 

اللجوء  طالبي  اأن  »ح��ي��ث  ��ا،  ق��ان��ون��ياًّ

�صيجدون يف تركيا احلماية الدولية التي 

يحتاجون اإليها«.

االتفاق  ويق�صي 

مب�صاعدة  وال��ي��ون��ان  تركيا  ب��ات��خ��اذ 

وموؤ�ص�صات  لالجئني  العليا  املفو�صّية 

التدابري  ووك��االت��ه،  االأوروب����ي  االحت���اد 

ال�صرورّية، مبا يف ذلك وجود عنا�صر اأتراك 

يونانينّي  وعنا�صر  اليونانية،  اجل��زر  يف 

وبينما  اآذار.   20 من  اعتباًرا  تركيا  يف 

»يتكّفل االحتاد االأوروبي بنفقات اإعادة 

وفق  يتّم  ال�صرعينّي«،  غري  املهاجرين 

من  يعاد  �صوري  كل  ا�صتبدال  االتفاق 

اآخر  ب�صوري  تركيا،  اإىل  اليونانية  اجلزر 

يعرب من تركيا اإىل هذا االحتاد، وتعطى 

يحاولوا  مل  الذين  للمهاجرين  االأولوية 

االحتاد  اإىل  �صرعّية  غري  ب�صورة  الو�صول 

الذين  ال�صوريني  اأن  يعني  ما  االأوروب���ي، 

اآخر  يف  �صيكونون  تركيا  اإىل  يعادون 

قائمة املر�صحني لدخول االحتاد.

وعود  على  املتحفظة  ال��دول  ولطماأنة 

الن�س  حدّد  الالجئني،  ال�صتقبال  جديدة 

�صياق  يف  منهم،  األًفا   72 ق��دره  »�صقًفا 

االأوروبي،  االحتاد  دول  قطعتها  التزامات 

غري اأنها مل تطّبق بعد«.

و»اإذا ما قارب عدد الذين �صيتم اإبعادهم 

هذا ال�صقف، عندها ين�س االتفاق على 

اأما يف حال تخّطى عدد  مراجعة االآلية. 

املبعدين هذا الرقم فيتم وقف االآلية«.

مكا�صب!

عليها  ح�صلت  التي  املكا�صب  من 

اأنقرة، »ت�صريع خريطة الطريق« لل�صماح 

اإىل  الدخول  تاأ�صريات  باإعطاء مواطنيها 

اأق�صاها  مهلة  يف  ال�»�صنغن«  منطقة 

نهاية حزيران 2016.

ا�صتيفاء  اأنقرة  على  �صيتحتم  اأنه  غري 

وهذا  االتفاق،  ن�ّس  يف  املطروحة  املعايري 

على  الدبلوما�صيني  بع�س  حمل  م��ا 

ذلك،  حتقيق  اإمكان  يف  الت�صكيك 

هدفا  تبقى  حزيران  مهلة  فاإن  وبالتايل 

معلًنا طموًحا، لكنها لي�صت وعًدا.

مبوجب  االأوروب�����ي  االحت����اد  ويتعهد 

االتفاق، بت�صريع ت�صديد امل�صاعدة املالية 

�صبق  التي  يورو،  مليارات  بثالثة  املقّدرة 

ووعد تركيا بها من اأجل حت�صني ظروف 

معي�صة ال�7.2 مليون الجىء ت�صت�صيفهم. 

وحني ت�صبح هذه املوارد على و�صك النفاذ، 

متويال  �صيح�صد  االأوروب���ي  االحت��اد  ف��اإن 

بحلول  يورو  مليارات  ثالثة  قدره  ا  اإ�صافياًّ
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يف  االلتزامات  بع�س  تركيا 

�صان ا�صتخدام املبلغ.

»ب�صر« مقابل الدوالر

بالطبع، مل ميّر االتفاق من 

دون �صدى، كان الفاتيكان 

ت�صّدى  املعرت�صني،  طليعة  يف 

وال�صجاع  اجل���ريء  البابا  ل��ه 

رف�س  مبا�صرة.  غ��ري  ب�صورة  فرن�صي�س 

املعادلة القائلة: »ب�صر مقابل الدوالر...«، 

فهو ي�صّدد على احرتام كرامة االإن�صان، 

ا حتويله اإىل  �صمن االأ�صرة الب�صرّية، راف�صً

�صلعة يف �صوق العر�س والطلب، مت�صائاًل 

على  القائمة  الفل�صفة  هذه  مغزى  عن 

م�صالح  لتحقيق  والتنكيل  التدمري 

زائفة؟!. 

البابا  زار  ال��ت��وّج��ه،  ل��ه��ذا  وت��اأك��ي��ًدا 

مع  مت�صامًنا  اليونانية،  لي�صبو�س  جزيرة 

اإىل اجلزر للعبور  الالجئني الذين تدفقوا 

االأوروب���ي.  االحت��اد  يف  الغربية  ال��دول  اإىل 

الطائرة  منت  على  لل�صحافينّي  و�صّرح 

قبيل و�صوله اإىل اليونان، باأن هذه الرحلة 

خمتلفة عن بقّية الرحالت الأنها رحلة 

ي�صوبها احلزن.

كارثة  اأك���رب  »���ص��ن��واج��ه  واأ����ص���اف: 

الثاني��ة«،  العاملي��ة  اإن�صانّية منذ احلرب 

وال  يعان��ون  »كثريي��ن  اأن  اإىل  م�صرًيا 

يعرف��ون اأي��ن يذهب��ون بع��د اأن ا�صط��روا 

اإل��ى الف��رار«.

البعد  اإىل  �صحافّية  تقارير  واأ���ص��ارت 

ال�صيا�صي للزيارة والذي ينطوي على انتقاد 

ب�»الالمباالة يف  البابا  و�صفه  اأن  �صبق  ما 

العامل الغربي جتاه ق�صايا الالجئني«.

ب��ط��ري��رك  ي���راف���ق���ه  ال���ب���اب���ا  وزار 

ورئي�س  االأول  برتلماو�س  الق�صطنطينّية 

ع�صر،  الثاين  هريوتيمو�س  اأثينا  اأ�صاقفة 

اآالف  ثالثة  يعي�س  حيث  موريا  خميم 

وق��ال: »جئت  �صيئة،  ظ��روف  الج��ىء يف 

واأ�صتمع  معكم،  اأكون  حتى  هنا  اإىل 

اإىل معاناتكم، واأطالب العامل باأن يويل 

هذه االأزمة االإن�صانية اخلطرية اهتماًما، 

واأمتنى اأن يجد لها حاّل«.

 وحّث »جميع اإخوتنا واأخواتنا يف هذه 

بروح  للم�صاعدة  يهّبوا  اأن  على  القارة 

الت�صامن واالحرتام للكرامة الب�صرّية«، 

االأوروبي  التوجه  مبطنة  بطريقة  منتقًدا 

الإبعاد الالجئني واملهاجرين الذين قدموا 

اإىل اجلزيرة اليونانية، بعد دخول االتفاق 

االأوروبي – الرتكي حّيز التنفيذ.

كما دعا مع بطريرك الق�صطنطينّية، 

موّقع  بيان  يف  اأثينا  اأ�صاقفة  ورئي�س 

»العامل اإىل التحلي بال�صجاعة، ملواجهة 

للمهاجرين،  الكبرية  االإن�صانية  االأزمة 

واإن�صانية  دبلوما�صية  مبادرات  بتقدمي 

يف  قة  من�صّ جهود  خالل  ومن  وخريية، 

ال�صرق االأو�صط اأو اأوروبا«.

ب�»املقربة«  اإي��ج��ه  بحر  البابا  وو���ص��ف 

اأثناء  حتفهم  الكثريون  لقي  اأن  بعد 

اإىل  الرتكية  ال�صواحل  من  رحلتهم 

اجلزر اليونانّية.

امل�صلحة... ثّم الكرامة

دونالد  االأوروب���ي  املجل�س  رئي�س  اأن  اإاّل 

»اإن  ق��ال:  خمتلًفا،  راأًي���ا  ق��ّدم  تو�صك، 

باالهتمام،  ج��دي��ر  االإن�����ص��اين  ال��و���ص��ع 

ا�صتعداد  على  ول�صنا  ر،  نق�صّ مل  ولكننا 

لتحويل دولنا اإىل كمبات؟!«... 

ذراع��ي��ه��ا،  فتحت  »اأوروب����ا  واأ���ص��اف: 

اأ�صبحت  املراحل،  مرحلة من  لكن يف 

قوافل  من  فو�صوّية،  الجتياحات  هدًفا 

تغزو  الب�صر  م��ن 

وتدخل  �صواطئنا، 

ع��ل��ي��ن��ا ع���ن���وة، 

جن�صيات  وم���ن 

خم�����ت�����ل�����ف�����ة، 

متعددة،  وثقافات 

وت���ل���ت���ق���ي حت��ت 

راي���ة االع��ت��ب��ارات 

االإن�صانّية؟!«.

ب���ال���ت���اأك���ي���د 

يف  اأوروب��ا  اأ�صبحت 

مواجهة غزو ثقايف، واقت�صادي، واأمني... 

اال�صتقرار  على  وا�صًحا  خلاًل  انعك�س 

االجتماعي واملعي�صي واالأمني فيها...

»اإعتبارات  القول:  اإىل  تو�صك  وينتهي   

حدود  �صمن  نعم!..لكن  اإن�صانّية... 

القدرة على االحتمال؟!«.

لالجئني  االأعلى  املفّو�س  اأعرب  بدوره، 

عن  غراندي  فيليبو  املتحدة،  االأمم  لدى 

االحتاد  بني  االتفاق  من  ال�صديد  قلقه 

االأوروبي واأنقرة حول اأزمة الالجئني. واأعلن 

اأمام الربملان االأوروبي يف �صرتا�صبورغ قلقه 

اأ�صخا�س  اإع��ادة  ي�صمل  ترتيب  اأي  »اإزاء 

من دولة اإىل اأخرى ب�صكل ع�صوائي، وال 

حماية  �صمانات  حول  تفا�صيل  يعطي 

الالجئني مبوجب القانون الدويل«.

و�صّرح املدير االإقليمي للمفو�صّية العليا 

فن�صنت  اأوروب����ا،  يف  الالجئني  حلقوق 

كوت�صيتيل الإذاعة �صوي�صرّية، قائاًل: »اإن 

االتفاق ال يحمي اأبناء بع�س اجلن�صيات، 

م�صرًيا اإىل اأن ن�صب موافقة تركيا على 

اأفغان�صتان،  م��ن  الالجئني  ا�صتقبال 

وتقت�صر  للغاية،  متدنّية  واإيران  والعراق، 

على نحو 3 يف املئة؟!«.

اإعادة االأ�صخا�س الذين  اأن  كما اعترب 

تثري  تركيا،  يف  احلماية  لهم  تتوافر  ال 

عدًدا من امل�صاكل يف ما يتعّلق بالقانون 

»اأمتنى  وقال:  االأوروب��ي.  والقانون  الدويل، 

ال�صمانات  م��ن  معنّي  ع��دد  يو�صع  اأن 

النظر يف طلبات  يت�صّنى  االإ�صافّية حتى 

تتم  الذين  باالأ�صخا�س  اخلا�صة  اللجوء 

اإعادتهم اإىل تركيا«.

وجهة نظر
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... وعرف احلبيب مكانه فتدلل!

الرتكي  الرئي�س  املواقف  هذه  حملت 

ت�صعيد  على  اأردوغ����ان  الطّيب  رج��ب 

احلبيب  »ع��رف  موقع  م��ن  اللهجة، 

مكانه فتدّلل«، فحّذر دول االحتاد معلنا 

اأن بالده »لن تطّبق االتفاق، اإذا مل يف 

االحتاد االأوروبي بالتزاماته«.

عن اأي التزامات 

يتحدث اأردوغان؟

التي  املالية  بامل�صاعدات  ذّك��ر  لقد 

قررتها بروك�صيل )6 مليارات يورو على 

يف  التاأ�صريات  باإلغاء  والوعد  دفعتني(، 

املواطنون  يتمّكن  كي  املقبل  حزيران 

�صينغن،  منطقة  دخ��ول  من  االأت���راك 

هو  ت�صعيده،  من  املحوري  الهدف  اأن  اإاّل 

وتي��رة  لت�صري��ع  االأوروبيني  ال�صغط عل��ى 

لع�صوي��ة  اأنق��رة  ان�صم��ام  حم��ادث��ات 

االحت��اد.

حّد  اإىل  ا  تعجيزياًّ يعترب  املطلب  ه��ذا 

االن�صمام،  م�صاألة  اأن  ذل��ك  ك��ب��ري، 

لت�صبح  االأول،  املربع  اإىل  تركيا  تعيد 

الإم��الءات  والرا�صخة  امل�صتهدفة،  هي 

االحتاد، واأولها الوقوف على خاطر قرب�س 

من  ال�صمايل  اجل��زء  واإع���ادة  اليونانية، 

الرتكّية  القوات  حتتله  وال��ذي  اجلزيرة 

واإنهاء  القرب�صّية،  ال�صيادة  كنف  اإىل 

وعن  الدولّية،  القنوات  عرب  امل�صاألة  هذه 

»يتكرر  ال  االأم��ن، حتى  طريق جمل�س 

ال��ظ��روف  �صنحت  كلما  ال�صيناريو« 

للقيام مبغامرات جديدة. 

باإعادة  اأنقرة  االأوروبي  املفاو�س  وعد  لقد 

منطلقات  من  ان�صمامها  ملف  فتح 

ولكن  وتعاطًفا،  تفّهًما  اأكر  جديدة 

اأجندة  هناك  اأن  بعد  الوا�صح  من  لي�س 

زمنّية، اأو مواعيد ملزمة؟!.

التحرّر من االبتزاز

ي�صيد  الرتكي  االإع��الم  ك��ان  وفيما 

بروك�صيل  ال�صفقة، كانت   – باالتفاق 

جور  م��ن  »للفرار  خم��ارج  ع��ن  تبحث 

م�صاعفة  يف  التمادي  قبل  ال�صلطان« 

فلجاأت  طلباته،  من  واالإكثار  �صروطه، 

االآتي:  اإىل خّطة مثّلثة االأ�صلع، قوامها 

املجاورة  امل�صيفة  الدول  يف  النزوح  تثبيت 

للتدقيق  بالب��وارج  واال�صتعان��ة  ل�صوري��ا، 

لبح��ر  العاب��رة  »القواف��ل«  هوّي��ة  يف 

ت�صوي��ة  يف  اأكث��ر  واالنخ��راط  اإيج��ه، 

يف  االأزم��ات  و�صائ��ر  �صوري��ا،  يف  االأزم��ة 

املنطق��ة.

وزيرة  زيارة  اليافطة  هذه  حتت  وتندرج 

فيديركا  االأوروب����ي  االحت���اد  خ��ارج��ّي��ة 

االأم��ني  وتباًعا  ب��ريوت،  اإىل  موغرييني 

ب��ان ك��ي م��ون،  املتحدة  ل��الأمم  ال��ع��ام 

فيليب  املتحدة  اململكة  خارجية  ووزير 

فرن�صوا  الفرن�صي  والرئي�س  ه��ام��ون��د، 

امل�صرتك فينح�صر  القا�صم  اأما  هوالند... 

ب���زي���ارات خم��ي��م��ات ال���ن���زوح، واإق��ن��اع 

الالزمة  الت�صهيالت  بتقدمي  امل�صوؤولني 

مالّية«  »�صالل  بتقدمي  الوعود  مقابل 

»م�صاعدات...  عنوان  حتت  منا�صبة، 

مقابل خدمات؟!« لتثبيت النزوح، و�صّل 

حركة »زوارق املوت؟!«.

اإاّل اأن املعيب واخلطري يف اآن، هو اأن الدول 

الغربّية املهتّمة مبلف النزوح، قد و�صعت 

بني  ما  متتد  امل�صاعدات  لتقدمي  برامج 

10 اإىل 15 �صنة؟!... وهذا يعني اأن احللول 

امل�صتقبل  يف  وال  املنظور،  املدى  يف  لي�صت 

القريب، اأو املتو�صط، ولذلك ال عودة قريبة 

وحتى  االآن  ومن  ديارهم.  اإىل  للنازحني 

نعرفه  الذي  لبنان  يكون  �صنة،   15 اأو   10

ال��دمي��وغ��رايف،  التغيري  بفعل  تغرّي  ق��د 

وحتّول من وطن خا�س باأهله، اإىل وطن 

اللجوء؟!...

النزوح م�صتمر

وو�صط زحمة املعارك اجلانبية التي تدار 

حول »االتفاق – ال�صفقة« ما بني االحتاد 

االإن�صانّية،  وتداعياته  واأنقرة،  االأوروب��ي، 

واالقت�صادّية،  واالأخالقّية،  والثقافّية، 

عن  ال�صادرة  التقارير  ت�صري  واالأم��ن��ّي��ة، 

ة،  املخت�صّ الدولّية   – االأوروب��ّي��ة  اجلهات 

االآن  ا حتى  ن�صبياًّ تركيا جنحت  اأن  اإىل 

تريد،  من  لتمرّر  »املفتاح«  ا�صتخدام  يف 

يزال  ال  النزف  اأن  اإاّل  ت�صاء،  من  ومتنع 

 20 بني  ما  اإيجه  بحر  عرب  فقد  م�صتمًرا. 

و15  بالتنفيذ(  البدء  )تاريخ  املن�صرم  اآذار 

ني�صان، نحو 26 األف نازح، غرق منهم 137 

ا لالآلّية  ا، وهذا رقم ي�صّكل حتدياًّ �صخ�صً

املعتمدة يف تنفيذ ما مّت التوافق عليه يف 

18 اآذار املا�صي، يف بروك�صيل، عندما �صّلم 

رئي�س املجل���س االأوروب��ي دونال��د تو�ص��ك، 

رئي���س الوزراء الرتكي اأحمد داود اوغلو، 

الن�صخة الر�صمّية لالتفاق، خماطًب��ا اأي��اه 

ب�ص��وت جه��وري: »ه��ذا ه��و املفت��اح... 

اأقفل��وا الب��اب جي��ًدا؟!«...
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بني بالد الثورة وبالد العّم �صام

الواليات املتحدة عالقاتها بكوبا يف مطلع  قطعت 

�صتينيات القرن الع�صرين، وفر�صت حظًرا على التجارة 

معها، وكان ذلك عقب قيام الثورة الكوبية وت�صّلم 

االحتاد  مع�صكر  يف  ووقوفه  ال�صلطة  كا�صرتو  فيدل 

ال�صوفياتي ال�صابق.

يف العام 2014 اأعلن الرئي�س اأوباما عن بداية خطوات 

جديدة نحو تطبيع العالقات الدبلوما�صية مع كوبا. 

ال�صرية  املفاو�صات  �صنة من  اأكر من  بعد  ذلك  وجاء 

�صارك  حيث  الفاتيكان  ويف  كندا  يف  اجلانبني  بني 

ا�صتاأنفت   2015 اآب  ويف  بنف�صه.  فرن�صي�س  البابا  فيها 

الكوبية  العا�صمة  يف  عملها  االأمريكية  ال�صفارة 

هافانا بعد �صهر واحد من ا�صتئناف ال�صفارة الكوبية 

عملها يف وا�صنطن.

وتت�صمن خطط التطبيع مراجعة الواليات املتحدة ت�صنيفها 

�صفر  على  القيود  وتخفيف  لالإرهاب،  راعية  كدولة  لكوبا 

املفرو�صة عليها،  املالية  القيود  وتخفي�س  اإليها،  االأمريكيني 

وتكثيف االت�صاالت بني البلدين، اإ�صافة اإىل جهود ت�صتهدف 

رفع احلظر التجاري.

اجلغرافيا وال�صكان واملوارد

�صمال  الواقعة  اجل��زر  من  اأرخبيل  عن  عبارة  هي  كوبا 

واأمريكا  ال�صمالية  اأمريكا  بني  ما  الفا�صل  الكاريبي  البحر 

اجلنوبية، عند التقاء خليج املك�صيك مع املحيط االأطل�صي. 

وحتيط  كوبا،  ا�صم  االأرخبيل  يف  الرئي�صة  اجلزيرة  حتمل 

االأ�صغر حجًما، وهي ت�صكل  اأربع جمموعات من اجلزر  بها 

نحو  االإجمالية  م�صاحتها  تبلغ  التي  كوبا  دولة  مبجموعها 

110.860 كم2، وعا�صمتها هافانا اأكرب مدنها.

اأح�صاءات  وفق  ن�صمة  11مليون  ال�  �صكان كوبا  يفوق عدد 

العامل(. وهم خليط  اإي - حقائق  اآي  متوز 2015 )كتاب �صي 

من االأعراق واالإتنيات ويتوزعون اليوم وفق ما ياأتي: 64.1 % من 

البي�س، 26.6% ميتيزو )خليط من البي�س وال�صود(، و9.3% من 

ال�صود. يعي�س نحو 77% من ال�صعب الكوبي يف املدن والباقي يف 

االأرياف. وتعترب الهجرة ال�صرية لل�صكان اإىل الواليات املتحدة، 

احلكم  ف��رتة  ط��وال  قائمة  كانت  التي  امل�صاكل  اإح��دى 

اال�صرتاكي ومازالت حتى اليوم.

على  اإنفاقها  حيث  من  العامل  يف  الثانية  الدولة  هي  كوبا 

اإعداد: د. اأحمد علو

عميد متقاعد
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اآذار  �صهر  من  الع�صرين  يف 

االأمريكي  الرئي�ش  قام  املا�صي 

تاريخية  بزيارة  اأوباما  باراك 

التي  االأوىل  وهي  كوبا،  اإىل 

اأمريكي  رئي�ش  بها  يقوم 

للجزيرة منذ العام 1928. وقد 

لعودة  ا  تتويجاً الزيارة  جاءت 

بني  الدبلوما�صية  العالقات 

ال�صتعادتها  ا  ورمزاً البلدين، 

بعد  واحل��ي��وي��ة،  ال���دفء 

خم�صة  لنحو  ا�صتمر  انقطاع 

خاللها  �صاد  ون�صف،  عقود 

العداء واخل�صومة والتوتر.

كوبا 

والواليات 

املتحدة 

االأمريكية

هل بداأت 

رحلة 

التغيري؟



 %13( ال��ت��ع��ل��ي��م 

م������ن ال����دخ����ل 

اأما   .%99.8 نحو  فيها  املتعلمني  ون�صبة  القومي(، 

اللغة الر�صمية يف البالد فهي االإ�صبانية. 

حيث  كوبا،  يف  املعدنية  امل��وارد  اأه��م  النيكل 

بعد  العامل  يف  احتياطي  اأكرب  ثاين  منه  متتلك 

العامل  يف  منتج  اأكرب  خام�س  ا  اأي�صً وهي  رو�صيا. 

التنقيب  حمالت  بّينت  وقد  املكرر.  للكوبالت 

مليار  و9.3  مليار   4.6 بني  ما  لديها  اأن  االأخ��رية 

برميل من النفط.

االقت�صاد

مبادئ  كبري  حد  اإىل  الكوبية  ال��دول��ة  تلتزم 

وتعود ملكية  اقت�صادها،  تنظيم  اال�صرتاكية يف 

العاملة  القوى  ترتكز  كما  للدولة،  االإنتاج  و�صائل  معظم 

االأخرية �صهدت  ال�صنوات  العام. لكن  القطاع  مبعظمها يف 

اجتاًها نحو املزيد من توفري فر�س العمل يف القطاع اخلا�س.

بعد انهيار االحتاد ال�صوفياتي، اتخذت كوبا تدابري حمدودة 

يف  احلاد  النق�س  ومواجهة  احلرة  ال�صوق  اقت�صاد  نحو  للتوجه 

�صملت  واخل��دم��ات.  اال�صتهالكية  وال�صلع  الغذائية  امل��واد 

ال�صناعات  ال�صماح بالعمل يف بع�س قطاعات  هذه اخلطوات 

القانونية  ال�صفة  واإ�صفاء  اخلفيفة،  التجزئة  وجتارة  التحويلية 

التجارية،  الدوالر االأمريكي يف جمال االأعمال  ا�صتخدام  على 

للمزارع  ف��ري��ًدا  نظاًما  ط��ورت  كما  ال�صياحة.  وت�صجيع 

للتعوي�س عن توقف الواردات الغذائية من االحتاد ال�صوفياتي.

التدابري  بع�س  ع��ن  ال��رتاج��ع  مّت  االأخ����رية،  ال�صنوات  يف 

االقت�صادية التي اتخذت يف الت�صعينيات. ويف العام 2004، اأبدى 

امل�صوؤولون الكوبيون دعمهم للعملة االأوروبية املوحدة )اليورو( 

لكونها نًدا عاملًيا للدوالر االأمريكي، الذي اأوقفت التعامل به 

يف املتاجر وال�صركات.

يف العام 2005، بلغت �صادرات كوبا 2.4 مليار دوالر اأمريكي، 

الت�صدير  جهات  اأما  دوالر.  مليار   6.9 وارداتها  كانت  بينما 

فهي: ال�صني 27.5% وكندا 26.9% وهولندا 11.1% واإ�صبانيا %4.7 

)كانت  ال�صكر  الرئي�صية  كوبا  �صادرات  وت�صمل   .)2007(

ح��اّد(،  ب�صكل  تراجع  منه  انتاجها  لكن  عاملًيا  االأوىل 

اإجمايل  من   %25 ونحو  العاملية،  ال�صوق  من   %6.4( والنيكل 

الفاخر(  )ال�صيجار  التبغ  وكذلك  الكوبية(،  ال�صادرات 

واالأ�صماك واملنتجات الطبية واحلم�صيات والقهوة.

اأما الواردات فت�صمل، املواد الغذائية واملالب�س واالآالت والوقود، 

وقد كان هوغو �صافيز رئي�س فنزويال ال�صابق يزّود كوبا نحو 

من   30.000 عمل  مقابل  يف  يومًيا،  النفظ  من  برميل   80.000

االأطباء واملر�صني واملدر�صني الكوبيني يف بالده.

القوات امل�صّلحة

االإحتاد  دعم  وبف�صل   ،1960 العام  يف  الكوبي  اجلي�س  تاأ�ص�س 

ال�صوفياتي، كان ثاين اأكرب قوة م�صلحة يف اأمريكا الالتينية 

بعد الربازيل )بني منت�صف ال�صبعينيات واأواخر الثمانينيات(. 

ولكن مع غياب هذا الدعم، خف�صت كوبا قواتها امل�صلحة 

من 235.000 جندي يف العام 1994 اإىل نحو 90.000 جندي فقط يف 

العام 2015، وتوّجهت نحو ال�صني لتحديث جتهيزات اجلي�س. 

عودة اإىل التاريخ

كوملبو�س  كري�صتوفر  و�صل  اال�صتك�صافية،  رحالته  خالل 

اإىل كوبا يف العام 1492، وقام ب�صمها اإىل اململكة االإ�صبانية. 

اأمريكا  يف  االإ�صبانية  امل�صتعمرات  متردت  قرون  خم�صة  بعد 

على  بقيت  التي  كوبا  اأّم��ا  ا�صتقاللها.  ونالت  الالتينية، 

القوى  �صّد  متّرًدا   1868 العام  يف  �صهدت  فقد  الإ�صبانيا،  والئها 

امل�صتعمرة، ما اأ�صفر عن �صراع طويل االأمد عرف با�صم حرب 

التي وعدت  زانخون  ال�صراع مبعاهدة  انتهى  الع�صر.  ال�صنوات 

اإ�صبانيا مبوجبها باملزيد من احلكم الذاتي لكوبا.

ذلك،  من  الرغم  وعلى  ال��رق،  نظام  األغي   ،1886 العام  يف 

الظلم  تعاين  كوبا،  يف  االأفريقي  االأ�صل  ذات  االأقلية  ظلت 

االجتماعي واالقت�صادي.

التي  الدعوات  جتددت  ع�صر،  التا�صع  القرن  ت�صعينيات  يف 

االإ�صبانية  القيود  من  اال�صتياء  ب�صبب  باال�صتقالل،  تنادي 

ل��الإدارة  املتزايد  وال��ع��داء  الكوبية،  التجارة  على  املفرو�صة 

االإ�صبانية ول�صيا�صتها القمعية ولعدم وفائها بتنفيذ بع�س بنود 

االإ�صالح االقت�صادي وفق معاهدة زانخون.

الثوري  احلزب  مارتي  خو�صيه  املن�صق  اأ�ص�س   ،1892 العام  ويف 

الكوبي يف منفاه يف نيويورك، وذلك بهدف حتقيق ا�صتقالل 

بالده. بعد ثالثة اأعوام بداأ القتال �صد اجلي�س االإ�صباين )�صباط 

درا�سات 

واأبحاث
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حا�صر  اإذ  القمع،  من  جديدة  بحملة  اإ�صبانيا  ورّدت   .)1895

�صكان  لكوبا  الع�صكري  احلاكم  فيلر  فالرييانو  اجلرنال 

اعتربت  )ريكون�صينرتادو�س(  خميمات  يف  الريفية  املناطق 

وقد  الع�صرين.  القرن  يف  االعتقال  ملع�صكرات  اأولًيا  نوذًجا 

لقي ما بني 200 اإىل 400 األف مدين كوبي حتفهم من اجلوع 

واملر�س فيها، وفق اإح�صاءات ال�صليب االأحمر.

االإ�صبانية يف  ال�صيا�صة  واأوروبا على  املتحدة  الواليات  احتجت 

اجلزيرة، وكان ما ح�صل دافًعا لدخولها احلرب �صد االإ�صبان.

احلرب االأمريكية االإ�صبانية

مني  االأمريكية  البارجة  و�صلت   1898 الثاين  كانون   25 يف 

اجلزيرة،  يف  مقيم  اأمريكي  ل�8000  احلماية  لتوفري  هافانا  اإىل 

�صباط   15 م�صاء  ويف  لهم.  تهديًدا  ذلك  يف  راأوا  االإ�صبان  لكن 

 260 مقتل  اأ�صفر عن  ما  امليناء،  يف  البارجة  تفجري  مّت   ،1898

ا من طاقمها. وحتت وطاأة غ�صب اجلماهري االأمريكية  �صخ�صً

اإىل  يدعو  قراًرا  االأمريكي  الكونغر�س  اأقّر  بالرد،  التي طالبت 

اإعالن  املتحدة  والواليات  اإ�صبانيا  فتبادلت كل من  التدخل، 

احلرب يف اأواخر ني�صان 1898. انتهت احلرب يف اآب من العام 

نف�صه ب�»معاهدة باري�س 1898« التي تنازلت اإ�صبانيا مبوجبها 

املتحدة  الواليات  مل�صلحة  وغوام  والفيليبني  بورتوريكو  عن 

تخلت  ا،  اأي�صً املعاهدة  هذه  ومبوجب  دوالر.  مليون   20 مقابل 

املتحدة  للواليات  الكاملة على كوبا  �صيادتها  اإ�صبانيا عن 

التي حتولت اإىل قوة عظمى.

 - االأمريكية  احلرب  يف  �صارك  الذي  روزفلت  ثيودور  انتخب 

ا  االإ�صبانية واملتعاطف مع حركة اال�صتقالل الكوبية، رئي�صً

املعاهدة  فاألغى   ،1901 العام  يف  االأمريكية  املتحدة  للواليات 

اأيار   20  ( املتحدة  الواليات  اال�صتقالل عن  ر�صمًيا  ومنح كوبا 

1902( حتت ا�صم جمهورية كوبا. منح د�صتور كوبا اجلديد، 

ذلك  يف  مبا  كوبا  يف  وا�صعة  �صالحيات  املتحدة  ال��والي��ات 

اخلارجية. ومبوجب  وعالقاتها  املالية  �صوؤونها  االإ�صراف على 

»خليج  قاعدة  املتحدة  الواليات  ا�صتاأجرت  »بالت«،  تعديل 

غوانتانامو« البحرية يف كوبا.

رئي�س لكوبا،  اأول  باملا  ا�صرتادا  انتخب توما�س  العام 1906  يف 

اأنه واجه مترًدا م�صلًحا من قبل قدامى املحاربني يف حرب  اإال 

اال�صتقالل الذين انت�صروا على القوات احلكومية، فتدخلت 

اإدوارد ماغون  ت�صارلز  وعّينت  واحتلت كوبا  املتحدة  الواليات 

عامني  بعد  الذاتي  احلكم  لها  اأعيد  التي  للبالد  حاكًما 

الواليات  ا، لكن  رئي�صً انتخب خو�صيه ميغيل غوميز  عندما 

املتحدة وا�صلت التدخل يف ال�صوؤون الكوبية.

تغيري  اإحداث  م�صّلحة هدفها  انتفا�صة  بداأت   1950 العام  يف 

وخالل  �صعبًيا،  تاأييًدا  االنتفا�صة  نالت  البالد.  يف  �صيا�صي 

املوؤيدين  من   80 حواىل  مع  كا�صرتو  فيدل  حاول   1956 العام 

للواليات  املوايل  باتي�صتا  الرئي�س  حكومة  على  التمّرد  له، 

املتحدة. وبحلول اأواخر العام 1958 تو�صعت االنتفا�صة ال�صعبّية، 

وت�صّلم  الدومينيكان،  جمهورية  اإىل  باتي�صتا  بفرار  وانتهت 

فيدل كا�صرتو ال�صلطة يف العام 1959.

اأر�صل  املا�صي،  القرن  من  والثمانينيات  ال�صبعينيات  خالل 

كا�صرتو ع�صرات االآالف من اجلنود مل�صاندة الثورات املدعومة 

من االحتاد ال�صوفياتي يف اأمريكا الو�صطى واجلنوبية واأفريقيا، 

ويف بع�س الدول العربية.

ا�صتمر حكم كا�صرتو يف كوبا طوال 50 �صنة، كان خاللها 

ال�صوفياتي.  لالحتاد  و�صديًقا  املتحدة  للواليات  عنيًدا  خ�صًما 

ويف 24 �صباط من العام 2008 تنازل عن احلكم ب�صبب املر�س 

وال�صيخوخة، الأخيه االأ�صغر ووزير الدفاع راوؤول كا�صرتو.

قاعدة غوانتانامو

ان�صاأت  االإ�صبانية )العام 1898(  خالل احلرب االأمريكية - 

�صرق  )جنوب  غوانتانامو  يف  بحرية  قاعدة  املتحدة  الواليات 

االأطل�صية  االإع�صارات  من  �صفنها  حلماية  كوبا(  جزيرة 

التي ت�صرب اجلزيرة يف ف�صل ال�صيف. يف العام 1903 ا�صتاأجرت 
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ر�صمي.  عقد  مبوجب  املوقع 

وحتّولت الق�صية اإىل نزاع بعد 

االأمريكيني  برحيل  كا�صرتو  ومطالبة  الكوبية  الثورة  قيام 

عن اجلزيرة، االأمر الذي مل يح�صل حتى اليوم.

تعترب قاعدة غونتانامو اأول قاعدة بحرية اأمريكية يف العامل 

خارج االأرا�صي االأمريكية، وتبلغ م�صاحتها نحو 116 كلم2. 

وقد �صيجت بنحو 55 األف لغم من اجلانب االأمريكي )يف العام 

باأجهزة  با�صتبدالها  كلينتون  االأمريكي  الرئي�س  اأمر   1996

ر�صد وا�صت�صعار(، كما اأقام الكوبيون من جهتهم ما عرف 

الرئي�س  الرّب الكوبي  Cactus Curtain بني  ال�صّبار«  ب�»�صتار 

والقاعدة االأمريكية، ملنع الكوبيني من الت�صلل والهروب اإىل 

ما  الباردة  احلرب  فرتة  يف  ذلك  وكان  االأمريكي.  املع�صكر 

»ال�صتار  وعلى غرار  واالإ�صرتاكي،  الراأ�صمايل  املع�صكرين  بني 

احلديدي« يف اأوروبا و»�صتار البامبو« بني ال�صني وبع�س دول �صرق 

م�صيق  يف  املتحدة  والواليات  رو�صيا  بني  اجلليد«  و»�صتار  اآ�صيا، 

بهرنغ.

املا�صي  القرن  ت�صعينيات  يف  غوانتانامو  مع�صكر  ا�صتخدم 

البحر  ج��زر  م��ن  لالجئني  وجت��ّم��ع  االإي���دز  ملر�صى  كمعزل 

اأقيم يف القاعدة �صجن  اأيلول 2001   11 الكاريبي. وبعد اأحداث 

اأمن  على  واالع��ت��داء  االإره���اب  بجرائم  املتهمني  الحتجاز 

الواليات املتحدة االأمريكية.

يف العام 2009 اأمر الرئي�س االأمريكي اأوباما باإغالق ال�صجن، 

موافقة  ع��دم  ب�صبب  ال��ي��وم  حتى  ينفذ  مل  االأم���ر  ول��ك��ن 

الكونغر�س االأمريكي على ذلك.

خليج اخلنازير واأزمة ال�صواريخ و»النم�ش«

قامت الواليات املتحدة بتدريب عنا�صر معار�صة لنظام فيديل 

عرفت  اجلزيرة  لغزو  ع�صكرية  بعملية  �صاركت  كا�صرتو 

العملية  لكن   ،)1961 ني�صان   17( اخلنازير«  خليج  ب�»غزو 

باءت بالف�صل.

االحت��اد  مع  وبالتعاون  كوبا  قامت  ذل��ك،  من  ع��ام  بعد 

النظام  مع  وثيقه  عالقات  تربطه  كانت  الذي  ال�صوفياتي 

فوق  ال�صوفياتية  النووية  لل�صواريخ  قواعد  ببناء  الكوبي، 

يف  االأمريكية  االرا�صي  اأ�صبحت  وبذلك  الكوبية،  االأرا�صي 

مرمى ال�صواريخ ال�صوفياتيه النووية.

كوبا  يف  لل�صواريخ  ال�صوفيات  لن�صر  االأ�صا�صي  الهدف  كان 

تركيا،  يف  لل�صواريخ  املتحدة  ال��والي��ات  ن�صر  على  ال��رد  هو 

يف  �صواري��خ  لن�صره��ا  باال�صافة  مو�صكو،  تهدد  كانت  والتي 

اإيطالي��ا، وبذل��ك ب��داأت اأزم��ة هددت العال��م بح��رب نووي��ة 

و�صيك��ة.

�صحب  على  �صوفياتي  ام��ريك��ي-  باتفاق  االأزم��ة  انتهت 

ال�صواريخ  �صحب  مقابل  كوبا  من  ال�صوفياتية  ال�صواريخ 

كوبا،  عن  البحري  احل�صار  ورف��ع  تركيا  من  االأمريكية 

وباإن�صاء خط نووي �صاخن بني وا�صنطن ومو�صكو.

مع حلول العام 1963، كانت كوبا تتجه نحو نظام �صيوعي 

الواليات  دف��ع  مما  ال�صوفياتي،  االحت��اد  غ��رار  على  كامل 

املتحدة اإىل فر�س حظر دبلوما�صي وجتاري �صامل عليها، واإىل 

عرفت  ا�صتخباراتية  عملية  خالل  من  نظامها  ا�صتهداف 

ب�»عملية النم�س«.

رحلة التغيري

يبدو اأن كوبا اليوم قد بداأت رحلة التغيري والعودة اإىل النظام 

االأفكار  عبء  من  التخفيف  ظل  يف  احلرة  وال�صوق  العاملي 

واملمار�صات اال�صرتاكية يف �صيا�صاتها الداخلية، واإطالق بع�س 

احلريات ال�صيا�صية واالإق�صادية والدينية تدريجًيا )بخا�صة بعد 

زيارة البابا يوحنا بول�س الثاين لها يف العام 1998(. وقد تكون 

تتويًجا  املا�صي،  اآذار  يف  لها  اأوباما  االأمريكي  الرئي�س  زي��ارة 

الواليات  العالقات مع  النطالق مرحلة جديدة خمتلفة من 

املتحدة االأمريكية والعامل.

املراجع: 

• www.bbc.com/arabic/.../160320_cuba_obama_

vi.
• https://arabic.rt.com/.../815672-زيارة-تاريخ..

• https://ar.wikipedia.org/.../خليج_غوانتانامو. 

• arabic.cnn.com/.../guantanamo-bay-naval-
station. 

• https://ar.wikipedia.org/wiki/ - كوبا.

درا�سات 

واأبحاث
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ثورة االت�صاالت

املنبثقة  اجلديدة  الآف��اق  هذه  اأتاحت 

نوًعا  واملعلومات  الت�صالت  ث��ورة  عن 

هو  التج�ص�س  اأنواع  من  وخطرًيا  جديًدا 

اأدرك��ت  ال��ذي  الإل��ك��روين  التج�ص�س 

اأهميته  ال��دول  من  كغريها  اإ�صرائيل 

اأثبتت  وقد  فيه.  للتفوق  جاهدة  و�صعت 

الحتالل  م�صروع  اأن  املا�صية  العقود 

فل�صطني  ي�صتهدف  ل  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

كّلها،  العربية  الأم���ة  ب��ل  وح��ده��ا، 

يف  امتدت  ولذلك  واأعراًفا،  وقيًما  وجوًدا 

ال�صنوات الأخرية اأذرع املوؤ�ص�صات الأمنية 

اإىل  التج�ص�صية  و�صبكاتها  الإ�صرائيلية 

ويف  ال��دول.  هذه  يف  ممكن  حد  اأق�صى 

هذا ال�صياق دفع الك�صف عن عمليات 

التن�صت الوا�صعة التي قامت بها وكالة 

حلفاء  على  الأمريكية  القومي  الأمن 

وكّتاًبا  معلقني  امل��ت��ح��دة،  ل��ل��ولي��ات 

على  الأ�صواء  ت�صليط  اإىل  اإ�صرائيليني، 

التي   »8200 »الوحدة  به  تقوم  الذي  الدور 

الأ�صا�صي،  الإ�صرائيلي  التن�صت  ذراع  تعّد 

وكانت  عميد.  برتبة  �صابط  ويقودها 

هذه الوحدة قد تاأ�ص�صت منذ عقود �صمن 

جهاز ال�صتخبارات الع�صكرية »اأمان«، 

ال�صتخبارية  الأجهزة  اأكرب  يعترب  الذي 

اأه��داف��ه��ا  م��ن  وك���ان  ال�صهيونية، 

ا�صتخبارية  روؤي��ة  تقدمي  يف  امل�صاهمة 

املعلومات  مع  تتكامل  اإلكرونية 

التي توفرها امل�صادر الب�صرية من العمالء 

على الأر�س. وتعتمد الوحدة على ثالثة 

وهي:  ال�صتخباري  العمل  من  اأ�صكال 

والت�صوي�س.  الت�صوير،  والتن�صت،  الر�صد 

الت�صال  اأجهزة  على  التن�صت  ويعترب 

املهمات  من  والال�صلكية  ال�صلكية 

الأر�صية  فالهواتف  للوحدة.  الأ�صا�صية 

يتم  الال�صلكي  واأج��ه��زة  وال��ن��ق��ال��ة، 

التن�صت عليها ب�صكل دائم.

اعرتا�ض املكاملات الهاتفية

الوحدة  هذه  اإجن��ازات  اأهم  من  كان 

التي حظيت بتغطية اإعالمية كبرية، 

بني  ج��رت  هاتفية  مكاملة  اع��را���س 

النا�صر  عبد  ج��م��ال  ال��راح��ل  الزعيم 

الراحل ح�صني بن طالل  الأردين  وامللك 

يف اأول اأيام حرب 1967. وكذلك اعرا�س 

مكاملة هاتفية جرت بني يا�صر عرفات 

وم�صلحني تابعني ملنظمة جبهة التحرير 

 1985 العام  يف  اختطفوا  الفل�صطينية 

اأكيلي لورو  الإيطالية  الركاب  �صفينة 

والأمر  املتو�صط.  مياه  يف  ابحارها  خالل 

اأداء مهماتها  الوحدة على  ي�صاعد  الذي 

يف  الفل�صطينية  ال�صاحة  يف  تام  ب�صكل 

هذا املجال، هو اأن ال�صلطات الإ�صرائيلية 

يف  الت�صالت  �صبكة  اأقامت  التي  هي 

ال�صفة الغربية وقطاع غزة، وبالتايل فاإن 

ترتبط  الفل�صطينية  الت�صالت  �صبكة 

الت�صالت  ب�صبكة  تلقائي  ب�صكل 

ال�صهيونية »بيزيك«. كما اأن �صبكة 

الوحيدة  الفل�صطيني  النقال  الهاتف 

العاملة يف الرا�صي الفل�صطينية واملعروفة 

على  ��ا  اأي�����صً تعتمد  »ج����وال«،  با�صم 

اإ�صرائيل يف الكثري من خدماتها، ف�صاًل 

�صبكة  مع  اتفاق  على  توقيعها  عن 

من  لالت�صالت.  الإ�صرائيلية  »اوراجن« 

 ،»8200 »ال��وح��دة  متلك  اأخ��رى  ناحية 

جت�ص�س  قاعدة  واأك��رب  اأه��م  النقب  يف 

التن�صت  باأعمال  تقوم  اإلكرونية، 

على البث الإذاعي واملكاملات الهاتفية 

قارات  يف  الإلكروين  والربيد  والفاك�س 

�صهولة.  بكل  واأوروب���ا،  واإفريقيا  اآ�صيا 

الإ�صرائيلي يف  الع�صكري  املعلق  ويوؤكد 

اأن  رابابورت  عمري  »معاريف«  �صحيفة 

الدور الذي تقوم به هذه الوحدة قد جعل 

جمال  يف  دولة  اأكرب  ثاين  اإ�صرائيل  من 

التن�صت يف العامل، بعد الوليات املتحدة.

التقنيات االإلكرتونية

الهائل  التقدم  اأن  الكاتب  يو�صح 

�صناعة  جمال  يف  اإ�صرائيل  حققته  الذي 

قد  املتقدمة  الإلكرونية  التقنيات 

وّظف ب�صكل كبري يف تطوير عمليات 

 »8200 »الوحدة  بها  تقوم  التي  التن�صت 

وتو�صيعها، م�صرًيا اإىل دور بارز ل�صركات 

باخراعات  رفدها  يف  اخلا�س  القطاع 

رابابورت  واأ�صار  التن�صتّية.  قدراتها  تعزز 

لهذه  التابعة  املتطورة  احلوا�صيب  اأن  اإىل 

ذات  الر�صائل  ر�صد  على  ق��ادرة  الوحدة 

القيمة ال�صتخباراتية من خالل معاجلة 

ماليني الت�صالت ومليارات الكلمات. 

اأعده  حتقيق  ك�صف  ذاته  ال�صياق  ويف 

ق�ضايا 

اإعداد: اإح�صان مرت�صى�إقليمية

باحث يف ال�س�ؤون الإ�سرائيلية

العدد 68371

لقد اأعادت ثورة املعلومات واالت�صاالت �صياغة عاملنا مبا يفرت�ض ت�صكيل عقلية جديدة للتعامل 

وال�صيا�صة  االقت�صاد  يف  احلياة:  اأوجه  جميع  يف  نوعًيا  تغرًيا  يعي�ض  فالعامل  امل�صتجد،  الواقع  مع 

جمال  يف  التكنولوجية  الثورة  زخم  فر�صها  التحوالت  وهذه  االجتماعية.  والعالقات  والثقافة 

اأن  ما  اأنه  والالفت  قرية �صغرية.  اإىل  العامل  كونًيا حّول  تتخذ طابًعا  التي  واالت�صاالت  املعلومات 

ولج تاريخ االإن�صانية االألفية اجلديدة حتى بداأ التداخل بني و�صائل االإعالم ياأخذ منحى مت�صارًعا، 

املرتامي  عاملنا  �صار  وقد  ان�صطارها.  يتوقف  ال  التي  املتعددة  الو�صائط  مرحلة  اإىل  ع�صرنا  وانتقل 

االأطراف مبثابة قرية ماألوفة، لكن يف الوقت نف�صه فتحت جبهات لل�صراع ال تقل خطورة عن 

اإنها تتفوق عليها يف معظم االأحيان، الأنها  ال�صراعات الع�صكرية واالقت�صادية والدبلوما�صية، بل 

مت�ّض كل هذه املجاالت، بعد اأن اأ�صبحت املعلومة وفاعلية االت�صال و�صعة قنوات املعرفة، اأ�صلحة 

جديدة ميكن اأن حت�صم النزاع مل�صلحة من يجيدها وي�صيطر عليها.

ا�صرائيل ثاين دولة 

يف التن�صت االإلكرتوين
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املعلق الع�صكري يواآف ليمور يف �صحيفة 

»اإ�صرائيل اليوم« النقاب عن اأن حتوًل قد 

اأن تفجرت  الوحدة منذ  طراأ على عمل 

واأ�صاف  العربي.  الربيع  �صمي  ما  ثورات 

باتت تهتم مبتابعة   »8200 »الوحدة  اأن 

مواقع التوا�صل الجتماعي التي يرتادها 

ال�صباب العربي ل �صيما في�صبوك وتوير، 

لبناء ت�صور ب�صاأن التحولت الجتماعية 

اأن  ميكن  التي  والثقافية  وال�صيا�صية 

تتعر�س  ل  حتى  العربي،  العامل  يف  تطراأ 

التي  للمفاجاأة  امل�صتقبل  يف  اإ�صرائيل 

العربية.  الثورات  تعر�صت لها مع تفجر 

ولفت ليمور اإىل اأن »الوحدة 8200« م�صوؤولة 

يف  الإلكرونية  احلرب  قيادة  عن  ا  اأي�صً

اجلي�س الإ�صرائيلي، عالوة على قيامها 

ال�صباط  اأن  كما  ت�صوير،  بعمليات 

يتولون  اإط��اره��ا  يف  العاملني  واجل��ن��ود 

القيام بعمليات ميدانية خالل احلروب 

والعمليات الع�صكرية. واأو�صح ليمور اأن 

الوحدة ت�صم بني �صفوفها �صباًطا وجنوًدا 

اأثناء  يف  امل�صاة  ق��وات  مبرافقة  يقومون 

حيث  واحلروب،  الع�صكرية  العمليات 

ال�صتخبارية  املعلومات  جمع  يتولون 

اأر�س املعركة. ليمور  التكتيكية من 

ا اإىل اأن الوحدة اأّدت دوًرا اأ�صا�صًيا  اأ�صار اأي�صً

امل�صروع  �صد  الإلكرونية  احل��رب  يف 

النووي الإيراين، واأ�صهمت يف تطوير فريو�س 

العام  يف  ا�صتهدف  الذي  »�صتوك�صنت«، 

2009 املنظومات املحو�صبة التي تتحكم 

عن  امل�صوؤولة  املركزية  الطرد  اأجهزة  يف 

النووية  املن�صاآت  يف  اليورانيوم  تخ�صيب 

ودلت  تعطيلها.  اإىل  اأدى  ما  الإيرانية، 

عنها  ك�صف  التي  اجل��دي��دة  الوثائق 

الإ�صرائيلي  الر�صمي  الأر�صيف  خم��زن 

حرب  على  عاًما  اأربعني  مرور  مبنا�صبة 

عما  م�صوؤولة  كانت  الوحدة  اأن   ،1973

والتي  اخلا�صة«،  ب�»الو�صائل  يعرف  بات 

وت�صوير  تن�صت  اأج��ه��زة  زرع  تت�صمن 

عمق  يف  حيوية  وم��راف��ق  مكاتب  يف 

التي  البلدان  ا  خ�صو�صً العربية،  البلدان 

اإ�صرائيل.  م��ع  ع��داء  حالة  يف  تكون 

و»الوحدة 8200« تعمل ب�صكل وثيق مع 

اخلا�صة  والعمليات  الغتيالت  وح��دة 

يف  نخبوية  الأك��ر  متكال«  »�صيريت 

كان  والتي  الإ�صرائيلية  الأركان  قيادة 

ورئي�س  باراك  اإيهود  قياداتها  اأبرز  من 

احلكومة احلايل نتنياهو.

الهواج�ض االإ�صرائيلية

وخوفها  وقلقها  اإ�صرائيل  هواج�س  اإن 

ال�صيا�صية  الدوائر  دفعت  وجودها  على 

ال��دوام  على  فيها  والفكرية  والأمنية 

الو�صائل،  مبختلف  الوجود،  هذا  لتاأمني 

املعلومات  اأبرزها حالًيا جمال  التي من 

يتعلق  وم��ا  الإل��ك��رون��ي��ات  و�صناعة 

اجل��وار.  دول  على  جت�ص�س  م��ن  بهما 

اإ�صرائيل  اأن  على  اخلرباء  معظم  ويتفق 

املنتجة  الدول  بني  متقدمة  مرتبة  حتتل 

واملعلوماتية،  الع�صكرية  للتقنيات 

لالأ�صباب  وذلك  منها  الأمنية  ا  وخ�صو�صً

الآتية:

ت���ق���ّدم  احل���ك���وم���ي:  ال����دع����م   -1

احلكومات الإ�صرائيلية املتعاقبة مبالغ 

التقني  التطوير  لعمليات  �صنوًيا  طائلة 

من   %3 وتخ�ص�س  املعلومات،  لقطاع 

ميزانيتها ال�صنوية، لالإنفاق على جمال 

تقنية املعلومات والبحث العلمي.

وجامعات  علمية  مراكز  وج��ود   -2

ومعاهد تقنية متخ�ص�صة يف املعلومات يف 

اإ�صرائيل تقوم بدور بارز يف رعاية الطاقات 

الب�صرية املتفوقة يف تقنية املعلومات.

3- تركيز القوات امل�صلحة الإ�صرائيلية 

من  لفائدتها  الأمنية  املعلومات  على 

حيث القيمة املعرفية يف حماية الدولة، 

توّفر  التي  املعلومات  تكنولوجيا  وعلى 

لها الأمن والتج�ص�س.

اإ�صرائيل،  اإىل  الكفاءات  هجرة   -4

فمن اأ�صباب التفوق الإ�صرائيلي يف جمال 

اأنها  واملعلومات،  الإلكروين  التج�ص�س 

املهاجرة  العلمية  بالكفاءات  تعنى 

ارتفاع  اإىل  الهجرة  اأدت هذه  وقد  اإليها. 

لت�صل  فيها،  واملهند�صني  العلماء  ن�صبة 

اأواخر الت�صعينيات اإىل رقم قيا�صي عاملًيا 

الف  لكل11  ا  مهند�صً اأو  عامًلا   135 هو 

تطوير  يف  بارز  دور  لهوؤلء  وكان  ن�صمة، 

ال�صناعة املعلوماتية.

لدعم  مبتكرة  خطط  اعتماد   -5

احتمالت  وتفادي  املعلوماتية  امل�صاريع 

من  كبري  ع��دد  وج��ود  ظل  يف  الف�صل، 

ال�صركات التي تعمل يف جتارة الإنرنت. 

اختار  العاملية،  الأ���ص��واق  اإىل  وللو�صول 

تقنية  يف  الإ�صرائيليون  املتخ�ص�صون 

مبتكًرا،  جت��ارًي��ا  اأ�صلوًبا  املعلومات 

ال�صوق  اإىل  ال�صغرية  �صركاتهم  لدفع 

العاملية، يعتمد على تكوين جتمعات 

التي  ال�صغرية،  ال�صركات  ك��ل  م��ن 

اأو م�صاريع معلوماتية  اأفكاًرا،  متتلك 

وم�صاركة  موا�صم حمددة،  مبتكرة، يف 

م�صركة  اأجنحة  يف  التجمعات  ه��ذه 

�صمن اأكرب املعار�س العاملية املتخ�ص�صة 

اأفكارها  لعر�س  املعلومات،  تقنيات  يف 

فكرة  وطرح  العاملية،  ال�صركات  على 

رعاية امل�صاريع اأو امل�صاركة يف متويلها. 

اإىل دخول معظم  الأ�صلوب  اأدى هذا  وقد 

�صوق  يف  العاملة  العاملية،  ال�صركات 

تقنية  جت��ارة  اإىل  املعلومات،  تقنية 

املعلومات الإ�صرائيلية، الأمر الذي ي�صهم 

اإ�صرائيل  اإىل  الطائلة  الأم��وال  جلب  يف 

جمال  يف  التفوق  من  مزيد  اإىل  ودفعها 

�صناعة املعلومات واآليات التج�ص�س.

ظل  يف  لإ�صرائيل  احلالية  ال�صيا�صة  اإن 

التمزق العربي وطموحها اإىل الطمئنان 

وم�صتقبلها  احلايل  واقعها  على  اأكر 

لال�صتمرار  تدفعها  عوامل  التو�صعي، 

ت�صتطيع  ما  بكل  وجودها  تاأمني  يف 

وا�صراتيجية  �صيا�صية  وو�صائل  طرق  من 

الطرق  هذه  مقدمة  ويف  وتكنولوجية. 

يتطور  ال���ذي  الإل���ك���روين  التج�ص�س 

حد  عند  �صيقف  اأنه  يبدو  ول  با�صتمرار 

معني، وهو �صيبقى يف املدى املنظور قاعدة 

انطالًقا  اإ�صرائيل  عليها  تقف  عامة 

ا�صتقرار  عدم  اأهمها،  مربرات  عدة  من 

املنطقة  يف  وال�صيا�صي  المني  الو�صع 

ورغبة اإ�صرائيل امللحة يف اأن تكون على 

يدور  ملا  ودائمة  متابعة مكثفة وحثيثة 

من حولها.







مفاهيم

اإعداد:

املفهوم اجلّدي الدكتور جورج �صبلي

للدميقراطية

 اأو مهارة التنّوع
نقل  اإىل  يهدف  �صيا�صًيا  اجتاًها  انطالقها  نقطة  الدميقراطية يف  كانت 

ال�صلطة �صيا�صًيا وقانونًيا من امَللك اإىل ال�صعب، اأي اإعطاء ال�صعب حق 

النظام  اختيار  ي�صمل  وهذا  مل�صتقبله.  النهائي  التقرير  �صلطة  ممار�صة 

املالئم، وتعيني �صكل احلكم الذي يجده اأهاًل لت�صريف �صوؤونه. من هنا 

حيث  الفردي  احلكم  اأو  الدكتاتورية  عن  كنظام  الدميقراطية  تختلف 

واالوليَغر�صي  االأر�صتقراطي  احلكم  وعن  واحد،  حاكم  يد  يف  ال�صلطة 

حيث ال�صلطة بيد فئة قليلة مهيمنة.

والدميقراطية تعني اأّن ال�صعب هو م�صدر ال�صلطات، فال تكون الهيئة 

يف  ال�صيا�صية  للُنَخب  احلّرة  االإرادة  ثمرة  كانت  اإذا  اإاّل  �صرعية  احلاكمة 

ال�صعب،  كل  لل�صعب،  هي  ال�صيادة  اإن  القول  ميكن  هنا  من  املجتمع. 

ولي�ض لفرد اأو لطبقة. وبالتايل كل القرارات ي�صّرعها ال�صعب، وتنبع من 

م�صلحته.

بحيث  والواجبات،  احلقوق  يف  املواطنني  بني  الدميقراطية  ت�صاوي 

ب�صبب  النا�ض  بني  الفوارق  فتنعدم  اجلميع،  على  املعادلة  هذه  تن�صحب 

النفوذ اأو الرثوة اأو املوقع االجتماعي.

وتدعو الدميقراطية اإىل الف�صل بني ال�صلطات، اال�صرتاعية والتنفيذية 

ال  حتى  والق�صائية، 

على  واحدة  تهيمن 

الظلم  في�صود  غريها 

كما  الف�صاد.  ويعّم 

االختيار  اأي  االنتخاب  مبداأ  هي  وا�صحة  اآلية  على  الدميقراطية  ترتكز 

اإلزامًيا  ا  ممرًّ احلّر  االنتخاب  ويكون  حرية.  بكّل  ال�صعب  ميار�صه  الذي 

ال�صعب  با�صم  القوانني  ّن  �صَ �صلطة  وحده  ميتلك  نيابي  جمل�ض  الإنتاج 

ومل�صلحته، م�صتظاًل الد�صتور. كما ميار�ض الربملان دوًرا رقابًيا ميّكنه من 

حما�صبة احلكومة وطرح الثقة بها عندما يجد ذلك منا�صًبا.

ي�صتحيل  بحيث  لها،  �صة  َماأ�صَ هي  اأو  احلرّية  تواأم  هي  والدميقراطية 

ا�صتباحة حقوق  اأبًدا  الواحدة من دون االأخرى. واحلرّية ال تعني  وجود 

اأي لي�صت يف حال من االأحوال مطلقة بل هي تقف عند حدود  الغري، 

حرية االآخرين. وممار�صة احلرّية تخ�صع ل�صوابط، فعلى الرغم من اأن 

النظام  واجب  هو  والتعبري،  الفكر  حرّية  راأ�صها  وعلى  احلرّيات،  ون  �صَ

اأن انفالت احلرّية من رابط القانون يوؤدي حكًما اإىل  الدميقراطي، غري 

الفو�صى.

ما الذي مينع حتقيق الدميقراطية؟

اإن���ط���الًق���ا م���ن ه����ذا ال��ت��و���ص��ي��ف 

للدميقراطية، تطرح الإ�صكالية الآتية: 

اأن يكون يف جمتمع ما  الذي مينع  ما 

حرّية وعدالة و�صالم وا�صتقرار؟ واملق�صود يف 

ل احلالة التغيريية لبلوغ  هذا املجال تو�صُّ

الأرقى والأف�صل.

ل �صك يف اأن اللبنانيني ي�صّكلون، يف 

ترف�س  جمموعة  الكيانية،  حيثّيتهم 

وقد  والإجبار،  والإخ�صاع  والقهر  اخلنوع 

تاريخهم.  ط��وال  عليه  هم  ما  اأثبتوا 

عن�صرّيني  متقوقعني  اأي�صًا  لي�صوا  وهم 

خ�ّس  م��ا  يف  قا�صرة  روؤي���ة  اأ���ص��ح��اب  اأو 

اأقرانهم  عن  يتمّيزون  فهم  حقوقهم، 

الوعي  بدينامّية  املحيط  الأوقيانو�س  يف 

لأه���داف  يوّظفونها  ال��ت��ي  ملقدراتهم 

ذاته  الوقت  يف  لكنهم  نبيلة.  وطنّية 

بحكم  الفردية  اأو  بالفرد  م�صكونون 

املوروث الطويل، لذلك اآمنوا باأن التغيري 

�صوف يقوده الأفراد، هوؤلء الذين ينتمون 

والغريّية  ال�صمول  ينق�صها  م�صاريع  اإىل 

يف بناٍء عنا�صر املجتمع وتر�صيٍخ عنا�صر 

امل�صاريع  هذه  تكن  مل  وتالًيا  الدولة. 

ظهور  اإىل  يقود  حراًكا  ت�صّكل  فعاًل، 

اإىل  وتقوده  الوطن  هموم  حتمل  حيثّية 

الدفاع  �صبيل  تنهج  كانت  بل  الأمام، 

دوائ��ر  وت�صّكل  اخلا�صة  الأه���داف  عن 

حماية للم�صالح ال�صّيقة.

الدميقراطية  يف  لي�صت  اإًذا  امل�صكلة 

كنظام، كما يحلو للبع�س تب�صيطها، 

بل هي تكمن يف »اللعب اجلماعي«، 

اأي الت�صال املبني على التفاهم والتناغم 

من  وذل��ك  الواحد.  املجتمع  اأف��راد  بني 

الفردية  النزعات  روا�صب  تنقية  خالل 

على  ال��ط��ري��ق  وق��ط��ع  وال�صخ�صانّية، 

اخلروج  وح��الت  الفو�صوية  الجتاهات 

اأن  م��ن  واخل���وف  ال��دول��ة.  مفهوم  ع��ن 

يلغي  اأن  ميكن  اجلماعي«  »اللعب 

حال التنوع، اأي احلرّية يف اتخاذ املوقف، 

هي  فالدميقراطية  م���ردود.  خ��وف  ه��و 

بالختالف  اأي احلق  الآخر،  والراأي  الراأي 

خالف،  اإىل  الختالف  ي��وؤّدي  اأّل  ب�صرط 

املختلفة  املتنّوعة  املواقف  ت�صّب  واأن 

م�صلحة  هي  وحيدة  غائية  يف  كلها 

�صوائب  الظاهرة  �صابت هذه  واإن  الوطن. 

والتوعية،  التوجيه  يف  فلنق�ٍس  عندنا، 

من  �صل�صلة  لي�س  والتنّوع  الربية.  ويف 

الجتهاد  اإبداع يف  ما هو  بقدر  املتاعب 

ل اإىل ابتكار امل�صَرك  اأو احتمالية التو�صّ

على  اإيجاًبا  ينعك�س  ما  املتجان�س، 

والتفكك.  دوع  ال�صّ متنع  حالة  اإنتاج 

والتنوع هو مفتاح للتوّقع، اأي لوجهات 

نظر جديدة ت�صهم يف اإيجاد حلول ناجعة 

ملا نتخّبط به من م�صكالت، ول �صيما 

ال�صيا�صية منها.

هي  احل��ق��ي��ق��ّي��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اإن 

اللذين  والعقل  الإرادة  على  يقوم  م��ا 

اأّن  هي  واحلقيقة  احلقيقة.  اإىل  يقودان 

هو  لل�صعب  بال�صعب  ال�صعب  حكم 

ذلك  ع��دا  وم��ا  الوحيدة،  الدميقراطية 

العدد 72371



ملفهوم  وت�صييع  تزييف 

وبالبتعاد  الدميقراطية. 

عن هذا املنحى، ترتكب 

الدميقراطية  مم��ار���ص��ة 

اأو حتّولها  هز عليها،  اأخطاء مميتة جتجُ

اإىل دميقراطية مثقوبة.

اخلالف واالختالف

ل بّد من حتديد مو�صوعي للكلمتني 

مت�صابهتني  الظاهر  يف  تبدوان  اللتني 

لكنهما  والخ����ت����الف(،  )اخل����الف 

الثانية، بحيث ل  الواحدة عن  بعيدتان 

يف  لكننا  بينهما.  قرابة  عالقة  توجد 

ا�صتخدامهما جنعلهما نّدين عن ق�صد 

اأن  للواحدة  اأو عن غري ق�صد، فيمكن 

حتَلّ مكان الأخرى وتنوب عنها، وهنا 

معناه  اخل��الف  اإّن  املغالطة.  تكمن 

ال�صراع وال�صجار واخل�صومة واملنازعة، اأما 

وعدم  والتنّوع  التباين  فهو  الختالف 

التطابق.

ي�صود  ثقافة  على  جمتمعنا  ن�صاأ  لقد 

الاّلوعي  يف  خ  تر�صّ ال��ذي  اخل��الف  فيها 

رافقت  ظروف  ب�صبب  وذلك  اجلماعي، 

داخل  الثقافة  هذه  وبداأت  الن�صاأة.  هذه 

 – الأب  يفر�س  حيث  نف�صها  الأ���ص��رة 

راأ�س العائلة - راأيه على اجلميع ويّتخذ 

يتبّنون  الآخرين  ويجعل  وحده،  قراراته 

هذه القرارات من دون مناق�صة، خوًفا اأو 

احراًما. ثم انت�صرت العدوى يف املجتمع 

راأيه  يفر�س  منا  الواحد  ف��راح  عموًما، 

على الغري وكاأّنه يحاول اأن يجعل النا�س 

دون  من  ب�صكله،  ا�صكالهم  يبّدلون 

د الآراء م�صتحيل وكاأن  اأن َتوحُّ اأن يعي 

هم »بروتوتيبًيا« يف قالب  النا�س جرى �صبُّ

واحد.

طاولت  يتجزاأ،  ل  كّل  املجتمع  ولأّن 

ال�صيا�صية،  احلركة  ا  اأي�صً الثقافة  هذه 

ال�صيا�صة،  ورجال  النظام  م�صتويي  على 

الكبرية  الن�صبة  )وتالًيا  البع�س  فاعترب 

ال�صيا�صي  الزعيم  كالم  املواطنني(  من 

وحقيقة  طلًقا  مجُ وحًقا  نزًل  مجُ اأو  ا  مقد�صً

اإط��الًق��ا  ي��ج��وز  ل  اأن���ه  مبعنى  ن��اج��زة، 

عليه.  مالحظة  اأّي  اإب��داء  اأو  مناق�صته 

وبدًل من اأن توؤّثر الزعامات على �صلوك 

ق جهودهم لتحقيق اأهداف  النا�س وتن�صّ

الأحادية،  الزعامات  �صاهمت  وطنية، 

للراأي  قائدة  نف�صها  تعترب  كانت  التي 

ثقافة  تر�صيخ  يف  م��ن��ازع،  دون  م��ن 

خها يف  ور�صّ فتبّناها جمتمعنا  اخلالف، 

�صكاًل  الختالف  بالتايل  ورف�س  ذهنه 

القّيمون  راح  ه��ذا،  وعلى  وم�صموًنا. 

والديكتاتورية  ال�صمولية  الأنظمة  على 

خ�صوع  هي  مركزّية  نقطة  ي�صتغّلون 

َكّر�س، فتعّر�صوا ملَن  النا�س لهم كحّق مجُ

فحكموا  راأيهم،  عليهم  وخالف  جتّراأ 

باإعدامهم اأو �صجنهم يف اأح�صن الأحوال. 

وتوارثناه  ال��راأي  فر�س  منحى  متادى  وقد 

جياًل بعد جيل، ف�صاع هذا اخللل املر�س 

حتى األفناه واأ�صبح جزًءا من فولكلورنا 

ذواتنا  يف  فاإننا  امل�صكلة  اأما  ال�صيا�صي، 

نعرف الداء ونرف�س العالج.

النا�س حالة حتمّية،  الختالف يف  اإّن 

واح��د  من���وذج  على  يجُخلقوا  مل  فهم 

هو  اإن�صان  فكل  متفاوتون،  لكنهم 

من���وذج خ��ا���س يف ف��ك��ره. ومّل���ا ك��ان 

حقوق  م��ن  ح��ًق��ا  ال����راأي  ع��ن  التعبري 

والقوانني  بالد�صتور  وم�صاًنا  الإن�����ص��ان 

الختالف  كان  ومّلا  الدولية،  وال�صرعة 

اأ�صبح  الراأي ظاهرة فكرّية متقّدمة،  يف 

ثقافة  على  املواطن  تربية  ال�صروري  من 

بل الراأي الآخر. اإن ثقافة  الختالف ليتقَّ

وجهة  ك��ل  اح���رام  تعني  الخ��ت��الف 

نظر اأو موقف اأو راأي مهما كان خمالًفا 

لآرائنا، اأو هي اعراف بالراأي الآخر وباأّن 

اجلميع �صوا�صية يف حرّية الفكر واملعتقد 

والقناعات. اإن ثقافة الختالف تعار�س 

متار�صها  التي  والإق�صاء  الإلغاء  ثقافة 

اأن  تعترب  التي  ه��ذه  اخلائفة  الأنظمة 

يجب  عدو  هو  ال��راأي  يخالفها  َمن  كل 

هذه  الإق�صاء  فثقافة  وبالتايل  اإزال��ت��ه. 

�صرائح  ذا  مناِفًقا  ن�صيًجا  ق�صًرا  اأنتجت 

اأي  اأمل يف  متحّجرة، ومعها ينعدم كل 

فاقًدا  املجتمع  يجعل  ما  تطور ح�صاري، 

روح املبادرة والنتاج الفكري.

َقَدر  وهي  الدميقراطية،  بديهيات  من 

الليبريالية  اإىل  يتوق  �صعب  لأي  حمتوم 

واحلرّية، اأن نح�صن الختالف واأن نتخلى 

عن الأفكار امل�صبقة واملواقف اجلامدة، 

الآراء  يف  تعار�س  كل  ب��اأّن  نقتنع  واأن 

اإذ  اإيجابي  اأمر  هو غنى، وباأن التنّوع هو 

ينري جوانب عديدة يف الفكرة الواحدة. 

من هنا فاإن املطلوب، وباإحلاح، تن�صئة 

والنقا�س  الختالف  ثقافة  على  النا�س 

وال��راأي  ب��ال��راأي  تعرف  �صليمة  بيئة  يف 

وجودّية  �صّنة  الختالف  وتعترب  الآخ��ر، 

فتغدو  الب�صري.  الكائن  طبيعة  وم��ن 

ميزة احرام الراأي الآخر واحدة من القيم 

الفكري  التطور  التي تكّون متطلبات 

واحل�صاري لأي جمتمع اإن�صاين.

اأف��رز  ق��د  املجتمعات  بع�س  واق��ع  اإّن 

تلقينيني  �صلطويني  لل�صيا�صة  متعاطني 

منخف�صي امل�صتوى على �صعيد تقّبل الراأي 

الآخر، ميار�صون �صيا�صة الفر�س الفوقّية، 

التفكري  �صالمة  اإىل  يفتقرون  وبهذا 

ولأن  املرفو�صة.  بالرنج�صية  ويّت�صفون 

فمن  الواقع،  هذا  اأمام  ينحنون  النا�س 

الطبيعي اأن ي�صبح املجتمع »مت�صرنًقا« 

ال�صيا�صّيني،  اآراء  قمقم  يف  حم��ج��وًزا 

ي�صتعيدها عن غري وعي، ويدافع عنها 

فاإن  لذلك،  املكتوب.  اللوح  وكاأنها 

حاًل  ي�صّكل  الختالف  ثقافة  تعميم 

ل بديل منه ي�صعى اإىل تعرية اخللفيات، 

عنوانها  دميقراطية  حيثية  بناء  واإىل 

ال��راأي الآخ��ر هو  ال��راأي الآخ��ر. فاحرام 

موقف �صجاع و�صرورة لتمتني امل�صاركة، 

الأولوية يف  الذي له  وهو حال ن�صوج للدور 

على  يقوم  فالتقّدم  املجتمع،  حتديث 

الت�صاركية والتفاعل بني املختلفات.

ح�صارية  ظ��اه��رة  الآراء  ت��ع��ّددي��ة  اإن 

اإىل  ال�صلطوية  جت��اوز  تعني  اإيجابية 

الدميقراطية. لذلك، علينا جعل ثقافة 

وتعميم  مكت�صبة،  مهارة  الختالف 

العملية،  باملمار�صة  الآخر  تقّبل  فكرة 

واإعطاء الراأي الآخر امل�صاحة نف�صها التي 

ينتج  املتباينة  الأفكار  فتالقي  لراأينا، 

دائًما اإثراء ان�صانًيا ووطنًيا.
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حتت 

اإعداد:�ل�ضوء

العميد جهاد احل�صن

وحّل  احلروب  لتجّنب  الدوؤوب  الدولية  املوؤ�ص�صات  �صعي  من  الرغم  على 

امل�صاكل العاملية �صلمًيا، تزداد قدرة احلكومات على تعبئة �صعوبها للحرب، 

كما تزداد وب�صكل م�صتمر تكنولوجيا العنف اجلماعي، فتبدو احلروب وكاأّنها 

تن�صب  وملاذا  كذلك؟  فعاًل  هي  فهل  االإن�صاين.  للمجتمع  مالزمة  ظاهرة 

احلروب؟ واإذا اأدركنا اأ�صبابها هل نكون يف و�صع اأف�صل للحيلولة دون وقوعها؟

يف اأ�صباب احلروب ودوافعها

ما هي احلرب؟

من  �صكل  اأي  اإىل  النظر  ميكن  ل 

باعتباره  اجلماعي  العنف  اأ���ص��ك��ال 

�صنجر  ديفيد  وقد عّرف كل من  حرًبا. 

بني  �صراع  باأنها  احلرب  �صمول  وملفني 

على  واح��دة  دول��ة  منهما  كل  طرفني، 

الأقل، ويتجاوز عدد القتلى الناجم عنه 

الألف �صخ�س.

ملن القرار؟

احلروب  اأ�صباب  فاإن  الآراء،  بع�س  وفق 

تعود اإىل طبيعة الإن�صان بوجه عام، واإىل 

وعلى  خا�س.  ب�صكل  معّينني  اأ�صخا�س 

هذا الأ�صا�س ي�صار اإىل العدوان كخا�صية 

خا�صية  كونه  م��ن  اأك�ث��ر  ف��ردي��ة 

ب�صّناع  يتعلق  وهو  �صاملة،  جماعية 

القدرة  بزمام  الذي��ن مي�صك��ون  الق��رار 

على الختيار بني احلرب وال�صالم.

ال��دول، وهذه  اإجماًل بني  تقع احلروب 

اأو  عدوانية  ك��دول  ت�صّنف  قد  الأخ��رية 

اخل�صائ���س  اإل��ى  ا  قيا�صً عدوانية  غري 

لزعمائها.  وال�صيكولوجية  ال�صخ�صية 

لكن ما تقّدم ل يعني اأن الرئي�س هو من 

يظل  فهو  ال�صلم.  اأو  احلرب  قرار  ي�صنع 

ا  خ�صو�صً القرار،  هذا  �صّناع  من  واح��ًدا 

احلزبية  التعددية  ت�صودها  التي  الدول  يف 

وال�صيا�صية، والتي غالًبا ما تتبنى احللول 

بحكم  �صيا�صية  حلول  وه��ي  الو�صط، 

طبيعتها.

�صنع  يكون  اأن  ي�صتبعد  ل  ذلك،  مع 

القرار عملية �صخ�صية فردية اأكر منها 

جماعية. ول �صك يف اأن لِ�صمات الزعيم 

بو�صعنا  مثاًل  اأهميتها.  ال�صيكولوجية 

يراأ�صها  التي  املجموعات  اأن  التاأكيد 

روؤ�صاء تنفيذيون ا�صتبداديون ومت�صلطون، 

ال�صيا�صة  لجتاهات  اهتماًما  تعري  لن 

فاإن  اأخ��رى،  جهة  ومن  البريوقراطية. 

ل  زعماء  يتزعمها  التي  املجموعات 

اإىل  الأقرب  هي  ومنفتحون،  �صلطويون، 

اتباع عمليات �صيا�صية ت�صاورية.

ما دور طبيعة الدولة؟

العالقات  خ��رباء  م��ن  العديد  ي��رّك��ز 

باعتبارها  الدولة  طبيعة  على  الدولية 

ه��وؤلء  ويعترب  للحرب،  الأول  امل��ح��ّرك 

والتكوين  ال�صخ�صية  اخ��ت��الف  اأن 

عدمية  م�صاألة  للزعماء  ال�صيكولوجي 

�صفات  اأن  اإىل  بالنظر  ن�صبًيا،  الأهمية 

القرار  الدولة هي التي متلي على �صناع 

طريقة الت�صرف.

ومن بني اأكر الأفكار اإثارة لالهتمام 

يف اأبحاث احلرب، العتقاد بعدم امل�صاواة 

بني الدول يف امليل للعنف. فبع�س الأمم 

لتباع  غريها  من  ا�صتعداًدا  اأكر  تبدو 

كل  ا�صتنتج  وق��د  ال��ع��دواين،  ال�صلوك 

من  �صمول  وملفني  �صنجر  ديفي��د  من 

التا�ص��ع  الق��رنني  حل��روب  درا�صتهما 

احلروب  معظم  »اأن  والع�صرين،  ع�ص��ر 

املتالحقة كانت من �صنع فئة �صغرية 

من الأمم«، فما الذي يجعل بع�س الدول 

اأكر مياًل للحرب من الدول الأخرى؟

الدميقراطية واال�صتبداد

فئتني:  اإىل  ال��دول  تق�صم  نظرية  ثمة 

�صّريرة.  عدوانية  ودول  وم�صاملة  خرّية  دول 

وال�صائع هو الزعم باأن الدول الدميقراطية 

الدول  تت�صم  بينما  امل�صاملة،  ال��دول  هي 

النظرية  هذه  بالعدوانية.  ال�صتبدادية 

الب�صرية  اأن  تعترب  وهي  ا،  اأ�صا�صً ليربالية 

م�صاملة، واأن الرغبة يف ال�صالم تنعك�س 

يف �صيا�صات احلكومات وبخا�صة عندما 

فاحلكومات  بالدميقراطية،  تت�صف 

امل�صاملني.  مواطنيها  الدميقراطية متّثل 

يف املقابل فاإّن رجال ال�صلطة يف البلدان 

ب��الإرادة  يتقّيدون  ل  الدميقراطية  غري 

وعلى  الد�صتورية.  بالقيود  ول  ال�صعبية 

باأّن  القول  ترجيح  الأ�صا�س ميكن  هذا 

هم  الأوتوقراطية  احلكومات  زعماء 

هناك  فهل  احل��روب،  ي�صعلون  الذين 

دليل يثبت �صحة هذه النظرية؟

ل  تو�صّ قام بها،  التي  الأبحاث  بنتيجة 

يف  »درا���ص��ة  كتابه  يف  راي��ت  كوين�س 

قد  الدميقراطيات  اأن  اإىل  احل���رب«، 

احل��رب،  يف  ق�صوى  درج��ة  اإىل  ت��وّرط��ت 

علًما اأن ذلك ل يرجع فقط اإىل كونها 

�صد  نف�صها  عن  الدفاع  على  اأرغمت 

هجوم الآخرين.

اإىل  و�صمول  �صنجر  من  كل  ل  وتو�صّ

نتائج مماثل��ة يف درا�صتهما التي �صملت 
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احلروب بني 1861 و1965، اإذ اكت�صفا عدم 

الدميقراطية  ال��دول  بني  اختالف  وجود 

ناحي��ة  من  ل  الالدميقراطية،  وال��دول 

ناحية  من  ول  احل��رب  ف��ي  ال�صت��راك 

العمل على اإ�صعالها. وقد ات�صح لهما اأن 

ا�صتعمال  يف  تورطت  الدميقراطية  الدول 

القوة مثل الدول الالدميقراطية.

بني  الرتباط  وهن  لنا  يتبني  وهكذا 

نوعية النظام ال�صيا�صي الذي تتبعه الدولة 

وبني نزوعها اإىل احلرب.

النظام االقت�صادي

جون  الربيطاين  القت�صادي  وجد  لقد 

هوب�صون وهو من املوؤمنني بالدميقراطية، 

نف�صه م�صطًرا للحديث عن �صبب توّرط 

ا بلده –  البلدان الدميقراطية – خ�صو�صً

يف الإمربيالية، املتمثلة بالتو�صع العدواين 

راأيه،  ووفق  اإن�صاء م�صتعمرات.  اإىل  �صعًيا 

امل�صكلة غري موجودة يف طبيعة النظام 

طبيعة  يف  قائمة  ولكّنها  ال�صيا�صي 

النظام القت�صادي.

راأي  وبح�صب  الإمربيالية،  جاءت  لقد 

هوب�صون، نتيجة الأعرا�س غري ال�صحية 

واملزمنة التي عانتها البلدان الراأ�صمالية 

مقابل  الإن���ت���اج  يف  الإف�����راط  ب�صبب 

والك�صاد  ال�صتهالك  م�صتوى  انخفا�س 

للراأ�صمالية  بد  ل  كان  لذلك  املو�صمي. 

اخلارجية  الأ�صواق  على  العتماد  من 

الأجنبية لبيع فائ�س اإنتاجها، وذلك يف 

الأجنبية  الأرا�صي  على  ال�صيطرة  موازاة 

ل�صتمرار  ال�صرورية  اخل��ام  امل��واد  لتاأمني 

اإنتاج م�صانعها.

الإمربيالية  ال�صيا�صة  اأن  هوب�صون  ويرى 

كانت وب�صكل رئي�س م�صدر نفع لقلة 

والنافذة  مالًيا  القوية  اجلماعات  من 

واأ�صحاب  امل�صّدرين  كبار  من  �صيا�صًيا 

اإنهم  ال�صالح.  وجّت��ار  الدولية  امل�صارف 

اأولئك الذين و�صفهم الرئي�س الأمريكي 

موت  من  �صنة  ع�صرين  بعد  اأيزنهاور، 

هوب�صون، باأنهم رابطة امل�صتفيدين من 

هوؤلء  متّكن  وقد  احلربية.  ال�صناعات 

�صيا�صة  اتباع  اإىل  من دفع احلكومات 

ا�صتعمارية لتحقيق م�صاحلهم اخلا�صة.

بني الراأ�صمالية واالأمربيالية

لل�صيطرة  الراأ�صمالية  البلدان  تتناف�س 

على الأ�صواق واملواد اخلام وم�صادر العمالة 

الربية  الع�صكرية  والقواعد  الرخي�صة 

القت�صادي  ال�صراع  ف��ي��وؤدي  والبحرية، 

ال�صراع  وق���وع  اإىل  امل��ط��اف  نهاية  يف 

الأوىل  العاملية  واحل���رب  الع�صكري. 

اأملانيا  فنهو�س  ذلك.  على  وا�صح  مثال 

اأ�صواق  و�صعيها للح�صول على  ال�صناعية 

اإىل ت�صادمها مع  اأدى  عاملية ملنتجاتها، 

مثل  الأخرى  الراأ�صمالية  الأوروبية  الدول 

الدول  اأن  هل  ولكن  وبريطانيا.  فرن�صا 

التي تتبع �صيا�صة اإمربيالية عدوانية هي 

فقط دول راأ�صمالية؟

�صرًطا  الراأ�صمالية  لي�صت  احلقيقة،  يف 

�صرورًيا لالإمربيالية. فالدول ال�صراكية 

�صهد  وقد  عدوانية.  ميوًل  ا  اأي�صً اأظهرت 

الحت��اد  غ��زو  الع�صرين  القرن  منت�صف 

حالًيا(  )رو���ص��ي��ا  ال�صابق  ال�صوفياتي 

واملجر   ،)1939( وفنلندا  البلطيق  بلدان 

ال�صابقة  وت�صيكو�صلوفاكيا   )1956(

وهاجمت   .)1979( واأفغان�صتان   )1968(

 )1962( والهند   )1956( التيبت  ال�صني 

وفييتنام )1990( كما هاجمت فييتنام 

�صراًعا   61 بني  ومن   .)1975( كمبوديا 

العامني 1945  الواقعة بني  الفرة  دولًيا يف 

و1967، �صاركت الأنظمة ال�صراكية يف 

15 �صراًعا، اأي ما ن�صبته 25 باملئة تقريًبا، 

تتبع  التي  ال��دول  اأن  من  الرغم  على 

هي  ال�صراكية  القت�صادية  الأنظمة 

فقط 15 باملئة من جممل دول العامل.

قوة الدولة كمعيار ل�صن احلروب

ثمة وجهة نظر طاملا رددها الواقعيون، 

القوية  الكبرية  ال���دول  اأّن  وم��ف��اده��ا 

)بغ�س النظر عن اأنظمتها ال�صيا�صية اأو 

القت�صادية( متيل اإىل �صّن احلروب اأكر 

مقدرتها  اإىل  نظًرا  ال�صغرية،  الدول  من 

الأكر  ولكونها  الن�صر،  حتقيق  على 

ا للتورط يف امل�صائل الدولية، ب�صبب  تعّر�صً

م�صاحلها وحتالفاتها والتزاماتها.

التي  الأدل��ة  من  كبري  مقدار  وهناك 

فلقد  الفكرة.  ه��ذه  تاأييد  اإىل  تن�زع 

معر�س  يف  و���ص��م��ول  �صنجر  اكت�صف 

اأّن  و1965،   1815 بني  احلروب  درا�صتهما 

الأك��ر  هي  والأق���وى،  الأك��رب  البلدان 

مياًل للحرب. ذلك اأن ت�صعني باملائة من 

اأ�صابت  الفرة  تلك  يف  املعارك  خ�صائر 

ورو�صيا  وفرن�صا  بريطانيا  مثل  بلداًنا 

واإيطاليا  واأملانيا  واإ�صبانيا  وتركيا وال�صني 

واليابان  الأمريكية  املتحدة  والوليات 

والنم�صا واملجر، والتي دارت فيها معارك 

ا�صتمرت معظم �صنوات احلرب.

برمير،  �صتيورات  اكت�صف  كذلك 

ات��خ��ذت �صكاًل  ق��وي��ة  وج���ود ع��الق��ة 

التورط  وبني  القوة  درجة  بني  م�صتقيًما 

ذات  ال���دول  ت��وّرط��ت  فلقد  احل���رب.  يف 

الإمكانات الأكرب يف غالبية احلروب، 

وكانت لها املبادرة يف اإ�صعال عدد منها 

يفوق العدد الذي اأ�صعلته الدول الأقل قوة.

تبديل امل�صار

الثمن  وبعد  الكربى،  ال��دول  اأن  يبدو 

الهائل الذي دفعته خالل احلرب العاملية 

مليون  خم�صني  م��ن  )اأك���ر  الثانية 

جديًدا.  م�صاًرا  �صلكت  قد  �صحية(، 

احلرب،  يف  التورط  �صديدة  تزال  ما  فهي 

بينها  ما  يف  تتواجه  ما  ن��ادًرا  لكنها 

حرًبا   18 اأ�صل  فمن  مبا�صر.  ب�صكل 

وقعت بني 1945 و1980، مل تتورط غري دولة 

واحدة )كوريا( يف حرب تواجهت فيها 

القوى الكربى.

الكربى  القوية  ال��دول  فا�صراتيجية 

احلالية، وكما اأثبتت درا�صة احلروب يف 

الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  ما  مرحلة 

ما  يف  الت�صادم  جتّنب  مبداأ  على  تقوم 

بينها، لكنها ت�صتبيح كلها القوانني 

وتتمتع  ال�صغرى،  ال��دول  و�صيادة  الدولية 

عن  دف��اًع��ا  املطلقة  التدخل  بحرية 

العاملي،  ونفوذها  القت�صادية  م�صاحلها 

مت�صّلحة بحق الفيتو الذي تتمتع به يف 

جمل�س الأمن الدويل.
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مبداأ توليد الطاقة الذاتية يف 

امل�صاعد احلديثة

ملعرفة كيفية توليد الطاقة 

احلديث،  امل�صعد  يف  الذاتية 

حركة  مبداأ  معرفة  علينا 

ينقل  اأك���ان  ���ص��واء  امل�صعد 

ك��ان  اأو  ك��ام��ل��ة  ح��م��ول��ة 

فارًغا.

فارًغا،  امل�صعد  �صعود  خالل 

املقابل  »الثّقال«  وزن  يكون 

وزنها،  من  اأك��رب  للحافلة 

للم�صعد  ميكن  وب��ال��ت��ايل 

مبجرد  ���ص��ع��وًدا  ينتقل  اأن 

من  املحّرك  »كولييه«  حّل 

هذا  ت�صغيل  اإىل  احلاجة  دون 

الأخري.

وخ������الل ن������زول امل�����ص��ع��د 

يكون  ك��ام��ل��ة،  بحمولة 

اأثقل من وزن  وزن »احلافلة« 

»الثّقال« املقابل لها، وبالتايل 

ينتقل  اأن  للم�صعد  ميكن 

»كولييه«  حّل  مبجرد  نزوًل 

املحرك، ومن دون ت�صغيله.

ميكن  احل��ال��ت��ني  يف  اإًذا 

ال�صتفادة من احلركة الذاتية 

للم�صعد، عرب تركيب جهاز 

 Regenerative Drive
احلركية  الطاقة  لتحويل 

اإىل   Potential Energy
طاقة كهربائية، ونقلها اإىل 

لال�صتفادة  العامة  ال�صبكة 

داخ��ل  تخزينها  اأو  منها، 

رك���ائ���م ل���ص��ت��خ��دام��ه��������ا 

لحًق��ا.

فوائد امل�صاعد احلديثة

التقنيات  وج����ود  ي���وؤم���ن 

امل�صعد  يف  واملتطورة  احلديثة 

ال��ك��ه��رب��ائ�����ي احل���دي���ث 

عدي��دة،  وفوائ��د  مم��ي��زات 

اأهمه��ا:

• التوفري يف الطاقة الكهربائية:
الطاقة  يف  ال��ت��وف��ري  ي�صل 

امل�صعد  يف  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

احلديث اإىل حواىل 70% مقارنة 

ال��ه��ي��درول��ي��ك��ي،  بامل�صعد 

بامل�صعد  م��ق��ارن��ة   %30 واإىل 

وه��ذه  ال��ع��ادي،  الكهربائي 

اأهمية  ذات  تعترب  الن�صبة 

ك��ون��ه��ا ت��خ��ف�����س ف��ات��ورة 

ال�صغط  وتقّلل  الكهرباء، 

الكهربائية  ال�صبكة  على 

التابع  امل��ول��د  وعلى  العامة 

للمبنى ب�صكل خا�س.

العداد  على  امل�صعد  ت�صغيل   •
املنزيل:

ال��ت��ي��ار  يف  ال���ت���وف���ري  م���ع 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي واإم���ك���ان 

لتخزين  رك��ائ��م  ا�صتخدام 

للم�صعد،  ال��ذات��ي��ة  الطاقة 

ت�صغيل  املمكن  من  اأ�صبح 

امل�����ص��ع��د ع��رب رب��ط��ه ب��ع��داد 

الكهربائية  فالطاقة  املنزل. 

امل�صعد  اإليها  يحتاج  التي 

تقدر بحواىل 500 واط فقط، اأي 

التي  الطاقة  اأقل بكثري من 

اأو  املياه،  �صخان  اإليها  يحتاج 

امل�صعد  اأن  يعني  ما  املكواة. 

ي�صبح مثل اأي اأداة كهربائية 

ميزة  وه��ذه  ع��ادي��ة،  منزلية 

هامة توّفر �صراء عداد خا�س، 

بالإ�صافة اإىل التوفري يف قيمة 

الفاتورة الكهربائية.

انقطاع  عند  امل�صعد  ت�صغيل   •
التيار الكهربائي:

ي������وؤدي ان���ق���ط���اع ال��ت��ي��ار 

الكهربائي اإىل توّقف امل�صعد 

لفرات  منه  ال�صتفادة  وعدم 

غري  امل�صكلة  هذه  طويلة، 

امل�صعد  يتوافر  حيث  موجودة 

فهو  احل��دي��ث،  الكهربائي 

ط��اق��ة  اإىل  ب��ح��اج��ة  ل��ي�����س 

ف�صاًل  كبرية،  كهربائية 

يف  املخزنة  الطاقة  اأن  ع��ن 

الركائم تتيح ت�صغيله.

• ال �صجيج وال ارجتاج:
من  النا�س  معظم  ي�صكو 

لدى  والرجت��اج��ات  ال�صجيج 

العادية  امل�صاعد  ا�صتخدام 

منها،  القدمية  ا  وخ�صو�صً

امل��ح��رك  ع��ن  تنتج  وال��ت��ي 

الفولذية  الكابالت  وع��ن 

القدمية.

احلديث  امل�صعد  اعتماد  اإن 

بكرات  ب��دون  حمرك  على 

وعلى   Gearless machine
بدًل  مطاطية  »ق�صاطات« 

الفولذية،  الكابالت  م��ن 

جعله ي�صتغل من دون �صجيج 

يوفر  فهو  وبالتايل  اهتزاز،  اأو 

قدًرا اأكرب من الراحة.

• �صديق للبيئة:
طاقة  احلديث  امل�صعد  يوّلد 

على  معتمًدا  كهربائية 

وبالتايل  ال��ذات��ي��ة،  حركته 

اأن  كما  نظيفة،  طاقة  يوّفر 

 Gearless املحرك  ا�صتخدام 

تر�صح  ل  ال���ذي   machine
اأي زيوت، يجعله �صديًقا  منه 

للبيئة.

• توفري امل�صاحة:
امل�صعد  حجم  �صغر  بف�صل 

احل��دي��ث وا���ص��ت��غ��ن��ائ��ه عن 

ال�صخمة، ميكن  البكرات 

حتقيق وفر يف م�صاحة البناء، 

وه����ذه امل���ي���زة م��ه��م��ة ج���ًدا 

املزدحمة  امل��دن  يف  ا  خ�صو�صً

مرتفعة  ال��ع��ق��ارات  ح��ي��ث 

الثمن.

تكنولوجيا 

اإعداد:معا�رصة

النقيب املهند�ض �صامر �صقري

امل�سعد الكهربائي احلديث

راحة اأكرب وكلفة اأقل

دخلت التكنولوجيا احلديثة عامل امل�صاعد الكهربائية التي باتت توّفر 

�صعيدي  على  وذلك  الكلفة،  من  اأقل  مقدار  مقابل  الراحة،  من  املزيد 

الت�صغيل وال�صيانة وال�صرر الذي ي�صيب البيئة.

الطاقة  توليد  اإعادة  هي:  املجال  هذا  يف  ا�صتخدامها  مّت  تقنية  واأهم 

اأو  اإىل ال�صبكة الكهربائية العامة،  من احلركة الذاتية للم�صاعد، ونقلها 

تخزينها لال�صتفادة منها الحًقا.
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التحّول اإىل االقت�صاد االأخ�صر والتنمية

ال�صيا�صية  الأو���ص��اع  من  الرغم  على 

امل�صتقّرة  غري  والقت�صادية  والجتماعية 

اإىل  التحّول  يعترب  العربية،  املنطقة  يف 

يف  للم�صاعدة  �صرورة  الأخ�صر  القت�صاد 

يف  جديد  م�صار  اإىل  العربي  العامل  نقل 

التنمية، ي�صمن ال�صتدامة يف البيئة.

القت�صاد  اإىل  بالّتحول  التفكري  جاء 

القت�صاد  تراجع م�صتوى  ب�صبب  الأخ�صر 

اأ�صعار  كارتفاع  حالًيا،  ال�صائد  العاملي 

الأزم��ات  الأ���ص��واق،  انهيارات  ال��غ��ذاء، 

املناخي،  التغرّي  والقت�صادية،  املالية 

فقد  العربية،  املناطق  بع�س  وت�صّحر 

اأثبتت الدرا�صات اأّن ن�صبة الت�صّحر ازدادت 

عاًما  اخلم�صني  خ��الل  اأ�صعاف  ثالثة 

املا�صية، واأن هناك ت�صارًبا حقيقًيا بني 

�صكان  يعتمده  ال��ذي  املعي�صي  النمط 

الطبيعة  تقّدمه  ما  وبني  العربي،  العامل 

من موارد اأّولية واأ�صا�صية.

الأخ�صر  القت�صاد  اإىل  النتقال  اإًذا، 

امل��وارد  على  احلفاظ  مبداأ  يراعي  ال��ذي 

اقت�صادية  �صرورة  ي�صكل  وا�صتدامتها، 

وبيئية ملزمة.

وفوائده  القت�صاد  هذا  مبادئ  تتمحور 

الأ�صا�صية، يف جمالت: مكافحة الفقر 

ق�ضايا بيئية

اإعداد:

نحو االقت�صاد االأخ�صر�صينتيا اخلوري

تفاقم  يف  املتمّثل  البيئي  الّتدهور  بعد 

ظاهرة تغرّي املناخ وما يرتّتب عنها من 

اعتماد  اأ�صبح  مدّمرة،  وتداعيات  اآثار 

االقت�صاد االأخ�صر �صرورة ملّحة.

االقت�صاد  من��وذج  اأهمّية  تكمن 

االقت�صادي  النمو  �صمان  يف  االأخ�صر، 

عمل  فر�ض  خلق  وبالتايل  امل�صتدام، 

الفقر،  من  واحل��ّد  جديدة،  خ�صراء 

البيئية  املخاطر  تخفي�ض  اإىل  اإ�صافة 

واالحتبا�ض احلراري. 
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التجارية  التدّفقات  حت�صني  والبطالة، 

البيئية،  واخل��دم��ات  ال�صلع  ا  خ�صو�صً

الزراعة  تعزيز  الغذائي،  الأم��ن  حتقيق 

املياه،  اإدارة  حت�صني  امل�صتدام،  والنقل 

والإدارة احلكيمة للموارد الطبيعية.

ويّت�صم القت�صاد الأخ�صر بزيادة كبرية 

القطاعات اخل�صراء.  يف ال�صتثمارات يف 

الأخرية  ن�صيب هذه  زيادة يف  يعني  وهذا 

من القت�صاد، وتقّل�س التلوث والنفايات، 

وانخفا�س انبعاثات الغازات ال�صامة التي 

الأر�س  تدهور  من  واحل��ّد  بالبيئة،  �صّر  تجُ

وت�صّحر م�صاحات كبرية منها.

ماذا عن لبنان؟

يف  الأخ�صر  القت�صاد  ثقافة  ت��زال  ما 

وقت  اإىل  وهي حتتاج  لبنان،  يف  بدايتها 

للتجّذر. وو�صط الأزمات البيئية املتفاقمة 

والتحديات  النفايات،  ملف  يف  ا  خ�صو�صً

ترقى  باتت  التي  اخلطرية،  امل�صتقبلية 

الأجيال  تهّدد  بيئية  اأزمات  م�صتوى  اإىل 

وبيئية  �صحية  مب�����ص��اك��ل  امل��ق��ب��ل��ة 

الإنتاج  يبقى  واجتماعية...  واقت�صادية 

النظيف احلّل النافع والأف�صل. وهذا ما 

يتحقق اإذا مّت ال�صعي ر�صمًيا اإىل تكري�س 

متويل  وا�صتقطاب  اخل�صراء،  الثقافة 

امل��وارد  و�صمان  حفظ  اأج��ل  من  اإ���ص��ايف 

الطبيعية يف لبنان، الذي ميلك الكثري 

من املقومات التي ت�صمح له بال�صتثمار 

يف القت�صاد الأخ�صر. وال�صتفادة الر�صيدة 

من هذه املقّومات، �صت�صاهم يف النهو�س 

امل�صاكل  جلميع  الت�صّدي  ويف  باقت�صاده 

البيئية والجتماعية والقت�صادية.

يف  التدوير  اعتماد  املثال،  �صبيل  على 

النفايات بدل حرقها والت�صبب بالتلوث، 

يجُخّفف ال�صرر على البيئة وي�صمح بتفادي 

الأوراق  فتدوير  احلرجية.  الروة  خ�صارة 

الأطنان  ع�صرات  بتوفري  ي�صمح  مثاًل 

من اخل�صب الآتي من الأ�صجار، وبالتايل 

خ�صراء.  بيئة  على  باحلفاظ  ي�صمح 

كما توؤّمن عملية التدوير ربًحا اإ�صافًيا 

على  الكلفة  بتقليلها  لل�صركات 

املجُ��دّورة  امل��واد  اأّن  ا  وخ�صو�صً ال�صناعات، 

باع ب�صعر اأقل من �صعر املواد الأولية. تجُ

لبنان  م�صرف  اأدرك  ال�صياق،  هذا  يف 

الأخ�صر  القت�صاد  دور  تعزيز  اأه��م��ّي��ة 

فعمل  ال��وط��ن��ي،  بالقت�صاد  ل��الرت��ق��اء 

كفاءة  لتفعيل  امل�صريف  القطاع  مع 

الطاقة والطاقات املتجددة. وقام بتحفيز 

القرو�س  اأنواع  بع�س  امل�صارف على منح 

جديدة  م�صاريع  لتمويل  خمّف�صة  بفوائد 

�صديقة للبيئة.

م�صاريع دعم كفاءة الطاقة

لدعم   CEDRO »���ص��ي��درو«  م�صروع 

حت�صني كفاءة الطاقة والطاقة املتجّددة 

برنامج  ي��دي��ره  ال���ذي  ل��ب��ن��ان،  لنهو�س 

مع  بالتعاون  الإمن��ائ��ي  املتحدة  الأمم 

اللبناين  املركز  عرب  واملياه  الطاقة  وزارة 

تقنيات  على  ي�صيء  الطاقة،  حلفظ 

�صبيل  يف  عليها  البناء  ميكن  عديدة 

ويف هذا  التقليدية.  للطاقة  بدائل  خلق 

م�صاريع  من  العديد  تنفيذ  مّت  ال�صياق 

الكهرباء  كتوليد  ال�صم�صية،  الطاقة 

من  اأك��ر  يف  ال�صم�صية  اخل��الي��ا  م��ن 

جتارية  مواقع  يف  منوذجي  م�صروع   100

اعتمادها  لتخفيف  كربى  و�صناعية 

نظاًما   16 وتركيب  الكهرباء،  على 

على  م�صية  ال�صّ بالطاقة  املياه  لت�صخني 

�صطوح �صجون، وم�صت�صفيات حكومية، 

و32000   2000 بني  منها  كل  �صعة  ت��راوح 

لير.

النطاق  وا�صع  ا�صتخدام  اإىل  التو�صل  اإّن 

للطاقات املتجددة، يعّزز مفهوم القت�صاد 

الأخ�صر يف لبنان. وهذا الأمر يتطلب و�صع 

باحل�صول  للمواطن  ت�صمح  ا�صراتيجية 

على هذه التقنية ب�صعر مقبول، مدعوم 

لت�صهيالت  خا�صع  اأو  احلكومة  من 

الطاقات  ودعم  اخلا�صة.  املوؤ�ص�صات  من 

املتجددة يف املراحل املبكرة، قد يكون 

و�صيلة منا�صبة لتوعيته حول اإيجابياتها 

ا�صتخدامها.  يجُقبل على  وبالتايل جلعله 

حلفظ  اللبناين  املركز  و�صع  هنا  من 

وامل��ي��اه  الطاقة  ل���وزارة  التابع  الطاقة 

م�صروع MED-DESIRE، الذي ي�صاهم 

امل�صتوردة  املحروقات  كميات  يف  خف�س 

من  املحرقة،  الغازات  انبعاث  ون�صبة 

وتعزيز  الطاقة  ا�صتخدام  تر�صيد  خالل 

م�صادرها  واعتماد  ا�صتخدامها  كفاءة 

املتجددة.

ويجدر بالإ�صارة اأّن تخفي�س النبعاثات 

على  الطاقة  ا�صتهالك  من  تنتج  التي 

على  ال�صيطرة  يقت�صي  م�صادرها،  تنّوع 

يوّفر  فعندما  تدريجي.  ب�صكل  الطلب 

فهو  الكهرباء،  ا�صتخدام  يف  املواطن 

امللوثة  الغازات  انبعاث  يقّل�س  بالتايل 

ويخّف�س من ال�صغط على حمطات توليد 

يختار  عندما  الأم��ر  وكذلك  الطاقة 

موّفرة  موا�صفات  ذات  اأدوات كهربائية 

بالطاقة  املحروقات  ي�صتبدل  اأو  للطاقة 

ال�صم�صية.

اأخرًيا، على الّرغم من ال�صعي الر�صمي 

خالل  من  اخل�صراء  الثقافة  لتكري�س 

التقدم  اأّن  اإل  متنوعة،  وزاري��ة  م�صاريع 

رهن  يزال  ما  نظيفة  بيئة  نحو  والتطور 

بالتزام  مرتبط  وه��و  التمويل،  ت��واف��ر 

ال�صركات واملوؤ�ص�صات بتوجيه ال�صتثمار 

نحو ال�صناعات والتكنولوجيا اخل�صراء.

فالق�صايا البيئية، ق�صايا مهّمة وملّحة 

اأج��ل  م��ن  اجل��ه��ود  ت�صافر  ت�صتدعي 

على  واحلر�س  املالئمة  القوانني  اإق��رار 

البيئة  با�صتدامة  ي�صمح  تطبيقها، مما 

و�صمان م�صتقبل الأجيال املقبلة، وخلق 

كفاءة اقت�صادية كبرية.
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البغاء

ال��ب��غ��اء  يخ�ضع 

للقانون  لبنان  يف 

ال�����ض��ادر ب��ت��اري��خ 

والذي   ،1931/12/6

جمل�س  يف  ي��وج��د 

ال���ن���واب اق����راح 

لتعديله.  ق��ان��ون 

ويعترب البغاء مهنة امراأة ت�ضتهر باال�ضت�ضالم عادة اإىل الرجال 

ا.  الرتكاب الفح�ضاء مقابل اأجر من املال، وهي ت�ضمى موم�ضً

اإليه  ي��رددن  اأو  موؤقًتا  ول��و  املوم�ضات،  ت�ضكنه  حمل  وك��ل 

الرتكاب الفح�ضاء، يح�ضب بيت دعارة. وتق�ضم بيوت الدعارة 

اإىل �ضنفني: البيوت العمومية وبيوت التالقي. 

• بيوت الدعارة العمومية:
هي البيوت التي جتيز ال�ضلطات تعاطي البغاء فيها، ويجب اأن 

تت�ضل بالعراء بباب واحد ال مدخل لها وال خمرج �ضواه. وال يجوز 

باإجازة حمافظ  اإال  نقله من ملك الآخر  اأو  للدعارة  فتح بيت 

ال�ضرطة. ويلغي حمافظ املنطقة االإجازة  راأي  اأخذ  املنطقة بعد 

بعد ا�ضتطالع راأي ال�ضرطة يف حال تكرار اأحكام املخالفات 

واإقالق الراحة العامة واالأمن العام، واإباحة لعب املي�ضر وجتارة 

حملها  تركها  اأو  البيت  �ضاحبة  وموت  واملخدرات،  االأ�ضلحة 

�ضًرا.وال يرخ�س بفتح بيت الدعارة اإال للموم�ضات )االإناث فقط(، 

اللواتي جتاوزن 25 �ضنة، على اأن ال يكون للواحدة منهن اأكرث 

ا اأو اأي  من بيت واحد للدعارة. ولي�س لها اأن تفتح قهوة اأو مرق�ضً

ملهى اآخر من هذا النوع، منف�ضاًل عن بيت الدعارة املرخ�س 

لها بفتحه. وال تقبل يف بيت دعارة اأي امراأة مل تبلغ ال� 21 �ضنة، 

ر قبول  م طلًبا لل�ضرطة وتخ�ضع للمعاينة الطبية. وُيحظَّ ومل ُتقدِّ

عوقبت  واإال  اأبكاًرا،  بنات  اأو  �ضنة،   18 دون  فتيان  اأو  فتيات 

�ضاحبة البيت باإقفاله فوًرا وبا�ضرجاع االإجازة باأمر من حمافظ 

املنطقة، اإ�ضافة اىل املالحقة الق�ضائية.

• �شروط خروج املوم�س:
ال�ضاعة  من  اإال  بيتها  من  اخلروج  للموم�س  يجوز  ال 

التا�ضعة اإىل ال�ضاد�ضة ع�ضرة نهاًرا، وال يجوز البتة خروجها 

اأيام االآحاد واالأعياد الر�ضمية اأو ارتياد االأماكن العامة، 

باحلجاب.  وجهها  ت�ضر  اأن  اأو  واحلدائق،  كالقهاوي 

د باإجازة الغياب واأن تخ�ضع  ويجب على املوم�س اأن تتقيَّ

انتقالها  ال�ضرطة عن  واأن تبلغ  الطبية يوم �ضفرها،  للمعاينة 

من بيت اإىل اآخر.

• حرية ترك املهنة:
وال  �ضاءت،  اإذا  مهنتها  برك  التامة  احلرية  موم�س  لكل   

والتعذيب  االإك��راه  و�ضائل  ت�ضتعمل  اأن  البيت  ل�ضاحبة  يجوز 

ال�ضتبقائها، اأو اأن ت�ضبط ثيابها وحاجاتها ال�ضخ�ضية، حتى واإن 

كان لها يف ذمتها دين م�ضتوجب االأداء.

• املعاينة الطبية الدورية:
يف  مرتني  الطبية  للمعاينة  تخ�ضع  اأن  موم�س  كل  على 

املحافظ،  يعينها  التي  واملواعيد  املحالت  يف  وذلك  االأ�ضبوع، 

اإىل  يوؤول  ما  وكل  والعقاقري  احلقن  ا�ضتعمال  عليها  ويحظر 

ف  ت�ضليل الفح�س الطبي. ويف حال خمالفة هذه التعليمات ُتوقَّ

عن العمل باأمر الطبيب، حتى املعاينة الطبية القادمة. وتعنينّ 

وزارة ال�ضحة طبيًبا يقوم مبعاينة املوم�ضات ب�ضورة مفاجئة مرة 

اأو اأكرث يف ال�ضهر، للتثبت من مراعاة اأحكام املعاينة الطبية، 

وذلك مبرافقة اأحد اأفراد ال�ضرطة وممر�ضة. وتعطي دائرة البلدية 

فيه  وت�ضجل  ال�ضم�ضي  ر�ضمها  يل�ضق عليه  دفًرا  موم�س  كل 

نتيجة كل معاينة طبية.

الدعارة وخدمهن )ذكوًرا  و�ضاحبة بيت  املوم�س  اأُ�ضيبت  اإذا 

اأم اإناًثا(، باأمرا�س تنا�ضلية، يخ�ضعون للمراقبة ب�ضورة اإجبارية، 

وي�ضعفون جماًنا يف امل�ضتو�ضف اخلا�س. ويعطى لكل من هوؤالء 

االأ�ضخا�س جماًنا دفر خا�س، ي�ضجل فيه الطبيب كل ما يتعلق 

بالعالج، ويحق ل�ضاحبات البيوت واملوم�ضات اأن ي�ضت�ضفني على 

بتنظيم  يقوم  اأن  �ضرط  يخرنه،  اأي طبيب  نفقتهن يف عيادة 

م�ضابة  اأو  مري�ضة  موم�س  وكل  الالزمة.  بالدقة  املعاجلة  دفر 

باأعرا�س معدية تر�ضل فوًرا اإىل امل�ضت�ضفى للمعاجلة. اإىل ذلك، 

ة  رة املعدنّ يجب اأن يكون يف غرفة كل موم�س العقاقري املطهنّ

للوقاية من االأمرا�س التنا�ضلية.

• موا�شفات بيوت الدعارة:
مبوجب القانون تبقى اأبواب بيوت الدعارة اخلارجية مقفلة. 

اإعداد: د.نادر عبد العزيز �شايف

حماٍم بالإ�ستئناف

ملف العدد
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البغاء  لبنان  يف  القانون  يُخ�شع 

ل�شروط حمّددة، ويعاقب على جرمية 

اإجبار �شخ�س  ال�شرية، ويعترب  الدعارة 

�شمن  من  الدعارة،  ممار�شة  على 

ت�شتوجب  التي  بالب�شر  الإجتار  جرائم 

عقوبات م�شّددة.

البغاء والدعارة 

يف القانون اللبناين



ملف العدد
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الطوابق  نوافذ  زجاج  ويطلى 

الكثيف  بالدهان  ال�ضفلى 

النوافذ  هذه  وتبقى  اخلارج،  من  الناظرين  اأنظار  يحجب  مبا 

مقفلة اأو تجب بال�ضتائر الثابتة، كما ُتجب نوافذ الطوابق 

العليا بالطريقة نف�ضها.

• املراقبة الأمنية:
عند  العامة(  االآداب  �ضرطة  )مكتب  ال�ضرطة  لرجال  يحق   

وقت  اأي  يف  الدعارة  بيت  يدخلوا  اأن  الوظيفة  بواجب  قيامهم 

ملف  تنظيم  القانون.ويجب  اأحكام  تنفيذ  ملراقبة  �ضاوؤوا، 

دعارة  بيت  و�ضاحبه  موم�س  ولكل  دعارة  بيت  لكل  خا�س 

ولكل امراأة م�ضبوهة بتعاطي البغاء.

• بيوت التالقي: 
عليها  وتطبق  القهاوي،  بنات  ت�ضكنها  التي  البيوت  هي 

االأنظمة التي تخ�ضع لها بيوت الدعارة العمومية. 

• بنات القهاوي:
اأي  يف  اأو  مرق�س  اأو  ارة  اجلمهور يف خمنّ يخالطن  اللواتي   هن 

حمل من هذا النوع، وي�ضت�ضلمن الرتكاب الفح�ضاء. تخ�ضع 

بنات القهاوي لالإجراءات املتخذة ب�ضاأن املوم�ضات، ويجوز لهن 

امل�ضتو�ضف  يف  االأ�ضبوع  يف  مرتني  الطبية  للمعاينة  اخل�ضوع 

اخلا�س. 

• اخلليلة اخلا�شة:
ت�ضتطيع املوم�ضات وبنات القهاوي، ترك عملهن، واإذا اأرادت 

خا�ضة،  خليلة  ب�ضفة  رج��ل  كنف  يف  تعي�س  اأن  اإح��داه��ن 

فعليها اأن تقدم طلًبا بذلك اإىل ال�ضرطة التي جترب الرجل على 

تقدمي ال�ضمانات االأدبية واملادية لها. 

• الأرتي�شت:
وامل�ضارح،  والنوادي  املقاهي  يف  العمل  متتهن  التي  املراأة  هي   

مغنية اأو راق�ضة، وجتال�س الرواد من دون تعاطي الفح�ضاء. وعلى 

�ضاحب امل�ضرح واملقهى ونادي الرق�س اإخبار ال�ضرطة عن اأ�ضماء 

م لها تذاكر هويتهن.  االرتي�ضتات امل�ضتغالت عنده، واأن ُيقدنّ

وال يجوز الأي اأرتي�ضت اأن ت�ضتغل اإال مبوجب اإجازة من ال�ضرطة، 

وكل خمالفة من هذا النوع يعدنّ �ضاحب املحل م�ضوؤواًل عنها. 

• التحّر�س: 
ال�ضواطئ  اأو  الطرقات  يف  يرتكنب،  اللواتي  الن�ضاء  تعاقب 

وكذلك  �س،  التحرنّ جرمية  والنوافذ  وال�ضاحات  واملنتزهات 

عن يف الطرق العامة واالأر�ضفة بق�ضد اإغواء املارة.  اللواتي يتجمنّ

وال يجوز اأن تقل العقوبة عن ثالثة اأ�ضهر �ضجًنا لدى ارتكاب 

ر. وُيعاقب بال�ضجن من �ضهرين اإىل �ضتة  �س بالُق�ضَّ جرمية التحرنّ

خذ القيادة  اأ�ضهر كل رجل غري ذي مهنة معلومة يثبت اأنه يتَّ

باالإغواء و�ضيلة للك�ضب، ويو�ضع تت مراقبة ال�ضرطة امل�ضددة. 

• الإغواء:
�ضنة،   18 عمرها  يتجاوز  ال  قا�ضًرا  بنًتا  اأو  ام��راأة  اأغ��وى  من 

الرتكاب الفح�ضاء، بالوعيد اأو بالت�ضليل اأو باالإكراه، ُيعاقب 

باحلب�س من ثالثة اأ�ضهر اإىل �ضنتني.

�س عليه  وت�ضدد العقوبة اإذا كان مرتكب فعل االغواء اأو املحرنّ

ارتكاب اجلرم  وُيعاقب حماول  الو�ضي.  اأو  الويل  اأو  االأم  اأو  االأب 

كفاعله، حتى واإن وقعت االأفعال التي ت�ضكل اجلرم يف بلدان 

اأخرى.

الدعارة ال�شرية

كل امراأة ت�ضت�ضلم الأي كان الرتكاب الفح�ضاء مقابل �ضيء 

�س من اأحكام قانون البغاء، تعترب باأنها  من املال وُتاول التخلنّ

تتعاطى الدعارة �ضًرا.والدعارة ال�ضرية ممنوعة بتاًتا، وكل امراأة 

اإىل  فوًرا  وت�ضوقها  ال�ضرطة  توقفها  ال�ضرية  الدعارة  توجد بحالة 

التحقيق واجراء املقت�ضى القانوين. وللمحافظ، بناء على اقراح 

ال�ضرطة، اإ�ضدار االأمر باإقفال حمالت الدعارة ال�ضرية ريثما ي�ضدر 

حكم الق�ضاء ب�ضاأنها. كما يحق للمحافظ اأن ياأمر باإقفال 

كل فندق وبان�ضيون وقهوة وم�ضرح ومرق�س... ي�ضتقبل اأ�ضحابه 

فيه،  الفح�ضاء  ارتكاب  وي�ضهلون  �ضائن،  �ضلوك  ذوات  ن�ضاء 

وُيقفل املحل حتى �ضدور حكم ق�ضائي.

يعاقب  جنحة  اللبناين  القانون  يف  الدعارة  جرمية  وتعترب 

عليها وفق االآتي:

اإىل  األ��ًف��ا   50 من  وبالغرامة  �ضنة  اإىل  �ضهر  من  باحلب�س   -

اأو  ال�ضرية  الدعارة  يتعاطى  من  لكل  لرية  األ��ف  خم�ضماية 

لها )املادة 523 عقوبات(.  ي�ضهَّ

- باحلب�س �ضنة على االأقل وبغرامة ال تقلنّ عن مئتي األف لرية 

لكل من اأقدم اإر�ضاء الأهواء الغري على: اإغواء اأو اجتذاب امراأة 

اأو فتاة دون احلادية والع�ضرين من عمرها ولو بر�ضاها، اأو امراأة اأو 

فتاة يف احلادية والع�ضرين من العمر با�ضتعمال اخلداع اأو العنف 

اأو التهديد اأو �ضرف النفوذ اأو غري ذلك من و�ضائل االإكراه )املادة 

524 عقوبات(. 

- باحلب�س من �ضهرين اإىل �ضنتني وبالغرامة من 50 األًفا اإىل 500 

األف لرية لكل من اأقدم با�ضتعماله الو�ضائل املذكورة يف املادة 

ال�ضابقة الذكر، على ا�ضتبقاء �ضخ�س رغًما عنه ولو ب�ضبب دين 

له عليه، يف بيت الفجور، اأو اأكرهه على تعاطي الدعارة )املادة 

525 عقوبات(. 

األًفا اإىل  - باحلب�س من �ضهر اإىل �ضنة وبالغرامة من ع�ضرين 

الك�ضب  بق�ضد  ي�ضهل  اأن  اعتاد  من  لكل  لرية  األف  مئتي 

ا�ضتعمل  ومن  الغري،  مع  الفجور  ارتكاب  على  العامة  اإغواء 

اإحدى الو�ضائل العلنية ال�ضتجالب النا�س اإىل الفجور )املادة 526 

عقوبات(.

ع�ضرين  من  وبغرامة  �ضنتني  اإىل  اأ�ضهر  �ضتة  من  باحلب�س   -

األف لرية لكل امرئ ال يتعاطى مهنة بالفعل،  اإىل مئتي  األًفا 

الغري )املادة  اأو بع�ضها على دعارة  ويعتمد يف ك�ضب معي�ضته 



527 عقوبات(.

ارتكاب  لوا  �ضهَّ الذين  املجرمون  كان  اإذا  العقوبة  د  ت�ضدَّ

جرمية الدعارة من االأ�ضول ال�ضرعيني اأو غري ال�ضرعيني اأو اأحد 

اأو  �ضرعية  �ضلطة  املراأة  على  ميار�س  �ضخ�س  كل  اأو  االأ�ضهار، 

فعلية. وكذلك اإذا كان املجرم موظًفا اأو رجل دين، اأو كان 

يدير مكتب ا�ضتخدام اأو عاماًل فيه، فارتكب الفعل م�ضيًئا 

ها من  ي�ضتمدنّ التي  الت�ضهيالت  اأو م�ضتغاًل  ال�ضلطة  ا�ضتعمال 

وظيفته )املادة 529 معطوفة على املادة 506 من قانون العقوبات(.

الدعارة والإجتار بالب�شر

االإجت��ار  اللبناين  القانون  م  ُيجرنّ

من  يليها  وما   586 )امل��ادة  بالب�ضر 

الدعارة  وتعترب  العقوبات(.  قانون 

بالب�ضر  اأن���واع االإجت���ار  ن��وًع��ا م��ن 

انطالًقا من تعريف هذه اجلرمية 

الذي يت�ضمن:

اأو  ن��ق��ل��ه  اأو  �ضخ�س  اج���ت���ذاب 

ا�ضتقباله اأو احتجازه اأو اإيجاد ماأوى 

اأو  االختطاف  اأو  ا�ضتعمالها،  اأو  بالقوة  التهديد  بوا�ضطة  له، 

اخلداع، اأو ا�ضتغالل ال�ضلطة اأو ا�ضتغالل حالة ال�ضعف، اأو اإعطاء 

اأو تلقي مبالغ مالية اأو مزايا، اأو ا�ضتعمال هذه الو�ضائل على من 

له �ضلطة على �ضخ�س اآخر، بهدف ا�ضتغالله اأو ت�ضهيل ا�ضتغالله 

من الغري. وال يعتدنّ مبوافقة املجنى عليه يف حال ا�ضتعمال اأي 

نة اأعاله. من الو�ضائل املبيَّ

• عقوبة جرمية الإجتار بالأ�شخا�س: 
تعاقب هذه اجلرمية وفق االآتي: 

�ضعف  مئة  من  وبالغرامة  �ضنوات،  خم�س  ملدة  باحلب�س   -

ت  متَّ حال  يف  لالأجور،  الر�ضمي  االأدن��ى  احلدنّ  �ضعف  مئتي  اإىل 

هذه االأفعال لقاء منح مبالغ مالية اأو اأي منافع اأخرى اأو الوعد 

مبنحها اأو تلقيها.

وخم�ضني  وبالغرامة من مئة  �ضنوات،  �ضبع  ملدة  باالعتقال   -

�ضعًفا اإىل ثالثمائة �ضعف احلدنّ االأدنى الر�ضمي لالأجور، يف حال 

ت هذه االأفعال با�ضتعمال اخلداع اأو العنف اأو اأعمال ال�ضدة  متَّ

اأو التهديد اأو �ضرف النفوذ على املجنى عليه اأو على اأحد اأفراد 

عائلته.

�ضعف  مئتي  من  وبالغرامة  �ضنوات،  ع�ضر  ملدة  باالعتقال   -

اإىل اأربعمائة �ضعف احلدنّ االأدنى الر�ضمي لالأجور، يف حال كان 

�س  املحرنّ اأو  فيها  املتدخل  اأو  ال�ضريك  اأو  اجلرمية  هذه  فاعل 

عليها: موظًفا عاًما اأو اأي �ضخ�س مكلٍف بخدمة عامة اأو مدير 

اأو  املجنى عليه،  اأ�ضول  اأحد  فيه،  اأو عاماًل  ا�ضتخدام  مكتب 

اأحد اأفراد عائلته، اأو اأي �ضخ�س ميار�س عليه �ضلطة �ضرعية اأو 

فعلية، مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة.

- باالعتقال ملدة خم�س ع�ضرة �ضنة، وبالغرامة من ثالثمائة 

اإذا  لالأجور،  الر�ضمي  االأدن��ى  احل��دنّ  �ضعف  �ضتمائة  اإىل  �ضعف 

ارُتكبت هذه اجلرمية بفعل جماعة )من �ضخ�ضني اأو اأكرث( 

ترتكب اأفعااًل جرمية، واإذا تناولت اجلرمية اأكرث من جمني 

عليه.

- باحلب�س من ع�ضر �ضنوات اإىل اثنتي ع�ضرة �ضنة وبالغرامة من 

اأربعمائة �ضعف احلد االأدنى الر�ضمي لالأجور:  مئتي �ضعف اإىل 

حني ينطوي اجلرم على اأذى خطري لل�ضحية اأو ل�ضخ�س اآخر، اأو 

على وفاة ال�ضحية اأو �ضخ�س اآخر مبا يف ذلك الوفاة الناجتة عن 

االنتحار، حني يتعلق اجلرم ب�ضخ�س يف حالة ا�ضت�ضعاف ب�ضفة 

مبر�س  لالإ�ضابة  ال�ضحية  ال�ضخ�س  اجلرم  �س  يعرنّ حني  خا�ضة، 

عقلًيا،  اأو  ج�ضدًيا  ًقا  معونّ ال�ضحية  يكون  حني  حياته،  يهدد 

وحني يكون ال�ضحية دون الثامنة ع�ضرة من عمره.

• الإعفاء من العقوبة وتخفيفها:
يعفى من العقوبات كل من بادر اإىل اإبالغ ال�ضلطة االإدارية 

اأو الق�ضائية عن اجلرائم املن�ضو�س عنها يف هذا الف�ضل )االإجتار 

دها معلومات اأتاحت، اإما ك�ضف اجلرمية قبل  باالأ�ضخا�س( وزوَّ

متدخلني  اأو  �ضركاء  اأو  مرتكبيها  على  القب�س  واإما  وقوعها 

�ضني عليها، وذلك اإذا مل يكن ال�ضخ�س الذي يقوم  فيها اأو حمرنّ

الذي  ويعفى  اجلرمية.  ب�ضفته مرتكب هذه  م�ضوؤواًل  بالتبليغ 

يثبت اأنه اأُرغم على ارتكاب اأفعال معاقب عليها يف القانون 

اأو خالف �ضروط االإقامة اأو العمل. 

ال�ضلطات  د  زونّ من  ف  املخفنّ العذر  من  ي�ضتفيد  كذلك، 

من��ع  اأت��اح��ت  معلومات  اجل��رمي��ة،  اق��راف  بعد  ة،  املخت�ضَّ

متاديه��ا. 

املالحقة القانونية

 تخ�ضع مالحقة هذه اجلرائم لالأ�ضول القانونية التي توؤدي اإىل 

تريك الدعوى اجلزائية العامة، وذلك من خالل:

• اإدعاء النيابة العامة:
 اإن دعوى احلق العام منوطة بق�ضاة النيابة العامة املعينني يف 

قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية )م 5 اأ.م.ج.(، لذلك، تتوىل 

النيابة العامة مهمات دعوى احلق العام، وال يجوز لها اأن تتنازل 

ك ا�ضتناًدا  عنها اأو اأن ت�ضالح عليها )م 6 اأ.م.ج.(. وهي تتحرَّ

االأجهزة  اإليه�ا  ل  تتو�ضَّ اأو  اإليها،  ترد  معلومات  اأو  اإخبار  اإىل 

ة. املخت�ضَّ

• اإدعاء املت�شرر:
تركها  مل  اإذا  العام  احلق  دعوى  باإدعائه  املت�ضرر  ك  يحرنّ

ال�ضخ�ضي  االدع��اء  �ضفة  اتخاذ  ي�ضتطيع  فهو  العامة،  النيابة 

اأمام قا�ضي التحقيق االأول يف اجلناية اأو اجلنحة، اأو اأمام القا�ضي 

العامة  الدعوى  اإىل  ين�ضم  اأن  وله  واملخالفة،  اجلنحة  يف  املنفرد 

اأمام حمكمة اجلنايات )م 7 اأ.م.ج.(.
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الطلب يوّلد العر�س

قة  املن�ضنّ تقول  »اجلي�س«،  مع  لقاء  يف 

عنف  »كفى  منظمة  يف  االإعالمية 

ار، لو مل يكن هناك  وا�ضتغالل« مايا عمنّ

املمار�ضات  على  الرجال  قبل  من  طلب 

الدعارة  وج��دت  ملا  املدفوعة،  اجلن�ضية 

وال االإجتار باالأ�ضخا�س بهدف اال�ضتغالل 

ا يف االنت�ضار وتقيق  اجلن�ضي، وملا ا�ضتمرنّ

االأرباح. بب�ضاطة، وكما هي احلال يف اأينّ 

�ضوق، من دون طلب ال يوجد عر�س، ولو 

ملا  الرجال  عند  طلب  هناك  يكن  مل 

وجد عر�س للن�ضاء بغر�س الدعارة.

ف االأمم املتحدة االإجتار باالأ�ضخا�س  تعِرنّ

اأن��ه  على  اجلن�ضي  اال�ضتغالل  بهدف 

نة،  معينّ و�ضائل  عرب  لل�ضحية  ا�ضتقطاب 

لغر�س  �ضعفها،  ح��ال��ة  كا�ضتغالل 

والرابط  الت�ضابه  مل�س  ميكن  هنا،  من  جن�ضًيا.  ا�ضتغاللها 

بني االإجتار بالب�ضر والدعارة حيث اأننّ معظم الن�ضاء املنخرطات 

اأو   ، خداعهننّ اأو  ال�ضعيف،  موقعهننّ  ا�ضتغالل  يتمنّ  فيها 

الدعارة  اإبقائهننّ يف  اأو  ، ال�ضتقطابهننّ  ابتزازهننّ اأو   ، تهديدهننّ

بهدف ا�ضتغاللهننّ جن�ضًيا.

اال�ضتغالل  �ضحية  الدعارة  يف  امل��راأة  »تقع  ار:  عمنّ وت�ضيف 

لالإجتار  �ضت  تعرنّ قد  كانت  اإذا  ا  عمنّ النظر  بغ�سنّ  اجلن�ضي، 

ى  املبا�ضر اأم ال. ففعل الدعارة بحدنّ ذاته فعل اإيذاء وعنف، ويتبدنّ

ن  ذلك يف �ضهادات الكثري من الن�ضاء الناجيات اللواتي يعربنّ

ي  بالتخلنّ ال��رغ��ب��ة  ع��ن  مبعظمهننّ 

عنها. كما يت�ضح ذلك من ت�ضريحات 

بغالبيتهم  هم  الذين  اجلن�س  م�ضري 

ال�ضاحقة ذكور من خمتلف اخللفيات 

واالنتماءات، يفر�ضون املمار�ضة اجلن�ضية 

ة املال.  واأهواءهم اجلن�ضية على املراأة بقونّ

منظمة  اأ�ضدرتها  درا�ضة  اأظهرت  فقد 

ن�ضبة كبرية  اأننّ  العام 2014  »كفى« يف 

اجلن�س،  م�ضري  من  امل�ضتجوبني  من 

القول  على  وافقوا  منهم،   %80 وتديًدا 

مقابل  م��ااًل  رج��ل  يدفع  »عندما  ���ه  اإننّ

الغر�س  لهذا  امل�ضتخدمة  ف��اإننّ  اجلن�س، 

رغباته  ل��ك��لنّ  ت�ضتجيب  اأن  ي��ج��ب 

و���ض��ه��وات��ه«. واع��ت��رب اأك��رث م��ن ن�ضف 

امل�ضتجوبني �ضراءهم للخدمات اجلن�ضية 

حلاجة  ونتيجة  للرجل  »طبيعًيا«  ا  حقًّ

ح  بيولوجية لديه. من ناحية اأخرى، �ضرنّ

علم  على  ك��ان��وا  هم  باأننّ منهم   %61

الن�ضاء  ل��ه  �س  تتعرنّ ال��ذي  باال�ضتغالل 

نتيجة لوجودهننّ يف جمال الدعارة، كما 

اأننّ 11% منهم اأكملوا »عملية ال�ضراء« 

على الرغم من روؤيتهم لعالمات العنف 

امل��راأة...  ج�ضد  على  البادية  واال�ضتغالل 

املراأة  ك  بتملنّ احلقنّ  يدفعه  من  يعطي  املال  اأننّ  يعتربون  هوؤالء 

ت�ضريحات  اأثبتت  كما  له.  يحلو  كما  بج�ضدها  ف  والت�ضرنّ

على  الدعارة  يف  الن�ضاء  اإىل  ينظرون  اأنهم  امل�ضتجوبني  معظم 

اأنهننّ �ِضلع ويقللون من قيمتهننّ االإن�ضانية، فهننّ يف نظرهم 

م خدمات جن�ضية«. د كائنات تقدنّ جمرنّ

مقاربات عاملية ملو�شوع الدعارة

مب�ضاألة  قة  املتعلنّ الفكرية  واالجتاهات  املقاربات  اأبرز  وعن 

ار: الدعارة تقول عمنّ

قة الإعالمية يف منظمة املن�سّ

»كفى عنف وا�ستغالل« مايا عّمار

ملف العدد
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اإعداد:

الدعارة من منظور اإن�ساينجان دارك اأبي ياغي

عنف وا�شتغالل 

للمراأة

وانتهاك حلقوقها

على  تعمل  ن�شائية  كمنظمة  موقعها  من 

منظمة  قامت  العنف،  من  الن�شاء  حماية 

الدعارة  حول  الأبحاث  من  بالعديد  »كفى« 

العنف  اأ�شكال  من  فا�شًحا  �شكاًل  تعتربها  التي 

بالأمان  الطبيعي  حلقها  وانتهاًكا  املراأة  �شّد 

ال�شخ�شي وامل�شاواة.

هذا  يف  حملة  املنظمة  اأطلقت  اأن  �شبق  وقد 

طارحة  بين�شرى«،  ما  »الهوى  بعنوان  الإطار 

اجلن�شي  لال�شتغالل  ا  راف�شً وا�شًحا  موقًفا 

عرب  ذلك  اأك��ان  اأ�شكاله،  مبختلف  للن�شاء 

اأّن الظاهرتني وثيقتا  الدعارة اأو الجتار، علًما 

ال�شلة الواحدة بالأخرى.



يف جردة �ضريعة، ميكن تلخي�س املقاربات الكربى ملو�ضوع 

الدعارة بثالث:

ر ممار�ضة الدعارة  • اأوًل، منوذج احلظر: وهو النموذج الذي يحظنّ
خملنّ  عمل  بدل  لقاء  اجلن�س  ممار�ضة  فعل  باعتبار  جذرًيا، 

يرى  لذا  ال�ضائدة.  الدينية  القيم  اأو  العامة  واالآداب  باالأخالق 

طني  عوه اأن على القانون اأن يعاقب جميع االأ�ضخا�س املتورنّ متتبنّ

رين على حد �ضواء...  لني ومدبنّ يف الدعارة، من ممار�ضني وم�ضهنّ

بعيه اإىل الدعارة  التنظيمي: ينظر ق�ضم من متتنّ النموذج  • ثانًيا، 
كمجال من امل�ضتحيل اإلغاوؤه، اأو مبثابة »�ضرنّ ال بدنّ منه«، لذلك 

ق�ضم  ومراقبته.  �ضبطه  بهدف  وتنظيمه  به  االعراف  ينبغي 

اآخر يعدنّ الدعارة مهنة اأو ممار�ضة ميكن اأن تنبع من خيار 

حرنّ اإذا مل تتوافر عنا�ضر اإجبار واإكراه واإجتار، وحرية �ضخ�ضية ال 

يحق الأحد احلدنّ منها... 

دول  به  ت�ضتهر  ال��ذي  النموذج  هو  الإلغائي:  النموذج  ثالًثا،   •
اأماكن  اختلفت  مهما  ��ه  اأننّ يعترب  وال��ذي  ا�ضكاندينافية، 

الفعل هو هو: فعل  يبقى  التنظيمية،  واأطرها  الدعارة  حدوث 

الغالبية  واقع  يبنينّ  كما  للمراأة،  وت�ضليع  وا�ضتغالل  عنف 

يجدر  هنا،  من  الدعارة.  يف  والفتيات  الن�ضاء  من  ال�ضاحقة 

ال�ضناعة  العمل على ا�ضراتيجية بعيدة االأمد ملكافحة هذه 

العنفية والت�ضليعية امل�ضيئة. 

جترمي  ه  التوجنّ هذا  اأ�ضحاب  يرف�س  احلظر،  منوذج  بعك�س 

دعمهم،  اإىل  ويدعون  للدعارة،  املمار�ضني  واالأ�ضخا�س  امل��راأة 

اد  والقونّ واإيجاد �ضيا�ضات للوقاية واحلماية، وملحا�ضبة املتاجرين 

وم�ضري اخلدمات اجلن�ضية.

لوجود  جذري  ك�ضبب  الطلب  م�ضاألة  املقاربة  هذه  يف  تربز 

والدعوة  اجلن�ضي،  اال�ضتغالل  بهدف  بالن�ضاء  واالإجتار  الدعارة 

اإىل مكافحة الطلب مبختلف �ضبل التوعية والوقاية، كما 

ل  يو�ضي بروتوكول بالريمو الذي و�ضع يف العام 2000، وهو مكمنّ

ففي  املنظمة.  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  االأمم  التفاقية 

ال�ضويد والرنوج مثال، تتمنّ معاقبة ال�ضاري ك�ضريك يف تعنيف 

املراأة.

اإلغاء الدعارة يوؤدي اإىل ازدياد الغت�شاب؟

عدد  ت�ضاعف  اإىل  ي  �ضيوؤدنّ الدعارة  اإلغاء  اأننّ  يعتقدون  كرث 

ل  ي�ضكنّ وجودها  واأننّ  واالغت�ضاب،  اجلن�ضي  العنف  جرائم 

ا لبع�س الرجال، اإال اأننّ الواقع مل يثبت ذلك. ففي الدول  متنف�ضً

متها، مل تختف جرائم االغت�ضاب، ال  عت الدعارة ونظنّ التي �ضرنّ

ل يف عدد منها ارتفاع يف ن�ضبة هذه اجلرائم. بل �ُضجنّ

تنظيم الدعارة من �شاأنه اأن يحمي الن�شاء؟

يطرح البع�س فكرة تنظيم الدعارة حلماية الن�ضاء العامالت 

اد  القونّ عمل  ت�ضريع  ار  عمنّ وفق  يعني  ذلك  لكن  جمالها.  يف 

واملوؤ�ض�ضات التجارية التي ت�ضتفيد من الدعارة، مثل ال�ضوبر نايت 

ع الدعارة ت�ضبح مالًذا  كلوب وبيوت الدعارة. فالدول التي ت�ضرنّ

ادين واملتاجرين بالن�ضاء وم�ضري اخلدمات اجلن�ضية.  اآمًنا للقونّ

ميكن  امل��راأة  باأننّ  �ضريح  اعراف  الدعارة  ت�ضريع  اأن  كما 

ففي  للدعارة.  املرافقني  والعنف  لالإ�ضتغالل  واإخفاء  بيعها، 

اجلن�ضي  العمل  مثل  م�ضطلحات  ت�ضتعمل  االأحيان  بع�س 

وع��ام��الت اجل��ن�����س يف 

الو�ضمة  الإزال��ة  حماولة 

االج���ت���م���اع���ي���ة ع��ن 

الدعارة،  يف  االأ�ضخا�س 

تبقى  الو�ضمة  اأننّ  اإال 

وال���واق���ع اال���ض��ت��غ��اليل 

يبقى مهما متنّ تلطيف 

العبارات. 

الدعارة  النهاية،  ففي 

عنفية  ���ض��ن��اع��ة  ه��ي 

وت�ضليعية مهما حاولنا 

جتميلها،  اأو  تغليفها 

تنظيمها  ي��ج��ب  وال 

ب���ل حم��ارب��ت��ه��ا. اأم���ا 

حماية الن�ضاء اللواتي عملن 

عدم  فتقت�ضي  ال��دع��ارة  يف 

البدائل  وت��وف��ري  جت��رمي��ه��ننّ 

. لهننّ ومنع ت�ضليعهننّ
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بالن�شبة 

للدعارة... �شو

الن�ضاء  من   %90 من  اأك��رث   •
رغبتهننّ  عن  ن  عربنّ الدعارة  يف 

مبغادرتها.

اخلدمات  م�ضري  من   %80  •
قابلتهم  ال���ذي���ن  اجل��ن�����ض��ي��ة 

»ك��ف��ى« ي�����ض��اه��دون االأف���الم 

وا  اأق��رنّ منهم  والعديد  االإباحية، 

هم يعيدون متثيل امل�ضاهد مع الن�ضاء يف  باأننّ

الدعارة.

امتالك  فكرة  ز  يعزنّ ال��دع��ارة  ت�ضريع   •
تنامي  اإىل  يوؤدي  ا  ممنّ وت�ضليعها  املراأة  ج�ضد 

ها. العنف اجلن�ضي �ضدنّ

عدم  هو  ال��دع��ارة  يف  الن�ضاء  يحمي  ما   •
ال��ب��دائ��ل ل��ه��ننّ ومنع  جت��رمي��ه��ننّ وت��وف��ري 

. ت�ضليعهننّ



ملف العدد
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اإعداد:

رميا �شليم �شوميط

ممار�سة الدعارة من منظور �سيكولوجي

الفقر لي�س 

الدافع الوحيد

الأ�شا�شي  الدافع  غالًبا  الفقر  يعترب 

ممار�شة  اإىل  الن�شاء  بع�س  لتوّجه 

ثّمة  كثرية  اأحياٍن  يف  لكن  الدعارة. 

دوافع اأخرى تقود بع�س الن�شاء اإىل هذا 

بعواقب  امل�شبق  علمهن  مع  اخليار 

جتعل  التي  الأ�شباب  فماهي  ذلك. 

امراأة ما تختار »مهنة مرذولة؟«.

الخت�شا�شي يف علم النف�س العيادي 

الدكتور نبيل خوري يلقي ال�شوء.

لي�س لديهن خيار اآخر

يو�ضح الدكتور خوري اأن الفقر هو احلافز االأ�ضا�ضي الذي يدفع 

اأج�ضادهن  بيع  اإىل  الن�ضاء  بع�س 

الو�ضيلة  ال��دع��ارة  يف  يجدن  حيث 

اأوالدهن!  اإعالة  ن  توؤمنّ التي  الوحيدة 

وغالًبا ما تنتمي املراأة التي تندرج يف 

تتح  مل  فقرية  بيئة  اإىل  الفئة،  هذه 

والثقافة، وحرمتها  العلم  ي  تلقنّ لها 

على  احل�ضول  فر�ضة  م��ن  بالتايل 

تدرنّ  مزاولة مهنة  اأو  وظيفة حمرمة 

العوز  يقيها  الئًقا  مدخواًل  عليها 

واحلرمان. يف هذه احلالة، التي ترافق 

الأ�ضباٍب  املعيل  غياب  م��ع  ع���ادًة 

هو  اأن ج�ضدها  املراأة  خمتلفة، جتد 

عليها  ت��درنّ  التي  الوحيدة  الو�ضيلة 

كبري،  بجهٍد  القيام  دون  من  املال 

ة  ب�ضرف النظر عن االإ�ضاءات املعنوينّ

�س  تتعرنّ اأن  ميكن  التي  ة  واجل�ضدينّ

لها من جراء ممار�ضة الدعارة. 

عقدة النق�س

وي�ضري الدكتور خوري اإىل فئٍة اأخرى 

هذا  اإىل  اجتهن  اللواتي  الن�ضاء  من 

يف  ف��امل��راأة  ة.  نف�ضينّ الأ�ضباب  املجال 

ن  هذه الفئة، هي يف العادة اأقل جمااًل من االأخريات. وهي ممنّ

اأو  بها  باأنها غري مرغوب  ت�ضعر  نق�س، حيث  ب  يعانني مركنّ

رغبات  املَر�ضي،  ال�ضعور  هذا  يقابل  جمتمعها.  يف  مرذولة  اأنها 

ة، تدفع بها اإىل ممار�ضة البغاء بهدف مقاومة  وحاجات غرائزينّ

ة  ي بذلك عقدها النف�ضينّ كها، فتغطنّ ال�ضعور بالرف�س الذي يتملنّ

ًيا!  و�ضعورها بالنق�س، وجتد نف�ضها يف الوقت عينه، منتجة مادنّ

رغبات جاحمة

با�ضم  ا  طبيًّ تعرف  ة  مر�ضينّ حالة  تعاين  اأخ��رى،  فئة  وهناك 

ة  Nymphomania. وتكون لهوؤالء الن�ضاء عادًة رغبة جن�ضينّ
فائ�ضة عن احلدنّ الطبيعي، في�ضعني اإىل اإ�ضباع غرائزهن واإر�ضاء 

ز الن�ضاء اللواتي يندرجن يف هذه  رغباتهن التي ال ترتوي. وتتمينّ

ة يف ا�ضتمالة اجلن�س االآخر، علًما اأنهننّ  اخلانة، برغبتهن القوينّ الخت�سا�سي يف علم النف�س العيادي الدكتور نبيل خوري



اإذ  املعجبني،  بكثافة  ويتباهني  ال�ضركاء،  بكرثة  يفخرن 

يعتربن اأن ما و�ضلن اإليه يعك�س مقدار جمالهن.

�شحايا بيئتهن

الدعارة من قبل  امُلكَرهات على ممار�ضة  ا فئة  اأي�ضً هناك 

�ضف  اأٍب اأو زوٍج اأو قريٍب. وتنتمي املراأة يف هذه الفئة اإىل بيئة تتنّ

ك  التفكنّ اإىل  اإ�ضافة  واالأخ���الق،  الثقافة  وغياب  باجلهل 

ة  واالأ�ضري. وهي يف هذه احلالة، جتد نف�ضها �ضحينّ االجتماعينّ 

ًدا،  ثمًنا جينّ يدفع  رها كال�ضلعة لكل من  يوؤجنّ رجٍل جاهٍل 

من  واالإه��ان��ة  لل�ضرب  �ضت  تعرنّ الطاعة،  ع��دم  حاولت  ف��اإن 

ال�ضخ�س الذي يفر�س به اأن ي�ضونها 

ويحميها. يف االإطار نف�ضه تندرج فئة 

ة االإجتار  الن�ضاء اللواتي يقعن �ضحينّ

بها  ر  يغرنّ منهن  فالواحدة  بالب�ضر. 

العمل  يعر�س عليها  اٍد  قونّ قبل  من 

خمتلفة  جم��االت  يف  بلدها  خ��ارج 

كالفن اأو خدمة املطاعم اأو الفنادق 

وغريها، لتجد نف�ضها يف بلد غريب 

ال��دع��ارة،  ممار�ضة  على  مكرهة 

وغري قادرة على الفرار.

طريق العودة

اختارت  التي  للمراأة  ميكن  هل 

وهل  عنها؟  العودة  الدعارة  طريق 

ي  ي�ضاعدها العالج النف�ضي يف تخطنّ

م�ضكلتها؟ يجيب الدكتور خوري 

عن هذا ال�ضوؤال بالقول:

ُتكَره  وعندما  الفقر،  ب�ضبب  الدعارة  امل��راأة  متتهن  عندما 

على هذا العمل، ي�ضبح اخلروج منه اأمًرا �ضعًبا، واالأ�ضعب منه 

متار�س  التي  فاملراأة  عمل.  فر�ضة  واإيجاد  املجتمع  مع  التاأقلم 

الدعارة كو�ضيلة عي�ٍس، جتد نف�ضها بعد ترك املهنة، من دون 

لة ملمار�ضة وظيفة  م�ضدر عي�س، وهي يف االأ�ضا�س مل تكن موؤهنّ

حمرمة، ما يجعلها تعود اإىل نقطة ال�ضفر. واجلدير ذكره هنا، 

التي  ة  االإن�ضانينّ �ضات  املوؤ�ضنّ من  الدعم  يلقني  الن�ضاء  بع�س  اأن 

ت�ضاعد املكرهات منهننّ على التخل�س من مهنة الدعارة، وقد 

ها ال ت�ضتطيع  �ضة ما، لكننّ ت�ضاعدهن يف تاأمني وظيفة يف موؤ�ضنّ

الوقوع يف فخ  اأن ت�ضمن لهن عدم 

�س اجلن�ضي من قبل رب العمل  التحرنّ

ع  ي�ضجنّ الذي  ملا�ضيهن  نظًرا  وغريه، 

هذا  مبثل  القيام  على  االآخ��ري��ن 

ف.  الت�ضرنّ

واتي  اللَّ الن�ضاء  اإىل  بالن�ضبة  ��ا  اأمنّ

اجتهن اإىل الدعارة الأ�ضباٍب نف�ضية، 

نف�ضي  ع��الج  اإىل  يحتجن  فهوؤالء 

لدى اخت�ضا�ضيني بغية اإيجاد احللول 

امل��راأة  مثاًل،  حالة.  لكل  املنا�ضبة 

ميكن  نق�ٍس  ب  مركنّ تعاين  التي 

اكت�ضاف  يف  العالج  ي�ضاعدها  اأن 

ويف  ��ة  ال��ذات��ينّ وق��درات��ه��ا  مواهبها 

ال�ضحيح،  امل��ك��ان  يف  توظيفها 

عق��دة  م��ن  ب��ال��ت��ايل  �����س  وال��ت��خ��لنّ

النق���س. 
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اإح���ل���م... 

فما اأجمل اأن 

منا  وم��ن  ال يحلم؟ تلم، 

هو  اإليها،  ن�ضعى  جميلة  افرا�ضية  منطقة  ي�ضكن  احللم 

بعٌد لذيٌذ من اأبعاد احلياة، م�ضهٌد تتمنى اأن تكون فيه كما 

م�ضرح  على  ُتلعب  م�ضرحيٌة  تتمناه،  كما  وتتخيله  ترغب، 

امل�ضتقبل متثل اأنت فيها دور البطولة، الدور العظيم الذي ترى 

نف�ضك فيه و�ضط حميط من اال�ضدقاء واال�ضحاب، ت�ضتعريهم 

اأنت  م�ضرحيًة  لي�ضاركوك  احلايل  واقعهم  من  حلمك  يف 

وحدك كاتُبها وخمرُجها وبطُلها.

ل اخليال قدرًة خارقة تتيح لكل منا بناء مملكة له  ي�ضكنّ

يف عامل افرا�ضي، مملكة ال يحدها اإالنّ حدود اخليال نف�ضه، 

م�ضتحيٍل  وكل  متاح  حمرٍم  كل  متوافر،  فيها  �ضيٍء  كل 

ممكن.

ف�ضائية  مركبة  رك��وب  ميكنك  اخليال  ع��امل  يف 

والهبوط بها على �ضطح املريخ اأو التحليق حول الكرة 

عامل  يف  تلم!  اأن  فقط  منك  املطلوب  االر�ضية! 

اخليال ميكنك تن�ضيب نف�ضك يف اأي من�ضب 

ترغب به، تقرر ما تريد �ضمن �ضالحيات ال 

ت�أمالت

بقلم:

العميد الركن ح�شن جوين

حللم
فل�شفة ا

حللم
فل�سفة ا

حللم
فل�سفة ا

حللم
فل�سفة ا

جربوت  متار�س  والروؤ�ضاء،  الزعماء  فخامة  تعي�ُس  لها،  حدود 

القادة العظام، تتذوق لذة ال�ضلطة العليا، كل ذلك ممكن 

اأو  ليلًة  او  �ضاعًة  مت�ضي  اأن  ميكنك  فقط.  اخليال  يف  ولو 

االأر�س، تتخيل بنف�ضك  حتى عمًرا كاماًل يف جنًة ما على 

فيها  يتوافر  اأن  ترغب  وما  وحمتوياتها،  وظروفها  مكوناتها 

مما قد ت�ضتهيه نف�ضك وتطلبه رغباتك املتنوعة، الطبيعية 

منها اأو املنحرفة!

املطلوب منك لتحقيق ذلك »اجلنون اللذيذ« هو جمرد اأن 

تتقَن لعبة احللم واأن متتلَك خيااًل وا�ضًعا تطلق له العنان. 

ثم اإياك بعد ذلك اأن ت�ضتيقَظ من حلمك هذا.

اأنت  الذي  الواقع  اىل  و�ضتعود  �ضت�ضتيقظ!  حتًما...  لكنك 

فيه بعد اأن تكون قد ذهبت بعيًدا يف عامل اآخر.

ك ال بد اأن تغادر ذلك  جميٌل اأن تكون ان�ضاًنا واقعًيا، لكننّ

الواقع يف اأوقات معينة، روحًيا على االقل اإن مل تتمكن من 

مغادرته ج�ضدًيا، فالواقع ثقيٌل وممٌل معظم االحيان، واحللُم 

ق فيه هواء  نزهٌة روحيٌة تنفذ من خاللها اىل عامل اآخر تتن�ضنّ

ال�ضعادة التي ي�ضعب اإدراكها يف واقٍع مليء بتعقيدات احلياة 

وُعقد املجتمع من �ضخافات وتفاهات، تناحر وتكالب، جهل 

الو�ضف، ونخت�ضر حتى ال يتدن�س  اآخر  اإىل  فتع�ضب فاإجرام... 

املقال ويتقزز القارئ !! 

احللم نعمٌة اإلهية قد ال تكون من ن�ضيب اجلميع، فبع�س 

احللم  ثقافة  يتقنون  ال  يحلموا،  اأن  ي�ضتطيعون  ال  النا�س 

اجلميل، خيالهم اأعجز من اأن يلد لهم حلًما اأو يج�ضد لهم 

م�ضهًدا خيالًيا، الأنهم بكل ب�ضاطة ال يتمكنون من مغادرة 

واقعهم املم�ضك بتالبيب عقولهم اإىل حد ال�ضيطرة الكلية 

على وعيهم والوعيهم يف الوقت عينه، وهذه ماأ�ضاٌة حقيقية 

ان هنا هو  ت�ضيب البع�س منا، فتبقيهم �ضجناء واقعهم، ال�ضجنّ

اأرى  احلد  هذا  اإىل  نعم،  االأحالم!  ففي  احلرية...  اأما  احلياة، 

ثقلها  على  وتاياًل  لها  �ضرورًة  بل  حياتنا،  يف  مهًما  احللم 

اأن تتحرر  وبطئها و�ضعوباتها. فاأن تلم يعني 

اأن��ت  ال��ت��ي  اللحظة  �ضجن  م��ن 

اأ�ضريها.
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لكننّ احللَم اجلميل هذا ي�ضبُح نقمًة اإذا مل يتمكن احلامل 

�ضيت�ضرف  ذاك  اإذ  الأنه  واقعه!!  اإىل  والعودة  حلمه  مغادرة  من 

الواقع،  ت�ضكن  التي  ذاته  مع  بغرابٍة  بل  النا�س،  بني  بغرابٍة 

ف�ضاء  يف  التائه  فكره  بني  كبرية  م�ضافة  ثمة  و�ضيكون 

االحالم وبني ج�ضده املقيم يف واقع احلياة و�ضيعي�س تالًيا خلاًل 

نف�ضًيا قد يوؤدي به اإىل اجلنون!

يف  نفرط  واأن  احللم،  عن  عاجزين  نكون  اأن  بني  ولكن، 

يقع  و�ضطى  منطقٌة  ثمة  الواقعية،  غري  اخليالية  اأحالمنا 

وذلك  للتحقيق،  القابل  املمكن،  املتوا�ضع«،  »احللم  فيها 

الرئي�ضية  املحطات  ت�ضمل  طريق  خريطة  له  ُتر�ضم  اأن  بعد 

ذلك  بلوغ  اإىل  بنهايتها  توؤدي  والتي  الهامة  واال�ضتحقاقات 

باحللم،  الواقع  تربط  التي  الطريق  ها  اإننّ وتقيقه.  احللم 

والتي ت�ضتمل على عدة ج�ضور مت�ضلة ببع�ضها توؤدي اإىل عبور 

امل�ضكالت والعرثات التي ت�ضنعها تعقيدات الواقع.

ال�ضروري،  بل  واملجدي  اجلميل  احلقيقي  احللم  ه  اإننّ

تخيالت  جمرد  فهو  ذلك  عدا  ما  وكل 

خرافية ت�ضر وال تفيد.

اأحالمهم  قادتهم  كثريون 

اأو  ال�ضجون  اأو  القبور  اإىل 

االإع�����اق�����ة، وب��ع�����ض��ه��م 

اإىل  اأحالمهم  قادتهم 

اجل���ن���ون! واالأم��ث��ل��ة 

ك���ث���رية وك��ث��رية 

ال��ت��اري��خ  يف  ج����ًدا 

و�ضت�ضتمر  واحلا�ضر 

امل�����ض��ت��ق��ب��ل،  يف 

هي  هنا  وامل�ضيبة 

عندما يتحول حلُم 

احدهم غري الواقعي 

اإىل جنون ال ي�ضر ب�ضاحبه فح�ضب، بل يتعداه اإىل املجتمع الذي 

الع�ضر  ا ما يف هذا  �ضخ�ضً اأن  وماآ�ٍس مبجرد  ت�ضيبه كوارٌث  قد 

قد اأفرط يف حلمه! وراح يف �ضبيل تقيقه يبيع ق�ضيته ويدو�س 

على النا�س وميتطي ظهورهم بعد اأن يتمكن من خداعهم 

يف �ضعارات رنانة تاكي اوجاعهم وترك غرائزهم فتتخدر 

بهم االعمى فيتبعونه كالقطيع باأي  يقظتهم على وقع تع�ضنّ

اأو حما�ضبة لي�ضلوا جميعهم وهو  اجتاه يريد من دون م�ضاءلة 

اأولهم اإىل... الهاوية!

تقيقها،  اإىل  اإليها،  اأحالمهم  قادتهم  االآخ��ر  البع�س 

فاأ�ضحت هذه االأحالُم حقيقًة بعد اأن عرفوا كيف يحلمون 

وعرفوا خريطة الطريق اإىل اأحالمهم و�ضلكوها بعزم وت�ضميم 

واإرادة.

فاإًذا، بع�س االأحالم خطرٌي جًدا اأحياًنا بل معظم االأحيان. 

وبع�ضها ي�ضكل هدًفا جمياًل، �ضعًبا ولكنه ممكن، يجب 

اأن نتقن فل�ضفة احللم لنعرف كيف نحلم ومباذا 

وملاذا نحلم. احللم �ضروري للحياة،  نحلم 

حلًما  اأح��دن��ا  يحلم  اأن  واالأروع 

م�ضتوى  على  راق��ًي��ا  جميال 

املجتمع،  كل  املجتمع، 

للو�ضول  �ضادًقا  وي�ضعى 

اإل����ي����ه وم����ع����ه ك��ل 

ال�ضادقني  احل��امل��ني 

واق��ع  م��ن  ينقلهم 

م�ضتقبل  اإىل  مرير 

زاهر وممتع.

اأن  ي������ج������ب 

ا  خ�ضو�ضً نحلم، 

واقًعا  نعي�ُس  اأننا 

نحلم  تعالوا  �ضيًئا، 

نحلم  ج��م��ي��ًع��ا... 

وطن  جميل!  ب��وط��ٍن 

ي��ح��ت�����ض��ن��ن��ا ج��م��ي��ًع��ا، 

متكافئة،  ا  فر�ضً مينحنا 

يحكمنا فيه قانون ُيحرم اإىل 

النا�س  فيه  يت�ضاوى  القدا�ضة،  درجة 

مهما  املرتكب  يحا�ضب  النا�س،  كل 

الكفاءة  اأ�ضحاب  �ضوى  فيه  د  يت�ضيَّ وال  �ضاأنه،  عال 

اأال  نحلم،  فاإننا  الو�ضوليون! عذًرا،  ال  امل�ضتحقني 

يحق لنا اأن نحلم؟! 

فيل�ضوٌف قال ذات يوم: »اأنا اأفكر اإًذا اأنا 

موجود«. اأقول اليوم: »اأنا اأحلم اإًذا اأنا 

موجود!«.
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اإ�صدارات

اأحفاد كولومب�س مبدعون عرب يف اأمريكا

املبدعني  من  اأجيال  كتاب  »اإن��ه 

الأهم  وتاريخ  الجنازاتهم  حينّ  و�ضجل 

امل��راح��ل ال��ت��ي اج��ت��ازوه��ا... ه��وؤالء 

املبدعون جتهلهم اأوطانهم ويعرفهم 

الكتاب  وهذا  بناء...  ر�ضل  االغراب 

�ضريتهم  لتتبع  متوا�ضعة  حم��اول��ة 

وروؤية  �ضرنّ جناحهم  وك�ضف 

اأعمالهم...«.

ه����ذا ب��ع�����س م���ا ج����اء يف 

كوليت  ك��ت��اب  م��ة  م��ق��دنّ

كولومب�س،  )اأحفاد  �ضليبا 

اأمريكا(  يف  عرب  مبدعون 

عدد  م�ضرية  ي�ضتعر�س  الذي 

العرب  املبدعني  من  كبري 

يف اأم��ريك��ا. ه���وؤالء األ��غ��وا 

االأمل  الفا�ضلة بني  امل�ضافات 

وبني  واحلقيقة  احللم  ب��ني  واالأم���ل، 

تقول  ما  وفق  واجلغرافيا...  التاريخ 

�ضليبا يف ختام كتابها.

كتابها  �ضليبا  كوليت  ت��ه��دي 

املجدد  وال�ضاعر  الكبري  االأديب  »اإىل 

اأن�ضي  ال��راح��ل  ال��الم��ع  وال�����ض��ح��ايف 

بفكرة  لها  اأوح���ى  ال���ذي  احل����اج«، 

لع على كتابها  الكتاب، بعد اأن اطنّ

االأول: »ن�ضاء عربيات يف اأمريكا«.

بتوقيع  احتفلت  املوؤلفة  اأن  يذكر 

ثمنّ  وم��ن  االأوني�ضكو،  يف  كتابها 

اللبناين  املهرجان  فعاليات  �ضمن 

للكتاب )انطليا�س( و�ضط جمموعة 

من اأهل القلم واالأ�ضدقاء.

تاأتني من جهة اجلنون

االإعالميني  من  كبري  عدد  ح�ضور  يف 

واالأدباء والع�ضكريني و�ضخ�ضيات ثقافية 

الدكتور  العميد  ��ع  وقنّ وديبلوما�ضية، 

ال�ضادر  ال�ضعري  ديوانه  رمال  ر�ضا  حممد 

جهة  من  »تاأتني  عنوان  تت  حديًثا 

اجلنون«.

على  متنّ  ال��دي��وان  اإط���الق  اأن  يذكر 

يف  بتوقيعه  احتفل  بحيث  مرحلتني 

البيال،  العربي يف  الكتاب  اإطار معر�س 

يف  الثقايف«  جابر  كامل  »مركز  ويف 

النبطية.
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اأنقذ 

لبنانك يا الله

الديوان  عنوان  الله«  يا  لبنانك،  »اأنقذ 

الثامن ع�ضر لل�ضاعر ابراهيم �ضمعان. يهدي 

اللبنانيني  »اإىل  حديًثا  ال�ضادر  ديوانه  ال�ضاعر 

املقبو�س عليهم الأنهم، اإىل االآن، مل ي�ضبحوا قب�ضة 

واحدة«.

وموؤلفاته«  ال�ضاعر  يف  »كلمات  الكتاب  يف 

ت�ضبق الق�ضائد املمتدة على 98 �ضفحة من 

والغزل  الوطن  يف  الكالم،  جميل 

وموا�ضيع اأخرى.

حني قامت ماريا

واالإع��الم��ي  للكاتب  ج��دي��دة  رواي���ة  ���ض��درت 

»حني  ع��ن��وان  ت��ت  ف��رح��ات،  �ضمري  اللبناين 

قامت ماريا«.

الرواية عن الطبيب اجلراح وليم الذي  تكي 

من  ماريا  �ضفاء  فهم  عن  وعاجًزا  حائًرا  يقف 

»عجائبية«.  بطريقة  الدم،  ب�ضرطان  اإ�ضابتها 

حول  االأ�ضئلة  وطرح  البحث  يف  ال�ضرد  فينطلق 

معنى هذا ال�ضفاء واأ�ضبابه، حول العلم والدين، 

الوجود،  اأ�ضباب  حول  والعقل،  االإمي��ان  حول 

حول معنى االألوهية والكون وبداية ن�ضوئه...

االأ�ضلوب  اإىل نوع جديد من  الرواية  تنتمي 

اأو  معروًفا  لي�س  العربي،  العامل  يف  الروائي 

ال�ضرد  تو�ضل  على  يقوم  االآن،  اإىل  متداواًل 

كاأداة معرفة علمية، تغني باطن القارئ، 

متعة  يف  تثقل  اأن  دون  م��ن  وت�����ض��اوؤالت��ه، 

الق�راءة.
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ماج�شتري تنفيذية 

يف اإدارة الأعمال 

للعميد املهند�س 

زياد �شمي�شمة 

بكالوريو�س يف تقنّيات 

املعلومات والت�شالت 

للمالزم حممد علي عوايل

نال العميد املهند�س 

�ضمي�ضمة  عمر  زي��اد 

اجلنوب،  منطقة  من 

املاج�ضتري  ���ض��ه��ادة 

اإدارة  يف  التنفيذية 

ية اإدارة االأعمال  االأعمال – اخت�ضا�س اإدارة دولية، من كلنّ

يف اجلامعة اللبنانية الكندية.

ح������از امل������الزم 

حم�����م�����د ع���ل���ي 

ع����وايل م���ن ل���واء 

ال�ضابع،  امل�����ض��اة 

ب��ك��ال��وري��و���س يف 

يات املعلومات  تقننّ

واالت�����������ض�����االت 

م����ن اجل���ام���ع���ة 

املفتوحة.

العدد 96371

جي�ش العلم 

والثق�فة







اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

ريا�ضة 
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�شباط اجلي�ش ي�شاركون 

يف رماية بامل�شد�ش

اأبي  جوزيف  اأبناء  �شركة  نظمت 

الرماية  يف  مباراة  التجارية  �شمعان 

اللبناين  اجلي�ش  ن��ادي  يف  بامل�شد�ش 

فيها  �شارك  روك��ز،  مار   – للرماية 

جيدة  نتائج  �شباطه  واأح��رز  اجلي�ش 

حّل  فقد  الع�شكريني.  فئة  ع��ن 

الطبابة  من  فتوين  علي  اأول  املالزم 

الع�شكرية يف املركز الأول، والعميد 

مديرية  من  ال�شعدي  فاتك  الركن 

املخابرات يف املركز الثالث.

املركز الأول للجي�ش 

يف بطولة لبنان لرفع الأثقال

الأول من بني  املركز  اأحرز فريق اجلي�ش 

لرفع  لبنان  بطولة  يف  م�شاركة  ف��رق   4

اللبناين  الحت���اد  نظمها  التي  الأث��ق��ال 

نقطة   33 ع�شكريوه  وج��م��ع  للعبة، 

حمرزين النتائج الآتية:

املعاون كمال اخلطيب )املا�شرتز 39-35 

)املا�شرتز  اخلالد  اأحمد  اأول  املعاون  �شنة(، 

خليل  خ�شر  حممد  واملوؤهل  �شنة(،   44-40

املركز  من  جميعهم   ،)49-45 )املا�شرتز 

املركز  يف  الع�شكرية  للريا�شة  ال��ع��ايل 

كّل  الأول  املركز  يف  حّل  كذلك  الأول. 

زيتون  وائ��ل  خدماته  املمددة  املجند  من: 

�شنة   20 النا�شئني،  )فئة  الثامن  اللواء  من 

من  ال�شواحلي  كاظم  العريف  دون(،  وما 

والعريف  كلغ(،   85( اللوج�شتي  اللواء 

الثاين  املدفعية  ف��وج  من  دل��ول  م�شطفى 

)فوق 105 كلغ(. 

واأحرز املركز الثاين: اجلندي اأحمد اخل�شر 

)77 كلغ(،  الأول  الربية  احلدود  فوج  من 

املركز  من  ال�شيور  هيثم  اأول  والعريف 

-40 )املا�شرتز  الع�شكرية  للريا�شة  العايل 

44 �شنة(.

... ويف الكرة 

الطائرة، كرة 

القدم لل�شالت، 

وال�شطرجن 

ال�شريع

�����ش����ارك اجل���ي�������ش يف 

للدرجة  ل��ب��ن��ان  ب��ط��ول��ة 

الطائرة  الكرة  يف  الثانية 

يف  وحّل   2016-2015 للعام 

 18 بني  من  الأول  املركز 

و�شعد  م�شارًكا  فريًقا 

الدرجة  اأندية  م�شاف  اإىل 

الأوىل.

ك���ذل���ك، ����ش���ارك يف 

بطولة لبنان لكرة القدم 

الأوىل(  )الدرجة  لل�شالت 

الثالث  امل��رك��ز  يف  وح��ّل 

من بني 10 فرق م�شاركة.

كما �شارك يف بطولة لبنان الفردية يف ال�شطرجن ال�شريع، وحّل املوؤهل مروان 

�شربل من مو�شيقى اجلي�ش يف املركز التا�شع من بني 123 لعًبا م�شارًكا.



ريا�ضة 
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بطولة الربيع الأوىل 

يف كرة الطاولة

برعاية املجل�ش البلدي ملدينة بعلبك، اأقيمت بطولة الربيع 

الأوىل يف كرة الطاولة والتي �شارك فيها 120 لعًبا، من بينهم 

اجلندي  حّل  فقد  الأوىل.  باملراكز  فازوا  الذين  اجلي�ش  لعبو 

الع�شكرية  للريا�شة  العايل  املركز  من  حرب  ح�شني  اأحمد 

مو�شيقى  من  اأحمد  حيدر  علي  اأول  واملوؤهل  الأول،  املركز  يف 

اجلي�ش يف املركز الثاين، واملجند املمددة خدماته علي فح�ش 

من اللواء الأول يف املركز الثالث.

بطولة اجلامعات للم�شارعة: 

الكلية احلربية يف املركز الثاين

اجلامعات  بطولة  يف  احلربية  الكلية  �شاركت 

الطالبية  الن�شاطات  التي نظمها ق�شم  للم�شارعة 

يف جامعة بريوت العربية – الدبية، وحّلت يف املركز 

النتائج  اأّما  م�شاركة.  جامعات   8 بني  من  الثاين 

الفردية فقد جاءت على النحو الآتي:

)86 كلغ( يف  ابراهيم  با�شل  ال�شابط  التلميذ   -

املركز الأول.

- التالمذة ال�شباط دافيد زغيب )فوق 125 كلغ(، 

زخيا �شفري )97 كلغ(، علي عبد الله )65 كلغ( 

وجواد عكاري )57 كلغ(، يف املركز الثاين.

- التلميذان ال�شابطان ح�شني داوود )74 كلغ(، 

واإيلي ملكي )70 كلغ(، يف املركز الثالث.

�شباقات

عناقيد  �شباق   •
الأمل:

ب���رع���اي���ة وزي����ر 

علي  الأ�شتاذ  املال 

ح�����ش��ن خ��ل��ي��ل، 

ن���ظ���م م��ك��ت��ب 

والريا�شة  ال�شباب 

 7 مل�شافة  �شاحية  �شباق  اجلنوب،  اإقليم   – اأم��ل  حركة  يف 

كلم حتت عنوان »عناقيد الأمل«، وذلك مبنا�شبة الذكرى 

الغ�شب«.  »عناقيد  لبنان  على  الإ�شرائيلي  للعدوان  الع�شرين 

اأحمد  خدماته  املمددة  املجند  وحّل  ال�شباق  يف  اجلي�ش  �شارك 

حمزة من فوج التدخل ال�شاد�ش يف املركز الأول، تاله اجلندي 

املمددة  واملجند  الثاين،  املركز  يف  الأول  اللواء  من  رزق  علي 

خدماته دروي�ش حديد من اللواء الثاين يف املركز الثالث.

ال�شنوي الأول: • ماراثون �شبعا 
ال� الإمن��ائ��ي  املّتحدة  الأمم  وبرنامج  �شبعا  بلدّية  برعاية 

UNDP، نّظمت اللجنة الثقافية الجتماعية يف �شبعا �شباًقا 
مل�شافة 4 كلم حتت �شعار »اأرك�ش ل�شحتك« وذلك انطالًقا 

من طريق عام حا�شبيا – �شبعا مروًرا بال�شارع العام و�شوًل اإىل 

عالء  العريف  وحّل  ال�شباق  يف  اجلي�ش  �شارك  البلدي.  الق�شر 

ال�شيد من اللواء اخلام�ش يف املركز الثالث.



املعاون  اإبن  بول�ش،  اأح��رز   •
املركز  من�شور،  نزيه  ال�شهيد 

يف  كلغ   45 وزن  عن  الأول 

بطولة كاأ�ش لبنان للكيوكو�شنكاي للعام 2016 

التي اأجريت يف نادي 4B يف �شيدا.
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األعاب قوى على 

ملعب مدر�شة 

�شيدة اجلمهور

اجلي�ش  فريق  �شارك 

ودّي����ني يف  ل��ق��اءي��ن  يف 

�شيدة  مدر�شة  ملعب  على  القوى  األعاب 

واأح��رزوا  لعبوه  تاأّلق  حيث  اجلمهور، 

النتائج الآتية:

• اللقاء الأول:
الدين  نور  اجلندي  مرت:  ال���100  �شباق   -

حديد من اللواء التا�شع يف املركز الثاين.

اأحمد  العريف  م��رت:  ال����400  �شباق   -

حم�شن من لواء الدعم يف املركز الثاين.

- �شباق ال� 800 مرت: اجلندي نبيه عبيد 

الأول،  املركز  يف  اخلام�ش  ال��ل��واء  من 

واملجند املمددة خدماته اأحمد علي من 

اللواء الأول يف املركز الثاين.

علي  العريف  م��رت:  ال�����3000  �شباق   -

املركز  يف  ال�شابع  ال��ل��واء  من  �شويدان 

دروي�ش  خدماته  املمددة  واملجند  الثاين، 

حديد من اللواء الثاين يف املركز الثالث.

- وثب عاٍل: العريف علي الديراين من 

الثاين،  املركز  يف  ع�شر  احل��ادي  اللواء 

الثاين  اللواء  واجلندي علي كنعان من 

يف املركز الثالث.

ابراهيم  حممد  العريف  طويل:  وثب   -

طريجي من اللواء العا�شر يف املركز الأول، 

يف  الثالث  اللواء  من  يونان  فوؤاد  العريف 

الثاين، واجلندي هادي ا�شماعيل  املركز 

من اللواء احلادي ع�شر يف املركز الثالث.

الثاين: • اللقاء 
اأول يعقوب  - �شباق ال�400 مرت: اجلندي 

املركز  يف  اللوج�شتي  اللواء  من  حمود 

الثاين.

- �شباق ال� 800 مرت: الرقيب اأول ح�شن 

يف  الثاين  املدفعية  فوج  من  كركلي 

خدماته  املمددة  واملجند  الثاين،  املركز 

املركز  يف  الأول  اللواء  من  علي  اأحمد 

الثالث.

زين  زاهر  اجلندي  مرت:  ال�3000  �شباق   -

املركز  يف  اخلام�ش  ال��ل��واء  م��ن  ال��دي��ن 

اللواء  من  عوا�شه  بالل  العريف  الأول، 

املمددة  واملجند  الثاين،  املركز  يف  الأول 

خدماته دروي�ش حديد من اللواء الثاين يف 

املركز الثالث.

- وثب عاٍل: اجلندي علي كنعان من 

والعريف  الثاين،  املركز  يف  الثاين  اللواء 

يف  الثامن  اللواء  من  العيداوي  مهدي 

املركز الثالث.

ابراهيم  حممد  العريف  طويل:  وثب   -

طريجي من اللواء العا�شر يف املركز الأول، 

يف  الثالث  اللواء  من  يونان  فوؤاد  العريف 

الثاين، واجلندي هادي ا�شماعيل  املركز 

من اللواء احلادي ع�شر يف املركز الثالث.

- رمي الرمح )800 غرام(: اجلندي اأمين 

يف  للريا�شة  العايل  املركز  من  العك�ش 

املركز الأول، واجلندي اأول اأدهم دكروب 

من فوج املدرعات الأول يف املركز الثاين.

- رمي الكرة احلديد: الرقيب اأول بدري 

يف  اجلمهوري  احل��ر���ش  ل��واء  م��ن  عبيد 

من  عبا�ش  علي  والعريف  الأول،  املركز 

فوج املدرعات الأول يف املركز الثالث.

مربوك
اأح��م��د  • ���ش��ارك اجل��ن��دي 
العايل  امل��رك��ز  اأون��دا���ش م��ن 

ل��ل��ري��ا���ش��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة يف 

لعبة  يف  للهواة  العامل  بطولة 

يف  اأقيمت  والتي  ت��اي  امل��واي 

وحّل  تايالند،   – بانكوك 

تغّلبه  بعد  الأول  املركز  يف 

على  النهائية  امل���ب���اراة  يف 

الأردين  ال��رو���ش��ي،  الالعبني 

SHADOW FIGHT ونال امليدالية  واليوناين. كما �شارك يف م�شابقة 

الذهبية بعد تغّلبه على 6 مالكمني م�شاركني، ونال امليدالية الف�شية 

يف م�شابقة املواي بورام اإثر حلوله يف املركز الثاين من بني 8 مالكمني.







ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش ال��ع��ري��ف 

تويّف  ال��ذي  جمعة  بطر�ش  حمرو�ش 

بتاريخ 2016/4/6.

دير  يف   1973/8/9 مواليد  من   -

حمافظة  بعلبك،  ق�شاء  الأحمر، 

بعلبك، الهرمل.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  يف  ت���ط���ّوع   -

.2008/3/24

- حائز:

• و�شام احلرب.
• و�شام اجلرحى.

اأربع  اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
مّرات.

اجلي�ش  ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
ثالث مّرات.

• تهنئة قائد اللواء.
- متاأهل وله ولد واحد.

يف �ضجل 

اخللود

الرقيب اأول ربيع مطان�ش عطيه

اأول  الرقيب  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

ت��ويّف  ال��ذي  عطيه  مطان�ش  ربيع 

بتاريخ 2016/3/24.

�شور،  يف   1977/8/10 مواليد  من   -

ق�شاء �شور، حمافظة اجلنوب.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  يف  ت���ط���ّوع   -

 .1996/9/14

- من عداد الفوج املجوقل.

- حائز:

• ميدالية املوؤمترات للعام 2002.
• و�شام احلرب.

• و�شام التقدير الع�شكري.
الدرج��ة  من  ال�شتحقاق  و�شام   •

برون��زي. الرابع��ة 

• و�شام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�ش 

مّرات.

 13 اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرة.

• تهنئة قائد الفوج ثماين مّرات.
- متاأهل وله ولدان.

اجلندي جرج�ش حنا نقولالعريف حمرو�ش بطر�ش جمعة

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش اجل��ن��دي 

جرج�ش حنا نقول الذي تويّف بتاريخ 

.2016/4/1

رحبه،  يف   1997/9/20 مواليد  من 

حمافظة عكار.

من  اعتباًرا  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

.2014/10/28

- من عداد منطقة بريوت- فرع 

املخابرات.

- عازب.
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ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش اجل��ن��دي 

ت��ويّف  ال��ذي  ال�شعد  ملوح  ابراهيم 

بتاريخ 2016/3/19.

يف   1986/5/18 م��وال��ي��د  م��ن   -

حمافظة  زح��ل��ة،  ق�شاء  تعلبايا، 

البقاع.

من  اع��ت��ب��اًرا  اجلي�ش  يف  جّند   -

اخلدمة  اإىل  ون��ق��ل   ،2004/11/18

الفعلية اعتباًرا من 2009/12/26.

الثامن-  امل�شاة  ل��واء  ع��داد  من   -

الكتيبة 82.

- حائز:

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

الأرك��ان  رئي�ش  نائب  تهنئة   •
للعمليات.

• تهنئة قائد اللواء مّرتني.
• تهنئة قائد الكتيبة.

- متاأهل وله ولدان.

105 العدد 369

اجلندي وديع نعمة �شا�شنياجلندي جورج وديع �شمعاناجلندي ابراهيم ملوح ال�شعد

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي جورج 

بتاريخ  ت��ويف  ال���ذي  �شمعان  ودي���ع 

.2016/3/13

يف   1996/11/18 م��وال��ي��د  م��ن   -

بريوت - حمافظة بريوت.

من  اعتباًرا  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

.2015/8/26

اجلي�ش  اأرك�����ان  ع����داد  م��ن   -

ال�����ش��وؤون  م��دي��ري��ة   - للتجهيز 

اجلغرافية.

- عازب.

وديع  اجلندي  اجلي�ش  قيادة  نعت 

بتاريخ  ت��ويف  ال���ذي  �شا�شني  نعمة 

.2016/3/13

- من مواليد 1991/7/24 يف جبيل، 

ق�شاء جبيل، حمافظة جبل لبنان.

ب��ت��اري��خ  ت��ط��ّوع يف اجل��ي�����ش    -

.2014/2/25

اأرك���ان  رئي�ش  تهنئة  ح��ائ��ز   -

القوات اجلوية.

- عازب.





هذا هو ا�شُمها.

ل  كثريٍة  اأحياٍن  يف  النا�ُش  كان  واإذا 

بنَت  فاإّن  َنَة،  اأ�شماءهم احل�شَ ي�شتحّقون 

�شيعِتنا ا�شتحّقِت ا�شَمها؛ فالوردُة مل ُتِعْر 

لوَنها الزهريَّ خّديها، وب�شمَتها �شفتيها 

ا عطَرها يف  ُب، لكْن تركت اأي�شً فَح�شْ

من  ال��وردُة  تذبُل  وكما  النقية.  روِحها 

غرِي اأن يفنى عطُرها، فاإّن هذه املراأَة قد 

ذبلْت وبقيْت روُحها بلوِن الورد.

اإىل  اأنظُر  واأ�شبحُت  احلياَة  وعيُت  مْذ 

ال�شعِر، عرفُتها  وت�شريحِة  اخل�شِر  �شكِل 

العمِر،  مَن  الثالِث  الَعقِد  اأواخِر  يف  امراأًة 

كانت  يافعان.  ول��دان  ولها  متزّوجًة 

قويَة  اجل�شِم،  ممتلئَة  القامِة،  معتدلَة 

البنيِة، حنطّيَة الب�شرة. وجُهها امل�شتديُر 

خّديها  تّفاحتي  وفوَق  مات.  الَق�شَ ناعُم 

العينان  اأما  اجلميل.  النم�ِش  مَن  ُنثارٌة 

فاأمل�ُش  ال�شعُر  واأما  فخ�شراوان جنالوان. 

وكانت  ظهِرها.  اأ�شفِل  حتى  ي��ت��دىّل 

مطّرزِ  م��ل��ّوٍن  مبنديٍل  غالًبا  تغّطيه 

الأطراِف ب�شّفني مَن اخَلَرزِ الدقيِق، حتى 

الَغَجِر  فتياِت  من  فتاًة  الرائي  َلَيخاُلها 

كلَّ  ِخَيَمهم  ي�شربون  كانوا  الذين 

قرَب  امل�شتويِة  الأر���ِش  ُف�شحِة  يف  �شيٍف 

بيِتنا، بعَد ف�شِل احَل�شاد. 

اأّي���اَم  ت��غ��دو،  كانت  ت��ت��زّوَج  اأن  قبَل 

اإىل  واأخويها  ها  واأمِّ اأبيها  مَع  ت�شريَن، 

الباروِك  الزيتوِن خلَف جمرى نهِر  كْرِم 

يديها  وخلّفِة  املوا�شم.  جلمِع  ال��وادي  يف 

ها  �شلَّ متالأُ  كانت  حركِتها،  ور�شاقِة 

ه؛  �شلِّ ن�شَف  منهم  اأيٌّ  مي��الأَ  اأن  قبَل 

فتفرُغه وهي تنظُر اإليهم �شاحكة: »يا 

لكم من بطيئني ك�شاىل!«. وكم مّرٍة 

�شادفْت عنَد ال�شّفِة الي�شرى للنهِر فتياٍت 

جتّمْعن  وق��د  اجل���وارِ،  اأو  �شيعِتنا  م��ن 

اليمنى؛  ال�شّفِة  اإىل  العبوَر  متهّيباٍت 

الأخرى،  بعَد  الواحدَة  وردُة،  فتحمُلهن 

ال�شّيق.  احلديديِّ  اجل�شِر  فوَق  وتنقُلهن 

ا ويُفْقَنها وزًنا،  حتى اللواتي يكربْنها �شنًّ

كانت حتمُلهّن على َكِتِفها. وكّلما 

اجل�شِر،  منت�شِف  اإىل  باإحداهن  و�شلْت 

تظاهرْت باأنها ترتّنُح، فتاأخُذ امل�شكينُة 

بال�شراِخ مت�شّبثًة بوردَة بيديها ورجليها. 

الوادي  ميالأُ  ِحُكها  �شَ فكان  وردُة  اأما 

خمتلًطا بهديِر النهر.

احلقِل  يف  كذلك  ال���وادي،  يف  وكما 

ا كانت  اأي�شً عنَد تخوِم القرية. فهناك 

احلنطِة  َح�شاِد  يف  اجلميَع  ت�شبُق  وردُة 

احلقوَل  تلك  وكاأّن  الأغمار.  وتكومِي 

فمنحْتها  وردَة؛  اأحّبْت  املباركَة 

�شالبَة �شخورِها، و�شبغْت �شعَرها 

بلوِن �شنابِلها.

رَة  ع�شْ ال�شابعَة  بلغِت  عندما 

ها  ودِّ خاطبو  َكُثَ  عمِرها،  من 

القريِة  �شّباُن  وحاَم  يِدها.  وطالبو 

يحوُم  كما  ح��وَل��ه��ا  وج���وارِه���ا 

ع�شَل  لكنَّ  الع�شل.  قر�ِش  حوَل  النحُل 

اإىل  وردَة كان دوَنه الإَبر. قلُبها مل مِيْل 

اأيٍّ منهم، ومل ي�شتهِوها اأحٌد من بينهم. 

َمن اأراَد الفوَز بها، عليه اأن يدخَل قلَبها 

كان  ما  الباُب  وهذا  عقِلها.  باِب  من 

اأ�شيَقه!

األ��حَّ  �شليٌم ج��اُره��ا ك��ان اأك��َث َم��ن 

حقَّ  ل��ه  اإّن  ي��ق��وُل  ك��ان  ال��دخ��ول.  يف 

وردَة  لكّن  اجلرية.  بُحكِم  »ال�شفعِة« 

مل تكْن لتعرتَف بهذا القانون. حّدَثها 

قاَل  نْفًعا.  احلديُث  ُيْجِده  فلم  تكراًرا؛ 

ال��وروِد  اأوراَق  ف�شينُث  به،  قبلْت  اإْن  لها 

قالت  يديها.  يف  والذهَب  قدميها  حتَت 

ه كاأخويها، واإنها ل ت�شلُح له،  اإنها حتبُّ

ول هو ي�شلُح لها. لكنه مل ُيلِق �شالَحه. 

وُيطيُل  اأبيها،  بيِت  اإىل  ي��ج��يُء  اأخ���َذ 

اأخرَبها  له.  َتِلنْيُ  ها  لعلَّ عنَدها  ال�شهَر 

يعلُم  ل  وه��و  و»ب��ط��ولِت��ه«  بحكاياِته 

اأن كانْت ليلٌة من  اإىل  اأنها ل ت�شّدُقه. 

ليايل ال�شتاِء الباردةِ، جاَء فيها كعادِته، 

املَْوِقِد،  ُقبالَة  اخل��روِف  جلِد  على  وترّبَع 

وراَح يق�شُّ على اأفراِد عائلِة وردَة حكايًة 

البارحِة،  ليلَة  ق��ال:  خيالِه.  ِج  َن�شْ من 

الوادي  مَن  طريقي  يف  الُظْلمُة  اأدركْتني 

اإىل البيِت تتقّدُمني الفر�ُش بِحمِلها. واإذا 

بالفر�ِش جتمُد فجاأًة يف مكانِها. نهرُتها 

األلُه  يا  َحْمَحَمْت.  َلَكْزُتها،  فَحرَنْت. 

فما  ر�شَنها؛  واأخ��ذُت  تقّدمُتها  بها!  ما 

تقولون اإين راأيت؟

- ما راأيت؟ �شاألت وردة.

قلُت  ك�شراجني.  ت�شيئان  عينني   -

خفُت  احلقيقِة  يف  وح�ش.  عينا  هما 

قلياًل، وُحرُت يف ما عليَّ اأن اأفعل. اإّل اأّن 

تقّدَم  طوياًل.  اأفّكُر  َيَدْعني  مل  الوح�َش 

يكتبها: العميد الركن املتقاعد

اإميل منذر

ق�ضة 
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َخَطواٍت  ب�شِع  على  ب��اَت  حتى  �شوبي 

جباًنا  تكْن  ل  نف�شي:  يف  قلُت  مني. 

لها  اهتّزْت  �شرخًة  و�شرخُت  �شليم.  يا 

ع�شاي.  رافًعا  واندفعُت  الوادي،  جالميُد 

الع�شا  كانِت  يريُدين،  الوح�ُش  وثَب  واإْذ 

ا،  ه. وعندما انطرَح اأر�شً تقرُع راأ�َشه وت�شجُّ

اآخًذا بِخناِقه. وما زلُت به  ارمتيُت فوَقه 

ثقاٍب  ع��وَد  اأ�شعلُت  وملا  �شرعُته.  حتى 

يديَّ  بنَي  ما  اأّن  وج��دُت  بحوزتي،  كان 

ُبٌع بحجِم ِعجل. �شَ

وردُة  �شاألت  �شليم!  يا  ُبًعا  �شَ اأقتلَت   -

م�شطنعًة الده�شة.

يا  عينيِك  وِحياةِ  الكّفني  بهاتني   -

وردة. قاَل وهو ينه�ُش بحما�شة.

- مل اأ�شمْع من قبُل اأّن يف وادينا �شباًعا. 

- األ ت�شّدقونني! مَب تريدونني اأن اأُق�شَم 

ا؟ لكم اأي�شً

وردَة،  والُد  قاَل  م.  ق�شَ �شادٌق من غرِي   -

ونه�َش مب�شّقة: »ل توؤاخْذين. لقِد ا�شتوىل 

خري«.  على  ت�شبحون  الُنعا�ش.  عليَّ 

وم�شى اإىل غرفِته ينفُخ ويهُزّ راأ�َشه.

تغفَو  اأن  تكاُد  ها  اأمَّ اأّن  وردُة  راأْت  وملا 

حديًثا  ي�شُل  زاَل  ما  و�شليًما  ِمقعِدها  يف 

يف  نزلْت  لدقيقتني  ا�شتاأذنْته  بحديٍث، 

منطويًة  وع��ادت  الَقْبِو،  اإىل  خاللِهما 

ا بكّف:«يا  �شدًرا على بطٍن تفرُك كفًّ

لها من ليلٍة يقطُع �شقيُعها امل�شمار!«. 

فما كان من �شليٍم اإّل اأِن انتف�َش واقًفا، 

وهمَّ بخلِع ِمعطِفه:«خذي يا وردة. �شعيه 

يل  قيَل  الربد.  يقتُل  اإنه  كتفيك.  فوَق 

يوَم ا�شرتيُته اإنه م�شنوٌع من جلِد غزال«.

احلقيقِة  يف  ��ُب��ع...  ���شَ جلِد  من  اأو   -

كنت اأفّكُر يف...

- فيَم تفّكرين؟

- يف اأنك لو تنزُل اإىل الَقْبِو لإح�شارِ بع�ِش 

اأو  الفور:  على  ا�شتدركْت  ثم  احلطب. 

ل... اأنزُل اأنا.

- كيف اأترُكك تنزلني! اأنا اأنزل.

هكذا قاَل وهو يخطو خارًجا وال�شعادُة 

ملُء قلِبه. اإنها املّرُة الأوىل التي يقوُم فيها 

بعمٍل تريُده وردة.

خ��ِذ  ت���ع���اَل،   -

ل  ك��ي  الفانو�َش 

تتعّث.

ق��اَل  ح�شًنا.   -

وا���ش��ت��داَر، وت��ن��اوَل 

من  الكازِ  ِقنديَل 

قطعْت  وردُة  فيما  ون��زَل،  وخرَج  وردَة،  يِد 

اأنفا�َشها، واأن�شتت. وما هي غرُي حلظاٍت 

فّكْت  الذي  الكلِب  نباُح  �ُشمَع  حتى 

وهو  �شليٍم  �شراُخ  تبَعه   ، للتوِّ وثاَقه  وردُة 

ا حذاءه  يلوُذ بالِفرارِ والكلُب يتبُعه عا�شًّ

م��ّراٍت،  �شروالِه  بطرِف  ومم�شًكا  م��ّرًة، 

دوِن  من  لكْن  البيِت،  اإىل  و�شَل  حتى 

حذاءيه وبن�شِف �شروال.

م�شِت الأّياُم، وبقَي اأهُل �شيعِتنا يتنّدرون 

بهذه احلكايِة حتى اليوم. ولبَث �شليٌم 

وردَة حتى �شاحلْته. وعاَد  زمًنا ل يكّلُم 

عمٍل  ب��اأيِّ  للقياِم  ا  م�شتعدًّ جديٍد  من 

تريُده من اأجِل عينيها.

* * *

ال��ف��را���ِش،  طريحُة  ع��ج��وٌز  ال��ي��وَم  وردُة 

حكاياِتها  ت�شرتجَع  اأن  لها  وَيطيُب 

بحكايِة  ذّك��روه��ا  وكلما  القدمية. 

لأّن  بالدمِع،  عيناها  اغرورقت  �شليٍم، 

ب�شبِبها... حتى  يتزّوْج  ومل  ماَت  �شليًما 

ها ويطلُب ر�شاها. �شاعِة موِته بقَي يحبُّ

تن�شاها  ل  ال��ت��ي  احل��ك��اي��اِت  وم���َن 

لتمالأَ  م�شاٍء  ذاَت  العنَي  اأتِت  اأنها  وردُة، 

قد  ال�شم�ُش  كانِت  ها.  لأمِّ الفّخارِ  جّرَة 

َفق.  ال�شَ وا�شودَّ  الوقِت،  بع�ِش  منُذ  غابْت 

القريِة،  تخوِم  اأّوِل  عنَد  تقُع  التي  والعنُي 

ا اأّن  موح�شٌة يف مثِل هذه ال�شاعِة، خ�شو�شً

حكاياٍت كثريًة ُروَِيْت عِن اجلنِّ الذين 

ُيقاُل اإنهم غالًبا ما يجتمعون لياًل حيُث 

تكوُن املياه. وما كادْت وردُة ت�شُع فوهَة 

وْقَع  �شمعْت  املزراِب، حتى  جّرِتها حتَت 

ها خوًفا،  اأقداٍم خلَفها؛ فارتعدْت َفرائ�شُ

وراحْت ترّدُد ا�شَم الربِّ ب�شوٍت خافت. وملا 

ا  ت�شّجعْت والتفتْت اإىل اخللِف، راأت �شابًّ

طريِق  يف  الُدْغ�شُة  اأدركْته  القريِة  مَن 

العنِي  على  عّرَج  وقد  احلقِل  مَن  العودةِ 

لريوَي غليَله؛ فارتاَح قلُبها.

- ما جاءْت تفعُل احللوُة ههنا يف مثِل 

هذا الوقت؟ �شاأَل ال�شابُّ »نعمة«.

- وماذا يفعُل النا�ُش عنَد العني! اأجابت 

بلهجٍة واثقة.

- األ تخافني اجلّن!

- اأنا مولودٌة قبَلهم.

اجل��ّرةِ؛  برفِع  وه��ّم��ْت  ق��ال��ْت،  هكذا 

ا ي��دي��ه ي��ري��ُد  ف���اق���رتَب »ن��ع��م��ة« م����ادًّ

َكِتُفه  مت�شَّ  اأن  تعّمَد  وقد  م�شاعدَتها، 

ورفعْت  الأم���َر،  فتجاهلِت  َكِتَفها؛ 

جّرَتها.

قاَل،  كتِفك.  على  اأ�شّويها  دعيني   -

احللقِة  على  القاب�شَة  يَدها  واحت�شَن 

ام�شكيها  ه��ك��ذا.  »اأج���ل  ه:  بكفِّ

جّيًدا«.

- اأعرُف كيف اأحمُل اجلّرة. ل�شُت يف 

َطْورِ التمّرِن بعد. فاترْك يدي لو �شمحت.

- واإن مل اأترْكها؟ قاَل بدعابة.

- قلُت اترْك يدي، وابتعد.

�شغريًة؛  قبلًة  اأعطيني  اأتعرفني؟   -

فاأحمَل اجلّرَة عنك اإىل البيت. 

- خْذها اإًذا.

��ه. ثم  راأ���شِ واأف��رغ��ِت اجل��ّرَة على  قالت 

واأفلتتها؛ ف�شقَط  دفعته بها من �شدرِه، 

وردُة  اأما  واجل��ّرُة يف ح�شِنه.  الأر���ِش  على 

فما  عائدًة؛  ُخطاها  وحّثت  فا�شتدارت، 

كان من نعمة اإل اأن نه�َش، ومالأَ اجلّرَة، 

اإّياها  راجًيا  درِبها  ووقَف يف  بوردَة،  وحلَق 

اأن تقبَل اعتذاَره.

- ماذا دهاك يا رُجل! ملاذا ت�شّرفت معي 

هذا الت�شّرف!... اأراين كنُت خمطئًة يف 

اعتقادي اأنك �شابٌّ خجول.

فعاًل  اأن��ا  خمطئة.  ل�شِت  وردُة،  يا  ل   -

ذهبت  العتمُة  رمب��ا  لكن  خ��ج��ول. 
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�شّجعوين،  اجل��نُّ  رمب���ا...  اأو  بخجلي. 

اأ�شاَف �شاحًكا؛ ف�شحكت وردة.

عنَد مفرتِق بيِته و�شَع نعمة اجلّرَة على 

واأم�شى  �شبيِله،  يف  وذه��َب  وردَة  كتِف 

كانت  اليوِم  قبَل  يفّكر.  طوياًل  وقًتا 

ها.  اأحبَّ فقد  ال��ي��وَم  اأم��ا  تعجُبه.  وردُة 

لثقِتها بنف�ِشها؟ جلمالِها؟ لذكائها؟ يف 

ها. احلقيقِة، لهذه ال�شفاِت كلِّ

جم��ّدًدا  يلتقَيها  اأن  قبَل  اأّي��اٌم  م�شْت 

داأَب  التي  الفنيِة  ال�شهراِت  اإحدى  خالَل 

نادي �شيعِتنا على اإقامِتها كلَّ �شيف.

- ما اأخباُرك؟ �شاألت وردة.

- لقد نويُت على الزواج.

- خرٌب مفرح. اأاأعرُف �شعيدَة احلّظ؟

- بالتاأكيِد تعرفينها. ل اأحَد يعرُفها 

يل  م�شكلٌة  ث��ّم��َة  ل��ك��ن...  مثَلك. 

معها.

- اأحتبُّ اأن حتّدَثني فيها؟

الفّخار.  بجرارِ  ت�شرُب  ها...  اأحبُّ َمن   -

قطعْت  ث��م  وردة.  ف�شحكت  ق����اَل؛ 

عيني  اإىل  ب�شَرها  ورفعت  ِحَكها،  �شَ

ا يا نعمة؟«. ني حقًّ حمّدِثها:«اأحتبُّ

- اأكَث من اأيِّ �شيٍء يف الوجود.

- اأطلْب يدي اإًذا.

- ها اأنا اأطلُبها.

- اإنها لك.

اإذ ذاك اأخَذ نعمُة يَد وردَة بيديه الثنتني 

ولثَمها: »متى �شنتزّوج؟«.

- يوَم تريد.

- اأمتّنى اأن يكوَن ذلك الليلَة اأو غًدا. 

لرتتيِب  ك��اٍف  وق��ٍت  من  ب��دَّ  ل  لكن 

عر�ٍش ت�شتحّقينه.

كلَّ  لنوّفْر  عر�ش.  اإىل  بنا  حاجَة  ل   -

قر�ٍش لبيِتنا. األ ترى هذا اأف�شل؟

- اأنتزّوُج من غرِي عر�ش!

- اأجل. »خطيفة«.

- كما ترغبني يا وردة.

يف تلك الليلِة اأخربْت وردُة اأبويها اأنها 

�شتتزّوُج بنعمة »خطيفة« بعَد يومني.

كَمن  ال��وال��دُة  ق��ال��ِت  ي��وم��ني!  بعَد   -

ها. حتّدُث نف�شَ

اأنِت ابنُتنا الوحيدُة يا وردُة؛ فكيف   -

تخرجني من هذا البيِت من دوِن عر�ش! 

قاَل الوالُد ب�شوٍت ملوؤه الأ�شُف والأ�شى.

جمعَتهما  اللذين  »القر�شني«  دِع   -

فهما  اأب��ي؛  يا  لأخ��وّي  جبيِنك،  بعرِق 

اأحوُج مني اإليهما. 

ال��وال��ِد  م��ن عيني  ���ش��ال��ْت  ح��ي��ن��ذاك 

دمعتان كانتا قد عّزتا حتى يف اأمرِّ الأّياِم 

فبكت  ال��وال��دُة  اأم��ا  ال��ظ��روف.  واأ�شعِب 

اإن كان بكاوؤها  تدري  ل  وهي  ب�شمٍت 

من حزٍن اأو فرح.

بعَد يومني، ويف التوقيِت املحّدِد، حملت 

�شغريًة،  حقيبًة  والع�شرين  الثانيِة  ابنُة 

و�شَع  حيث  املفرتِق  عنَد  نعمة  والتقت 

هذه  عنها  فحمَل  كتِفها؛  على  اجلّرَة 

ينظُر  اإىل جانِبها  وم�شى  املّرَة حقيبَتها، 

اأجمَل من  راآه  الذي  ال�شبيِح  وجِهها  اإىل 

كلِّ الزهورِ التي تزّيُن ف�شتاَنها، هذا الذي 

ومل  ال�شيعِة،  خّياطُة  �شعاُد  لها  خاطته 

ويوَم  الكبرِي  العيِد  يوَم  مّرتني:  اإل  ترتِده 

رحيِلها هذا مع نعمة.

نعمة مل تكْن وردُة مغرمًة به. لكنها 

وجدت فيه ال�شابَّ الذي يحبُّ كلَّ النا�ِش، 

وا�شتقامِته.  ل�شدِقه  يحّبونه  النا�ِش  وكلُّ 

فقري؟ ل باأ�ش. با�شتطاعِتها اأن ت�شدَّ على 

وقهِر  احلياةِ  مغالبِة  على  وتعاوَنه  ي��ِده 

اإىل  القلِب  طّيَب  يعتقدونه  ال�شعوبات. 

اإىل  دامت هي  ما  يهمُّ  ال�شذاجة؟ ل  حدِّ 

َحها. جانِبه تبدي راأَيها وت�شديه ُن�شْ

ال�شرِي،  ع��ِن  نعمة  توّقَف  الطريِق  يف 

ا بنا اأن نفّكَر  وقاَل لوردة: اأما كان َحِريًّ

قالْت  عليه؟  العزَم  عقْدنا  ما  يف  اأك��َث 

»ا�شكْر  �شفتيها:  تعلو  جميلٌة  وب�شمٌة 

ملا  فعلُت،  فلو  اأف��ّك��ر.  مل  اأين  ���ك  ربَّ

َخطواٍت  ب�شَع  م�شى  ثم  معك«.  جئُت 

الآَن  اأيَن نحن  »اإىل  ثانيًة:  وتوّقَف  اأَُخَر، 

احلمرا.  جهّنَم  »اإىل  قالت:  ذاهبان؟«. 

العامَّ  الطريَق  يبلغان  كادا  وما  اإم�ِش«. 

يا  مني  اأفهُم  »اأن��ِت  ثالثًة:  توّقَف  حتى 

وردة. اأترين اأننا نقوُم بالعمِل ال�شائب؟«. 

هذه املّرَة مل تعرْف وردُة اإن كان عليها 

منها  كان  وما  تبكي.  اأم  ت�شحَك  اأن 

اإل اأِن انكفاأْت َخطوتني، وتاأّبطت ذراَع 

اإىل  الباِل  و�شاَر خايَل  نعمة؛ فان�شاَع لها 

جانِبها لإميانِه اأنها اأفهُم منه. وما طاَل 

الوقُت حتى �شاَع يف القريِة اخلرب. النا�ُش 

قالوا يومذاك: مل يخطْف نعمُة وردة. وردُة 

هي التي خطفته.

له  واأجن��ب��ت  ب��ه،  وت��زّوج��ت  خطفته، 

لكْن  وعماد.  جهاد  �شّمتهما:  �شبيني 

اأجنحَتهما  ال��ري�����ُش  يك�شَو  اأن  قبَل 

اأقعَده  ُع�شاٍل  بداٍء  نعمة  اأُ�شيَب  الطريَة، 
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يف ال�شريِر �شهرين قبَل اأن يردَّ الأمانَة اإىل 

بكلِّ  اأو�شى  قد  موِته  قبَل  وكان  ��ه.  ربِّ

فاأح�شنت  لزوجِته؛  واأرزاِق����ه  اأم��الِك��ه 

يديها حتى  بتعِب  ولديها  ورّبت  اإدارَتها، 

كربا و�شّبا عِن الطوق. لكنها مل تخلِع 

الف�شتاَن الأ�شوَد اإىل اأن تزّوَج ابُنها البكُر 

عماد. اأما هي فلم تتزّوْج بالرغِم من اأّن 

�شّباًنا كثريين طلبوا يَدها.

اأّمي  اأدخلتني  قال:  مّرة.  حّدَثني عماٌد 

كنا  الر�شمية.  القريِة  مدر�شَة  واأخ��ي 

املدر�شَة  نحبُّ  ل  البتدائيِة  �شفوِفنا  يف 

تولينا  اأّم��ي  كانت  لذلك  والكتاب. 

قبَل  عنٌي  لها  َتَقرُّ  فال  اهتماِمها؛  كلَّ 

قلٍب،  ظهِر  عن  اأُمثولِتنا  نحفَظ  اأن 

وجه.  اأك��م��ِل  على  نا  فرو�شَ ونكتَب 

تفتُح  اأّمي  نفعل! كانت  وكيف كنا 

اأن  مني  وتطلُب  عينيها،  اأماَم  كتابي 

بكلمٍة،  تلعثمُت  ف��اإذا  اأُمثولتي.  اأتلَو 

هكذا  »م��ا  وجهي:  يف  �شوَتها  رفعْت 

خِذ  لدر�ِشك.  حافًظا  تكوَن  اأن  اأريُدك 

يف  واأ�شتمُرّ  اأف�شل«.  ب�شكٍل  احفْظه 

حماولِة احلفظ. وت�شتمرُّ هي يف ال�شتماِع 

، حتى تر�شى متاَم الر�شا. وكان خطُّ  اإيلَّ

على  فتجرَبه  يعجُبها؛  ل  الَبدِء  يف  اأخي 

وثالًثا  واثنتني  مّرًة  الفر�ِش  اإعادةِ كتابِة 

حتى ي�شبَح كاأنه مطبوٌع طبًعا. 

على  احلاُل  وا�شتمرَّ  يقول:  عماٌد  وتابَع 

اأن  اإىل  املنواِل  هذا 

اأ�شدَّ  اأثاَر  ما  حدَث 

وده�شتي.  عجبي 

اأين  هو  ح��دَث  ما 

ع��ن��دم��ا ب��ل��غ��ُت 

من  رَة  ع�شْ الرابعَة 

ع��م��ري، اأُ���ش��ب��ُت 

اأُنقَل  األزَمني الفرا�َش مّدًة قبَل اأن  مبر�ٍش 

اإىل امل�شت�شفى. هناك كان على اأّمي اأن 

توّقَع بع�َش الأوراِق باعتبارِها ولّيَة اأمري. 

بورقٍة،  الإدارةِ  يف  املوّظُف  اإليها  دفَع  وملا 

»يف  ق��ال:  اأوّق��ع؟  اأن  يجُب  اأي��َن  �شاألْته: 

لو  اكتبي،  الأ�شفل.  مَن  الي�شرى  اجلهِة 

وا�شح«.  بخطٍّ  الثالثيَّ  ا�شَمك  �شمحِت، 

بحرِبه  و�شبغْت  القلَم  اأخ��ذِت  لكنها 

اإبهاَمها، وطبعْت ب�شمَتها على الورقِة؛ 

طويلة.  ا�شتغراٍب  نظرَة  اإليها  فنظرُت 

�شاألُتها يف  وحَدنا،  الغرفِة  اأ�شبحنا يف  وملا 

اأنني  ابني،  يا  اأَوحت�شُب،  قالت:  ذل��ك. 

اأجيُد القراءَة والكتابة!

- األ جُتيدين! وكيف كنِت تنظرين 

يف ُكُتِبنا م�شتمعًة اإلينا نتلو اأُمثولِتنا، اأو 

نا! َن خطَّ يف دفاتِرنا وتطلبني منا اأن نح�شّ

واأنتما تعرفان  - وهل كنتما لتتعّلما 

اأنني ل اأعرُف حتى كتابَة ا�شمي!

فوَق  راأ�َشه  حينئٍذ �شكَت عماٌد حانًيا 

مفّكًرا  بال�شمِت  ا  اأي�شً اأنا  ولذُت  �شدرِه. 

الفا�شلَة  امل��راأَة  هذه  تفي  ثناٍء  عبارةِ  يف 

اأبلَغ  ال�شكوَت  راأي��ُت  لكنني  ها.  حقَّ

مَن الكالِم اأحياًنا.

* * *

وم��ّرِت الأّي���اُم والأع���وام. وت���زّوَج عماٌد 

وجهاد. وخطْت وردُة فوَق عتبِة الثمانني؛ 

ف�شعفْت هّمُتها، ولزمْت بيَتها ل تخرُج 

اأو  قريٍب  زي��ارةِ  اأو  مري�ٍش  لعيادةِ  اإّل  منه 

عنها  لل�شوؤاِل  يوًما  ذهبُت  ومل��ا  قريبة. 

غارقًة  وجدُتها  عليها،  والطمئناِن 

على  ال�شنوُن  خّطِت  وق��د  ِمقعِدها  يف 

جبيِنها وحوَل عينيها جتّعداٍت كثرية. 

زاَل  ما  القمريَّ كان  الوجَه  ذلك  لكّن 

يحتفُظ بق�شماِته اجلميلة.

لأّن  بقرِبها  اأجل�َش  اأن  مني  طلبْت 

بع�َش الَوْقِر اأ�شاَبها؛ فثقَل �شمُعها. وفيما 

دخلْت  احلديِث،  اأط��راَف  نتجاذُب  كنا 

ِط��الِء  اإىل  تنظُر  وه��ي  وقالت  كّنُتها، 

ل�شت�شارِة  ذاهبٌة  اأنا  »تانت،  اأظافِرها: 

وردُة  فنظرْت  ان�شرفْت؛  ثم  الطبيب«. 

ولدُت  »لقد  راأ�َشها:  تهزُّ  وهي  وقالت  اإيّل، 

ابني البكَر يف احلقِل، وقطعُت باحلجِر 

يف  ُحبلى  كّنتي  بيدي...  تِه  �ُشرَّ حبَل 

الطبيَب  ا�شت�شارِت  وقِد  الثالِث،  �شهِرها 

حتى الآَن اأكَث من ع�شِر مّرات. زوُجها، 

اأي ابني العزيُز، ل يدُعها تقوُم باأيِّ عمل. 

حتى اأنه يغ�شل ال�شحوَن ويكن�ُش البيَت 

عنها«.

- لقد تغرّيَ الزمُن يا �شّت وردة.

لقد  ت��غ��رّيوا.  الذين  هم  النا�ُش  ل.   -

ف�شدوا. يريدون اأن ياأكلوا خبَزهم ويحيوا 

من غرِي اأن يتعبوا.

اأّي��اِم  عن  حتّدُثني  وردُة  راح��ت  وفيما 

غارقتان  وعيناها  �شباها  يف  تعِبها 

بدموِع الغبطِة، كانت ثّمَة قناعٌة تزداُد 

وما  الن�شاَء،  اأكَث  ر�شوًخا: ما  يف فكري 

اأقلَّ »اأخواِت الرجال«!





ال���ك���ائ���ن���ات ت��خ�����ش��ع 

تعرف  ي��وم��ّي��ة  ل�شلوكيات 

بالتواتر اليومي الاّلواعي. منها مثاًل 

اأّن بع�ش احليوانات ين�شط يف النهار وينام 

يف الليل، وبع�شها ينام يف النهار وي�شطاد 

ا  يف الّليل. وتظهر هذه ال�شلوكيات اأي�شً

لدى النبات عرب عملّية التبادل ال�شوئي. 

اإىل ذلك، توجد اأمناط �شلوكية �شنوية 

وجود  اأو  اخلريف،  يف  الطيور  هجرة  مثل 

لدى  للولدة  ال�شنة  من  حم��ددة  اأوق��ات 

من  هنالك  ما  اإىل  احليوانات.  بع�ش 

ال�شاعة  بها  تتحّكم  �شلوكيات 

البيولوجية امل�شار اإليها.

كيف يح�شل ذلك؟

حاجات  بني  التوازن  اإر�شاء  اأج��ل  من 

تعمل  اخلارجية،  واملتغريات  اجل�شم 

نظامية  بطريقة  البيولوجية  اعة  ال�شّ

وفق تغريات ال�شوء. وهذا يح�شل بوا�شطة 

فوق  املا  النواة  با�شم  تعرف  دماغية  نواة 

ت�شالبّية، وتعترب �شاعة الدماغ الرئي�شة.

النواة يف عمق ما بعد املهاد  تقع هذه 

با�شتمرار  وتراقب   ،Hypothalamus
ر  وحت�شّ وال�شوء،  العتمة  م�شتوى  تفاوت 

وفق  العمل  اأج��ل  من  اجل�شم  وظائف 

ال�شاطع  ال�شباح  ف�شوء  متطلباتهما. 

بينما  النهار،  ل�شتقبال  يهّيوؤها  مثاًل 

يح�شل  وه��ذا  للنوم.  العتمة  توؤهلها 

الدماغ  يف  ال�شنوبرّية  الغّدة  تفرز  عندما 

يثري  هرمون  وه��و  امليالتونني.  هرمون 

والراحة. يف هذه  الهدوء  ويوؤمن  النعا�ش، 

اأجل  من  املثانة  ع�شالت  تتمّدد  الأثناء 

مف�شحة  ال�شوائل،  من  املزيد  ا�شتيعاب 

بذلك املجال اأمام نوم عميق ل تقطعه 

يفرز  ذل��ك،  اإىل  النهو�ش.  اإىل  احلاجة 

اأجل  من  الغلوكوز  من  املزيد  الكبد 

اإنعا�ش الدماغ خالل النوم.

التايل:  ال�شوؤال  يطرح  وهنا 

واجهت  حال  يف  يح�شل  ماذا 

�شوًءا  البيولوجية  ال�شاعة 

�شاطًعا يف اأثناء الّليل؟

ر�شالة  وتبعث  تتاأهب  اإنها 

مفادها  اجل�شم  اأع�شاء  اإىل 

النهار.  ل�شتقبال  ال�شتعداد 

تكون  وقت  يف  يح�شل  وهذا 

رت  فيه هذه الأع�شاء قد حت�شّ

ال���ذي يحدث  الأم���ر  ل��ل��ن��وم، 

النمطي  الإيقاع  يف  ا  ت�شوي�شً

رحلة 

اإعداد:يف الإن�ضان

غري�ش فرح

�شاعتنا 

البيولوجية 

وموؤثرات الع�شر

حمكومة  كب�شر  حياتنا 

والزمن  فنحن  بالتوقيت. 

اإيقاعات  به  تربطنا  تواأمان، 

ري  لت�شّ داخلنا،  من  تنبثق 

ب�شاعات  وتتحّكم  حياتنا، 

وب�شحتنا  ويقظتنا،  نومنا 

دية والنف�شّية. اإنها �شاعتنا البيولوجية  اجل�شّ

التي تعي�ش اليوم خطر الختالل.

يتحّكم  وكيف  اخلطر،  ه��ذا  هو  ما 

بعقارب هذه ال�شاعة؟

التوقيت يخت�شر كل �شيء

احلّية،  الكائنات  اأن  امل��ع��روف  م��ن 

متناغمة  تعي�ش  الإن�شان،  راأ�شها  وعلى 

اأنها  يعني  ما  اليومية.  الأر���ش  دورة  مع 

والبقاء،  التطور  على  مقدرتها  ت�شتمّد 

من معطيات توارد الّليل والنهار املتولدة 

من هذه الدورة.

ومطلق  الأر�����ش  ب��ني  ال��ت��ن��اغ��م  ه���ذا 

ذب��ذب��ات  ع��رب  يح�شل  ح����ّي،  ك��ائ��ن 

وتعرف  وال�شوء،  العتمة  اأطياف  تالحق 

البيولوجية.  اعة  ال�شّ اإيقاعات  با�شم 

للحيوان  توؤّمن  منطّية  اإيقاعات  وهي 

حياة  وجت��ّدد  والتنا�شل،  والثبات  النوم 

لدورات  اإخ�شاعها  طريق  عن  النباتات 

التلقيح الق�شرّية، وتربمج حياة الإن�شان 

ع���رب م���راح���ل امل����ّد واجل����زر 

يجعلنا  وهذا  الفيزيولوجية. 

ن��ع��رف ���ش��ب��ب ت��غ��رّي ح���رارة 

والنهار،  الليل  بني  اجل�شم 

خالل  الّدم  �شغط  وانخفا�ش 

ال�شّباح،  يف  وارتفاعه  الليل 

من  ب��الن��زع��اج  ن�شعر  ومل���اذا 

يف  متاأخرة  وجبة  تناول  جّراء 

من  هنالك  ما  اإىل  امل�شاء، 

ظواهر ترافق حياتنا اليومّية.

ه��ذه  اأن  يعني  ت��ق��ّدم  م��ا 
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الأمرا�ش الناجمة عن اختاللها.

اأجريت  التي  الأخرية  الدرا�شة  وبح�شب 

جمّلة  ون�شرتها  ك��ول��ورادو  جامعة  يف 

العلوم الأمريكية، فاإّن الدماغ ل يعترب 

اعة  ال�شّ جينات  احلامل  الوحيد  الع�شو 

هذه  اكت�شاف  والدليل،  البيولوجية. 

اجل�شم،  اأع�����ش��اء  جميع  يف  اجلينات 

ال�شاعة  م��ع  بالتن�شيق  تعمل  حيث 

بح�شب  ت��وازن��ه  تاأمني  على  الرئي�شة، 

متطلبات الطبيعة.

الباحثون  ين�شى  ل  ال�شياق،  ه��ذا  يف 

على  البيولوجية  اعة  ال�شّ اختالل  خطر 

هنا  وم��ن  وال��وع��ي.  وال�شلوك  ال��ذاك��رة 

خا�شة  وقائية  تدابري  اّتخاذ  اإىل  الدعوة 

ا ما  بالعاملني يف الدوام الّليلي، وخ�شو�شً

بني الثانية والرابعة �شباًحا، اأي يف الفرتة 

اأق�شى  اإىل  اجل�شم  خاللها  يحتاج  التي 

درجات الراحة والهدوء.

هذه و�شواها من املعطيات التي تفرزها 

لنا  تك�شف  احلديثة،  الدرا�شات  نتائج 

هذه  ومفاد  لالهتمام.  مثرية  حقيقة 

اعة  ال�شّ اإي��ق��اع  ت�شّو�ش  اأن  احلقيقة، 

البيولوجية ل يعترب امل�شوؤول الوحيد عن 

يبدو،  اأنه جدير كما  اإّل  الع�شر،  اأمرا�ش 

ي�شع  وه��ذا  م�شّبباتها،  قائمة  بت�شّدر 

الإن�شان اأمام خيار ل بد منه.

امل�شتمر  حتّديه  من  الرغم  على  فهو 

عن  ع��اج��ًزا  يبقى  الطبيعة،  لقوانني 

م��واج��ه��ة واق����ع اأك����رب ب��ك��ث��ري من 

مكابرته وطموحاته. اإّنه واقع مليارات 

هذا  دورة  �شمن  ال��ت��ط��ّور  م��ن  ال�شنني 

الكوكب.

�شحّية  مبخاطر  ويت�شّبب  اإليه،  امل�شار 

ج�شيمة.

ما الذي يح�شل اليوم؟

اأج�شامنا  اأن  بالعتبار  اأخذنا  ما  اإذا 

عالقة  خالل  من  اخللق  منذ  مربجمة 

الإن�شان  حياة  اأن  جند  الأر���ش،  دورة  مع 

ا على  املعا�شر، قد قلبت هذا املفهوم راأ�شً

ما  يفّرق  يعد  مل  اليوم  فالإن�شان  عقب. 

بني الليل والنهار، ول يعري مطلق اأهمية 

ي�شتمران  والعمل  فالّلهو  للتوقيت، 

الليل.  م��ن  م��ت��اأخ��رة  ���ش��اع��ات  ح��ت��ى 

ال�شا�شات  التعاطي مع  اإىل ذلك،  ي�شاف 

الإلكرتونية بجميع اأنواعها )حوا�شيب 

النوم،  وقبل  امل�شاء  يف  حممولة(  وهواتف 

الأ�شواء  من  عالية  ملعّدلت  يعّر�شنا  ما 

وهذه  ال�شباح.  ب�شوء  ال�شبيهة  الزرقاء 

العادة هي من اأكث املمار�شات الع�شرية 

خطًرا على اأداء وظائف اجل�شم، وتعري�شه 

لالأمرا�ش.

ما هي هذه الأمرا�ش وكيف حتدث؟

اعة  لل�شّ وافية  اأهمّية  العلم  يعط  مل 

ال�شبعينيات،  بداية  قبل  البيولوجية 

الباحثون  داأب  ولكن منذ ذلك احلني، 

وع��واق��ب  خ�شائ�شها  درا����ش���ة  ع��ل��ى 

اخت�شا�شية  وح�����ش��ب  اخ��ت��الل��ه��ا. 

ك��ول��ورادو  جامعة  يف  الأع�����ش��اب  علم 

اأح��ًدا  ف��اإّن  فونكني،  ل��ورا  الأمريكية، 

قوانني  ملخالفة  م��ا  يت�شّور  يكن  مل 

الأ���ش��رار،  وه��ذه  اأ���ش��رار.  م��ن  الطبيعة 

على حد تعبريها، تفوق تلك الناجمة 

كما  والأه���م  امل��خ��درات.  تعاطي  عن 

اليوم  تتجه  الأن��ظ��ار  اأّن  واأ�شرنا،  �شبق 

لل�شوء  الع�شوائي  التعر�ش  تداعيات  اإىل 

الأزرق، اإىل جانب تناول الطعام يف اأوقات 

يتعار�ش  وكالهما  الليل،  من  متاأخرة 

لهذه  امل�شرّية  الوراثية  اجلينات  اأداء  مع 

بانت�شار  اإىل حٍد كبري  وي�شهم  ال�شاعة، 

ما يعرف اليوم باأمرا�ش الع�شر. يف طليعة 

القلب  واأمرا�ش  ال�شرطان  الأمرا�ش،  هذه 

ين�شى  ول  وال�شمنة.  وال�شكري  وال�شرايني 

التي  الباحثون م�شكلة نق�ش اخل�شوبة 

يعانيها كثريون من الإناث والذكور.

دور اجلينات الوراثية

اأ�شتاذ  فو�شرت،  را�شل  الباحث  بح�شب 

العلوم البيولوجية يف جامعة اأوك�شفورد، 

متاأ�شلة  تعترب  البيولوجية  اعة  ال�شّ فاإن 

يف  موجودة  اأنها  يعني  ما  جيناتنا.  يف 

وهذه  اأج�شامنا.  خاليا  من  خلّية  كل 

بالتوا�شل  ت�شهم،  التي  ه��ي  اخل��الي��ا 

الرئي�شة  اعة  ال�شّ م��ع 

تنظيم  يف  ال��دم��اغ،  يف 

على  احليوّية  وظائفنا 

والع�شرين  الأرب��ع  مدى 

����ش���اع���ة، ع���رب اإف�����راز 

بروتينات تقوم باملهّمة. 

يف  التّعمق  ف���اإن  ل���ذا، 

الوراثية  درا�شة اجلينات 

البيولوجية،  اعة  لل�شّ

رمب���ا مي��ّك��ن لح��ًق��ا 

من عالج الكثري من 
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هو وهي

اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط

عامل  ينهار  احلياة،  �ضريك  املوت  يخطف  عندما 

م�ضاعر  وجتتاحه  مفاجئ  ب�ضكٍل  الآخ��ر  ال�ضريك 

ا  وربمّ والغ�ضب،  واخلوف  احلزن  بني  تراوح  خمتلطة 

ال�ضعور بالذنب كونه هو من بقي على قيد احلياة ولي�س 

ال�ضريك  جتاه  بغ�ضٍب  ا  اأي�ضً املرء  ي�ضعر  وقد  العك�س. 

اه وحيًدا! الراحل لأنه ولمّ تارًكا اإيمّ

ومهما  طبيعيًّا،  اأمًرا  احلزن  يعترب  الأحوال  جميع  يف 

اختلفت اأنواعه وطرق التعبري عنه، يبقى على الطرف 

احلزين قبول حقيقة غياب ال�ضريك اإل الأبد والتاأقلم 

مع الواقع اجلديد.

فقدان 

ال�شريك 

وال�شعور 

باأن العامل 

ينهار

التعبري عن 

احلزن �ضروري 

للخروج منه

وداع ال�ضريك

عقود  �أو  �سنو�ت  �سر�كة  �أن  فيه  �سك  ال  مما 

ميكن  ال  �الأ�سرّية  و�حلياة  و�لعناية  �حلب  من 

حموها خالل �أيام �أو �أ�سابيع. فال بّد من �حلزن 

و�الأمل وذرف �لدموع قبل �لر�سوخ للو�قع و�لتاأقلم 

معه. ويف هذ� �الإطار تن�سح �الخت�سا�سّية يف علم 

�لذي  �إنغريد قّزي �لطرف  �ل�سّيدة  �لعيادي  �لنف�س 

�حلزن  م�ساعر  يكبت  ال  �أن  �خل�سارة،  يعاين 

و�الأ�سى �لتي تنتابه لدى ود�ع �سريكه، و�أن ي�سمح لنف�سه بزيارة 

قربه يف �الأ�سابيع �لالحقة لو�سع �الأزهار و�لتعبري عن �الأمل �إذ� 

عن  يتحّدث  �أن  ا  �أي�سً �مل�ستح�سن  ومن  لذلك.  باحلاجة  �سعر 

�ملقّربني  �الأ�سدقاء  مع  وخماوفه  م�ساعره 

هذه  يف   � ج��دًّ مهّم  دعمهم  الأّن  �إليه، 

�ملرحلة، وال مانع من �أن يروي لهم بع�س 

بال�سريك  �ملتعّلقة  �ل�سعيدة  �لذكريات 

باالرتياح  ا  �إح�سا�سً و�لتي متنحه  �لغائب 

�الخت�سا�سّية  ولكّن  �لد�خلي.  و�ل�سالم 

تّدخل  �أن  �إىل  نف�سه،  �لوقت  يف  تلفت 

�إىل  �الأح��ي��ان  بع�س  يف  ي��وؤّدي  �الأ�سدقاء 

فهم  منه.  �مل��رج��ّوة  �لنتيجة  عك�س 

�مل�ساب  ع��ن  �لتخفيف  ي��ح��اول��ون  ق��د 

ترتبط  ال  باأحاديث  �إلهائه  خالل  من 

با�ستخد�م عبار�ت  �أو  �لغائب،  بال�سريك 

�أن  �لتاأكيد  مثل  منا�سبة،  غري  مو��ساة 

حياته  �سيتابع  و�أّنه  قريًبا  �سيزول  حزنه 

�الإ�سغاء  هو  �ملطلوب  فيما  �لطبيعية، 

م�ساعره  بتفريغ  ل��ه  و�ل�����س��م��اح  �إل��ي��ه 

�ل�سلبّية.

الأولد

�ملرء  على  و�حل��د�د،  �حلزن  فرتة  خالل 

ا  �أي�سً �أوالده  �أّن  �العتبار  بعني  ياأخذ  �أن 

قد  فهم  �الأح��ز�ن.  وط��اأة  حتت  يرزحون 

�لدعم  �إىل  ويحتاجون  ا  �أمًّ �أو  �أًبا  خ�سرو� 

تن�سح  وهنا  باالأمان.  و�ل�سعور  �لعاطفي 

قّزي بعدم �إخفاء �لطرف �حلزين مل�ساعره 

�لتي  �ل�سلبية  �مل�ساعر  عن  معهم  وبالتحّدث  �أوالده،  عن 

بالتعاط��ف  عليه��ا  و�لتغّل��ب  �الأ�سرة،  �أف��ر�د  جميع  تنتاب 

و�لتكات��ف.
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م مع الواقع التاأقلمّ

تختلف مّدة �ل�سفاء من �الأحز�ن �أو �لتاأقلم مع 

�الإطار  ويف هذ�  و�آخر.  �سخ�ٍس  �خل�سارة بني  و�قع 

ت�سري �ل�سّيدة قّزي �إىل �أن �لبع�س يجتاز �ملرحلة 

�ل�سعبة خالل وقت ق�سري ن�سبًيا، فيما يحتاج 

�آخرون �إىل فرتة حد�ٍد طويلة لتقّبل �خل�سارة 

�لكبرية. ويف جميع �الأحو�ل، يبد�أ �حلزن 

كبرًي� ويتال�سى مع �لوقت. وهذ� ال يعني 

و�إمنا  �لغائب،  �سريكه  ين�سى  �ملرء  �أن 

فيما  غيابه،  فكرة  مع  يتاأقلم  هو 

يحتفظ بذكر�ه يف قلبه وعقله.

�الأ�سهر  خ��الل  �أن��ه  تو�سح  وه��ي 

�ملحزون  �أّيام  معظم  تّت�سم  �الأوىل، 

ي�سعر  �أنه  كما  و�الأ�سى،  بالت�ساوؤم 

من  �لرغم  على  بالوحدة  و�سعور  د�خلي،  بفر�غ 

�أنه قد يجد  وجود �الأ�سدقاء حوله. وتر�ه فاقد �لرتكيز حيث 

�سعوبة يف �تخاذ �أب�سط �لقر�ر�ت �ملتعّلقة بحياته �ليومّية. مع 

ا، ال  مرور �لوقت، يجد �لتفاوؤل طريًقا للت�سّلل �إىل قلبه تدريجيًّ

�سّيما �إذ� ح�سل على �لدعم �لكايف من حميطه. ومّما ي�ساعده 

على �خلروج من �الأحز�ن، عدم مالزمة �ملنزل، وتبادل �لزيار�ت 

ا، م�ساعدة �الآخرين  �الجتماعية مع �الأ�سدقاء. وقد يفيده �أي�سً

الأّن  �الإن�سانية،  �ملوؤ�س�سات  خالل  من  لهم  �خلدمات  وتقدمي 

ن�سيان  على  �الإن�سان  ت�ساعد  �سعوباتهم  �الآخرين  م�ساركة 

�أحز�نه. 

�أما يف حال ف�سل �ملرء يف جتاوز حزنه، مبعنى �أن ي�ستمر �ل�سعور 

باالأ�سى لفرتة طويلة، ويحول دون متكّنه من �لقيام بو�جباته 

�ليومّية وتاأدية �الأعمال �ملطلوبة منه ورمّبا �ل�سعور باآالم ج�سدّية 

خمتلفة، مع �سعوبة يف �لرتكيز ويف �لنوم، �إ�سافة �إىل �نقطاع 

�ل�����س��ه��ّي��ة. يف 

يكون  �حلالة،  هذه 

�ملرء و�قًعا يف حالة من �الإكتئاب 

وهو بحاجة �إىل عالج نف�سي للخروج منها.

تك! خ�ضرت �ضريكك فال تخ�ضر �ضحمّ

يف خ�سم �الأحز�ن، يهمل �الإن�سان نف�سه وحاجاته، وهذ� �أمر 

طبيعي �سرط �أاّل يزيد عن حّده بحيث يقود �إىل �أ�سر�ر �سحّية. 

يف هذ� �الإطار، تقّدم �ل�سيدة قّزي بع�س �لن�سائح �لتي تفيد �ملرء 

خالل فرتة �حلد�د: 

- ال ت�سمح للعاد�ت �ل�سيئة �أن تدخل برنامج 

فالكحول  �حل���زن،  ع��ب��اءة  مرتدية  حياتك 

ة خلق«، لكّنهما  و�لتدخني قد ي�سّكالن »ف�سّ

�أنت يف  يف �ملقابل يوقعانك يف م�ساكل �سحّية 

غنًى عنها، فحاذر �لوقوع يف �سركهما.

�حلزين  �الإن�سان  يخ�سر  �أن  �لطبيعي  من   -

�سهّيته �إىل �لطعام، و�أن يعاين �الأرق، فانتبه من 

�ال�ست�سالم �إىل هذه �مل�ساعر! حاول قدر �مل�ستطاع 

تناول وجبة �سحّية ولو بكمّيات قليلة. وحاول 

كي  �لنوم  من  �لكايف  �لق�سط  تنال  �أن  ا  �أي�سً

حتافظ على تو�زنك �جل�سدي و�لذهني.

- �إذ� كنت من ذوي �الأمر��س �ملزمنة، ال تن�َس، 

�أو باالأحرى، ال تهمل تناول دو�ئك بانتظام، وال 

تدع �ل�سعور باالأ�سى يجّرك �إىل �لياأ�س وعدم �لرغبة يف �ال�ستمر�ر.

- حاول ممار�سة �لتمارين �لريا�سّية، �إذ� كان و�سعك �ل�سّحي 

ي�سمح بذلك، فالريا�سة غذ�ء للعقل و�لروح.

117 �لعدد 371



تربية وطفولة

اإعداد: ماري الأ�ضقر

اخت�شا�شية يف علم النف�س

�لعدد 118371

ملاذا يكذب اأطفالنا؟ وما العمل اإن فعلوا؟

اأن  الطفل  ي�ضتطيع  ل  ال�ضابعة،  بلوغه  قبل 

ز بني الواقع واخليال، وقد يقول اأ�ضياء غري  مييمّ

الأمر،  يختلف  العمر  هذا  بعد  لكن  حقيقية. 

مع  نتعامل  وكيف  الأطفال؟  يكذب  فلماذا 

هذه امل�ضكلة؟

�ضلوك �ضائع

�ل�سلوك  يف  ج��ًد�  �سائع  �أم��ر  �لكذب 

�الإن�ساين، وهو ي�سّكل يف بع�س �حلاالت 

ويف  �ل��ظ��روف،  م��ع  �لتفاعل  م��ن  ج���زًء� 

حاالت �أخرى ي�سبح مر�سًيا.

�سلوك  لكل  �أن  �لنف�س  علم  يعترب 

مكت�سًبا،  و�آخ��ر  ور�ثًيا  �سًقا 

با�ستمر�ر.  يتفاعالن  و�ل�سقان 

ا  �سخ�سً �لعائلة  يف  �أن  �الأم  الحظت  فاإذ� 

يكذب، عليها �أن تتوقع �لكذب من 

وهي  �الأمر.  تتد�رك  �أن  ويجب  طفلها، 

�مل�سكلة  تعالج هذه  �إن عرفت كيف 

تفاقمها  منع  من  متّكنت  �لبدء  منذ 

�سوف  طفلها  فاإن  و�إال  عليها،  و�لق�ساء 

يعتاد �لكذب يف �مل�ستقبل.

بني الواقع واخليال

باأنه  �لطفل  ي�سعر  �لثانية  �سنته  يف 

كيان م�ستقل عن �الآخرين، ويظن �أن 

�لعامل يتمحور حوله، وبالتايل باإمكانه 

بال�سرورة  ولي�س  يريد  كما  �الأ�سياء  قول 

هذه  يف  حقيقتها،  على  ه��ي  كما 

كذًبا،  به  يقوم  ما  ن�سّمي  ال  �ملرحلة 

عمر  حتى  فالطفل  و��سًعا.  خيااًل  �إمنا 

�ل�سبع �سنو�ت ال ميلك �الإدر�ك و�لن�سج 

و�خليال،  �لو�قع  بني  ليمّيز  �لكافيني 

ذلك  بعد  لكنه  و�لوهم،  �حلقيقة  بني 

ميّيز  �أن  فيها  ي�ستطيع  مرحلة  يدخل 

ما  �أنه  �الأم  �سعرت  فاإذ�  �الأمور.  بني هذه 

نف�سها:  ت�ساأل  �أن  عليها  يكذب،  ز�ل 

�لقيم  بع�س  الإفهامه  نحن  �سعينا  هل 

و�البتعاد  �حلقيقة  كقول  �الأخالقية 

ن�ستطيع  ال  �لقيم  فهذه  �لكذب؟  عن 

�أن ننتظر حتى يبلغ �سن �ل�سابعة كي 

نعمل  �أن  يجب  �إمنا  بها،  تعريفه  نبد�أ 

على غر�سها باكًر� يف نف�سه.

�لتي يكذب  �الأمور  �أمثلة عن  هناك 

فيها �لطفل قبل �سن �ل�سابعة: ميكن 

�ملدر�سة  يف  �أقمنا  مثاًل  الأم��ه  يقول  �أن 

�لفائز،  وك��ن��ت  �ل��رك�����س  يف  �سباًقا 

�الأخ��ري  ي��ك��ون  �أن  وه��ن��اك �ح��ت��م��ال 

يف  �حلالة  هذه  تدخل  �ل�سباق.  هذ�  يف 

يتمنى  فهو  �لتعوي�سي،  �لكذب  خانة 

ال  لكنه  �ل�سباق  يف  �الأول  يكون  �أن 

ميلك �ملقدرة �جل�سدية �لكافية. وهذ� 

�لنوع من �لكذب لي�س خطًر�، لكنه 



ويدخل  �لوقت  مع  يتطور 

فكثري  �خلطر،  مرحلة 

عن  يروون  �لر��سدين  من 

خيالية،  ا  ق�س�سً �أنف�سهم 

�حرت�م  يخ�سرون  وبالتايل 

�ملجتمع. وهناك �أمهات 

نية  ح�سن  عن  يعتقدن 

ي�سجعن  �أن  يجب  �أن���ه 

نتائج  ليحققو�  �أطفالهن 

جيدة، فيدخلن يف �للعبة 

�الأوالد  دفع  يف  وي�سهمن 

�إىل تكر�ر �لكذب.

�أمهات  ثمة  كذلك، 

�أطفالهن  كذب  يعتربن 

نوًعا من خّفة �لدم، وبهذ� 

ميعن �الأطفال يف �خرت�ع 

�مل���زي���د م���ن �ل��ق�����س�����س، 

جزًء�  �الأم��ر  هذ�  في�سبح 

وق��د  �سخ�سياتهم  م��ن 

�لكذب  درج��ة  �إىل  ي�سل 

�ملر�سي.

خطوات عملية 

�ملرحلة  وه��ي  �ل�سابعة  �ل�سنة  قبل 

�لقيم  فيها  ترت�سخ  �ل��ت��ي  �الأ�سا�سية 

�إىل  �لتنّبه  �الإن�سانية و�الأخالقية، علينا 

�أن �لالمباالة حيال قول �لطفل �أموًر� غري 

حقيقية، �أو مو�جهتها بال�سحك، �سوف 

وبطرق  �لكذب،  معاودة  على  ي�سجعه 

�أكرث خطورة.

ما ينبغي عمله يف هذه �حلالة هو �إعادة 

�لطفل �إىل �أر�س �لو�قع. فاإذ� �سعرت �الأم 

�أن طفلها يبالغ يف و�سف حالة معينة، 

فتقوده  باأ�سئلتها  ت�ستدرجه  �أن  يجب 

ت�سعره  �أن  دون  من  �حلقيقة  ق��ول  �إىل 

باأنها �كت�سفت كذبه �أو تقول له »�أنت 

�مل�سكلة  حت�سر  �أن  وعليها  ك��اذب«. 

�لو�لد  �أم��ام  ت�سيعها  وال  وبينه،  بينها 

على  هنا  ون�سدد  �لعائلة.  �أف��ر�د  وبقية 

فذلك  بالكذب،  �لطفل  �تهام  ع��دم 

نف�سه  ت�سنيف  �إىل  يدفعه 

�سوف  وب��ال��ت��ايل  ك��اذًب��ا، 

يكذب طاملا �أن �الآخرين 

يتوقعون منه ذلك.

�ل�سابعة،  �ل�سنة  بعد 

ع��ادة  �ل��ك��ذب  يتمحور 

و�لدرو�س،  �لعالمات  على 

وه��ن��ا ي��ك��ون �ل��ع��الج 

�إىل  �الأه���ل  ب�سعي  ا  �أي�سً

�إخفاء  �سبب  �كت�ساف 

�لولد هذه �ملعلومات. فقد 

ب�سبب  �إما  خائًفا  يكون 

ب�سبب  �أو  و�ل��دي��ه،  ت�سّدد 

�ل�����س��غ��وط �ل��ت��ي مت��ار���س 

ع��ل��ي��ه م���ن ق��ب��ل��ه��م��ا، 

قد  نتائج  منه  وتوقعهما 

ما  حتقيقها،  عن  يعجز 

يجعله يكذب خوًفا من 

ت�سّوه �سورته �أمامهما.

على  و�الأم  �الأب  �إتفاق 

�ملتعّلقة  �الأم�����ور  ك��ل 

خطوة  ه��و  ب���اأوالده���م���ا 

هو  فما  �سرورية،  �أخ��رى 

يكون  �أن  يجب  مقبول 

مرفو�س  هو  وم��ا  �الإث��ن��ني،  من  مقبواًل 

�أن يرف�سه كالهما. ومن �خلطاأ  يجب 

�أن تقدم �الأم بد�فع عاطفي، على �إخفاء 

�أخطاء �الأوالد عن �أبيهم، بل عليها �أن 

�الأخطاء،  هذه  تاليف  على  معه  تتعاون 

وعلى �كت�ساف �أ�سبابها ملعاجلتها.
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خطوات مهمة

تناول  �أّن  �لتغذية  �ملعلوم يف جمال  من 

�لو�حد  �ليوم  يف  ومتعّددة  �سغرية  وجبات 

و�سرب كميات جيدة من �ملياه )تتخّطى 

�لريا�سة  وممار�سة  يومًيا(،  �لليرتين 

ا ريا�سة �مل�سي(، و�لتمّتع بق�سط  )خ�سو�سً

ميكن  خطو�ت  هي  �ل��ن��وم،  من  و�ف��ر 

�سليمة.  �أي�����س  ل��وت��رية  بها  �ال�ستعانة 

ي�ستهان  ال  بعدٍد  �لبهار�ت  لكّن متّتع 

�أمًر� غري  ز�ل  ما  �ل�سحّية  �لفو�ئد  به من 

�أّن  �لعلم  و��سع، مع  معروف على نطاق 

عدًد� كبرًي� من �الأطباء و�الخت�سا�سيني 

�ملحافظة  يف  �لبهار�ت  دور  ي�سّددون على 

قدرة  حتّفز  باعتبارها  �لر�ساقة،  على 

�جل�سم على حرق �لدهون. 

ون: •الكممّ
عملّية  �إمت��ام  يف  �لكّمون  ي�ساعد   

�مت�سا�س  ن  يح�سّ �أّن���ه  كما  �له�سم 

فّعال  وهو  �جل�سم.  يف  �لغذ�ئية  �لعنا�سر 

يف زيادة معّدل �لتمثيل �لغذ�ئي )عملّية 

حرق  على  �ل��ق��درة  يعّزز  مّم��ا  �الأي�����س(، 

ما  �إىل  باالإ�سافة  �لطاقة.  و�إنتاج  �لدهون 

�الإ�سابة  خطر  �لكّمون  يخّف�س  �سبق، 

يف  �ل�سكر  وي��ع��ّدل  �ملفا�سل،  بالتهاب 

له  �أّن  حديثة  در��سات  �أثبتت  وقد  �لدم. 

عمل  وتعزيز  �لتوّتر  خف�س  على  ق��درة 

�لذ�كرة.

• القرفة:
بدورها، تعمل �لقرفة على م�ساعدة 

�جلهاز �له�سمي يف ه�سم �لطعام وحرق 

�لقرفة  تكبح  ذلك،  مو�ز�ة  يف  �لدهون. 

كما  باجلوع،  �ل�سعور  وتبعد  �ل�سهّية 

�لدم،  يف  �ل�سكر  �سبط  م�ستوى  ن  حت�سّ

�إىل  منها  قليل  ب��زي��ادة  ين�سح  لذلك 

�الأطعمة. 

• الكركم: 
�أن���و�ع  معظم  يف  �ل��ك��رك��م  ي��دخ��ل 

�لطعام يف �لهند، وقد بد�أ ينت�سر يف �ملطابخ 

يحتوي  �أهّميته.  ثبتت  �أن  بعد  �لعاملية 

�لكركمني  مرّكب  على  �لكركم 

ب�سكل  �مل��رت��ب��ط 

مبا�سر مبنع تخزين �لدهون 

ينجح  وهو  �لوزن.  زيادة  ومنع  �جل�سم  يف 

يف هذه �ملهّمات من خالل منعه �خلاليا 

�لدهنية من �لو�سول �إىل �الأوعية �لدموّية. 

�أن  ك��ذل��ك  للكركمني  ومي��ك��ن 

يف  فعااًل  يكون 

�الأمر��س  ع��الج 

�ملرتبطة  �ملزمنة 

ب����ال����ب����د�ن����ة، 

ف��ت��ف��اع��الت��ه يف 

�جل�����س��م ت��ق��ود 

م��ق��اوم��ة  �إىل 

�الأن���������س����ول����ني 

�ل�سكر  و�رتفاع 

و�لدهون يف �لدم.

• الفلفل الأ�ضود: 
�إّن �مل�سي ملّدة خم�سة ع�سر دقيقة يومًيا 

�الأ�سود  �لفلفل  من  قليل  �إ�سافة  ي��و�زي 

على  قدرته  جانب  ف��اإىل  طعامنا.  �إىل 

هذ�  يحتوي  �له�سم،  عملّية  حت�سني 

ت�سّمى  م��اّدة  على  �لبهار�ت  من  �لنوع 

من  بالبيبرييف 

متنع  �أن  �ساأنها 

خاليا  تكوين 

جديدة.  دهنية 

ين�سح  ل��ذل��ك، 

ن  �سيو خت�سا ال �

يوؤدي  ما  بتناوله 

قواعد 

اإعداد:التغذية

ليال �ضقر الفحل

�لعدد 122371

فقط  لي�س  البهارات  ا�ضتخدام  من  الهدف 

يتخطى  فهو  الأطعمة،  اإل  النكهات  اإ�ضافة 

على  اجل�ضم  حتفيز  اإل  و�ضوًل  بكثري  ذلك 

اأنواع  اأبرز  هي  ما  املرتاكمة.  الدهون  حرق 

ال�ضعرات  حرق  على  تعمل  التي  البهارات 

احلرارية؟ وكيف تعمل؟

ت�ضكيل�ة به�ارات ملحارب�ة الده�ون



�حلر�رية،  �ل�سعر�ت  حرق  م�ساعفة  �إىل 

كما لو �أّننا مار�سنا ريا�سة �مل�سي �ل�سريع 

ب�سورة يومّية.

• الفلفل الأحمر: 
ت�ساعد  �لتي  �لبهار�ت  من  ا  �أي�سً هو 

على كبح �ل�سهّية ل�ساعات طويلة بعد 

تناول �لطعام، �الأمر �لذي يوؤدي �إىل تقليل 

تناول  من  و�لتخفيف  �حلر�رية  �ل�سعر�ت 

�لدهون.  تكّون  من  وبالتايل  �الأطعمة، 

يف  �ملوجودة  �لكابا�سني  م��ادة  وت�ساهم 

�لفلفل �الأحمر و�مل�سوؤولة عن مذ�قه �حلار 

�لالذع يف توليد �لطاقة يف �جل�سم، متاًما 

�حلر�رة.  �إنتاج  على  �لوقود  يعمل  كما 

�خل�سو�س،  هذ�  يف  �لدر��سات  �أثبتت  وقد 

�ساأنه  من  للحر�رة  �ملوّلدة  �ملو�د  تناول  �أّن 

يحرق  و�أن   ،%5 بن�سبة  �الأي�س  يرفع  �أن 

�لدهون بن�سبة %16.

• بذور اخلردل: 
ن هذ� �لنوع من �لبذور وترية �الأي�س  يح�سّ

باأّن  �الخت�سا�سيون  ويذّكر  بن�سبة %25. 

طعامنا  �إىل  منه  �سغرية  ملعقة  �إ�سافة 

توؤدي �إىل حرق ما يقارب 50 �سعرة حر�رية. 

هذ�  با�ستهالك  ه��وؤالء  ين�سح  لذلك، 

�لنوع من �ملطّيبات وباإدخاله �إىل نظامنا 

�لغذ�ئي.

• الزجنبيل والهال:
باأ�سكاله  �لزجنبيل  ت��ن��اول  يرتبط   

فهو  �ل��وزن،  على  �ل�سيطرة  يف  �ملتعّددة 

خالل  م��ن  �ل�سهّية  قمع  على  ق���ادر 

ت�ساعد  �لتي  للحر�رة  �ملوّلدة  مركباته 

على حتفيز عملية �الأي�س. كما �أّن له 

خ�سائ�س م�ساّدة لاللتهابات، ف�ساًل عن 

�له�سمي،  �جلهاز  على  �الإيجابية  �آث��اره 

�ملعوية  �ال�سطر�بات  بتهدئة  و�ملتمّثلة 

�له�سم.  وع�سر  و�لتقّل�سات  كالغثيان 

�لزجنبيل  �لهال برتكيبته من  ويقرتب 

�جل�سم  ح��ر�رة  زي��ادة  على  ا  �أي�سً فيعمل 

وتعزيز �الأي�س.

تناولوها ولكن...

�لتي  �لفو�ئد  من  �لرغم  وعلى  �أخ��رًي�، 

�جل�سم  �لبهار�ت  �أو  �ملنّكهات  مت��ّد 

باأهمّية  �الخت�سا�سيون  يذّكر  بها، 

جتّنب هذه �ملكّونات يف حاالت �الإ�سابة 

باأمر��س �ملعدة كالقرحة و�رجتاع �ملريء. 

كما ين�سحون من ي�سكون من �رتفاع 

وجود  ب�سبب  باالبتعاد عنها  �لدم  �سغط 

�الخت�سا�سيون  وي��ذه��ب  فيها.  �مللح 

�أبعد من ذلك، في�سّددون على  �إىل  ا  �أي�سً

�ل�سابق  و�ملنّكهات  �لبهار�ت  �أنو�ع  �أّن 

دوره��ا  ت���وؤدي  �أن  ميكن  ال  ذك��ره��ا، 

�أن��و�ع  على  ��ستخدمت  �إذ�  بفاعلية 

بالزيوت  �مل�سبعة  �الأطعمة  من  معّينة 

ال  كما  �حل��ر�ري��ة.  و�ل�سعر�ت  و�لدهون 

�ل�سحّية  بوظائفها  تقوم  �أن  ميكنها 

�إذ� ��ستخدمت مع كمّيات مبالغ فيها 

من �الأطعمة، فتناولها يف �أطعمة �سحّية 

ي�سمن  وقليلة،  حم���ّددة  وبكمّيات 

معّدل،  باأعلى  للدهون  �جل�سم  ح��رق 

فمن  لذلك  خ��الًف��ا  ��ستخد�مها  �أّم���ا 

�ال�ستفادة من ممّيز�تها  �أن مينع  �ساأنه 

�لكثي�رة.
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�ضلطة ال�ضمندر مع 

املوتزاريال والروكا

نات: • املكومّ
متو�سطة  حبات   5 م�سلوق:  �سمندر 

�حلجم.

موتز�ريال طازجة: 4 حبات.

روكا: باقة و�حدة.

ب�سل:حبة �سغرية.

ثوم: ف�س و�حد.

بقدون�س: للزينة.

ع�سري حام�س: حبة و�حدة.

زيت زيتون: ربع كوب.

جوز حبة كاملة: ن�سف كوب.

ملح وفلفل �أ�سود: ح�سب �لرغبة.

التح�ضري:  • طريقة 
ين�سج،  وي�سلق حتى  �ل�سمندر  يغ�سل   •

اأطايب 

اإعداد:ال�شيف

ليال �ضقر الفحل

• �ل�سيف ري�سار خمت�س
يف �الأطباق �لفرن�سية و�لعاملية

�الأطايب من 

خمتلف مطابخ 

�لعامل على �سفحات 

»�جلي�س«

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإل جتربة اأ�ضناف 

مميزة مع ال�ضيف

ري�ضار اخلوري

باييال

نات: • املكومّ
�سدر دجاج: ن�سف كيلو.

خليط ثمار �لبحر: 200 غر�م.

قريد�س: 200 غر�م.

بلح �لبحر: 200 غر�م.

ب�سل: عدد 2.

ثوم: 3 ف�سو�س.

فليفلة ملونة: 3 حبات.

بندورة مطحونة: كوب و�حد.

حّر �أخ�سر: ح�سب �لرغبة.

بازيال: ح�سب �لرغبة.

جزر مقطع: ح�سب �لرغبة.

بروكويل: ح�سب �لرغبة.

ملعقة  ن��اع��م:  م��ف��روم  �أخ�سر  �سومر 

كبرية.

�أرز �أمريكي: كوبان.

مكعب مرقة �ل�سمك: عدد 2.

زعفر�ن: ملعقة كبرية.

زيت زيتون: ربع كوب.

ملح وفلفل �أ�سود: ح�سب �لرغبة.

ماء:4 �أكو�ب.

التح�ضري:  • طريقة 
• يفرم �لب�سل وي�ساف �إليه �لثوم �ملهرو�س 

�إليه  ت�ساف  ثم  �لزيتون،  بزيت  ويقّلى 

حبات �لفليفلة �مللونة �ملقطعة وتقّلب.

مربعات  �إىل  �ل��دج��اج  �سدر  يقطع   •
خليط  ثم  �ل�سابق  �خلليط  �إىل  وي�ساف 

�ال�ستغناء  �ملمكن  )م��ن  �لبحر  ثمار 

عنه و�الكتفاء بالقريد�س �أو ببلح �لبحر 

�لطازجني(.

باملاء  �ملنقوع  �الأمريكي  �الأرز  ي�ساف   •
مرقة  مكعبي  مع  �ملزيج،  �إىل  و�مل�سّفى 

�ل�سمك �ملذّوبان باملاء �ل�ساخن )ميكن 

�ل�سمك  م��رق��ة  مكعبي  ����س��ت��ب��د�ل 

مبكعبني من مرقة �لدجاج( ثم كوب 

�لبندورة �ملطحونة.

ور�سة  �ملفروم  �الأخ�سر  �ل�سومر  ي�ساف   •
�سغرية من �لزعفر�ن �أو �لكركم. 

مكعبات  �إىل  �الأخ�سر  �حلّر  يقطع   •
�سغرية جًد�، كما ت�ساف �خل�سار �لباقية 

)�لبازيال و�جلزر وزهر�ت �لربوكويل(.

• حتّرك �ملكونات برفق ويرتك �لقدر 
على نار هادئة حتى ين�سج.
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فوائد ال�ضمندر

�خل�����س��رو�ت  م��ن  �ل�سمندر  يعترب 

بحيث  ب��احل��دي��د  �لغنية  �جل��ذرّي��ة 

�لتغذية  و�خت�سا�سيو  �الأطباء  ين�سح 

�ليومي  �لغذ�ئي  �لنظام  يف  باإدر�جه 

ويف  �جل�سم.  �سحة  على  للمحافظة 

ما يلي �أبرز فو�ئد �ل�سمندر �ل�سحية: 

ي�ساعد  ال��دم:  فقر  من  الوقاية   •
ب��احل��دي��د على  �ل��غ��ن��ي  �ل�����س��م��ن��در 

تكوين �لهيموغلوبني مّما يبعد �سبح فقر �لدم �أو �الأنيميا عن �الإن�سان.

• غذاء �ضليم بن�ضبة 100%: ال يحتوي �ل�سمندر على �لدهون �مل�سبعة، بل على ن�سبة 
عالية من �الألياف �لغذ�ئية �مل�ساعدة يف �إمتام عملية �له�سم و�إنتاج �لطاقة.

• اإ�ضالح اخلاليا التالفة: باالإ�سافة �إىل �ملز�يا �ل�سابق ذكرها، يحتوي �ل�سمندر على 
�أ�سا�سي  �إنتاج �خلاليا �جلديدة يف �جل�سم، وهو  �لذي يعمل على  �لفوليك  حم�س 

الإ�سالح �لتالفة منها. لذلك ين�سح �الخت�سا�سيون بتناوله خالل فرتة �حلمل الأنه 

يعمل على منع ت�سّوه �الأجّنة.

ثم ي�سفى ويرتك جانًبا حتى يربد متاًما. 

بعد تربيده، يقطع �إىل مكعبات.

ويدّق  �سر�ئح  �إىل  �لب�سل  حبة  تقطع   •
مكعبات  �إىل  وي�سافان  �ل��ث��وم،  ف�ّس 

�مللح  �حلام�س،  ع�سري  م��ع  �ل�سمندر 

تقلب  �لزيتون.  وزي��ت  �الأ���س��ود  و�لفلفل 

�إليها  ت�ساف  �أن  قبل  جيًد�  �ملكونات 

و�مل�سفاة،  جيًد�  �ملغ�سولة  �لروكا  ورقات 

�ملقّطعة  �لطازجة  �ملوتز�ريال  حبات  ثم 

�إىل ن�سفني. 

• يزين طبق �ل�سلطة بالبقدون�س �ملفروم 
و�جلوز ويقّدم.

قالب املوز

طحني: كوب و�حد.

زبدة: 125 غر�ًما )مو�سوعة خارج �لرب�د 

لب�سع �ساعات(.

بي�س: عدد 2.

موز: عدد 3.

ع�سري تفاح: ن�سف كوب.

�سكر: 150 غر�م.

فانيليا: ملعقة �سغرية.

بايكنغ باودر: ملعقتان �سغريتان.

ملعقة  ن�سف  �ل�سود�:  بيكربونات 

�سغرية.

ملح: ن�سف ملعقة �سغرية.

بودرة �لكاكاو: 25 غر�م.

حبيبات �ل�سوكوال: 100 غر�م.

فول �سود�ين مقطع: 100 غر�م.

زبيب: 100 غر�م.

التح�ضري:  • طريقة 
• ينقع �لزبيب يف ع�سري �لتفاح ويرتك 

جانًبا ملدة �ساعتني.

�الآتية:  �ملكونات  تخلط  وع��اء  يف   •
باودر، بيكربونات  �لبايكنغ  �لطحني، 

�ل�سود�، �مللح وبودرة �لكاكاو.

�لزبدة  ن�سع  يف �خلالط �لكهربائي،   •
و�مل��وز  و�لفانيليا  و�لبي�ستني  و�ل�سّكر 

و�لزبيب  �سوكة(  بو��سطة  )�مل��ه��رو���س 

�ملنقوع يف ع�سري �لتفاح و�مل�سفى جيًد�.

�خل���الط  يف  �مل���ك���ون���ات  ت�����س��رب   •
ثم  خفيفة،  �سرعة  على  �لكهربائي 

�جلافة  �ملكونات  خليط  �إليها  ي�ساف 

�سيًئا ف�سيًئا، ثم قطع �ل�سوكوال �ل�سغرية 

وحبات �لفول �ل�سود�ين �ملقطعة.

وينرث  بالزبدة  �لكيك  قالب  يدهن   •
ت�سكب  ثم  �لطحني،  من  قليل  فوقه 

فرن  �إىل  وت��دخ��ل  ب��د�خ��ل��ه،  �لعجينة 

دقيقة   50 ملدة  مئوية  درجة   200 حر�ر�ته 

ويخرج  فيه  �الأ�سنان  عود  يدخل  �أو حتى 

نظيًفا.

ن�ضيحة ال�ضيف

تناول  �أّن  �لبع�س  يجد  قد 

غريب،  �أم��ر  نّيًئا  �ل�سمندر 

لكن يف �لو�قع ميكن بر�سه 

رقيقة  �سر�ئح  �إىل  تقطيعه  �أو 

�أو  �ل�سلطات،  �إىل  و�إ�سافته 

ع�سره مع �جلزر و�لتفاح...

• مزيج فريد من م�ضادات الأك�ضدة: تعمل 
يف  �ملوجودة  �ملتنوعة  �الأك�سدة  م�ساد�ت 

�لفيتامينات،  مع  باال�سرت�ك  �ل�سمندر 

�ملختلفة  �ل�سرطانات  خطر  �إبعاد  على 

ا �سرطان �لقولون.  عن �جل�سم خ�سو�سً

الكبد: يقوي �ل�سمندر  عن  ال�ضموم  • اإبعاد 
�لوظيفي  �أد�ءه  ن  ويح�سّ �لكبد  خاليا 

�أنزميات  �إف��ر�ز  زي��ادة  على  ي�ساعد  الأن��ه 

�لكبد ويخل�س �جل�سم من �سمومه.

ي�سّم  العني:  �ضحة  على  املحافظة   •
�لكاروتينويد  تركيبته  يف  �ل�سمندر 

�ملحافظة  على  بقدرته  طبًيا  �ملعروف 

تناوله  يتم  �أن  ب�سرط  �لعني،  �سحة  على 

تدمري  �إىل  تقود  �لطهي  الأن حر�رة  نّيًئا، 

مركبات �لكاروتينويد فيه.
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�جلائزة

400.000 لرية لبنانية

تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�ضابقة 

»اجلي�س« لقرائها وتخ�ض�س للفائزين فيها 

جوائز مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�ضطة القرعة على اربعة 

فائزين.

• ت�ضتبعد كل م�ضابقة غري مقتطعة من املجلة، 
املربعات  داخ��ل  وا�ضح  بخط  احل��ل  ويكتب 

وتر�ضل ال�ضفحة بكاملها مع احلل.

• تر�ضل احللول ال العنوان التايل: قيادة اجلي�س 
 - »اجلي�س«  جملة   - التوجيه  مديرية   - الريزة   -

»م�ضابقة الكلمات املتقاطعة«.

يف  باليد  امل�ضابقة  ت�ضليم  امل�ضرتك  • با�ضتطاعة 
ثكن اجلي�س يف جميع املناطق.

• اآخر موعد لقبول احللول 25 اأيار 2016.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
ق

اب
�ض

مل
 ا

ط
و

ر
��

�ض

ال�ضم:......................................................................................................................................     الهاتف:...............................................................................

العنوان:........................................................................................................................................................................................................................................
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�جلي�س،  �أف����و�ج  م��ن   �1

�جلريء �ل�سجاع.

ذر�ع��ني  ب��دون  ول��د  بلجيكي  ر���س��ام   �2

فر�سم برجله �أروع �للوحات، نهر �أوروبي، 

م�سيف لبناين، نهر �أوروبي.

�سريف  نوبل،  نال  فرن�سي  �ساعر  �سّنور،   �3

�سجاع.

4� للتذمر، �أوثق و�سّد، من �أع�ساء �جل�سم، 

عد� �لظبي.

��سالح  بريطاين،  ملمثل  �لثاين  �ال�سم   �5

�لبناء، �رتفاع، دولة عربية.

6� ينزل يف �ملكان.

كربى،  دولة  عا�سمة  مت�سل،  �سمري   �7

ظهر.

8� ��ستعدته و��سرتديته ، ماركة مفاتيح، 

لعب ومرح.

9� عمالق، �ل�سجعان يف �لقتال، يجري يف 

�لعروق.

10� فيلم م�سري حل�سن فايق 1951، �أبعدو�.

�ملقايي�س،  من  ج��زم،  حرف  للتاأّوه،   �11

ماركة �سيار�ت، �أول �للنب يف �لنتاج.

12� مت�سابهان، بلدة يف ق�ساء زغرتا.

�ليابان،  جزر  �أكرب  باالأجنبية،  هّر   �13

عا�سمة �أوروبية.

14� عائلة، ��سطرم، �سّوت وطّن �لذباب، 

بارع وحاذق، ود.

15� حرف جر، تردد يف لعبة �لطاولة. 

16� �أغنيتان الأم كلثوم.

17� بلدة يف �لكورة، تر�كتور�ت، طبيب، 

�أورق �ل�سجر.

�الأغ�����س��ان  ثعلب،  �سعف،  ق��ل��م،   �18

�مل�ستقيمة.

�سابق،  فرن�سي  لرئي�س  �لثاين  �ال�سم   �19

نتاأ، �أتعب ما ال يطيق.

20� ح�سن وجهها، ممثل �أمريكي تويف 

1986، للمنادى.

�ال�سم  �يطالية،  مدينة  �سمن،  �سّر،   �21

رو�سي  �أ�سل  من  �أمريكي  ملمثل  �لثاين 

تويف 1985.

اأفقًيا:

عمودًيا:

ال�ف�ائ�زونال�ف�ائ�زون

• املوؤهل ح�ضن حمود
نادي �لرتباء �ملركزي.

• الرقيب نبيه �ضالمة
قيادة �لقو�ت �جلوية.

• العريف مي�ضلني حريقة
منطقة �لبقاع.

• �ضعدى علي ملك 
حناوية.

ناقال  �الأ����س���ود،  �أوالد   �1

فرن�سي  رئي�س  بالكتابة، 

ر�حل.

2� مدينة يف �لواليات �ملتحدة، ممر جتتازه 

باأنها  قيل  حية  دم�سق،  ب��ريوت  طريق 

تطري.

3� �أ�سل، تعرب، جماري �الأودية �ل�سيقة.

4� فيلم لفوؤ�د �ملهند�س و�سماح �أنور 1990، 

كرمي.

ز�ر  ���س��يء،  ك��ل  �سغري  ث��ق��ل،  ���س��د   �5

�الأماكن �ملقد�سة.

نز�هتها  �فريقية،  دول��ة   �6

و�ن�سافها، عا�سمة �أوروبية.

�أد�ة ��ستثناء، جمع و�سّم   �7

�ل�سيء، نعام، دّكان.

دّق وك�سر  يده،  ب�سط  8� �سكل وهيئة، 

ن. �ل�سيء، �ألف كيلو، هجم، جّمل وح�سّ

جزيرة  و�أوث��ق،  عقد  يخ�سنا،  و��سح،   �9

برتغالية.

10� �ساعر عبا�سي، معّلمون، �أ�سل، قلب.

11� �سيف، قطع �حلبل، �أقرتب.

12� مغنية وفنانة عر�قية من �أ�سل �أرمني، 

عط�س.

13� ريح �سديدة �لربد، حتّملو� �مل�ساق، يب�س 

�خلبز، غدير.

14� عا�سمة �أوروبية، خدع وخان، �لر�بطة 

�لدولية للنقل �جلوي.

�سيار�ت،  ماركة  �لنا�س،  من  �سنف   �15

فطن وذكي.

16� مرفاأ يف فرن�سا، �سونه و�سرته عن �الأذى، 

نف�س.

17� �طر�ء، �أملى، حّلق يف �جلو، عا�سمة 

�أمريكية.

�ع��وّل،  �لطيور،  من  وع��رف،  علم   �18

�سركة �سينمائية �أمريكية.

�لعيون،  �أ�سفار  �سعر  وق��ّو�ين،  نا�سرين   �19

ممثل م�سري تويف 1994.

مدينة  ل��ف��ريوز،  �أغنية   �20

�سورية، من�سر �لطائر.

لل وو اا لل اا ةة يي رر بب لل اا دد وو دد حح لل اا جج وو فف

مم لل اا سس اا وو سس نن رر فف رر سس مم وو حح رر

رر دد سس نن وو نن حح دد مم دد اا بب اا رر دد يي حح

وو وو فف اا صص اا كك نن مم هه مم وو لل تت دد
اا كك يي اا اا بب لل اا وو تت رر اا هه وو سس اا
نن يي دد لل اا فف رر شش فف سس وو يي رر اا لل
دد يي بب عع رر وو لل نن اا كك دد رر قق
اا فف اا لل اا رر فف رر

رر مم يي ء اا يي سس يي نن وو دد نن اا

اا رر سس يي عع بب اا رر لل اا بب يي لل يي فف لل

لل زز وو مم تت هه بب تت اا كك يي يي لل رر وو اا

وو لل سس وو اا اا هه يي وو رر نن رر مم يي لل سس

جج رر يي جج رر جج تت صص نن تت يي بب مم كك

دد سس اا لل وو اا وو اا تت وو اا رر نن اا

اا وو لل لل يي جج اا رر اا هه اا غغ
نن حح سس نن بب اا نن تت اا

نن يي هه اا جج حح اا لل صص وو لل رر اا كك تت نن وو مم

قق اا رر دد اا هه اا لل فف تت نن خخ

اا ةة يي لل اا مم شش لل اا اا نن يي لل وو رر اا كك بب

لل مم حح لل اا اا وو عع رر بب دد يي عع اا وو مم لل اا

مم لل بب مم لل تت اا نن اا تت نن وو مم دد شش اا رر
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�ضميتانا: • بدريخ 
ت�سيكي  مو�سيقي 

يعترب   .)1884  �1824(

�ملو�سيقى  ممثلي  �أبرز 

�ل��روم��ن��ط��ي��ق��ي��ة يف 

�وب��ر�ت  له  بوهيميا. 

و�سيمفونيات.

روبن�ضن: • روبرت 
�نكليزي  كيميائي 

نال   .)1975  �  1886(

نوبل  جائزة   1947 عام 

ل��ل��ط��ب ل��رتك��ي��ب��ه 

�لبني�سيلني.

فري�س: • راغنار 
نروجي  �قت�ساد  ع��امل 

 .)1973  �  1895(

علم  موؤ�س�سي  �أح���د 

نال  �مل��رتّي.  �القت�ساد 

لالقت�ساد  نوبل  جائزة 

عام 1969. 

�لعمال

�أيار

�حتفال

�أوطان

�أوكالهوما

�أفغان�ستان

توجيهات

تقارير

ثو�ب

جو�نب

جر�ئد

جل�سة

ذهب

رقابة

رو�ية

زنود

زئبق

�سنابل

�سالحف

�سم�س

�سنديد

�سر�فة

�سديق

�سك

طبابة

طق�س

عمارة

عربة

غزل

فولتري

فرجينيا

فنار

قرنايل

كب�سولة

كابيتول

كورناي

كوبا

ليما�سول

معلم

جمد

مهرجان

مناقي�س

نهرو

هريو�سيما

و�ر�سو

وثيقة

وقت

و��سنطن

وقائع

قامو�س �سغري

احلل بني يديك

�سعبة �حلل�سهلة �حلل

 ووو ممم ةة ووو اا ووو ككك لل اا هه ووو ممم اا رر تتت
 ةة هه لل اا ! زز جج ققق رر ننن اا يي لل ققق ششش
 رر رر ووو ششش ببب ءء رر ووو ثثث يي ققق ةة ووو يي لل
 اا جج سسس ننن اا ببب اا ففف حح اا لل سسس ققق ككك ووو
 ممم اا ببب ! ببب ققق ءء رر اا ننن ففف اا لل اا سسس
 عع ننن ككك ننن ةة اا ددد غغ ككك صصص ننن ممم اا ببب اا
 ووو ققق اا ءء عع اا ووو ششش زز ممم ثثث اا ممم يي ممم
 ممم ننن ننن زز ننن ووو ددد ! ممم لل ووو يي عع تتت يي
 عع هه اا جج ووو اا ننن ببب اا سسس اا اا لل ووو لل
 لل يي تتت سسس جج ذذذ سسس ققق ! ننن ببب رر اا لل يي
 ممم رر سسس ننن لل هه اا ووو تتت ووو جج يي هه اا تتت
 ددد ووو ننن اا سسس ببب سسس رر ةة ففف رر لل ممم جج ددد
 يي ششش اا ببب ةة رر ققق ففف ووو يي اا صصص ددد يي ققق
 ددد يي غغ لل اا اا اا لل رر ففف عع اا ببب ووو ككك
 ننن ممم ففف ووو ببب رر تتت اا تتت ببب رر ووو اا يي ةة
 صصص اا اا ةة صصص يي ققق حح رر يي اا ننن رر ووو ككك
 ننن هه رر ووو رر تتت اا ةة ففف رر جج يي ننن يي اا
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هل تريد �أن 

تكت�سف ما 

هو خمّباأ يف 

د�خل �ل�سورة؟

ما عليك 

�إاّل �أن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�سطها، على 

�أن تكون  

�مل�سافة قريبة 

جًد�، ثم حاول 

بعد ثو�ن �أن 

تبعد �ل�سورة 

تدريًجا، 

حماواًل �أن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل �ىل 

روؤية �الأ�سكال 

�لثالثية 

�الأبعاد �لتي 

�ستظهر 

�أمامك. 
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ال  ه  والأنَّ فردّي،  بد�فع  يح�سل  ال  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  عرف  يف  �ال�ست�سهاد  الأنَّ 

قريبني  �الآخ��ري��ن،  حياة  �سمان  �إىل  يهدف  ��ه  والأنَّ طارًئا،  وال  مفاجًئا  يكون 

وبعيدين على �متد�د م�ساحة �لوطن، فقد �أولته �لقيادة �هتماًما متو��ساًل ميتّد 

على مد�ر كل �سنة، وعلى مد�ر �ل�سنني، بحيث يدخل �لتاريخ بحّق، ويقيم فيه 

ل�سهد�ء  و�حد  �ل�سنة،  يف  ر�سميني  يومني  لل�سهد�ء  �أّن  و�سحيح  و�فتخار.  بجالل 

�ل�سحافة و�ال�ستقالل يف 6 �أيار، و�آخر ل�سهد�ء �جلي�س يف 31 متوز، �إال �أّن �الحتفاء 

�ال�ست�سهاد  وفر�سية  ال،  كيف  �الأيام،  مدى  على  يتو��سل  منهم  كّل  بذكرى 

و�ردة وحمتملة يف كل يوم، و�سرية هوؤالء �الأبطال ال تغيب عن �لبال، بال �أهلهم 

وبال رفاقهم، يف يوم �لعمل كما يف يوم �لعطلة، لدى �ل�سغار كما لدى �لكبار، 

ويف �حلزن كما يف �لفرح و�لبحبوحة و�ال�ستقر�ر.

�لتي  و�لبيوت  وعائالتهم  �ل�سهد�ء  �لع�سكريني  ذوي  مع  �لعالقة  دخلت  ولقد 

و�لتجدد،  باحليوية  و�ملفعمة  �ملرعية  �لع�سكرية  �لتقاليد  منت  يف  منها،  خرجو� 

من  وطر�ز  �لوفاء،  وجوه  من  ووجه  و�الن�سباط،  �اللتز�م  حاالت  من  حالة  فهي 

و�لتو�سيح.  �ل�سرح  عن  وتغني  بالداللة،  تفي�س  �لتي  �لوطنية  �لدرو�س  ط��ر�ز�ت 

نقا�س  ال  بديهّي  طبيعّي  �أمر  وهذ�  �ملادّي،  �لدعم  على  تقت�سر  ال  تلك،  �لعالقة 

�لقيم  �إط��ار  يف  وتندرج  و�الإن�سانّية  �لوطنّية  �لنو�حي  على  ترّكز  �إمّن��ا  فيه، 

و�الأ�سول. وحني يلتقي رفاق �ل�سالح مع ذوي �ل�سهيد يف �ليوم �ل�سنوي ال�ست�سهاده، 

ورجع  �لتذكر  ويبا�سر  �الآخر  يحّيي  �أن  يجب  �لذي  من  حرية،  يف  �جلميع  يقف 

�أو�سى بال�سدق  �خلطى و��ستعادة �ل�سرية �لعطرة؟ من �أحيا م�ساعر �لبطولة، ومن 

�سامل،  وطنّي  وهّم  و�حدة،  لق�سّية  م�سرتكة،  تربية  �إنها  و�لوفاء؟  و�الإخال�س 

وحنني فّيا�س ينطلق من �جلميع.

الأّنهما  �لر�سالة،  بقد�سّية  و�لقناعة  �لبطولة  بني  فتتوّزع  �ال�ست�سهاد  �سعلة  �أما 

�ملطلق،  باليقني  �ل�سّك  ويقطعان  فات كّلها،  و�ل�سّ �لف�سائل  �سرطان يخت�سر�ن 

و�خلال�سة هي ت�سكيل �سمانة ي�ستمّر �لوطن بها، ويدوم.

العميد علي قان�ضو

مدير التوجيه

مكانة ال�ضهداء

عبارة
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