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ر�سميا، ينبوع املاء ال�سايف 

وجورة الذهب، حملتنا على 

التاريخ  اأعماق  اىل  موجها 

على  لنا  تروي  امل�سيء،  اللبناين 

ل�سان اأبنائها العظام، ق�سة الفكر، 

اإ�ستقالل  ق�سة  االإمي���ان،  ق�سة 

يف  تقع  التي  ر�سميا،  لبنان... 

وجهة  كانت  اجلنوبي،  اجلرد  قلب 

�سياحتنا يف هذا العدد.

يف ثكناتنا

لقاءات القائد

ب��ال��وح��دات  اجلي�س  ق��ائ��د  ن���ّوه 

واأد  على  تعمل  التي  الع�سكرية 

الوطنية،  الوحدة  وحماية  الفنت 

بذلتها  التي  اجلهود  �سيما  ال 

وتوقيف  باالأمن  املخّلني  ل�سبط 

االأعمال  املتورطني يف  من  عدد 

كبرياً  ارتياحاً  ترك  ما  االإجرامية، 

لدى املواطنني، و�ساعف من 

التفافهم حول جي�سهم.

تبداأ التدريبات على ت�سكيالت االإنتقال والرماية يف اأثناء املعركة. جمموعة تقرتب 

واأخرى توؤّمن احلماية، جاهز... اإنطلق و�سيحات الع�سكر متالأ املكان... فهنا يتعّلم 

املتدّربون كيفية ا�ستعمال ال�سالح وتوجيهه خالل قتال يف االأماكن االآهلة.

ل��ب��ن��ان��ي��ة ل�����رية   2000 ال�������س���ع���ر:   •
ل��ب��ن��ان: يف  ال�������س���ن���وي  اال������س�����رتاك   •
لبن������اني�����ة لي�رة   100.000 • للأف��������راد: 
لبناني�����ة لي�����رة   200.000 • للموؤ�س�سات: 
امريكي دوالر   200 العربية:  والدول  • قرب�ص 
امريكي دوالر   250 وافريقيا:  اوروب���ا   •
امريكي دوالر   300 واوقيانيا:  ام��ريك��ا   •
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�شباط

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

تكرمي

2
0
0

مقولة اإنق�سام اجلي�ش �سقطت ��ال�ؤه للوطن 9

�املوؤ�س�سة الع�سكرية

والء ال�سباط والع�سكريني للجي�ش والوطن

اإحتفال يف وزارة الدفاع وفاًء لرئي�س اجلمهورية واعتزازاً بقيادته

العماد  اجلمهورية  رئي�ش  حّدد 

اأخطار  »ثالثة  �سليمان  مي�سال 

اخلطر  اأول��ه��ا  لبنان،  تتهّدد 

�إ�سقاط  يريد  �ل��ذي  �لإ�سر�ئيلي 

لإ�سر�ئيل  �لنقي�ض  لبنان  �سيغة 

�لتي ترف�ض �لإعرت�ف باأي مبادرة 

لل�سالم، كما ترف�ض �إعادة �حلقوق 

لأ�سحابها، ومن بينها حق �لعودة 

و�إقامة  �لفل�سطينيني  لالجئني 

�مل�ستقلة،  �لفل�سطينية  �لدولة 

بني  �لتفرقة  خطر  وثانيها 

وحدتنا  وتفكيك  �للبنانيني 

�ل��وط��ن��ي��ة �ل��ت��ي ه��ي ع��ن��و�ن 

�ملقاومة �حلقيقية �سد �إ�سر�ئيل«، 

حاربه  �ل��ذي  »�لإره���اب  وثالثها 

اجلي�ش اللبناين بب�سالة«.

و�أن  �سقطت،  قد  �جلي�ض  �إنق�سام  مقولة  »�أن  �لتاأكيد  وجدد 

�لع�سكرية  للموؤ�س�سة  هو  وع�سكرييه  و�سباطه  �جلي�ض  ولء 

ل  �آخر  �أحد  لأي  لي�ض  �لولء  هذ�  »�أن  على  م�سدد�ً  وللوطن«، 

للرئي�ض ولي�ض لأي زعيم �آخر«. 

يف  �ألقاها  �لتي  �لكلمة  خالل  جاءت  �سليمان  �لرئي�ض  مو�قف 

يف  قهوجي  جان  �لعماد  �جلي�ض  قائد  �أقامه  �لذي  �لإحتفال 

�إحتفاء  �لوطني  �لدفاع  وز�رة  يف  جنيم  جان  �لعماد  قاعة 

له  ووفاًء  �سليمان  �لعماد مي�سال  �جلمهورية  رئي�ض  بفخامة 

و�عتز�ز�ً بقيادته �لعليا. وقد ح�سر �لإحتفال �ىل جانب رئي�ض 

�لد�خلية  �ليا�ض �ملر، وزير  �لوطني  �لدفاع  �جلمهورية وزير 

�لد�خلي  �لأمن  لقوى  �لعام  �ملدير  ب��ارود،  زياد  و�لبلديات 

�لركن  �للو�ء  �لعام  لالأمن  �لعام  �ملدير  ريفي،  �أ�سرف  �للو�ء 

�أمن �لدولة بالوكالة �لعميد �لركن  وفيق جزيني، مدير عام 

�ليا�ض كعيكاتي، مدير عام �جلمارك �لعامة �لعميد �ملتقاعد 

�للو�ء �لركن �سوقي  �لأركان يف �جلي�ض  �أ�سعد غامن، ورئي�ض 

�مل�سري، �ىل عدد من كبار �ل�سباط من خمتلف موؤ�س�سات 

اجلي�ش ووحداته. 

بد�أ �لإحتفال بالن�سيد �لوطني �للبناين �لذي تر�فق مع 

عر�ض �سور على �سا�سة عمالقة ل�سهد�ء �جلي�ض �للبناين 

�لوطني  و�جبهم  �أد�ئهم  �أثناء  يف  ��ست�سهدو�  �لذين 

�سليمان  �لعماد  تويل  خالل  لبنان،  عن  �لدفاع  يف 

�سمت  دقيقة  �حل�سور  وقف  �أن  وبعد  �جلي�ض.  قيادة 

�أرو�ح �ل�سهد�ء، عر�ض فيلم وثائقي يوؤرخ لأبرز  عن 

�ملحطات يف م�سرية �لرئي�ض �سليمان خالل قيادته 

�ىل  �جلي�ض  قيادة  و�نتقال  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة 

العماد قهوجي. 

�للبناين  �جلي�ض  �لتوجيه يف  �حلفل مدير  عّرف 

�لركن �سالح حاج �سليمان، وكانت كلمة  �لعميد 

للعماد قائد �جلي�ض فكلمة رئي�ض �جلمهورية. 
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كلمة �لرئي�ض �سليمان

كلمته  اإ�ستهل  اجلمهورية  رئي�س 

»لهذا  قهوجي  ج��ان  العماد  ب�سكر 

ذكريات  اىل  اأرجعني  ال��ذي  اللقاء 

وامل�ساهد  قلبي.  على  ج��داً  عزيزة 

التي تابعناها خالل الفيلم الوثائقي، 

كانت لأحداث كان يل �سرف احل�سور 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  وقيادة  فيها، 

اأن  اأوؤك��د  ولكني  املرحلة.  هذه  خالل 

قيادة  الإجنازات هي من �سنع  هذه 

الذين  اجلي�ش  و���ض��ب��اط  ال��وح��دات 

وقد  وم��وّح��دي��ن.  متما�سكني  بقوا 

بقي  اإذا  اأن��ه  ال��دوام  على  نوؤكد  كنا 

البع�ش  بع�ضهم  مع  اجلي�ش  �ضباط 

ف�سيبقى الوطن. وبالفعل، فاإن بقاء 

جنب،  اىل  جنباً  واجل��ن��ود  ال�ضباط 

ال�سابقة قد �ساهم يف  طوال الفرتة 

احلفاظ على الوطن واحداً موحداً«. 

واأ�ضاف : »كنا نقول اأي�ضاً اإن اجلي�ش 

هو العمود الفقري الذي عليه ُتبنى 

وترتكز موؤ�س�سات الدولة، وبه ترتبط 

بقي  وقد  املدين،  املجتمع  هيئات 

اجلي�س كذلك، و�سمدت الدولة واجتاز 

الوطن م�ساكله ال�سعبة«. 

الدولة  بناء  م�سرية  »اليوم  وقال: 

كل  من  الرغم  على  انطلقت،  قد 

وهي  العملية،  بهذه  حتيط  التي  ال�سعوبات، 

دولية  واأخ��رى  اإقليمية  �سعوبات  منها  عديدة، 

قد  امل�سرية  هذه  لكن  املالية.  بالأزمة  متمّثلة 

العمود  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  مرتكزة  انطلقت، 

الفقري الذي ل يزال ي�سّكله اجلي�س اللبناين«. 

وراأى الرئي�س �سليمان اأنه على الرغم من ذلك، 

يتمثل  وه��و  قائماً،  لبنان  على  اخلطر  »يبقى 

لن  لكنها  دوره،  تنتزع  اأن  تريد  التي  باإ�سرائيل 

ت�ضتطيع اىل ذلك �ضبيالً. اإن اإ�ضرائيل تريد اإ�ضقاط 

�سيغة لبنان التي هي نقي�س خطتها و�سيا�ساتها 

القائمة على رف�س العرتاف باأي مبادرة لل�سالم، 

كما على رف�س اإعادة احلقوق اىل اأ�سحابها، ورف�س 

اأنها  حتى  اأر�ضهم،  اىل  الفل�ضطينيني  عودة  حق 

ترف�س الإعرتاف بدولتهم. والأكرث من ذلك، فاإنها 

وقد  غزة،  من  الفل�سطينيني  تهجري  اىل  ت�سعى 

اجلرائم.  اأب�ضع  الهدف  هذا  حتقيق  لأجل  ارتكبت 

القرى  من  الفل�سطينيني  طرد  حت��اول  اأنها  كما 

واملدن التي كانوا يعي�سون فيها منذ زمن، ومن 

اإ�سرائيل.  داخل  يزالون  ل  الذين   48 عرب  بينهم 

التهديدات  اأن تغيب عن بالنا  كل ذلك، من دون 

خروقاً  نعتربها  والتي  تطلقها،  التي  اليومية 

للقرارات الدولية ل �سيما القرار 1701، لأن لهذه 

التهديدات تاأثريات �سلبية على املناعة الوطنية 

الإ�ستثمار يف  الوطني وفر�س  الإقت�ساد  كما على 

لبنان. واليوم تتطور التهديدات لتبلغ حد التهديد 

اأن  ذلك  احلكومية،  والأبنية  اجلي�س  بق�سف مراكز 

اإ�سرائيل تدرك اأن قوة لبنان هي يف جي�سه، وهي 

لذلك تطلق تهديداتها يف حق وزارة الدفاع«. 

اأن  من  م��رات  ع��دة  ونبهنا  لنا  »�ضبق  وق��ال: 

يف  و�ضربه.  اجلي�ش  تدمري  هو  اإ�ضرائيل  مق�ضد 

متوز 2006، كانت تهدف اىل زعزعة الوطن من 

خالل �ضرب اجلي�ش. ففي اعتقادها اأن الع�ضكريني 

�سوف ينق�سمون بني من ل يريد احلرب ومن يريد 

الدفاع عن لبنان. لكن الع�سكريني بقوا موّحدين، 

وحتدوا اإ�سرائيل معاً ، ما ادى اىل هزميتها على يد 

الذي دعم هذه املقاومة بقوة  املقاومة واجلي�س 

و�ساهم يف فك احل�سار ال�سيا�سي امل�سروب عليها 

ب�سهدائه الذين �سقطوا وبثكناته التي ق�سفت«. 

الذي  الوقت  »يف  �ضليمان:  الرئي�ش  واأ�ضاف 

لبنان، هناك  الإ�سرائيلي على  ي�ستمر فيه اخلطر 

ويتمثل  الأول  من  ينتج  يهدده  ثاٍن  خطر  اي�ساً 

بالتفرقة بني اللبنانيني وتفكيك وحدتنا الوطنية. 

وهذا اخلطر هو اأي�ساً مق�سد اإ�سرائيلي، لأن لبنان 

عنوان  وهو  لإ�سرائيل،  الت�سدي  ي�ستطيع  املوحد 

املقاومة احلقيقية �ضدها«. 

وقال: »هناك اخلطر الثالث على لبنان واملتمّثل 

بب�سالة  اللبناين  اجلي�س  حاربه  ال��ذي  بالإرهاب 

ب�سكل مل يعهد له مثيل. وقد �سقط لنا �سهداء كرث 
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يف حماربته. ونحن علينا اأن نبقى اأوفياء لدمائهم، 

وجي�سنا بقي وفياً لهم وحافظ على وحدته، على 

واأنا  اجتزناها معاً.  التي  ال�سعوبات  الرغم من كل 

ذلك،  من  باأكرث  القيام  ودكم  يف  كان  اأنه  اأع��رف 

وا�ستمر  املمكن،  اأف�سل  ك��ان  به  قمتم  ما  لكن 

طيلة  نف�سها  واملواقف  عينه  الأداء  على  اجلي�س 

الفرتة التي تلت معركة نهر البارد والتي انتهت 

للجمهورية.  جديد  رئي�س  اإنتخاب  اىل  ذلك  بعد 

اللواء  واجلي�س، خالل القيادة الإنتقالية له بقيادة 

الركن �سوقي امل�سري، ويف القيادة احلالية باأمرة 

الوطني  دوره  يوؤدي  يزال  ل  قهوجي،  جان  العماد 

ا�ستمرار  يزال يعتمد عليه يف  ول  ب�سكل ممتاز، 

م�سرية الدولة وتطويرها«. 

ولء �جلي�ض 

وقال: »جتاه كل هذه الأخطار، تبقى املوؤ�س�سات 

على  احلفاظ  يف  الأ�سا�س  والأمنية  الع�سكرية 

م�سرية الدولة وحمايتها وحت�سينها من كل الأخطار. 

واجلي�س هو على راأ�س هذه املوؤ�س�سات، وعليه تالياً 

لقد  الع�سكرية.  وعقيدته  وحدته  على  يحافظ  اأن 

�سقطت مقولة اخلوف من اإنق�سام اجلي�س. اإن ولء 

اجلي�ش و�ضباطه هو، كما قال العماد قهوجي، واأنا 

اأعرف ذلك، اإن هذا الولء هو للموؤ�س�سة وللوطن. اإن 

زعيم  لأي  ول  اجلمهورية  لرئي�س  لي�س  الولء  هذا 

اآخر. القيادة هي الأ�ضا�ش، ونحن نثق ثقة مطلقة 

بالقيادة احلالية. فال يتوقف اأحد عند اأي انتقادات 

حت�سل. يف الدول الدميوقراطية، هناك انتقادات 

اأوروبا مثالً هناك انتقادات تطاول  دوماً، يف دول 

املوؤ�س�سة الع�سكرية اأكرث من هنا. لذلك نحن علينا 

اأن ن�ستمر بواجبنا وبعملنا من دون اأن نتاأثر باأي 

انتقادات �سيا�سية، لأن هدفها �سيا�سي«. 

وراأى اأن »اجلي�س اجتاز �سعوبات جمة ومل ينق�سم، 

كما مل تنق�سم القوى الأمنية الأخرى 

نحن  اليوم  باجلي�س.  مرتبطة  لأنها 

حدث  مهما  باأنه  جامعة  ثقة  لدينا 

فلن ينق�سم اجلي�س. ونحن مدعوون 

اىل املحافظة على هذه الثقة وهذه 

ووطنيتنا.  واندفاعنا  بعملنا  امليزة 

املثال  اليوم  هو  الوطني  فجي�سنا 

يف  كيف  ملعرفة  العامل  يف  الأه��م 

متعددة  طوائف  جتتمع  اأن  الإمكان 

حول القيام مبهمات واحدة. لقد حارب 

وهو  معاً،  والإرهاب  اإ�سرائيل  جي�سنا 

حافظ على الأمن وحمى التظاهرات 

العامة  واحلريات  الإن�سانية  والقيم 

عن  الإبتعاد  والتزم  الإن�سان  وحقوق 

من  وذل��ك  والتع�سب...  الطائفية 

الأف�سل بني  خالل ممار�سة هي من 

هنا،  »من  واأ�ضاف:  العامل«.  جيو�ش 

الثقة العارمة باجلي�س، وهي لي�ست 

ثقة وطنية فح�سب بل دولية كذلك. 

ولقد ت�سنى يل اأمر التاأّكد من ذلك 

اىل  بها  اأق��وم  التي  اجل��ولت  خ��الل 

اخلارج، ومن هنا و�سلت امل�ساعدات 

للجي�س«. 

�مل�ساعد�ت للجي�ض 

كانت  امل�ساعدات  هذه  »اإن  وقال: 

اىل  مدعوون  واأنتم  لها،  اأه��ل  اأنتم  ثقة  نتيجة 

يقوم  اإمنا  ي�ساعدنا  من  كل  اإن  عليها.  املحافظة 

بذلك من دون �ضروط، نحن نتقّبل دوماً امل�ضاعدات 

اإن  �ضيا�ضي.  �ضرط  اأي  دون  من  ولكن  الع�ضكرية 

م�سوؤولية  تتحمالن  اللبنانية  واحلكومة  الدولة 

�ضروط  اأي  نقبل  ل  لذلك  اللبنانية،  ال�ضيا�ضة 

يف  نقبلها  لن  ال�ضروط  وهذه  جي�ضنا،  لت�ضليح 

وبالتحديد  الأخرى،  الدول  اأو  اجليو�س  من  موقفنا 

به  جتمعنا  ال��ذي  ال�سوري  اجلي�س  مع  عالقتنا 

العقيدة الواحدة �ضد العدو الإ�ضرائيلي، والذي كان 

حاجة  يف  جي�سنا  كنا  عندما  و�ساعدنا  جانبنا  اىل 

اىل امل�ساعدة.

اأن نبقي عالقة تن�ضيق معه، مبا  واليوم علينا 

يخدم اأمن لبنان واأمن �سوريا، من دون اأي تدّخل 

بالطبع من اأحد يف اأمور الآخر، اإمنا ب�ضكل متكافئ 

بني  تكون  اأن  العالقة  ت�ضتحق  كما  وحقيقي، 
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دولتني �سقيقتني وجارتني جتمعهما اأهداف واحدة 

تتلخ�س يف الت�سدي لعدو واحد هو اإ�سرائيل«. 

اخلارج  من  تاأتي  التي  »امل�ضاعدات  وا�ضاف: 

عموماً ل تعفي احلكومة من واجباتها جتاه اجلي�س. 

حاجة  يف  الأمنية،  القوى  كما  خ�سو�ساً،  فاجلي�س 

ما�سة اىل م�ساعدات كبرية على كل امل�ستويات، 

�ضباط  من  وعنا�ضره  عديده  اأو�ضاع  بتعزيز  بدءاً 

وعائالتهم،  و�سهداء  ومتقاعدين،  واأف��راد  ورتباء 

و�ضولً اىل جتهيزه بالعتاد الالئق به. اإننا لن نهمل 

اأبداً هذه الأهداف. ونحن �سنبذل جهودنا يف �سبيل 

تطبيق خطة ت�ضليح اجلي�ش، وتاأمني م�ضت�ضفى 

ع�ضكري لئق به. لكن ال�ضعوبات املالية املحيطة 

ل  اإمنا  اخلطوات،  هذه  توؤخر  حالياً  والعامل  بلبنان 

اأجل  من  حقوقهم،  الع�سكريون  يعطى  اأن  من  بد 

تر�سيخ اإ�ستقرار الوطن«. 

وقال الرئي�س �سليمان: »اإن مهام اجلي�س عديدة 

ومتنوعة... هكذا تركته، واليوم اأ�سبحت اأعباوؤه يف 

اأن يحفزكم  الأداء جيد، وهذا ما يجب  ازدياد. لكن 

لالإ�ستمرار يف عطائكم«. 

العدو  �ضد  والوطن  الر�ش  عن  الدفاع  »اأن  وراأى 

والت�سدي  املقاومة،  مع  بالتفاهم  الإ�سرائيلي، 

هذه  اأوىل  من  ت��ردد  اأو  خوف  دون  من  لالإرهاب 

املهام. وقد اأثبت اجلي�س اأنه ل يخاف، وهو ي�سحي 

بالغايل كي ينقذ الوطن ومنعته«. 

الأمن  حفظ  اأي�ساً  اجلي��س  مه��ام  »من  وق�ال: 

وموؤازرة ق��وى الأمن الداخل�ي يف ذلك. فالأمن هو 

الوط��ن،  ينتع���ش  ل  دونه  وم��ن  الإقت�ض��اد  مل�ح 

احلريات  ت�سان  ول  ال�ستثمارات  اليه  تاأتي  ول 

العامة فيه«. 

�لأمن لالنتخابات 

واأ�ضاف: »اإن الأمن اأ�ضا�ضي لالإنتخابات التي نحن 

كافة  الأمنية  املوؤ�س�سات  على  عليها،  مقبلون 

واجلي�س خ�سو�ساً، اأن تثبت �سدقيتها الكاملة خالل 

ال�سدقية  هذه  تر�سيخ  اإذاً  عليكم  املرحلة.  هذه 

تعطيكم  �سوف  الإنتخابات  فهذه  وتعزيزها. 

لالإنتخابات  الأقل  وعلى  عديدة،  ل�سنوات  �سدقية 

تتلقونها  التي  التوجيهات  اأع��رف  اأن��ا  املقبلة. 

من روؤ�سائكم ومن قائد اجلي�س. عليكم بذل جهد 

خا�س لعزل اجلي�س عن التعاطي ال�سيا�سي. على 

الت�ضّرف  املخابرات،  �ضباط  وحتديداً  ال�ضباط، 

املواطنون  ي�سعر  كي  للغاية  م��درو���س  ب�سكل 

هذا  الإنتخابات...  يف  تتعاطون  ل  باأنكم  ويدركوا 

الأمر اأقوله لكم ولقوى الأمن الداخلي 

ولكل  الدولة  ولأم��ن  العام  ولالأمن 

امل�سوؤولني. 

الإنتخابات  يف  امل�سوؤولية  اإن 

على  ملقاة  كذلك  وهي  م�سرتكة، 

بحيث  وال��ق�����ض��اء،  الإدارة  ع��ات��ق 

قبل  من  كامالً  جترداً  الأمر  يتطلب 

للم�سلحة  وم��راع��اة  امل�����س��وؤول��ني 

ال�سخ�سية.  امل�سلحة  قبل  الوطنية 

اأب����داً م��ن خالل  ف��ال��وط��ن ل ي��رب��ح 

م�سلحة الأ�سخا�س«. 

�ستقومون  انكم  متاأكد  »اأنا  وقال: 

ثقة  ول��دي  جيد.  ب�سكل  بعملكم 

وبالوزراء  وبقيادتكم،  بكم  ك��ربى 

م�سهود  وهم  الأم��ر،  بهذا  املوجلني 

ل  اأن  والأهم  والتجّرد،  بالنزاهة  لهم 

م�ضالح خا�ضة لهم يطلبونها من موؤ�ض�ضاتكم. اأنا 

وزيري  مع  جتربتي  خالل  من  اأقوله،  مما  متاأكد 

الدفاع والداخلية احلا�ضرين يف ما بيننا«. 

واأ�ضاف: »اإن م�ضرية الدولة بداأت تعطي ثمارها، 

موؤ�س�سات  من  املكونة  املدنية  الدولة  ومظاهر 

موؤ�س�سات  هناك  للعيان...  ظاهرة  د�ستورية... 

اأكرث  املطلوب  بالطبع  ق���رارات.  وتتخذ  تعمل 

بكثري، ولكن ل تن�سوا اأن املمار�سة الدميوقراطية 

نعتاد من  اإننا  وها  لفرتة،  لبنان قد تعّطلت  يف 

جديد عليها، عاملني على حل م�سائلنا من داخل 
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بيتنا، تو�سالً اىل قوا�سم م�سرتكة تفيد اللبنانيني 

جميعاً«. 

طاولة �حلو�ر 

الوطني  احل��وار  »اإن  �سليمان:  الرئي�س  وق��ال 

ورئي�سي  اجلمهورية  رئي�س  من  هيئاته  امل�سّكلة 

النيابية،  الكتل  وروؤ�ساء  وال��وزراء  النواب  جمل�سي 

مفيد للغاية. وطاولة احلوار ميكن اأن تكون ن�سخة 

املن�سو�س  ال�سيا�سية  الطائفية  اإلغاء  هيئة  من 

عنها يف الد�ستور، وتت�سّكل يف الطريقة عينها«. 

اأم����وراً  ت��ع��ال��ج  احل����وار  »اإن ط��اول��ة  واأ����ض���اف: 

اأين  ي�ساألون  املواطنني  اأن  اأع��رف  واأن��ا  كثرية، 

هذه  مثل  اإن  الدفاعية؟  الإ�سرتاتيجية  اأ�سبحت 

قوائم  على  بل  بالإرجتال  ُتبنى  ل  الإ�سرتاتيجيات 

القومية  والقدرة  الع�سكرية،  القدرة  هي  اأ�سا�سية 

القدرة  تدركون  اأنتم  وال�سيا�سة.  الإقت�سادية،   -

الع�سكرية للجي�س واملقاومة، وقدرتنا الإقت�سادية 

فلم  ال�ضيا�ضي  الو�ضع  اأما  التح�ضن،  هي يف طور 

الو�ضع  يتبّدل  كيف  ت�ضاهدون  اأنتم  بعد.  ي�ضتقر 

مفاو�ضات  هناك  كانت  فبالأم�ش  حولنا،  م��ن 

توقفت اليوم. ونحن، قبل الذي ح�سل يف غزة كنا 

اأن  اليوم  نناق�س يف طريقة معينة، وبات علينا 

نناق�س ب�سكل خمتلف«. 

يف  ب��ده��ي  اأم���ر  تطبيق  مّت  غ��زة  ح��رب  يف 

الإ�سرتاتيجية التي ن�سعى اليها، من دون اأن يكون 

مكتوباً، ويتلّخ�س يف كيفية منع اجلرائم املرتكبة 

يف غزة من التاأثري على الو�ضع اللبناين. لقد قام 

للم�ساركة  جاهزة  املقاومة  وكانت  بدوره،  اجلي�س 

عليه  الإعتداء  مّت  حال  يف  لبنان  عن  الدفاع  يف 

اجلي�س  بني  التفاهم  ه��ذا  منه.  ج��زء  اإح��ت��الل  اأو 

واملقاومة ي�سّكل اأ�سا�ساً �ساحلاً لبناء الإ�سرتاتيجية 

الدفاعية«. 

وقال: »اإن كل اخلطوات التي نقوم بها تنعك�س 

ايجاباً على الوطن والتقّدم كبري جداً. ولكن اأمامنا 

الكثري من املع�سالت التي علينا اأن نحلها. املهم 

على  والعمل  وحدتنا  على  املحافظة  يف  يبقى 

حت�ضني اأو�ضاعنا وحت�ضني لبنان، بحيث ل تنعك�ش 

اأي اأخطار علينا، واإذا ما ح�سلت اإيجابيات اإقليمية 

فن�ستفيد منها«. 

الذي  ب��ال��دور  ج��داً  موؤمن  »اأن��ا  بالقول:  وختم 

تقومون به، واأ�سجعكم على امل�سي قدماً والإفتخار 

عهدة  يف  القيادة،  اأن  مطمئن  واأن��ا  مبواقفكم. 

العماد جان قهوجي هي يف اأياٍد اأمينة«. 

كلمة �لعماد قهوجي 

العماد جان قهوجي األقى كلمة جاء فيها: »بداية 

يف  الدائم،  بيتكم  يف  بكم  اأرحب  اأن  يل  ا�سمحوا 

تبادلكم  التي  املوؤ�س�سة  هذه  الأم،  موؤ�س�ستكم 

بال�ضكر  ال�ضكر  وع�ضكرييها  و�ضباطها  بقيادتها 

اأن بذلتم  والوفاء بالوفاء والتقدير بالتقدير، بعد 

يف �ساحاتها ربيع العمر وزهر ال�سباب، وكان لكم 

واإعالء بنيانها  اإر�ساء مداميكها  الطوىل يف  الباع 

من  �سرب  كل  فوق  مزهوة  خّفاقة  رايتها،  ورف��ع 

تراب وطننا احلبيب«. 

�ضاءت  لقد  الرئي�ش،  »فخامة  قائالً:  واأ���ض��اف 

اأن  البالد  �سهدتها  التي  الإ�ستثنائية  الظروف 

تنتقلوا من �سّدة قيادة اجلي�س اىل موقع رئا�سة 

والت�سليم  الت�سّلم  مرا�سم  جتري  اأن  قبل  البالد 

للمعتاد، وهذا ما جعلنا نتطلع اىل  الالزمة وفقاً 

بتحية  فيه  نتوّجه  اجلي�ش،  قيادة  يف  اآخ��ر  لقاء 

متابعة  على  العزم  وجنّدد  فخامتكم،  اىل  تكرمي 

امل�سرية يف ظل عهدكم امليمون، الذي اأعاد للوطن 

موقعه الريادي يف املنطقة والعامل، و�سّرع اأمام 

الأمل  واآف��اق  واخلال�ش،  الإنقاذ  اأب��واب  اللبنانيني 

مب�ستقبل واعد مزدهر«. 

ظل  يف  طويلة  ل�سنوات  عملت  »لقد  وتابع: 

الأو�ضاع  قرب  عن  فعاي�ضت  احلكيمة،  قيادتكم 

واأدركت  املوؤ�س�سة،  بعمل  اأحاطت  التي  الدقيقة 

ومواقف  �ضائبة  ق��رارات  من  اتخذمت  ما  اأهمية 

بها  م��ّرت  التي  ال�سعبة  الظروف  خ��الل  �سجاعة 

البالد، بحيث كان لها الأثر البالغ يف احلفاظ على 

متا�سك اجلي�س ووحدة الوطن، وعودة اجلميع اىل 

�ضلوك طريق احلوار وامل�ضاحلة والتوافق، ك�ضبيل 

به.  التي ع�سفت  الأزمات  لبنان من  لإنقاذ  وحيد 

بثقتكم  مت�سلحاً  اجلي�س  قيادة  اىل  اأتيت  وحني 

الغالية، �سعرت مبلء الفخر والإعتزاز واأنا اأ�سهد باأم 

العني ب�ضماتكم الوا�ضحة يف ما حتّقق من اإجنازات 

م�سرقة، هي ثمرة �سهركم الدائم وع�سارة جهودكم 

الالحمدودة. ووجدت اأنه من ال�سهولة مبكان، ال�سري 

ل  واأكرث،  اأكرث  املوؤ�س�سة  تطوير  عملية  يف  قدماً 

�سيما اأننا نرى يف موقعكم اجلديد �سنداً دائماً لها، 

ويف رعايتكم الكرمية خري معني ون�سري«. 

واأردف: »فخامة الرئي�س، اإن نهجكم القومي يف 

مرحلة توليكم قيادة اجلي�س، امل�ستند اىل تر�سيخ 

املبادىء الع�سكرية والثوابت الوطنية يف نفو�س 

املوؤ�س�ساتي  العمل  معايري  والتزام  الع�سكريني، 

واإبعاد اجلي�ش عن ال�ضيا�ضة والولء املطلق للوطن، 

ثقة  مو�ضع  الع�ضكرية،  املوؤ�ض�ضة  من  جعل  قد 

موؤ�س�سات  بني  ُيحتذى  ومثالً  جميعاً  اللبنانيني 

ك بهذا  الدولة كافة، فكان يف �سّلم اأولوياتي التم�سّ

النهج، واحلفاظ على هذه الإجنازات والبناء عليها. 

املبادئ  لتغيري  القيادة  �سدة  اىل  اأ�سل  مل  فاأنا 

اإن  بل  املوؤ�س�سة،  عليها  قامت  التي  واملفاهيم 

ما اأطمح اليه واأ�ضعى يف �ضبيله هو تطوير اآلية 

العمل، ورفع قدرة اجلي�س عديداً وعتاداً وتدريباً، 

الع�سكرية  امل�ساعدات  من  الق�سوى  وال�ستفادة 

والتي  وال�سديقة،  ال�سقيقة  الدول  تقّدمها  التي 

نتمنى اأن تتطّور وتزيد اىل امل�ضتوى الذي يليق 

مع  ويتنا�سب  وت�سحياتهم،  الع�سكريني  بكفاءة 

حجم املخاطر والتحديات التي يواجهها الوطن«. 



حاج  �ضالح  ال��رك��ن  العميد  التوجيه  مدير 

م�ستهل  يف  ترحيبية  كلمة  األقى  �سليمان 

الإحتفال، فقال:

»نلتقي يف هذا اليوم الأغر، ويف هذه القاعة 

العامرة، لن�سهد تكرمي اجلي�س، ب�سخ�س قائده 

الأول  للبناين  قهوجي،  جان  العماد  ح�سرة 

مبنا�سبة  �سليمان،  مي�سال  العماد  فخامة 

ت�سّلمه مقاليد رئا�سة اجلمهورية اللبنانية، 

واأ�سد  الظروف،  اأ�سعب  يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  قيادة  زمام  توىّل  اأن  بعد 

واإخال�س  قيادته  وجناح  حكمته،  بف�سل  فا�ستطاع  وخطورة،  دقة  املراحل 

الإ�ستقرار  واحات  اىل  ثانياً،  وبالبالد  اأولً،  املوؤ�س�سة  بتلك  الو�سول  ع�سكرييه 

والأمل.

وهذا التكرمي دائم التجّدد، بالغ القيمة واملجد، فال هو قد تاأخر، ول هو قد 

تغرّي، وما ال�سهور التي اأّخرت ح�سوله اإل ردحات 

�سوقاً  وزادتنا  ور�سوخاً،  األقاً  زادت��ه  الزمن  من 

اليه وانتظاراً حل�سوله. ثم اإن هذا التكرمي، كلما 

طال به الإنتظار ي�ستطيع اأن يغرف اأكرث واأكرث 

من التكرمي الكبري الذي اأطلقه فخامة الرئي�س 

على الوطن باأ�سره، من هنا فاإن املوؤ�س�سة 

الع�سكرية تتكّرم بتكرميه، بح�سور �ساحبي 

الداخلية،  ووزي���ر  ال��دف��اع  وزي��ر  امل��ع��ايل 

وي�ساركهما يف ذلك، رفاق ال�سالح يف املديريات العامة لكل من قوى الأمن 

اأكرث  خ  اللبنانية. وهذا ما يرت�سّ الدولة واجلمارك  واأمن  العام  الداخلي والأمن 

واأكرث يف وجداننا جميعاً، ويف تراث معاهدنا وثكناتنا من خالل الأمل الواعد 

والغد امل�سرق الذي نراه يف ح�سرة العماد جان قهوجي، الذي ت�سّلم الأمانة، 

ر بالأمان، واأ�ضاء ال�ضعلة واأنار الطريق«. فب�ضّ
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تكرمي دائم التجّدد

وقال: »فخامة الرئي�س، اإن اجلي�س ب�سفته 

واملدافع  وا�ستقالله،  الوطن  ل�سيادة  رمزاً 

لن  ومقد�ضاته،  و�ضعبه،  اأر�ضه  عن  الأول 

يف  املقد�ش  بواجبه  اأمن��ل��ة  قيد  يفرط 

الدفاع عن لبنان �ضد اأي اعتداء اإ�ضرائيلي، 

وكل  الإره����اب  مواجهة  يف  والإ���س��ت��م��رار 

وذلك  والإ�ستقرار  الأمن  مب�سرية  العابثني 

الأمنية  القوى  مع  والتن�ضيق  بالتعاون 

القوى  ه��ذه  جانب  اىل  و�سيبقى  ك��اف��ة، 

املواطن  �سالمة  على  اأب��داً  ال�ساهرة  العني 

وكرامته وحريته، يف خمتلف الإ�ستحقاقات 

منها  �سيما  ول  الوطنية،  واملنا�سبات 

جتّني  واإزاء  املقبلة.  النيابية  الإنتخابات 

فاإين  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  على  البع�س 

والع�ضكريني  ال�ضباط  ولء  اأن  لكم  اأوؤك���د 

والوطن،  للجي�س  عهدمتوه  وكما  وحده  �سيبقى 

جهدكم  اىل  الأمل  من  بكثري  اليوم  نتطلع  فيما 

امللمو�س يف جل�سات احلوار التي تعقد برعايتكم، 

متطلباتها  وتنفيذ  اإ�ضرتاتيجية  على  للتوافق 

لحقاً، وتوظيف خمتلف طاقات ال�سعب اللبناين 

يف خدمتها، مبا يكفل احلفاظ على وحدة الوطن 

وحمايته من املخاطر التي تهدده با�ستمرار«. 

وختم: »باإ�ضم �ضباط اجلي�ش ورتبائه واأفراده، 

ن�ساأل اهلل اأن ميّدكم بجميل ال�سرب ووفري القوة 

�ساطئ  اىل  الوطن  �سفينة  لقيادة  والعطاء، 

الأمان، ونعاهدكم باأن يبقى اجلي�س را�سخاً يف 

ودماء  وق�سمه  لر�سالته  وفياً  وقيمه،  مبادئه 

الدولة  �ساعد  كذلك  يبقى  واأن  الأبرار،  �سهدائه 

من  والفداء  الت�سحية  يف  ال�سعب  ومنارة  القوي، 

اأجل لبنان احل�سارة واحلرية والإن�سان«. 

درع �جلي�ض 

اىل  قهوجي  العماد  ق��ّدم  الكلمة  انتهاء  بعد 

بعدها  لينتقل  اجلي�س،  درع  �سليمان،  الرئي�س 

وقائد  والداخلية  الدفاع  ووزيرا  اجلمهورية  رئي�س 

اجلي�س اىل مكتب وزير الدفاع. 

مق�سف  اىل  �سليمان  الرئي�س  ح�سر  ذلك،  بعد 

مبنى قيادة اجلي�س حيث كان يف ا�ستقباله عند 

الأمنية  الأجهزة  وروؤ�ساء  الأركان  رئي�س  املدخل 

واأع�ساء املجل�س الع�سكري ونواب رئي�س الأركان 

ومدير املخابرات.

ثم  ال�ضباط  اجلمهورية  رئي�ش  �ضافح  وقد 

قطع قالب احللوى يف حفل الكوكتيل الذي اأقيم 

واحل�سور  �سليمان  الرئي�س  و�سرب  للمنا�سبة. 

باملرا�سم  مودعاً  يغادر  اأن  قبل  اجلي�س،  نخب 

ذاتها التي ا�ستقبل بها.





زار وزير الدفاع الوطني اليا�س املر، على راأ�س 

زيارة  امل�ضتوى، دم�ضق، يف  رفيع  وفد ع�ضكري 

�سنوات،  ثالث  من  اأكرث  منذ  الأوىل  هي  ر�سمية 

ال�سوري  الرئي�س  م��ع  حم��ادث��ات  خاللها  اأج���رى 

ب�سار الأ�سد، يف ح�سور وزير الدفاع العماد ح�سن 

توركماين.

الثنائي بني  التعاون  تناولت املحادثات تعزيز 

للتطورات  وعر�ضاً  وال�ضوري،  اللبناين  اجلي�ضني 

ال�سيا�سية على ال�ساحتني العربية والإقليمية.

دم�ضق  مطار  اىل  و�ضل  قد  املر  الوزير  وك��ان 

الوزير  اإ�ستقباله  يف  كان  حيث  خا�سة،  بطائرة 

ح�سن توركماين على راأ�س وفد من 

الدفاع  وزارة  يف  امل�سوؤولني  كبار 

وقيادة اجلي�س يف �سوريا. اأما الوفد 

الع�سكري اللبناين الرفيع امل�ستوى 

املرافق للوزير املر، فقد و�ضل براً و�ضم كالً من 

رئي�س اركان اجلي�س اللواء الركن �سوقي امل�سري، 

جورج  ال��رك��ن  ال��ل��واء  الع�سكري  املجل�س  ع�سو 

ح�سن حم�سن،  الركن  اللواء  الدارة  مدير  الها�سم، 

ال�ضوري   - اللبناين  التن�ضيق  مكتب  رئي�ش 

الركان  نائب رئي�س  الركن مروان بيطار،  العميد 

�سحيتلي،  الرحمن  عبد  الركن  العميد  للعمليات 

وعدداً من ال�ضباط اللبنانيني.

للوفد  اأقيم  ال�سورية،  الدفاع  وزارة  مقر  ويف 

مو�سيقى  وعزفت  ر�سمي  ا�ستقبال  اللبناين 

اللبناين  الوطنيني  الن�سيدين  ال�سوري  اجلي�س 

ال�ضرف،  حر�ش  املر  الوزير  وا�ضتعر�ش  وال�ضوري. 

الوزيرين  بني  ق�سرية  خلوة  عقدت  ذل��ك  بعد 

اج��ت��م��اع مو�سع  ث��م ع��ق��د  وت��ورك��م��اين،  امل���ر 

خالله  ُبحث  وال�سوري،  اللبناين  الوفدين  بح�سور 

ومكافحة  احل��دود  ل�ضبط  التعاون  مو�ضوع  يف 

وزير �لدفاع �لوطني 

ز�ر دم�سق

و�لرئي�ض �لأ�سد 

��ستقبله بح�سور 

�لعماد توركماين
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�شباط

زيارة ر�شمية

2
0
0
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وال�سالح  الإره���اب 

خارج  الفل�سطيني 

املخيمات.

وذك��������رت وك���ال���ة 

العماد  اإن  »���س��ان��ا« 

للجي�س  العامة  الأركان  هيئة  رئي�س  حبيب  علي 

الوزير  والقوات امل�سلحة قد ح�سر املحادثات مع 

من  ع��دد  اىل  بال�ضافة  امل��راف��ق،  وال��وف��د  امل��ر 

ورئي�ش  امل�ضلحة  والقوات  اجلي�ش  �ضباط  كبار 

املجل�س العلى ال�سوري - اللبناين ال�سيد ن�سري 

الأركان نظريه  التقى رئي�س هيئة  خوري. كذلك، 

وبحثا يف  امل�سري،  �سوقي  الركن  اللواء  اللبناين 

اهمية ا�ستمرار التعاون بني جي�سي البلدين.

وقد اأقام الوزير توركماين حفل غداء على �سرف 

الوزير والوفد املرافق.

اىل  املرافق  والوفد  املر  الوزير  عودة  وعقب 

لبنان، توجه اىل الق�سر اجلمهوري حيث ا�ستقبله 

مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�س 

نتائج  على  منه  واطلع  �سليمان 

امل�سوؤولني  مع  وحمادثاته  لقاءاته 

ال�سوريني.

13
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وزير �لدفاع �لوطني

 ي�ستقبل �سفرية �لوليات 

�ملتحدة �لأمريكية

... و�ل�سفري �ليوناين

... و�ل�سفري 

�لهولندي

... و�ل�سفرية 

�لربيطانية

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني 

ال�ستاذ اليا�س املر، �سفرية الوليات 

املتحدة الأمريكية مي�سيل �سي�سون 

وعر�ش معها التطورات يف لبنان 

واملنطقة. وتركز البحث على 

امل�ساعدات الع�سكرية الأمريكية للجي�س اللبناين والعالقات الثنائية.

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني، �سفري 

اليونان ال�سيد بانو�س كالو غريوبولي�س 

وعر�ش معه الأو�ضاع العامة.

ا�ستقبل الوزير اليا�س املر، �سفري 

هولندا ال�سيد روبري زلدانرا�ست 

وبحثا يف الأو�ضاع العامة.

اإ�ستقبل الوزير املر، �سفرية 

بريطانيا ال�سيدة فران�سي�س - ماري 

غاي وتناول البحث الأو�ضاع العامة.

14
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�شباط

ا�شتقباالت الوزير

2
0
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 وزير �لدفاع �لوطني 

وقائد �جلي�ض يبحثان 

�سوؤون �ملوؤ�س�سة 

و�لأو�ساع �لعامة

... و�ملمثل �ل�سخ�سي 

لالأمني �لعام

لالأمم �ملتحدة

اإ�ستقبل وزير الدفاع الوطني 

ال�ستاذ اليا�س املر، قائد اجلي�س 

العماد جان قهوجي، وعر�ضا معاً 

الأو�ضاع الأمنية يف البالد و�ضوؤون 

املوؤ�س�سة الع�سكرية.

ا�ستقبل الوزير املر، املمثل 

ال�سخ�سي لالأمني العام لالأمم 

املتحدة ال�ضيد مايكل وليمز وعر�ش 

معه �ضري تطبيق القرار الدويل 

.1701

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني، �سفري 

قطر اجلديد يف لبنان ال�سيد �سعد علي 

هالل املهندي، يف زيارة بروتوكولية.

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني اليا�س املر، وفداً 

من الكونغر�ش الأمريكي برئا�ضة ال�ضيد اآدم 

�سميث، ويف ح�سور �سفري الوليات املتحدة 

الأمريكية ال�سيدة مي�سيل �سي�سون. وجرى 

خالل اللقاء عر�ش الأو�ضاع العامة يف لبنان 

واملنطقة وامل�ساعدات الع�سكرية الأمريكية 

للجي�س اللبناين ليتمكن من القيام مبهامه.

15
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... و�ل�سفري �لقطري �جلديد

... ووفد�ً من �لكونغر�ض �لأمريكي









قائد اجلي�ش

ي�ستقبل �ل�سفري �لبولوين

... و�ل�سفرية

النم�سوية

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، �سفري 

بولونيا ال�سيد توما�س نييغود�سيز يرافقه ملحقو وزارتي الدفاع والتجارة 

البولونيني.

وقد اعرب العماد قهوجي عن �ضكره العميق لل�ضلطات البولونية على 

امل�ضاعدة الع�ضكرية التي قدمتها كهبة ل�ضالح اجلي�ش اللبناين، بقيمة 

تفوق الثالثني مليون دولر اأمريكي، وذلك يف اإطار اتفاقية تعاون موقعة 

بني وزارتي الدفاع يف كال البلدين، وتت�سمن هذه امل�ساعدة كمية من 

ال�سلحة اخلفيفة واملتو�سطة، والذخائر اخلا�سة باملدفعية والدبابات.

من جهته، اأكد ال�سفري البولوين ثقة بالده بدور اجلي�س اللبناين والتزامها 

دعمه وتعزيز قدراته القتالية.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه 

يف الريزة، �سفرية جمهورية النم�سا 

ال�سيدة اإيڤا ماريا زيغلر وتناول 

البحث الو�ضاع العامة يف البالد.

�شباط

ا�شتقباالت القائد

2
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اإ�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، قائد القوات الربية الكورية 

اجلرنال �سونغ بن ليم، حيث تناول البحث �سبل التعاون بني اجلي�سني 

اللبناين والكوري ومهمة الوحدة الكورية العاملة �ضمن قوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفداً 

من الفيدرالية الدولية لل�سالم برئا�سة الدكتور 

نقول برياق يرافقه عدد من الأع�ساء ال�سابقني 

يف جمل�س ال�سيوخ المريكي. وقد اأعرب الوفد 

عن تقديره للجي�س ودوره يف تر�سيخ الأمن.

... وقائد �لقو�ت �لربية �لكورية 

... ووفد �لفيدر�لية �لدولية لل�سالم 
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ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان 

قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

ال�سفري عبد اهلل اأبي حبيب، وتداول 

يف الو�ضاع العامة.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، قائد القوات 

الربية يف القيادة الأمريكية 

الو�سطى اجلرنال جيمي�س لفلي�س 

يف ح�سور �سفرية الوليات املتحدة 

المريكية ال�سيدة مي�سيل �سي�سون، 

وتناول البحث �سبل التعاون بني 

اجلي�سني اللبناين والمريكي.

... و�ل�سفري عبد �هلل 

اأبي حبيب

... وقائد �لقو�ت 

�لربية يف �لقيادة  

�لأمريكية �لو�سطى



ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفداً 

من كتلة الوفاء للمقاومة �ضم النواب ال�ضادة: علي عمار، 

ح�ضن ف�ضل اهلل وجمال الطق�ش يرافقهم احلاج وفيق 

�ضفا، وجرى البحث يف الو�ضاع العامة.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

النائب ال�ضابق عدنان طرابل�ضي، الذي اعرب عن 

تقديره لدور اجلي�س يف تر�سيخ المن.

... ووفد كتلة �لوفاء للمقاومة

... و�لنائب �ل�سابق عدنان طر�بل�سي

21
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ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه 

يف الريزة، النائبني اإدغار معلوف 

و�ضامل موزايا وبحثوا يف الو�ضاع 

العامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، النائب ال�ضابق خالد 

�ضاهر. وجرى عر�ش لالأو�ضاع 

العامة.

... و�لنائبني

�إدغار معلوف 

و�سامل موز�يا

... والنائب ال�سابق 

خالد �ساهر



ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، 

النائب وليد خوري وكان عر�ش لالأو�ضاع 

العامة.

اإ�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، 

يف مكتبه يف الريزة، الوزير ال�ضابق 

اأحمد �سامي منقارة.

... و�لنائب وليد خوري

... و�لوزير �ل�سابق

�أحمد �سامي منقارة 
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ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه 

يف الريزة، النائب هادي حبي�س، 

وجرى التطرق اىل التطورات 

الراهنة.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، نائب رئي�س 

املجل�س الأعلى لطائفة الروم 

الكاثوليك الوزير ال�ضابق نقول 

خوري.

... والنائب

هادي حبي�ض

... و�لوزير �ل�سابق 

نقول خوري



اإ�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، املدعي العام الع�ضكري القا�ضي جان فهد، وبحث 

معه امل�ستجدات على ال�ساحة اللبنانية.

اإ�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة،  رئي�س جلنة 

احلوار اللبناين - الفل�سطيني ال�سيد خليل مكاوي الذي 

اطلعه على ن�ساطات اللجنة يف خميم نهر البارد، موؤكداً 

دعم جلنة احلوار اللبناين - الفل�سطيني ملقررات جمل�س 

الوزراء املتعلقة بان�ساء قاعدة بحرية للجي�س مقابل

نهر البارد.

... و�ملدعي �لعام �لع�سكري �لقا�سي جان فهد 

... ورئي�ش جلنة

�حلو�ر �للبناين - �لفل�سطيني
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ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، املدير العام لقوى الأمن 

الداخلي اللواء اأ�سرف ريفي، وجرى 

التداول يف امل�ستجدات الأمنية 

والتعاون امل�سرتك لرت�سيخ الأمن 

والإ�ستقرار يف البالد.

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان 

قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

مرتوبوليت بريوت لل�سريان 

الرثوذك�س املطران دانيال كورية 

يرافقه اع�ساء املجل�س امللي 

ال�سرياين، وذلك مبنا�سبة تعيينه 

مطراناً على اأبر�سية بريوت 

للطائفة ال�سريانية.

... و�ملدير �لعام 

لقوى �لأمن �لد�خلي

... ومرتوبوليت 

بريوت لل�سريان 

�لرثوذك�ض

ووفد�ً مر�فقاً



اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، الأمني 

العام للمجل�س الأعلى ال�سوري - اللبناين الأ�ستاذ ن�سري 

خوري، وتناول البحث الو�ضاع العامة يف البالد.

اإ�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من 

جتمع الوفاق الوطني برئا�سة ال�سيد بالل تقي الدين، 

وقد اأعرب الوفد عن تقديره للجي�س واثنى على جهوده 

املبذولة يف احلفاظ على م�سرية الأمن وال�ستقرار.

... و�لأمني �لعام للمجل�ض 

�لعلى �ل�سوري - �للبناين

... ووفد جتمع �لوفاق �لوطني
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اإ�ستقبل قائد اجلي�س العماد 

قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

مفتي �سور ال�سيخ ح�سن عبد اهلل.

اإ�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه 

يف الريزة، رئي�س جامعة احلكمة 

املون�سينيور جوزيف مرهج الذي 

و�ضعه يف اجواء ن�ضاطات اجلامعة.

... ومفتي �سور 

ال�سيخ

ح�سن عبد �هلل

... ورئي�ش جامعة 

�حلكمة



اإ�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً 

من جمعية نادي ال�سرق حلوار احل�سارات برئا�سة املطران 

ايلي حداد راعي اأبر�سية �سيدا للروم الكاثوليك.  

اإ�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، ال�سيد 

مي�ضال دي �ضادرافيان وال�ضيد اآلن بدارو من�ضق اللجنة 

الفرنكوفونية يف لبنان. وقد اعربا عن ثقتهما باملوؤ�س�سة 

الع�سكرية، واأكدا وقوفهما اىل جانبها.

... ووفد�ً من جمعية نادي 

�ل�سرق حلو�ر �حل�سار�ت

... ووفد�ً فرن�سياً
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اإ�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، قائد قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان 

اجلرنال كالوديو غراتزيانو، يرافقه 

م�ست�ساره الإعالمي وال�سيا�سي 

ال�سيد ميلو�س �سرتوغر. وجرى 

البحث يف التطورات الأمنية الأخرية 

يف اجلنوب، وتفعيل الجراءات 

امليدانية للحفاظ على اأمن 

املناطق احلدودية وا�ضتقرارها.

اإ�ستقبل قائد اجلي�س العماد 

قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

امللحق الع�ضكري البلجيكي العقيد 

فان جيلز يرافقه م�ساعده الرائد 

لوك وينانت، يف زيارة وداعية قدم 

فيها خلفه الرائد لوك �سميث.

... وقائد قو�ت �لأمم 

�ملتحدة �ملوؤقتة 

يف لبنان

... و�مللحق 

�لع�سكري �لبلجيكي 

مودعاً 
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اإ�ستقبل العماد جان قهوجي، يف 

مكتبه يف الريزة، وفداً من جمل�س 

اإمناء ق�ساء ك�سروان برئا�سة ال�سيد 

جورج اأبو مع�سر، الذي اأعرب عن 

تقديره جلهود اجلي�س، موؤكداً 

ال�ستعداد للمزيد من التعاون 

وخ�سو�ساً يف جمال الإمناء.

اإ�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، وعلى التوايل، وفداً من 

الإحتاد اللبناين لكرة ال�سلة يتقدمه نائب رئي�س الحتاد ال�سيد جودت �ساكر، 

ووفداً من الحتاد اللبناين للكرة الطائرة برئا�سة ال�سيد جان همام، ثم 

وفد نادي اجلزيرة برئا�سة ال�سيد طارق يحيى العرب. وقدم كل من الوفود 

الزائرة درعاً تذكارية للعماد قائد اجلي�س. كما اأعرب الزائرون عن �سكرهم 

وتقديرهم للجي�ش على تعاونه امل�ضتمر مع الندية والحتادات الريا�ضية 

اللبنانية.

... ووفد�ً من

جمل�ض �إمناء

ق�ساء ك�سرو�ن

... ووفود�ً ريا�سية
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لقاءات القائد
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ل���ق���اءات���ه  اإط�������ار  يف 

ال�����س��ن��وي��ة م���ع راب��ط��ة 

الع�سكريني  امل��ل��ح��ق��ني 

ا�ستقبل  والجانب،  العرب 

جان  العماد  اجلي�س  قائد 

ق��ه��وج��ي وف���د ال��راب��ط��ة 

الع�ضكري  امللحق  برئا�ضة 

املهند�س  اللواء  ال�سعودي 

حممد بن ابراهيم احلجاج، 

اىل جانب ممثلي منظمة 

م��راق��ب��ة ال��ه��دن��ة وق��وات 

المم املتحدة املوؤقتة يف 

لبنان وم�ساعديهم.

العماد  ن���ّوه  ان  وب��ع��د 

قوات  بت�سحيات  قهوجي 

املوؤقتة  امل��ت��ح��دة  الأمم 

مزيداً  اأثمرت  التي  الع�سكريني  امللحقني  وجهود  اجلنوب  يف 

اجليو�س  و�سائر  اللبناين  اجلي�س  بني  والتعاون  التوا�سل  من 

فيها  تناول  باملنا�سبة  كلمة  القى  وال�سديقة،  ال�سقيقة 

الو�ضاع العامة ودور املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية ومهماتها، حيث اأ�ضار 

اإىل التحديات التي تواجه املنطقة العربية ومن �ضمنها لبنان، 

املجرمة  واحلرب  ال�سرائيلي،  العربي  ال�سراع  ا�ستمرار  ب�سبب 

التي �ضنها العدو ال�ضرائيلي موؤخراً �ضد قطاع غزة.

واأكد العماد جان قهوجي، التزام لبنان مندرجات القرار 1701، 

وال�ستقرار  بالأمن  للعبث  �ساحة  اجلنوبية  احلدود  جعل  وعدم 

حتت اي �سعار كان، لفتاً يف هذا الإطار اىل التدابري امل�سددة 

التي اتخذها اجلي�ش بالتعاون مع القوات الدولية ل�ضبط الو�ضع 

جنوباً ومالحقة مطلقي ال�سواريخ.

التام  ال�ستعداد  اجلي�س  قائد  اأك��د  اجلي�س  مهمات  وح��ول 

ملواجهة اي عدوان ا�سرائيلي حمتمل وبكل المكانات املتوافرة، 

الرهاب  مواجهة  �سعيد  على  حتققت  التي  بالجنازات  مذكراً 

واملخلني مب�سرية الأمن وال�ستقرار، م�سرياً اىل جهوزية اجلي�س 

توفري  على  وعزمه  املقبلة،  النيابية  ال�ستحقاقات  ملواكبة 

املناخ الأمني ال�سليم الذي ميّكن جميع املواطنني من التعبري 

عن اآرائهم بحرية تامة.

العديد  قدمها  التي  بامل�ساعدات  منوهاً  اجلي�س  قائد  وختم 

اجلي�س  تدريب  جم��ال  يف  وال�سقيقة  ال�سديقة  ال��دول  من 

الدائم اىل تلبية حاجات اجلي�س  وت�سليحه، معرباً عن تطلعه 

من ال�سلحة والعتدة احلديثة التي تتنا�سب مع حجم املخاطر 

املحدقة بالوطن.

�لعماد قهوجي للملحقني �لع�سكريني:

لبنان ملتزم �لقر�ر 1701 وعدم جعل �حلدود �جلنوبية

�ساحة للعبث بالأمن و�ل�ستقر�ر حتت �أي �سعار
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اجلي�س  ق��ائ��د  اج��ت��م��ع 

يف  قهوجي  ج��ان  العماد 

القيادة،  اأركان  اإىل  الريزة 

الكربى  ال��وح��دات  وق���ادة 

عر�ش  حيث  اجلي�ش،  يف 

املحلي  ال��ع��ام  ل��ل��و���ض��ع 

مبا  وال���دويل،  والإقليمي 

نتائج  انعكا�س  ذل��ك   يف 

الن��ت��خ��اب��ات الأم��ريك��ي��ة 

املنطقة،  م�ستقبل  على 

الذي  الإ�سرائيلي  والعدوان 

مناأى  يف  ل��ب��ن��ان  ب��ق��ي 

وعي  بفعل  تداعياته  عن 

القوى  وجهود  املواطنني 

اجلنوب،  يف  املنت�سرة 

متّكن  دون  ح��ال  ما  وه��ذا 

العدو  اإىل مواجهة مع  البالد  الوطني من جّر  العابثني بالأمن 

خارج التوقيت الذي يحدده لبنان.

وتطرق العماد قهوجي اإىل الأخطار الثالثة التي كان فخامة 

الرئي�س قد �سّدد )خالل احلفل الذي اأقيم تكرمياً له يف الريزة( 

على مواجهتها، والتي تتلخ�س باخلطر الإ�سرائيلي، والإرهاب، 

والتعر�ش مل�ضرية ال�ضلم الأهلي.

ونّوه قائد اجلي�س بالوحدات الع�سكرية املنت�سرة يف كل مكان 

من اأر�ش الوطن، والتي تعمل ليل نهار على واأد الفنت وحماية 

الوحدة الوطنية، ل �سيما ما قامت به خالل الحتفالت الأخرية 

بالأمن  املخّلني  ل�سبط  بذلتها  التي  واجلهود  العا�سمة،  يف 

ما  وهذا  الإجرامية،  الأعمال  املتورطني يف  وتوقيف عدد من 

ترك ارتياحاً كبرياً لدى املواطنني، و�ضاعف من التفافهم حول 

جي�سهم.

الأمن  على  ال�سهر  من  املزيد  اإىل  الع�سكريني  القائد  ودعا 

قبل  من  واجلهود  الت�ضحيات  ي�ضتحق  الوطن  لأن  وال�ضتقرار، 

اللذين  الع�ضكري  واملظهر  الن�ضباط  على  �ضدد  كما  اجلميع، 

املدخل  ي�سكالن  واللذين  والتعليمات،  القانون  عليهما  ين�س 

عيون  يف  الأوىل  �سورته  وير�سمان  اجلي�س،  لأداء  الأ�سا�سي 

املواطنني، داعياً اإىل تقدمي العون وامل�ساعدة لهوؤلء، وا�ستمرار 

التعامل معهم باحرتام وحزم ل ينف�سالن.

على  الإع��الم  و�سائل  من  قهوجي  العماد  اأم��ل  اخلتام،  ويف 

اختالفها، التعاون مع القوى الأمنية، من خالل البتعاد عن كل 

هنا  من  املنا�سرين  ودفع  ال�سيا�سي  التحري�س  �ساأنه  من  ما 

وهناك اإىل اإهمال لغة احلوار واعتماد العنف واجلرمية بديلني 

النتخابات  ا�ستحقاق  اأب��واب  على  البالد  وان  خ�سو�ساً  عنها، 

وت�سنجات،  وا�سطفافات  جتاذبات  من  ي�سبقها  وما  النيابية 

مذّكراً الع�سكريني بالبقاء بعيدين عن ال�سيا�سة وحم�سوبياتها، 

اأثبتت  والتي  غريها،  دون  من  املوؤ�س�ساتية  املعايري  واعتماد 

�سوابيتها على مدى عمر املوؤ�س�سة الع�سكرية وتاريخها، وهذا 

خ الثقة العامة بها وحافظ على دورها الوطني اجلامع. ما ر�سّ

�إجتمع �ىل �أركان �لقيادة

�لعماد قهوجي يدعو

�ىل �ملزيد من �ل�سهر على �لأمن و�ل�ستقر�ر
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�شباط

ا�شتقباالت رئي�س االأركان

2
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0
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ا�ستقبل رئي�س الركان اللواء الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، 

وفداً من مكتب ازالة ال�سلحة يف وزارة اخلارجية الأمريكية برئا�سة ال�سيد 

ديني�ش هادريك، حيث تناول البحث مو�ضوع اإزالة اللغام والقنابل 

العنقودية واإتالف بع�س الذخائر غري ال�ساحلة لال�ستعمال.

ا�ستقبل اللواء الركن امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س اللجنة الدولية 

لل�سليب الحمر الدويل ال�سيد جورج كومنينو�س. وجرى التداول يف �سبل 

التعاون بني اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر واجلي�س اللبناين يف جمالت 

التدريب واعمار خميم نهر البارد.

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف 

الريزة، مدير الأونروا يف لبنان ال�سيد 

�سيلفاتوري لومباردو، وتباحثا يف المور 

املتعلقة باإعادة اإعمار خميم نهر البارد.

رئي�ض �لركان ي�ستقبل وفد�ً �أمريكياً

... ورئي�ض �للجنة �لدولية لل�سليب �لحمر

... ومدير �لأونرو� يف لبنان
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ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، وفداً 

من منظمة الأونروا يف لبنان والردن، وجرى البحث يف عملية 

اإعادة اإعمار خميم نهر البارد.

ا�ستقبل رئي�س الركان، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من الأونروا ومن 

مكتب خطيب وعلمي وممثل عن احلكومة، وذلك لدرا�ضة مو�ضوع 

اعمار خميم نهر البارد.

ا�ستقبل اللواء الركن امل�سري، يف مكتبه 

يف الريزة، حمافظ اجلنوب العميد املتقاعد 

مالك عبد اخلالق، وجرى البحث يف 

املوا�ضيع الأمنية يف منطقة اجلنوب. 

... ووفد�ً من منظمة �لأونرو� يف لبنان و�لردن

... ووفد�ً من �لأونرو� ومكتب خطيب وعلمي

... وحمافظ �جلنوب
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اإعداد:

ليال �سقر
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رعى قائد اجلي�س العماد جان قهوجي حفل اإفتتاح املبنى اجلديد 

للنادي الع�سكري املركزي يف منطقة املنارة بريوت. ح�سر الحتفال 

امل�سري  �سوقي  الركن  اللواء  الأركان  ورئي�س  الأمنية  الأجهزة  قادة 

وعدد كبري من ال�ضباط والع�ضكريني، ورئي�ش رابطة قدماء القوات 

من  وعدد  طنو�س،  اإبراهيم  املتقاعد  العماد  اللبنانية  امل�سلحة 

م�سوؤويل �سركات البناء املدنية.

اأزاح ال�ستار عن اللوحة التذكارية، جال على  العماد قهوجي الذي 

رئي�ش  من  واطلع  واملدعوين،  ال�ضباط  مع  اجلديد  النادي  اأق�ضام 

فيها  اأ�ساد  كلمة  األقى  ثم  امل�سروع.  اإمت��ام  مراحل  على  النادي 

ال�سخم،  العمل  هذا  اإمتام  �سبيل  يف  بذلت  التي  احلثيثة  باجلهود 

والإجناز العظيم الذي ي�ساف اىل الإجنازات الع�سكرية والذي يعترب 

وعائالتهم،  واملتقاعدين  والع�ضكريني  لل�ضباط  راحة  ومكان  كمالٍذ 

والع�ضكريون  ال�ضباط  اليه  ويحتاج  اأُ�ضرهم،  وباأفراد  بهم  يليق 

اإجناز  اأن  العماد قهوجي  واأكد  الطويلة.  بعد عناء املهمات واخلدمة 

الذاتية  والقدرات  ال�ضباط  جهود  على  بالإعتماد  العمل حتّقق  هذا 

والتطور  النهو�ش  اإرادة  على  دليل  خري  وهو  الع�ضكرية،  للموؤ�ض�ضة 

على  امللقى  املهمات  عناء  اأن  اىل  لفتاً  الأف�سل،  نحو  والتقّدم 

عاتق املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية واأفرادها مل مينع الإلتفات اىل الق�ضايا 

الع�سكريني  لدى  والرتفيهية  والإجتماعية  الإن�سانية  والنواحي 

اإنتمائهم  من  ويزيد  لوظائفهم  اأدائهم  على  اإيجاباً  ينعك�س  ما 

يف  اأقيم  كوكتيل  حفل  اىل  اجلميع  اإن�سم  ثم  العريقة.  للموؤ�س�سة 

الوطن  نخب  ورفعوا  املنارة  يف  اجلديد  املركزي  النادي  مق�سف 

واملوؤ�ض�ضة الع�ضكرية واأفرادها �ضباطاً وعنا�ضر ونخب كل من اأ�ضهم 

يف اإمتام هذا العمل الناجح واملمّيز.

�إنه دليل على 

�إر�دة �لنهو�ض 

و�لتقّدم

ناٍد ع�سكري

جديد يف املنارة

العماد قهوجي

مد�سناً املبنى:
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اإعداد:

رميا �سليم �سومط
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مّت  والأمريكي،  اللبناين  اجلي�ضني  بني  الع�ضكري  التعاون  اإطار  يف 

 - املركزي  الع�سكري  امل�ست�سفى  يف  اجلديد  الطوارئ  ق�سم  اإفتتاح 

بدارو، الذي اأُجنز بتمويل من احلكومة الأمريكية بقيمة 598 األف دولر 

اأمريكي، وا�ستغرق اإن�ساوؤه حواىل ثمانية ع�سر �سهراً.

ح�سر حفل الإفتتاح رئي�س الأركان اللواء الركن �سوقي امل�سري ممثالً 

قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، و�سفرية الوليات املتحدة الأمريكية 

الركن  العميد  الع�سكرية  الطبابة  ورئي�س  �سي�سون،  مي�سيل  ال�سيدة 

موري�ش �ضليم اىل عدد من كبار ال�ضباط.

بداأ الإحتفال بعزف الن�ضيدين اللبناين والأمريكي، ا�ضتعر�ضت بعدها 

ال�سفرية �سي�سون واللواء الركن امل�سري عدداً من ال�سحيات الع�سكرية 

نوع هامفي التي جّهز بها امل�ست�سفى الع�سكري عرب الهبة الأمريكية.

امل�سرف على تنفيذ  اأحمد حالّل  املهند�س  للنقيب  كلمة  كانت  ثم 

امل�سروع، اأوجز فيها مراحل اإجنازه م�سرياً اىل اأن ق�سم الطوارئ اجلديد 

كم�سغل  ي�ستخدم  700م2  مب�ساحة  قدمي  مبنى  جمرد  �سابقاً  كان 

ق�ضم  اىل  لي�ضاف  وتاأهيله  ترميمه  جرى  وقد  الع�ضكرية،  لالآليات 

عن  نتج  وقد  ال�150م2،  م�ساحته  تتجاوز  ل  والذي  الأ�سا�سي  الطوارئ 

هذا الدمج وحدة اإ�ست�سفائية متكاملة.

بدوره حتدث رئي�س ق�سم الطوارئ العقيد الطبيب قره بت جيوكجيان 

ومكّثفة  متفّوقة  طبية  عناية  تقدمي  وهي  امل�سروع،  اأه��داف  عن 

على  �ضريعة  ت�ضخي�ضية  و�ضائل  تاأمني  اىل  اإ�ضافة  املعايري،  باأحدث 

�سعيد املخترب وال�سور ال�سعاعية وال�سوتية.

يف كلمته، �سكر اللواء الركن امل�سري ال�سلطات الأمريكية على هذه 

املجال،  هذا  يف  �سي�سون  ال�سفرية  جهود  وحّيا  �سبقها،  وما  املبادرة 

والأمريكي  اللبناين  اجلي�ضني  بني  الوثيق  التعاون  ا�ضتمرار  موؤكداً 

خ�ضو�ضاً يف جمال التدريب والت�ضّلح 

واللوج�ستية.

املتين�ة  بالده�ا  ثق�ة  عن  �سي�سون  ال�سفي�رة  اأعربت  جهته�ا  م�ن 

امل�ساعدات  برنامج  ا�ستكم�ال  على  وعزم�ها  اللبناين  اجلي�س  ب�دور 

درع  �سي�س�ون  لل�سفي�رة  الأركان  رئي��س  قّدم  اخلتام  يف  له.  املقررة 

العماد  باإ�سم  �سكر  وكتاب  اجلي��س 

قائد اجلي�س.

حفل

�إفتتاح

ح�سرته 

�ل�سفرية �لأمريكية

ورئي�ض �لأركان

ق�سم طوارئ جديد 

يف امل�ست�سفى 

الع�سكري
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�شباط

اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ون�شاطات

2
0
0

9

ال�سلطات  ت��ق��دمي  مب��ن��ا���س��ب��ة 

اىل  ع�سكرية  م�ساعدة  البولونية 

تفوق  بقيمة  اللبناين  اجلي�س 

اإطار اتفاقية تعاون موقعة بني وزارتي  اأمريكي )يف  الثالثني مليون دولر 

الدفاع يف كال البلدين(، اأقيم حفل تكرمي يف نادي ال�ضباط يف الريزة، ح�ضره 

ال�ضفري البولوين ال�ضيد توما�ش نييغو د�ضيز وملحق وزارتي الدفاع والتجارة 

جان  العماد  اجلي�س  قائد  حنا ممثالً  لوي�س  القيم  الركن  والعميد  البولونيني 

قهوجي و�ضباط.

وللمنا�سبة، �سلم العميد الركن القيم حنا كتاب �سكر ودروعاً تذكارية لل�سفري 

املجالت  يف  التعاون  على  وتاأكيد  تقدير  عربون  بهم،  واملحتفى  البولوين 

الع�سكرية كافة.

واجلدير بالذكر، ان امل�ساعدة الع�سكرية تت�سمن كمية من ال�سلحة اخلفيفة 

واملتو�سطة، والذخائر اخلا�سة باملدفعية والدبابات.

م�ساعدة من �لدولة �لبولونية للجي�ض و�لقيادة تكرم �سفريها 

امل�سلحة  القوى  قدماء  رابطة  عقدت 

نادي  يف  عمومية  جمعية  اللبنانية، 

بح�سور  ال��ريزة،  يف  املركزي  الرتباء 

والرتباء  ال�ضباط  من  منت�ضب   700

والفراد ومن خمتلف املحافظات.

الوطني  بالن�سيد  الجتماع  ا�ستهل 

اللبناين، ثم الوقوف دقيقة �سمت اإجاللً 

الرابطة  والقى رئي�س  ال�سهداء.  لأرواح 

كلمة  ابراهيم طنو�س  املتقاعد  العماد 

قدم فيها التهاين مبنا�سبة العياد ثم 

الرابطة  العمال املنجزة من قبل  عدد 

خالل العام املن�سرم، وتطرق اىل تلك 

مو�ضوع  ت�ضتمر  والتي  املنجزة  غري 

مالحقة ومتابعة.

جمعية عمومية 

لر�بطة قدماء �لقوى 

�مل�سلحة �للبنانية
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ل��الأمم  ال��ع��ام  الأم����ني  ممثل  زار 

على  وليامز  مايكل  ال�سيد  املتحدة 

القوة  ق��ي��ادة  راأ�����ش وف���د م��راف��ق 

امل�سرتكة يف ثكنة بهجت غامن يف 

القوة  قائد  ا�ستقبله  وقد  طرابل�س. 

العميد فريد خوري يف ح�ضور �ضابط 

من قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، 

ومن  للجمارك  العامة  وامل��دي��ري��ة 

قيادة اجلي�س.

اإيجاز  تقدمي  اللقاء  خ��الل  وج��رى 

التابعة للقوة  حول بقعة امل�سوؤولية 

واملهام  العمل  واآل��ي��ة  امل�ضرتكة 

املوكلة اليها، اعقب ذلك زيارة اىل 

لالطالع  امل�سرتكة  العمليات  غرفة 

وكيفية  فيها  العمل  اآل��ي��ة  على 

»كليو«  نظام  املعلومات عرب  تبادل 

واخلرائط  الكامريات  اىل  بال�ضافة 

التابعة لبقعة امل�سوؤولية، كما كانت 

 ،)serveur( زيارة اىل غرفة اخلادم

حيث اطلع ال�سيد وليامز على عمل 

النظام املتبع واآليته.

ويف الإطار نف�سه، زار قيادة القوة 

الفريق  من  اأجنبي  وفد  امل�ضرتكة، 

والدامناركي  المل���اين  ال�ست�ساري 

�ضم كالً من العقيد فران�ض�ش كليفيا 

ويان�س  غماينيري  مارتن  والنقيبني 

اآلبي وال�ضيد ديوينك�ضون فالمنغ.

خوري  فريد  العميد  القوة  رئي�س 

م�ساعده  بح�سور  ال��وف��د  ا�ستقبل 

قوى  من  �سركي�س  خمائيل  العميد 

وفود ز�رت قيادة �لقوة �مل�سرتكة
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التدريب  خبري  مهمة  انتهاء  مبنا�سبة 

 Superintendent ال����دامن����ارك����ي 

م�ساعد   ،Flemmimg Due Nielsen
الدامناركي  ال�ضت�ضاري  الفريق  رئي�ش 

امل�سروع  تنفيذ  يف  امل�ساعدة  املكلف 

ال�ضمالية  احلدود  و�ضبط  ملراقبة  التجريبي 

بعنا�سر  اخلا�سة  التدريب  عملية  واإدارة 

ب�سورة  لبنان  ومغادرته  امل�سرتكة  القوة 

نادي  يف  تكرميي  غداء  حفل  اقيم  نهائية، 

فريد  العميد  ح�ضره  ال��ريزة،  يف  ال�ضباط 

ممثالً  ال�ضمالية،  احلدود  و�ضبط  ملراقبة  امل�ضرتكة  القوة  قائد  اخلوري 

اأجانب يعملون ل�ضالح  قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، �ضباط وخرباء 

من  و�ضباط  ال�ضمالية  احلدود  و�ضبط  مراقبة  جلنة  رئي�ش  امل�ضروع، 

اللجنة املذكورة ومن قيادة اجلي�س والقوة امل�سرتكة.

الدامناركي  للخبري  تذكارياً  �سعاراً  اخلوري  العميد  �سلم  وللمنا�سبة، 

تقديراً جلهوده وخدماته.

المن الداخلي و�ضباط القوة.

اىل  الوفد  ا�ستمع  الزيارة،  وخالل 

من  املمتدة  املرحلة  حول  ايجازات 

2008/12/1 ولغاية 2009/1/12، 

وقد �سملت ال�سروحات »خطة التدريب 

امل�ستقبلية لعنا�سر القوة يف جمال 

وتنفيذ  وال�سوق  وال�ستق�ساء  الدهم 

احل��واج��ز وال��دوري��ات وامل��ط��اردات« 

قدمها العقيد الركن م�سهور اللهيب. 

ال�ضتق�ضاء  ق�ضم  رئي�ش  عر�ش  كما 

اهلل  العبد  يو�سف  النقيب  والتحليل 

جمع  »عملية«  حول  اإيجازاً  ب��دوره، 

املعلومات وال�ستق�ساء عن املنطقة 

وتقارير  حتاليل  واع��داد  واملهربني 

رئي�س  ق��دم  ح��ني  وغ��ريه��ا...، يف 

ق�سم اللوج�ستية العقيد الركن جمال 

الهيكلية احلالية  ال�سمعة �سرحاً حول 

القيام  املقرتح  والهيكلية  للق�سم 

املجموعة  قائد  عر�ش  كذلك  بها. 

�سرحاً  اي��وب  �سبحي  املقدم  الوىل 

هذه  خ��الل  املنفذة  الع��م��ال  ح��ول 

املرحلة من توقيفات واقفال معابر 

واطالق دوريات لقمع املخالفات.

ويف اخلتام، وجه العميد خوري كلمة 

�سكر فيها الوفد للتعاون الذي يبديه 

بغية حت�سني عمل القوة وتطويره.

كذلك، قام وفد من الحتاد الأوروبي 

�ضم امللحق الأمني يف الحتاد ال�ضيد 

الفريق  ورئي�ش  بنديني  دوت�ضو 

فران�س  العقيد  الملاين  ال�ست�ساري 

القوة  ق��ي��ادة  اإىل  ب��زي��ارة  ف��وغ��ل، 

ا�ستقبالهما  يف  وك��ان  امل�سرتكة. 

قائدها العميد فريد خوري و�ضباط.

جرى خالل اللقاء البحث يف تقييم 

ال��ع��ط��اءات امل��ق��دم��ة م��ن الحت���اد 

وامكان  امل�سرتكة  للقوة  الوروب���ي 

للعام  احلاجات  بحث  مع  ا�ستمرارها 

امل�ضاكل  اىل  ب��ال���ض��اف��ة  احل���ايل، 

تبادل  ونظام  الت�سالت  نظام  يف 

املعلومات »كليو«.

غرفة  اىل  جولة  ال��زي��ارة،  �سملت 

خاللها  اطلع  امل�سرتكة  العمليات 

وتبادل  الكامريات  عمل  على  الوفد 

العمليات  وب��ق��ع��ة  امل��ع��ل��وم��ات 

كما  اخل��رائ��ط.  على  وامل�����س��وؤول��ي��ة 

التابع  عمار  دير  حاجز  الوفد  تفقد 

للمجموعة الأوىل، ومركز الأمن العام 

النعيم  بني  ومعربي  العري�سة  يف 

ال�ساهري،  حكر  وج�سر  ال�سرعي  غري 

فاطلع على اآلية املراقبة والتدقيق 

ب��ال���س��خ��ا���س وق���م���ع خم��ال��ف��ات 

التخريب.

تكرمي خبري التدريب 

�لد�مناركي ملغادرته لبنان
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كلية  من  �ضابطاً   26 قوامه  ع�سكري  وفد  قام 

الدفاع الوطني امللكية الأردنية بزيارة اكادميية 

اىل لبنان ا�ستمرت نحو خم�سة اأيام.

ا�ستهل الوفد جولته بزيارة رئي�س الركان اللواء 

الركن �سوقي امل�سري يف مكتبه يف الريزة، وكان 

لقاء يف قاعة اليجاز تراأ�سه نائب رئي�س الركان 

�سحيتلي  الرحمن  عبد  الركن  العميد  للعمليات 

الوفد  خالله  ا�ضتمع  ال�ضباط،  من  عدد  وح�ضره 

والعقيدة  اللبناين  اجلي�س  اإن�ساء  حول  ايجاز  اىل 

وفد من كلية �لدفاع �لوطني �مللكية �لأردنية يف جولة در��سية �ىل لبنان
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القتالية ونظام التدريب املتبع لديه.

ن�ضب  على  ال��زه��ر  م��ن  اإكليالً  ال��وف��د  وو�ض�ع 

الوطني  ال��دف��اع  وزارة  مدخل  اأم���ام  اخلالدين 

زار  ث��م  و�ضباط،  اجلي�ش  قائد  ممثل  بح�ضور 

املتحف الع�سكري.

الأردين  الع�سكري  الوفد  زار  خمتلفة،  وباأوقات 

املدر�سة  والرك���ان،  للقيادة  �سهاب  ف��وؤاد  كلية 

اجلوية،  بريوت  قاعدة  التعليم،  معهد  احلربية، 

لها،  التابعة  والقواعد  البحرية  القوات  قيادة 

خالل  الوفد  اطلع  وقد  الأرز.  التزلج يف  ومدر�سة 

جولته على تاريخ كل من هذه الوحدات وا�ساليب 

فيها،  املتبعة  واملناهج  والتدريب  التعليم 

بال�ضافة اىل املهام املنوطة بها.

وتخللت الزيارة اي�ساً، حفالت ا�ستقبال اقامتها 

قيادة اجلي�س على �سرف الوفد الع�سكري ح�سرها 

قيادة  م��ن  و�ضباط  و�ضباطها  ال��وح��دات  ق��ادة 

اجلي�س، اإىل جولت على املراكز ال�سياحية الهامة 

يف لبنان.

اأح���ب���ط���ت ق��وى 

اجلي�س وبالتعاون مع قوات الأمم 

تهريب  عملية  لبنان،  يف  املوؤقتة  املتحدة 

الهريويني يف خراج بلدة  55 كيلو غراماً من مادة 

املحتلة،  الفل�ضطينية  الأرا�ضي  اىل  احلدودية  رمي�ش 

ثالثة  وعددهم  املهربني  توقيف  من  متكنت  حيث 

اىل  امل�سبوطات  م��ع  بت�سليمهم  وق��ام��ت 

املراجع املخت�سة.

�إحباط عملية تهريب 

مادة �لهريويني



�ضنفتا جمليتني يف العر�ش الع�ضكري

تكرمي �سريتي فرع �ملكافحة و�للو�ء �للوج�ستي
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 47 ال�سفحة  يف  خ��ط��اأ  ورد 

يف العدد ال�ضابق )الرقم 283 

ا�سدار كانون الثاين 2009( ان 

دورتي جموقل ومدرب جموقل 

العادية  ال�����دورات  م��ن  ه��م��ا 

اخلا�سة،  ال��ق��وات  مدر�سة  يف 

وال�ضحيح ان الدورتني املذكورتني من الدورات 

مكافاأة  يتابعها  ملن  تخ�س�س  التي  اخلا�سة 

مالية، اىل حوافز اخرى.

ب
ي
سو

�
ت

دورتا 

جموقل 

ومدرب 

جموقل 
اختريت كل من �سريتي فرع املكافحة واللواء اللوج�ستي ك�سريتني جمّليتني من 

بني ال�ضرايا التي �ضاركت يف العر�ش الع�ضكري الذي اقيم مبنا�ضبة عيد ال�ضتقالل. 

تكرميياً  احتفالً  املكافحة  وفرع  اللوج�ستي  اللواء  قيادتي  من  كل  اقامت  وللمنا�سبة، 

تراأ�ضه قائد ال�ضرية املحتفى بها بح�ضور عدد كبري من ال�ضباط والع�ضكريني، وجرى خالل 

اىل  دعت  تهنئة  كلمات  القيت  كما  ال�سارات،  املجّليتني  ال�سريتني  تقليد  الحتفالني 

املزيد من ال�ضتمرار والتقدم وحتقيق اف�ضل النتائج.

ع�سام  الأول  امل��الزم  ح��از 

حممود عبد اهلل من لواء امل�ساة الأول، اإجازة تعليمية من العلوم 

- اخت�ضا�ش ريا�ضيات تطبيقية )معلوماتية( من كلية العلوم 

يف اجلامعة اللبنانية.

ه�سام  الأول  املعاون  حاز 

اللواء  م��ن  ح��اي��ك  ح�سني 

تعليمية  اإجازة  اللوج�ستي، 

يف التاريخ من كلية الآداب 

وال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة يف 

اجلامعة اللبنانية.

�سامية  ال�سيدة  ناق�ست 

الركن  العميد  عقيلة  مرّوة 

دبلوم  ر�سالة  احل��اج،  علي 

 )DEA( معمقة  درا�سات 

حتت  الج��ت��م��اع،  علم  يف 

ال�سلوكية  »التحولت  عنوان 

اللبنانية«  الأ����س���رة  يف 

ونالت درجة جيد جداً. 

حاز املالزم الأول عامر زياد احلجار بكالوريو�س من لواء امل�ساة 

اللبنانية  اجلامعة  من  احليوية،  ال�سحة  علوم  اخت�سا�س  الثاين، 

.L.I.U

�إجازة تعليمية

يف �لعلوم

للمالزم �لأول

ع�سام حممود

عبد �هلل

بكالوريو�ش يف 

علوم �ل�سحة 

�حليوية

للمالزم �لأول

عامر �حلجار 

�إجازة تعليمية يف �لتاريخ

للمعاون �لأول ه�سام حايك

دبلوم در��سات معمقة

يف علم �لجتماع ل�سامية مرّوة

والثقافة ال��ع��ل��م  ج��ي�����س 

والثقافة ال��ع��ل��م  ج��ي�����س 

والثقافة ال��ع��ل��م  ج��ي�����س 

والثقافة ال��ع��ل��م  ج��ي�����س 

جي�س العلم والثقافة

جي�س العلم والثقافة
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�شباط

اإعداد:

با�سكال معو�ض بو مارون

تخريج

2
0
0

9

كلمة قائد �ملع�سكر

ال�سهادات  وتوزيع  املع�سكر  بريق  ت�سليم  بعد 

األقى  املتمرنني،  الإطفائيني  دورة  عنا�سر  على 

كلمة  املري  مي�سال  الركن  العميد  املع�سكر  قائد 

توّجه يف م�ستهلها اىل املتخرجني بالقول:

»يف وقفة فخر واعتزاز، وجهاً لوجه اأمام روؤ�سائكم 

واأهلكم ورفاقكم، ويف ظل علم بالدكم املفّدى، ما 

ع�ساكم تقولون؟

اأ�سا�سية يف معهد  دورة تدريب  تابعتم  بعدما 

الرجولة وال�ضهامة، يف مدر�ضة الإن�ضباط واملعرفة، 

الأهل  ت�سكرون  اأنكم  �سك  ل  تقولون؟  ع�ساكم  ما 

على ح�سن تربيتهم لكم، وت�سكرون مدّربيكم على 

فرتة  يف  اأ�سبحتم  حتى  بذلت،  التي  اجلهود  كل 

والن�ضاط،  باحليوية  يزخرون  رج��الً  ج��داً،  ق�ضرية 

تنفيذ  يف  يندفعون  والأخ��الق،  القيم  يحرتمون 

�ضباحاً  الغ�ضق  ميّزقون  ثابتة،  بخطى  املهمات 

وي�سدلون �ستار الليل م�ساًء، وعيونهم �ساخ�سة اىل 

كل طارئ«.

واأ�ضاف قائالً:

»تت�سّلمون اليوم �سهادة التن�سئة الأ�سا�سية، يف 

احتفال رمزي اأرادته قيادة اجلي�س تكرمياً جلهدكم، 

التي  اجلي�س  وموؤ�س�سة  فوجكم  تعاون بني  وحتية 

تتطلبه  ما  اأدركتم  اأن  بعد  الكثري  منكم  تاأمل 

املعارف  واكت�سبتم  و�سرب،  عزم  من  امل�سوؤولية 

وتلّم�ستم  والقوانني،  الأنظمة  واأ���س��ول  الأول��ي��ة 

التنظيم يف جناح  وح�سن  اجلماعي  العمل  اأهمية 

اأي مهمة.

باخلربة  اأمدتكم  جماعية  متارين  نّفذمت  لقد 

وال�سعاب،  املخاطر  ملواجهة  واأّهلتكم  واملعرفة، 

الأداء،  وح�سن  الإرادة  وقوة  ال�سف  وحدة  خالل  من 

التطبيق  من  املزيد  �ضوى  اأمامكم  يبق  ومل 

والتمّر�س يف املراحل املقبلة«.

وحول ر�سالة الإطفائي قال:

»اإختياركم التطوع ل�ضالح فوج الإطفاء، واإن كان 

لقمة  وك�سب  الوظيفة  طابع  يحمل  ال�سكل  يف 

العي�ش املغم�ضة بعرق اجلبني، وهذا حق، لكنه يف 

اجلوهر هو ر�ضالة ت�ضحية وفداء، وهذا اأحق. اإخرتمت 

من  وتطفئوها،  النار  لتقتحموا  الإطفائي،  ر�سالة 

وهدة  وانت�سالهم من  اأبرياء،  اإنقاذ مواطنني  اأجل 

املوت اىل رحاب احلياة.

اإخرتمت ر�ضالة الإطفائي لتحافظوا على ممتلكات 

على  البيئة،  على  لتحافظوا  واأرزاق��ه��م،  النا�س 

الإطفائي  ر�ضالة  اإخرتمت  واخ�ضراره.  لبنان  جمال 

ال�سالم  واأنتم تعي�سون نور  لأنكم موؤمنون باحلياة 

يف قلوبكم.

ت�ضحية  ر�ضالة  وهي  الإطفائي  ر�ضالة  اإخ��رتمت 

يف  رفاقكم  ر�سالة  عن  اأهمية  تقل  ل  واندفاع، 

الوطن  عن  للدفاع  حياتهم  نذروا  الذين  اجلي�س، 

اأن  واعلموا  واأطماعه،  وتهديداته  العدو  نار  من 

مل�ساندتكم  با�ستمرار  ج��اه��زون  ال��رف��اق  ه���وؤلء 

والوقوف اىل جانبكم كّلما دعا الواجب«.

�إحتفل مع�سكر عرمان للتدريب بتخريج دورة �إطفائيني متمرنني ل�سالح فوج �إطفاء بريوت، 

�لركن  �لعميد  �ملع�سكر  قائد  �حلفل  تر�أ�ض  لهم.  مقّررة  ع�سكرية  تن�سئة  دورة  �أنهو�  �أن  بعد 

قائد �جلي�ض �لعماد جان قهوجي، وح�سره حمافظ بريوت و�ل�سمال نا�سيف  مي�سال �ملري، ممثالً 

قالو�ض، ونائب رئي�ض بلدية بريوت توفيق كفوري ووفد من جمل�ض �لبلدية، وقائد فوج �لإطفاء 

�لعقيد منري خملالتي، �إ�سافة �ىل عدد كبري من �ل�سباط وذوي �ملتخرجني.

متّزقون �لغ�سق وت�سدلون �ستار �لليل... 

عيونكم �ساخ�سة �ىل كل طارئ

ممثل

قائد اجلي�ش 

للمتخّرجني

دورة تن�سئة ع�سكرية لإطفائيني متمّرنني
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مدّربون ومتدّربون

يخربنا  كما  نوعها  من  الأوىل  هي  ال��دورة  هذه 

الثانية يف املع�سكر ومدير  التدريب  قائد كتيبة 

اأن:  يو�ضح  وهو  احللبي.  اأنطوان  العقيد  ال��دورة 

 138 خاللها  دّربنا  اأ�سابيع   4 ا�ستمرت  »ال��دورة 

ت�سّمن  بريوت.  اإطفاء  فوج  من  متمّرناً  اإطفائياً 

من  اإمنا  كاملة  الع�سكرية  املواد  ال��دورة  برنامج 

والقوانني  املر�سو�س  النظام  فمن  ال�سالح،  دون 

والريا�ضة،  املعنوي  والإعداد  والتوجيه  الع�ضكرية 

اىل جولة املقاتل التي رّكزنا عليها كثرياً، ونظام 

عن  ندوات  اىل  و�سولً  الأولية  والإ�سعافات  ال�سري 

املخدرات والأمرا�ش ب�ضكل عام«.

البداية  يف  واجهنا  احللبي:  العقيد  وي��ردف 

�سعوبات كالتي �سادفناها خالل تدريب املجّندين 

خلدمة العلم.

والآراء  وذهنيته  خلفيته  املتدربني  من  فلكل 

خالل  الإهتمام  اأوليناها  الأم��ور  وهذه  به،  اخلا�سة 

املواطنية  روح  تنمية  على  عملنا  لقد  ال��دورة. 

وحّثهم  بع�سهم  من  وتقريبهم  ال�سباب  و�سهر 

بعيداً  موّحد  بهدف  والتفكري  جميعاً  العمل  على 

عن الإنق�سامات اخلارجية.

وختم العقيد احللبي بالقول: اإن ال�سباب تغريوا 

كثرياً بعد خ�سوعهم لهذه الدورة واإن كانت مدتها 

ق�سرية. 

امل���ق���دم ح�����ض��ني ع�����وايل اآم���ر 

راأى  املع�سكر  يف  الأوىل  ال�سرية 

حياة  يف  اأ�سا�سية  ال��دورة  هذه  اأن 

اخلدمة  جم��ال  يف  العاملني  ك��ل 

الكثري  يكت�سبون  فخاللها  العامة. 

يتعّلق  ما  خ�ضو�ضاً  املعارف  من 

اىل  اإ�ضافة  والقوانني  بالأنظمة 

لديهم  امل�سوؤولية  روح  تنمية 

وي�سيف  النظام.  على  وتعويدهم 

تدريبهم  على  انكببنا  لقد  قائالً: 

ق�سونا  ورمب��ا  وطنياً،  وتاأهيلهم 

عليهم يف بع�س الأحيان، اإل اأن ذلك 

كان مل�سلحتهم.

�ساهني  حم��م��د  الأول  امل��ع��اون 

ال��دورة  اأن  راأى  م��درب(  )م�ساعد 

عالية  درج��ة  وعلى  ممتازة  كانت 

تكّيفوا  وامل��ت��درب��ون  اجل��دي��ة  م��ن 

الريا�ضة  �ضاعدتهم  لقد  ب�ضرعة. 

ب�سكل ملحوظ على تنمية قدراتهم 

اأ�سا�سي  ب�سكل  املطلوبة  اجل�سدية 

كما  اليومي،  عملهم  ت��اأدي��ة  يف 

والإع���داد  التوجيه  درو���س  حّثتهم 

املعنوي على الإن�ضهار والتاآلف يف 

ما بينهم.

زيادة  زي��اد  املتمّرن  الإطفائي 

جيدة  كانت  الدورة  هذه  »اأن  اعترب 

على  لو�ضعنا  منها  ب��ّد  ول  ج���داً 

الطريق ال�ضحيح، من خالل التن�ضئة 

الع�ضكرية التي عّلمتنا الإن�ضباط والعمل اجلماعي 

وح�ّس امل�سوؤولية وخ�سو�ساً مّنت فينا حب الوطن«.

على  اإيجاباً  اأّث��را  باكراً  والنهو�ش  ال�ضحي  الأكل 

نظام حياتي يقول الإطفائي املتمّرن عادل ملحم، 

اأ�ضاف: »يف البداية وجدنا �ضعوبة بالتاأقلم  الذي 

يف اجلو الع�سكري، لكننا وبعد فرتة اأ�سبحنا نتحّدى 

بوجود  خ�سو�ساً  لدينا،  ما  اأف�سل  لإعطاء  اأنف�سنا 

جنود«  »�سبه  �سقلتنا  التي  ال�سارمة  القوانني 

متمّر�سني وحمرتفني«.

ت�سوير: طالل عامر
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اإعداد:

ليال �سقر �لفحل

منا�شبة وتكرمي
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تقييم �لوحد�ت

تاله  اللبناين،  الوطني  بالن�سيد  احلفل  ا�ستهل 

الوقوف دقيقة �سمت عن اأرواح �سهداء اجلي�س، تال 

لة  حول حم�سّ برجاوي تقريراً  العقيد ح�سن  بعدها 

التوجيه  �سعيد  على  الوحدات  تقييم  جلنة  عمل 

املعنوي للعام 2008، وتطّرق اىل تفا�سيل عملية 

التقييم ومعايريها، �سارحاً كيفية احت�ساب املعّدل 

النهائي للوحدة. ويف اخلال�سة قال العقيد برجاوي 

�سريفاً  اإدارياً  تناف�ساً  اأظهرت  التقييم  عملية  اإن 

ما  اأف�سل  اإعطاء  اىل  اندفعت  التي  الوحدات  بني 

التعاطي  التوجيه يف  لديها، موؤكدة جدية �ضباط 

املعدلت  اأن  واأو�ضح  املعنوي،  التوجيه  مادة  مع 

النهائية للوحدات جاءت متقاربة جداً، مورداً بع�س 

املالحظات التي �سّجلتها اللجنة خالل عملها.

كلمة �لقيادة

حاج  �ضالح  الركن  العميد  األقاها  القيادة  كلمة 

�سليمان مدير التوجيه الذي ا�ستهلها بالقول:

»يعترب التوجيه املعنوي حجر الزاوية يف بنيان 

املوؤ�س�سة  دونه تفتقد  ومن  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة 

اىل �ضواب الروؤية وو�ضوح الهدف، وبالتايل تتبعرث 

فتوافر  الأداء.  ويختل  اجلهود  وت�سيع  ال��ق��درات 

و�س�الح  عتاد  من  للجيو�س  املنا�سبة  الإمكانات 

والتدريب  اجليد  التنظيم  اىل  اإ�ضافة  وع��دي��د، 

الحرتايف املتخ�س�س والإدارة ال�سليمة، هي عوامل 

ل بد منها للو�سول اىل الكفاءة القتالية املطلوبة، 

اإذا مل تواكب  العوامل تبقى غري كافية  لكن هذه 

بتن�سئة وطني�ة وتوجي�ه معن�وي فاعلي�ن، ي�سك�الن 

ا�ستخدام خمتلف هذه  يكفل  الذي  ال�سامل  الإطار 

الطاقات بالطرق الف�ضلى التي توؤدي اىل حتقيق 

اأهداف اجليو�ش وم�ضالح اأوطانها على حد �ضواء«. 

واأ�ضاف قائالً:

�لتي  �لوحد�ت  �جلي�ض  قيادة  كّرمت 

�حتلت �ملر�تب �لأوىل على �سعيد �لتوجيه �ملعنوي 

للعام 2008. و�أقيم للمنا�سبة �حتفال يف مق�سف مقر 

�لعميد  �لتوجيه  مدير  تر�أ�سه  �لريزة،   - �جلي�ض  عام 

�لركن �سالح حاج �سليمان �لذي مّثل قائد �جلي�ض.

)�لعديد،  �جلي�ض   �أرك��ان  من  �سباط  �حلفل  ح�سر 

مديريتي  ومن  و�لعمليات...(  �لتخطيط  �لتجهيز، 

�ملكّرمة  �لوحد�ت  قادة  �ىل  و�لتوجيه،  �ملخابر�ت 

)�لفوج �ملجوقل، فوج �ملدفعية �لثاين، ولو�ء �مل�ساة 

�خلم�ض،  �لع�سكرية  �ملناطق  من  و�سباط  �لثاين(، 

ومن �لقو�ت �لبحرية و�لقو�ت �جلوية وخمتلف �لألوية 

و�لقطع و�لوحد�ت.

القيادة كّرمت الوحدات التي ت�سّدرت املناف�سة

�لعميد �لركن حاج �سليمان: 

�لتوجيه �ملعنوي حجر �لز�وية 

للموؤ�س�سة الع�سكرية
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اأعرق اجليو�س يف  »اإن اجلي�س اللبناين هو من 

يف  �سدر  بحيث  املعنوي،  التوجيه  على  الرتكيز 

بعنوان  كتاب  الع�سرين  القرن  من  ال�ستينيات 

»التن�سئة الوطنية«، الذي �ساركت يف اإعداده نخبة 

من ال�ضباط وكبار الأدباء واملفكرين اللبنانيني، ثم 

�سدر خالل العام 2005 كتاب اآخر بعنوان »التوجيه 

اىل  ا�ستناداً  اإعداده  جرى  الذي  املعنوي«  والإعداد 

الكتاب ال�ضابق وما طراأ خالل هذه الفرتة الطويلة 

الوطنية  ال�سعد  على  وت��ط��ورات  متغريات  من 

والإقليمية والدولية كافة.

املعنوي«  والإع��داد  »التوجي�ه  كتاب  اأهمية  اإن 

والقيم  املبادئ  جمم�ل  على  احتوائ�ه  يف  تكم�ن 

اىل  اإ�ضاف�ة  والع�ضكرية،  الوطني�ة  وال��ث��واب��ت 

وبيئية،  وقانونية  واإن�ضانية  ثقافية  موا�ضيع 

حميطه  م��ع  لبنان  بعالقة  �سلة  ذات  وق�سايا 

العربي والعامل.

ولقد كان ملادة التوجيه املعنوي بالغ الأثر يف 

ودورهم،  بر�سالتهم  الع�سكريني  اإمي��ان  تر�سيخ 

انعك�س  مما  والوطني،  الع�سكري  ولئهم  وتعزيز 

املوكلة  املهمات  ملختلف  اأدائهم  على  اإيجاباً 

جميعاً،  اللبنانيني  ثقة  يحوزون  وجعلهم  اليهم، 

واإعجاب دول العامل وجيو�سها قاطبة«.

با�ستمرار  حر�ست  اجلي�س  قيادة  اأن  اىل  واأ�سار 

الأق�ضى، ولأجل  اإيالء هذا املو�ضوع الهتمام  على 

ذلك مت اإدراج مادة التوجيه والإعداد املعنوي يف 

اإ�سدار  على  داأبت  كما  التعليم،  مناهج  خمتلف 

بهدف  واملقالت،  والتعاميم  والن�سرات  الكتيبات 

وموقف  اجلي�س  اإجنازات  على  الع�سكريني  اإطالع 

وامل�ستجدات  الأح���داث  خمتلف  حيال  القيادة 

والإ�ستحقاقات.

اإج��راء  اىل  ال��ق��ي��ادة  عمدت  ذل��ك  جانب  واىل 

الوقوف  بغية  للوحدات،  �سفوي  تقييم  اختبار 

الدقيق على م�ضتوى الع�ضكريني ومدى جديتهم 

واعتزاز  فخر  وبكل  املجال.  هذا  يف  واهتمامهم 

اأعلن اليوم يف هذا الحتفال اأ�سماء الوحدات الثالث 

التي كان لها �سرف الفوز يف اختبار التقييم وهي:

- املرتبة الأوىل: الفوج املجوقل.

- املرتبة الثانية: فوج املدفعية الثاين.

- املرتبة الثالثة: لواء امل�ساة الثاين.

جان  العماد  اجلي�س  قائد  با�سم  مهنئاً  وختم 

قهوجي قادة الوحدات الفائزة و�ضباطها ورتباءها 

وليكن  املميزة،  جهودهم  على  واأثنى  واأفرادها، 

يف  والنجاح  التقدم  من  ملزيد  حافزاً  الفوز  هذا 

خدمة املوؤ�س�سة والوطن.

وبعد اأن �سّلم العميد الركن �سليمان الدروع لقادة 

والثانية  الأوىل  املراتب  يف  امل�سّنفة  الوحدات 

والثالثة، دعي اجلميع اىل حفل تبادل اأنخاب. 
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ع�سكريون يتدّربون 

ملو�جهة كل �إحتمالت �خلطر

�لق��ت��ال
يف �لأماكن �لآهلة

�شباط

اإعداد:

ندين �لبلعة

يف ثكناتنا

2
0
0

9

تبد�أ �لتدريبات على ت�سكيالت �لإنتقال و�لرماية يف �أثناء �ملعركة. جمموعة تقرتب و�أخرى توؤّمن �حلماية، 

�ل�سالح و�ل�سيطرة  ��ستعمال  �لع�سكر متالأ �ملكان... فهنا يتعّلم �ملتدّربون كيفية  �إنطلق و�سيحات  جاهز... 

عليه وتوجيهه خالل قتال يف �لأماكن �لآهلة.

ير�سمان  وكاأنهما  ي�سري�ن  �سالحيهما،  مع  متدّربان  يتقدم  ثنائية،  �لرمي  فو�سعية  ثنائية،  تنّقالت  هنا 

بج�سميهما �سكالً هند�سياً دقيقاً، فكل منهما يتنا�سق مع �سالحه، ومع رفيقه.

�إنها و�سعية خطرية حيث يكون �لأفر�د متال�سقني يف �أثناء �إطالقهم �لنار، و�سعية تتطلب تدريباً دقيقاً يحّد 

من خطورتها خالل �ملعركة.

ترتكز  �لتي  �لثالثية  �لرمي  و�سعية  على  ين�سحب  نف�سه  �لأمر 

على ثالثة �أ�سخا�ض، و�لرباعية )�أربعة �أ�سخا�ض( ولكل و�سعية 

�ل�سكل �لهند�سي �خلا�ض بها �لذي يحمي كل فرد يف 

�لعدو.  ��ستهد�ف  �لفريق، من خطاأ �سديقه ومن 

»قتال  دورة  �خلا�سة،  �ل��دور�ت  من  و�حدة  �إنها 

�لع�سكريون  يتعّلم  حيث  �لآهلة«  �لأماكن  يف 

�لتكّيف مع �لو�سعيات �خلطرة وعدم م�سايقة 

بع�سهم، فخطاأ ب�سيط ميكن �أن يودي بحياة 

�أحدهم. �لتكامل يف عمل �لفريق هو �لأ�سا�ض، 

ممنوعة...  �لآخ��ر  وم�سايقة  ممنوع،  �خلطاأ 

�لتدريبات  �أهمية  تظهر  وهنا  يرحم!!  ل  فالعدو 

�لدقيقة �لتي يتابعها �خلا�سعون لهذه �لدورة. 



�إنطلق... �سّوب... و�رِم

ترا�سف،  يف  ينطلقون 

وعند  ويطلقون.  ي�سّوبون 

الإنتهاء من الرمي يرفعون 

اأي  لتجّنب  عالياً  �سالحهم 

التقّدم  ويتابعون  خطر، 

ريا�ضياً اىل اأماكنهم.

امل����دّرب حتدد  ت��وج��ي��ه��ات 

الإطار ال�ضحيح؛ يف حال وقوع 

اأي خلل يف ال�سالح خالل الرمي، 

ول يقوم �ساحبه  عالياً  ال�سالح  ُيرفع 

باأي ردة فعل، بل يتابع التقّدم مع رفاقه 

حتى ل يعّر�ضهم للخطر اأو للعرقلة. الذعر ممنوع، 

هنا ُتخترب رباطة اجلاأ�س وقوة التحّمل. يف اأي حال 

الرماية �سيارة  من باب احليطة، حت�سر يف مكان 

اإ�سعاف ع�سكرية حت�سباً لأي طارئ. 

ما هي �لدورة؟

يف  جديدة  دورة  الآهلة«،  الأماكن  يف  »القتال 

مدر�سة القوات اخلا�سة. اأُدخلت موؤخراً على الدورات 

الأخرى يف املدر�سة، بعد جتربة معركة نهر البارد 

2007. كانت ُتعتمد يف املدر�سة دورات للتدريب 

الأهداف  معاجلة  على  ترتكز  التي  »الدهم«  على 

داخل الأبنية، من اإنقاذ رهائن ودهم غرف وغريها. 

اأُ�ضيفت اىل دورة الدهم هذه، مبادئ التقّدم اىل 

الفرق  لتتمّكن  ُبعد  عن  الأخطار  ومعاجلة  الأبنية 

الو�سول  بعد  الدهم  وتنفيذ عملية  املهاجمة  من 

الآهلة«  الأماكن  يف  »القتال  دورة  املبنى.  اىل 

الهدف  بداية  من  اعتباراً  القتال  ت�سمل جمريات 

بكامل  املبنى  اىل  و�سولً  املباين،  حميط  وهي 

تفا�سيله، ومتابعة عملية الدهم حتى النهاية.
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جولة ميد�نية

الرائد  الآهلة«  الأماكن  يف  »القتال  دورة  مدير 

اأندره حداد، ويف جولة على بع�س اأهم التدريبات 

الدورة، حتّدث  الع�سكريون يف هذه  التي يتابعها 

عن الأ�س�س التي يتبعونها.

»يتعّلم املتدّربون اأ�سول الدخول اىل مبنى، عزل 

املناطق املاأهولة وطريقة التقّدم اليها لتنظيفها 

الرماية  التدريبات  ت�سمل  لذلك  ال��ع��دو.  م��ن 

الرماية  الرمي،  و�ضعيات  بع�ش  مع  بامل�ضد�ش 

الرمي،  و�ضعيات  بع�ش  مع  واأي�ضاً  بالبندقية 

ت�سكيالت التنّقل والدهم«.

مّيز�ت وتدريبات

يتابعون  �ل��ذي��ن  م��وؤه��الت  ه��ي  م��ا   •

ه���ذه �ل����دورة وم���ا هي 

�ل���ت���دري���ب���ات �ل��ت��ي 

يتلقونها؟

التمتع  العن�سر  على   -

مقبولة  ب��دن��ي��ة  بلياقة 

ب�����س��ب��ب دق����ة احل���رك���ات 

ال��دورة.  ه��ذه  يف  وكرثتها 

يخ�سع  ف���ه���و  ه���ن���ا  م����ن 

قبل  التح�سريية  للتدريبات 

بدء الدورة.

اأّما بالن�سبة اىل التدريبات، فيتعّلم 

اأو  ا�ستخدامه  خاللها املتدّرب، كل ما ميكن 

ا�ضتعماله يف املناطق املبنية خالل قتاله: اأ�ضلحة 

الدهم والدعم، حت�سري ن�سف وتدمري، عزل الأفخاخ 

والألغام التي ميكن اأن تواجهه، الرمايات باأ�سكالها 

كافة: رماية م�ضد�ش باأو�ضاع خمتلفة )فامل�ضد�ش 

وعمليات  املبنية  الأماكن  الثانوي يف  ال�سالح  هو 

حتت  الرماية  واختبارات  بندقية  رماية  الدهم(، 

اأه��داف  على  رماية  مع  �سري  )مترين  ال�سغط 

متعددة امل�سافات(. 

بل  ذكره،  �ضبق  ما  على  التدريبات  تقت�ضر  ول 

التي  الأخ��ط��ار  معاجلة  كيفية  الع�سكري  يتعّلم 

املبنية،  الأماكن  يف  معركته  خالل  لها  يتعّر�ش 

التما�ش  وحتقيق  الهدف  نحو  التقدم  من  اعتباراً 

كما  الأل��غ��ام.  من  وتنظيفه  املبنى  ده��م  حتى 

دهم  طريقة  مبعنى  الهبوط  م��ه��ارة  يكت�ضب 

املباين من اأعلى اىل اأ�سفل والدخول من ال�سرفات 

والنوافذ.

املتدّربني  اإعطاء  الدورة عن  نغفل يف هذه  ول 

و�ضع  تقييم  فيتعّلمون  الأولية  الإ�ضعافات  اأ�ض�ش 

م�ضاب وكيفية اإخالئه من اأر�ش املعركة 

ومعاجلة اجلروح غري البليغة«.

�لنظريات

درو�ض  من  • هل 
ه��ذ�  يف  ن��ظ��ري��ة 
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�ملجال؟

ال���دورة  خ��الل  ُتعطى   -

الأماكن  يف  »القتال  مادة 

يتعلم  ح��ي��ث  الآه����ل����ة« 

املتدّرب املهارات الفردية 

لج���ت���ي���از ح���واج���ز داخ���ل 

امل��ب��اين، ب��الإ���ض��اف��ة اىل 

واحلمايات  الإنتقال  ت�سكيالت 

التقّدم  وط����رق  امل��ت��ب��ادل��ة 

باجتاه الهدف، وحتقيق التما�ش 

وتاأمني احلماية وامل�ساندة املتبادلة 

لإف�ساح املجال اأمام عنا�سر الدهم لتنظيف 

هذه املباين.

كل هذه التدريبات يتلّقاها الع�سكريون من خالل 

القليل من الدرو�س النظرية، فالرتكيز يكون اأكرث 

على كيفية تطبيقها على الأر�ش عملياً.

ال�ضقق  تنظيف  تعني  والتي  مثالً  الدهم  مادة 

مكان  عليها  للتدّرب  ُيخ�س�س  واملمرات،  والأدراج 

اأو م�سكن ي�سمى »مدينة  مبني على �سكل �سقة 

.)Micheline City( »الدهم

دهم يف �ملدينة

�سة لتدريب  للتعّرف اأكرث اىل هذه املدينة املخ�سّ

الع�سكر على اأ�سول الدهم توّجهنا مع الرائد حداد 

اىل املكان املذكور، حيث كان الع�سكريون يتابعون 

تدريبات عملية مع مدّربيهم.

من  مبنية  �سكنية  �سقة  اأقيمت  الأ�سجار  بني 

مة اىل غرف مع اأبواب اإفرتا�ضية،  الدواليب، ومق�ضّ

الو�ضول  املتدّربني  على  الذي  الهدف  اآخرها  ويف 

لذا قبل  اليه. يف هذا املكان تزداد ن�سبة اخلطر، 

احلّية،  بالذخرية  العملي  التطبيق 

يكت�سب التالمذة كل مهارات الدهم 

واأ�سول احلماية.

���س��رع��ة ال��ب��دي��ه��ة 

وردات  املدّربني  لدى 

دوراً  ت����وؤدي  فعلهم 

مف�سلياً يف تدارك اأي خطاأ وحماية املتدّربني من 

اخلطر. 

�لدخول �ىل �ل�سقة

ثالثة  اأو  �سخ�سني  من  املوؤلفة  الفرق  تدخل 

اأ�ضخا�ش اأو اأربعة...، بالو�ضعية الهند�ضية املنا�ضبة 

للج�سم مع الت�سديد يف التمرين على عدم عرقلة 

نقل  يتعّلمون  متقّدمة  مرحلة  يف  ال�ضديق. 

ال�ضالح مبا يتنا�ضب مع الو�ضعية القتالية واجتاه 

الغرف. فريق يتقدم، اآخر يوؤمن احلماية... �ضرعة 

وخّفة يف التحرك و�ضيطرة على ال�ضالح... وتن�ضيق 

بني املدّرب النظري واملدّرب العملي ليتم تدريب 

الغرف بدقة، بالإ�ضافة  الع�ضكريني على تفتي�ش 

اىل تقنية اإنقاذ الرهائن و�سواها.

حداد،  الرائد  الدورة،  ي�سري مدير  الإطار  هذا  يف 

اىل اأنه »اأُخذت بعني الإعتبار التجارب التي مّر بها 

الت�ضديد  مّت  البارد، حيث  نهر  اجلي�ش يف معركة 

54

اجلي�ش - العدد رقم 284



55

اجلي�ش - العدد رقم 284

تفادي  على  والرتكيز  ال�سائبة،  الأم��ور  على 

العربرَ امل�ستخل�سة.  والإ�ستفادة من  النواق�س 

التي  التعليمات  اىل  بالطبع  وا�ستندنا 

عّممتها قيادة اجلي�س يف هذا املجال«.

�لربنامج و�ل�سروط

�لتدريب؟ برنامج  ي�سري  • كيف 
اخلام�ضة  ال�ضاعة  يف  النهو�ش  موعد   -

يليها  يومياً،  جت��رى  ال�ضباحية  والريا�ضة 

عملية  تطبيقية  ودرو����س  نظرية  درو���س 

الرمايات  اىل  املحدد،  اليومي  الربنامج  ح�سب 

املدن  وا�ستعمال  الثالث(  الأ�سبوع  من  )ابتداًء 

الليل  اأما  اأبنية(.  )جمموعة  للتدريب  املخ�س�سة 

فلي�س للراحة فثمة درو�س لتعّلم كيفية ا�ستعمال 

املنظار والأعتدة الليلية.

�لدورة؟ متابعة  �سروط  هي  • ما 
فوق  وما  جندي  رتبة  من  للع�سكريني  - ميكن 

اللتحاق بالدورة �ضرط اجتيازهم الإختبارات اخلا�ضة 

يتمّتع  اأن  يجب  �سابقاً،  ذكرنا  وكما  بنجاح.  بها 

الع�سكري بلياقة بدنية جتعله 

الو�ضعيات  م��ع  م��ط��واع��اً 

ال��ق��ت��ال��ي��ة ال���الزم���ة مبا 

يتنا�سب مع دقة العملية 

الذين  اأ���س��دق��ائ��ه  وراح���ة 

ويتحركون  معه  يدهمون 

امل�سرتكني  عديد  �سوياً. 

اأق�سى،  كحد   40 اىل  ي�سل 

و٪80   70 بني  منهم  ينجح 

تقريباً.

�لدورة؟ �أق�سام  هي  • ما 
- ُتق�سم هذه الدورة اىل مرحلتني 

اأ�سا�سيتني: 

املرحلة الأوىل، وهي املرحلة التح�سريية، مدتها 

جولة  البدنية،  اللياقة  متارين  ويتخللها  اأ�سبوع 

املقاتل، جولة هوائية ومتارين �سري.

املرحلة الثانية، وهي مرحلة القتال يف الأماكن 

الأ�سلحة  ِعلم  ويتخّللها  اأ�سابيع   6 مدتها  الآهلة، 

الن�ضف  الآه��ل��ة،  الأم��اك��ن  يف  القتال  وال��ده��م، 

الأولية.  والإ�ضعافات  الرماية  الهبوط،  والتدمري، 

والأ�سا�س دائماً الرتكيز على تدابري احليطة والأمان.
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�إنطباعات �ملتدّربني

نوعها،  من  فريدة  مميزة  »دورة 

دقيقة«  قتالية  مهارات  تك�سبنا 

ي��ق��ول اأح���د امل��ت��دّرب��ني، وي���ردف: 

»نحاول حت�سني مهاراتنا«.

»على  اأن���ه  امل��ت��دّرب��ون  ويتّفق 

يتحّلى  اأن  ال���دورة  لهذه  اخلا�ضع 

موجودون  فنحن  والإرادة،  باحلما�سة 

نقاط  ن  ونح�ضّ الفراغ  لكي منالأ  هنا 

كل  امل��ب��داأ،  حيث  وم��ن  �ضعفنا. 

اخلا�ضعني لهذه الدورة تابعوا قبلها دورات خا�ضة، 

لذا ميلكون كاأ�سا�س اللياقة البدنية التي توؤهلهم 

من  القليل  يبقى  لكن  للمتابعة. 

الرتكيز ومعرفة كيفية التعامل مع 

ال�ضالح، مع ال�ضديق ومع العدو«. 

اأن  ال��دورة  ه��ذه  تالمذة  يعترب  ل 

م�سابهة  فيها  وال�سغط  التدريبات 

لدورة املغاوير، ولكنها حتتوي على 

تكمن  وهنا  تعّلمها.  الفرد  على  حمددة  تقنيات 

ال�ضعوبة يف الو�ضعيات املنا�ضبة وكيفية التاأقلم 

حيث  من  اإن  القتال  لو�ضعية  العام  الإط��ار  مع 

الرماية  حيث  من  اأو  وحتريكه،  ال�سالح  ا�ستعمال 

خالل التحّرك، اأو من حيث الإندماج مع الرفاق خالل 

الدهم والتقّدم ب�ضكل ل يعّر�ش الفريق للخطر.

ال��دورة  م��ن  امل��ت��دّرب��ني  اإن�سحاب  ن�سبة  وع��ن 

نكت�ضب  لأننا  ين�ضحب  اأحد  ل  »مبدئياً  يو�ضحون: 

وارد،  غري  واخلوف  جديدة  تقنيات 

بعناية  اختيارهم  مّت  فاملتدّربون 

دورات  خالل  من  مهارات  وميلكون 

خا�سة اأخرى جتعلهم على امل�ستوى 

املبادئ  خمالفة  ولكن  املطلوب. 

الأ�سا�سية يف التدريبات من رماية 

تطبيق  ع��ن  التلكوؤ  اأو  ده���م،  اأو 

خمالفتها...  اأو  القتالية  املبادئ 

كل ذلك يالحظه املدّربون من خالل 

املالحقة اليومية، ويوؤدي باملخالف 

اىل اخلروج من الدورة«.

ال��دورة متّي�زه�م  اجل�مي��ع، هذه  بالن�سب�ة اىل 

للت��دري��ب  وتوؤهل��ه�م  قطع��ه�م  يف 

ف��ي��ه��ا ل��ي��ك�����ت��������س��ب زم�����الوؤه�����م 

وهذا  منه�م،  القتالي�ة  امله��ارات 

حتقي�ق�ه  اىل  ي�سع��ون  ال��ه��دف 

وموظفي�ن  جه��وده�م  كل  باذلي�ن 

كل ق�دراته�م.
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اإعداد:

�ح�سان مرت�سى

باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية

ذات  الكربى«  »اإ�سرائيل  اإقامة  ه��دف  يعترب 

املهيمنة  القوة  وذات  النقية،  اليهودية  الهوية 

القومي  الهدف  مبنزلة  الأو���س��ط،  ال�سرق  يف 

على  اإ�سرائيل  يف  ال�سهيونية  للقيادات  الأعلى 

 1948 العام  تاأ�سي�سها  وجودها منذ  امتداد فرتة 

طريق  على  الإ�ضرائيليون،  والقادة  اليوم.  وحتى 

حتقيق هذا الهدف، يلجاأون اىل ال�ضبل الع�ضكرية 

واملرّوعة،  الإجرامية  �سورها  مبختلف  القا�سية 

ترمي  ل  التي  ال�ضلمية  املفاو�ضات  �ضبل  واىل 

العرب للم�ساومة على حقوقهم  ا�ستدراج  اإل اىل 

ي�سمونه  ما  عنوان  حتت  والوطنية،  الإقليمية 

احلالتني  ويف  عليها«.  امل��ت��ن��ازع  »الأرا����ض���ي 

م�ساحلهم  تعزيز  اىل  الإ�سرائيليون  ي�سعى 

�ضّم  خالل  من  واجليو�ضيا�ضية  اجليو�ضرتاتيجية 

املزيد من الأر�ش املغت�ضبة اىل كيانهم وتعزيز 

من  الطبيعية  ثروتها  ونهب  فيها  ا�ستيطانهم 

م�ضيطرة،  جغرافية  ومواقع  خ�ضبة  واأرا�شٍ  مياه 

ال�ضعب  اأم��ام  العام  الطريق  اإق��ف��ال  وبالتايل 

الوطنية  اآماله  حتقيق  من  ومنعه  الفل�ضطيني 

معاناة  واإنهاء  امل�ستقلة  دولته  باإقامة  والقومية 

نحو  امتداد  على  كابدها  التي  والغربة  ال�ستات 

�ستني عاماً.

ي�ضعى  اآن��ف��اً،  امل��ذك��ورة  الأه���داف  جانب  اىل 

القومي  بقائهم  تعزيز  اىل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون 

امل�ضتوطنني  املزيد من  اليهودي من خالل �ضخ 

وت�سجيع زيادة الن�سل اليهودي وتقلي�س احل�سور 

العربي يف ما ي�ضمى »اأر�ش اإ�ضرائيل«.

اىل  الآي��ل��ة  ال�ضبل  اإي��ج��اد  اىل  يدفعهم  وه��ذا 

حدة  م��ن  واحل���ّد  الإجتماعية  روابطهم  تقوية 

والثقافية  العرقية  والتناق�سات  ال�سراعات 

املجتمع  ت�سود  التي  وال�سيا�سية  والإجتماعية 

وعلى  ���س��واء.  حد  على  واليهودي  الإ�سرائيلي 

لديها  فاإن  للدولة،  العلمانية  ال�سفة  من  الرغم 

مظاهر  اإحياء  يف  يكمن  عالياً  اأيديولوجياً  هدفاً 

اليهودية  ال��روح  بّث  عرب  اليهودية«  »احل�سارة 

يف  امل��ت��وارث��ة  التقاليد  وتر�سيخ  العن�سرية 

بناء  اىل  �سعياً  اجلي�س  وداخ��ل  ال�سباب  �سفوف 

يف  الأق�سى  امل�سجد  مكان  يف  الثالث  الهيكل 

القد�س باعتباره الهدف التاريخي الأ�سمى ليهود 

نف�سه  الوقت  يف  ال��دوؤوب  ال�سعي  مع  العامل، 

الفكري  والتحّجر  والت�ستت  الفرقة  تكري�س  اىل 

املجتمعات  يف  واملذهبي  الطائفي  والتع�سب 

العربية، مبا يوؤدي اىل ا�ستفحال التطّرف الديني 

املتمثل يف الأ�سوليات التكفريية الإجرامية.

احلكومة  رئ��ي�����س  ك���ان  اأخ�����رى  ن��اح��ي��ة  م���ن 

العام  حّدد  قد  �ضارون  اآرييل  ال�ضابق  الإ�ضرائيلية 

اإ�ضرائيل  م�ضالح  ت�ضم  التي  املنطقة   1982

خمتلف  ت�سمل  جعلها  بحيث  الإ�سرتاتيجية 

عالوة  العربي،  للكيان  املتاخمة  العربية  الأرا�ضي 

اأفريقيا  و�سمايل  وباك�ستان  وتركيا  اإي��ران  على 

وقد  اأفريقيا.  جنوب  يف  زمبابوي  اىل  و�سولً 

الت�ضعينيات  يف  هذه  امل�ضالح  دائ��رة  تو�ضعت 

اىل  غرباً  لالأطل�سي  ال�سرقي  ال�ساحل  من  لتمتد 

الو�ضطى  اآ�ضيا  دول  ومن  �ضرقاً،  وباك�ضتان  اإيران 

جنوب  يف  ت���اون  كيب  اىل  �سمالً  الإ���س��الم��ي��ة 

املخططات  ج��اءت  ال�سياق  ه��ذا  ويف  اأفريقيا. 

حتالفات  عقد  على  تقوم  التي  الإ�سرائيلية 

املحيط  احل��زام  دول  خمتلف  مع  اإ�سرتاتيجية 

وقازاخ�ستان  وتركيا  الهند  مثل  العربي  بالعامل 

و�سواها،  وزمبابوي  واأريرتيا  واأثيوبيا  و�سريالنكا 

�سّخ �ملزيد من �مل�ستوطني�ن      وت�سجي�ع على 

زيادة �لن�سل �ليهودي وتقلي�ض     �حل�سور �لعربي

»�أمر �ليوم« 

�لإ�سر�ئيلي يف 

خدمة �لأهد�ف 

�لقومية



اأولً من اأجل منع العرب من احل�سول على عوامل 

من  املزيد  جلب  اأجل  من  وثانياً  والوحدة،  القوة 

املنتفخ  كيانهم  لتغذية  اليهود  املهاجرين 

هذا  يف  تدخل  »الردع«  واإ�سرتاتيجية  واملتمّدد. 

ال�سعي  العرب من عوامل  اأجل حرمان  الإطار من 

اإقامة  ت�ستهدف  التي  الكربى  بخطتهم  للعمل 

دولة م�ستقلة للفل�سطينيني، عا�سمتها القد�س، 

العودة  على  الإ�سرائيلي  الإحتالل  جي�س  واإرغ��ام 

اىل حدود العام 1967 وفقاً لقراري الأمم املتحدة 

كما  الدولية.  ال�سرعية  ي�سمى  ما  اأو  و338   242

الت�سوية  م�ساريع  اأي�ساً  الإط��ار  هذا  يف  وتدخل 

بع�سها  فوق  وترتاكم  تت�ساقط  التي  ال�سلمية 

الإ�ستنزاف  �سوى  ج��دوى  اأي  دون  من  البع�س 

الب�ضري وال�ضيا�ضي للعرب، عرب تعميق اخلالفات 

يف ما بينهم وت�سجيعهم على التجزئة والتق�سيم 

والت�سارع العرقي والطائفي واملذهبي، والدخول 

اأهلية ل نهاية لها كما ح�سل ويح�سل  يف حروب 

يف لبنان وجنوب ال�سودان و�سمايل العراق وم�سر 

كحرب  مدّمرة  اإقليمية  ح��روب  يف  اأو  واجلزائر، 

واإيران،  العراق  بني  العجاف  الثماين  ال�سنوات 

وتركيا  �سوريا  بني  تقع  اأن  كادت  التي  وكاحلرب 

على خلفية امل�سكلة الكردية قبل اأعوام. 

تعمل  التي  الأخ���رى  القومية  الأه����داف  م��ن 

اي�ساً  ال��راه��ن��ة  املرحلة  يف  اإ���س��رائ��ي��ل  عليها 

والرتحيل  ناحية  من  الزاحف  الإ�ستيطان  م�سروعا 

اأخرى  ناحية  من  للفل�سطينيني  )الرتان�سفري( 

دول  يف  ه��م  حيث  التوطني  على  واإرغ��ام��ه��م 

قواعد  تنتظمها  الأه���داف  ه��ذه  وك��ل  ال�ستات. 

كانت  مهما  عنها  حياد  ل  �سهيونية  وث��واب��ت 

ال�ضغوط والتعقيدات من اأبرزها:

- ل لالإن�سحاب الكامل اىل حدود العام 1967.

- ل لتق�سيم القد�س.

- ل ل�سيادة عربية كاملة على ما ي�سمى جبل 

الهيكل اأو امل�سجد الأق�سى.

- ل لدولة فل�سطينية ذات اإ�ستقالل كامل.

بها  والتو�سع  الإ�ستيطان  عمليات  لإيقاف  ل   -

حتت عنوان »التكاثر الطبيعي«.

- ل لعودة الالجئني الفل�سطينيني.

 - عربي  اأو  عربي  اإ�سرتاتيجي  لتحالف  ل   -

اإ�ضالمي ي�ضم بع�ش اأو كل دول املواجهة والعمق 

العربي.

- ل لمتالك اأية دولة عربية برناجماً نووياً.

- ل لأي خلل يف امليزان الع�سكري املائل دائماً 

اإ�ضرائيل. ل�ضالح 

ومطالبها  اأطماعها  من  اإ�سرائيل  حلرمان  ل   -

املائية يف الأنهار العربية.

يف ظل هذه الثوابت والقواعد مت�سي اإ�سرائيل 

اىل مزيد من التعّنت والتطّرف، وهذا الأمر يوؤكد 

�سبه  اأو  من�سفة  ت�سويات  اىل  الو�سول  ا�ستحالة 

اإ�سرائيل  تعانيه  ما  ظل  يف  �سيما  ل  من�سفة، 

اليوم من عقد الإنك�سار واخليبة اإثر عدوانها الأخري 

على كل من لبنان وقطاع غزة. وبالتايل اإذا كانت 

النجاح فاإن احللول  الثنائية م�ستبعدة  الت�سويات 

الإ�سرائيليون  القادة  يعمل  التي  اجلانب  الأحادية 

على فر�ضها ميدانياً من خالل جدران الف�ضل هي 

يت�ضح من  الو�ضع  وهذا  و�ضعوبة.  ا�ضتبعاداً  اأكرث 

اإن نتائج احلرب  خالل املوقف الإ�سرائيلي القائل 

الأخرية هي مبثابة احل�ساد املر للخطاأ الكبري الذي 

الذي  باراك  اإيهود  الأ�ضبق  الوزراء  يرتكبه رئي�ش 

�سحب جي�سه من لبنان ب�سكل اأحادي اجلانب العام 

هي  غزة  يف  الق�سام  �سواريخ  واأن  كما   ،2000

اي�ساً من الثمار املّرة خلطوات اأحادية اجلانب من 

دون اأية حلول �سيا�سية جدية.

كياناً  اإل  تكون  لن  اليوم  اإ�سرائيل  اإن  باخت�سار 

وتطّرفاً، كيان يتطلع اىل  وانعزالً  اأكرث عن�سرية 

ردعه  قوة  لرتميم  ودموية،  عنفاً  اأكرث  مواجهات 

التي تهاوت واإعادة اإحياء الأمل امليت يف نفو�س 

الذين باتوا يف  اليهود  والوافدين من  املقيمني 

م�سروع  بجدية  مقتنعني  غري  اأنف�سهم  ق��رارة 

اإ�سرائيل الكربى، الذي ما تزال قيادات �سوفينية 

ت�سويقه  على  م�سّرة  وليربمان  نتنياهو  مثل 

والدفاع عنه.

�سّخ �ملزيد من �مل�ستوطني�ن      وت�سجي�ع على 

زيادة �لن�سل �ليهودي وتقلي�ض     �حل�سور �لعربي

�سارون  �آرييل  �ل�سابق  �لإ�سر�ئيلية  �حلكومة  رئي�ض  كان   •
�إ�سر�ئيل  م�سالح  ت�سم  �لتي  �ملنطقة   1982 �لعام  حّدد  قد 

�لعربية  �لأر��سي  خمتلف  ت�سمل  جعلها  بحيث  �لإ�سرت�تيجية 

وباك�ستان  وتركيا  �إير�ن  على  عالوة  �لعربي،  للكيان  �ملتاخمة 

و�سمايل �أفريقيا و�سولً �ىل زمبابوي يف جنوب �أفريقيا

يف  �إ�سر�ئيل  عليها  تعمل  �لتي  �لقومية  �لأهد�ف  من   •
ناحية  من  �لز�حف  �لإ�ستيطان  م�سروعا  �ي�سا،ً  �لر�هنة  �ملرحلة 

و�لرتحيل )�لرت�ن�سفري( للفل�سطينيني من ناحية �أخرى و�إرغامهم 

على �لتوطني حيث هم يف دول �ل�ستات، مما يعني �ن �إ�سر�ئيل 

�ليوم لن تكون �إل كياناً �أكرث عن�سرية و�نعز�لً وتطّرفاً
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موقع �ل�سومال

و�أهميته �ل�سرت�تيجية

قارة  من  ال�سرقي  الق�سم  يف  ال�سومال  تقع 

ب�»القرن  ُي��ع��رف  م��ا  ف��وق  وت��رتّب��ع  اأف��ري��ق��ي��ا، 

واملحيط  ع��دن  خليج  على  املطّل  الأف��ري��ق��ي«، 

املعرب  املندب«،  »ب��اب  من  والقريب  الهندي، 

والبحر  املحيط  هذا  بني  ما  املهم  ال�سرتاتيجي 

التجارة  من   ٪30 من  اأك��رث  يعرب  حيث  الأح��م��ر، 

العاملية البحرية، و�سفن نقل النفط باجتاه قناة 

ال�سوي�س.

�مل�ساحة و�حلدود

 .
2
كلم األف   638 حواىل  ال�سومال  م�ساحة  تبلغ 

حتدها من ال�سمال دجيبوتي )58 كلم(، واإثيوبيا 

من الغرب )حواىل 1600 كلم(، كينيا من اجلنوب 

الهندي  املحيط  على  �سرقاً  وتطل  كلم(،   682(

وهي  كلم(،  ال�سواحل )3025  ب�سريط طويل من 

متلك اأطول �ساحل لدولة اأفريقية تطل على البحر.

�ملو�رد �لطبيعية

اجل���رداء  باأرا�ضيها  ال�ضومال  طبيعة  مت��ت��از 

وقلة  والداخل،  الو�ضط  مناطق  يف  وال�ضحراوية 

الأمطار، ومناخها الإ�ستوائي املو�سمي يف الو�سط 

واجلنوب، واملعتدل يف ال�سمال.

وقد دّلت درا�سات اأجريت اأخرياً على وجود كميات 

ال�ضمال.  مناطق  يف  خ�ضو�ضاً  النفط  من  �ضخمة 

والفولذ  اليورانيوم  م��ن  ك��ربى  كميات  وك��ذل��ك 

والر�ضا�ش وامللح والغاز الطبيعي.

ال�سكان وو�سائل العي�ش
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�شباط

اإعداد:

�لدكتور �أحمد َعّلو

عميد متقاعد

درا�شات واأبحاث

2
0
0

9

على مدى عقود كانت �ل�سومال م�سرحاً 

ل�سل�سلة من �حلروب �لتي جعلت �ل�سعب 

�ل�سومايل من �أفقر �سعوب �لعامل. وعلى 

خلفية �لفقر و�ل�سر�عات �لقبلية و�لأزمات 

�ل�سيا�سية �ملت�سابكة مع �مل�سالح 

�لدولية، ن�ساأت ظاهرة �لقر�سنة �لتي 

بد�أت مع �عرت��ض �ل�سيادين �لقدماء �سفناً 

�أجنبية �أتت تقا�سمهم »لقمة �لبحر«.

على  القر�سنة  اأعمال  »�ستبقى 

م�سكلة،  البحرية  ال�سومال  �سواطئ 

على  والفو�ضى  العنف  بقي  طاملا 

اأرا�ضيها الربية«.

م�سوؤول يف �لأمم �ملتحدة

�ملكتب �لدويل �لبحري

�ل�سيادون �عرت�سو� �ل�سفن �لأجنبية 

دفاعاً عن لقمة عي�سهم و�أمر�ء �حلرب

حموهم وقا�سموهم �ملغامن

القر�سنة ال�سومالية

وخلفيات ن�سوئها
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يبلغ عدد �ضكان الدولة ال�ضومالية احلالية وفق 

التقديرات الأخرية )2008( حواىل 10 ماليني، اأما 

ال�سعب ال�سومايل )كاإثنية م�ستقلة موزعة على 

خ�سو�ساً  العامل،  يف  اأو  املجاورة  ال��دول  من  عدد 

بعد �سل�سلة احلروب امل�ستمرة منذ عقود( فيبلغ 

تعداده حواىل 16 مليون.

متدين،  ع�سائري،  قبلي،  ال�سومايل،  املجتمع 

على  الكبرية  القبائل  من  عدد  ب�سيطرة  ميتاز 

من  عدد  يتبعها  والإجتماعية  ال�سيا�سية  احلياة 

واأفخاذها.  وبطونها  وفروعها  الأ�سغر  القبائل 

وتعي�س هذه القبائل على تربية املا�سية والرعي 

والزراعة، يف الأرياف )40٪ من الدخل( وتتناف�س 

واأ�سباب  امل���وارد  على  للح�سول  بينها  م��ا  يف 

املعا�س اىل حد الإقتتال.

عملية  من  النا�س  فيعي�س  ال�سواحل  على  اأما 

مع  وت�سديرها  امل��وز  وزراع���ة  الأ���س��م��اك،  �سيد 

اجللود والفحم واحلديد اخلام )65٪ من ال�سادرات( 

ويبلغ معدل دخل الفرد ال�سنوي حواىل 600 دولر 

)تقديرات 2008( اأما الدخل القومي فقدر مببلغ 

5.7 مليار دولر العام 2008.

وهي  ال�سومالية،  اللغة  ال�سومال  �سكان  يتكلم 

لغة  وهي  العربية  اللغة  كذلك  الر�سمية،  اللغة 

املذهب  على  �سّنة،  م�سلمون  )كلهم  ال��دي��ن 

الإثنية،  ال�سعب، �سومايل  ال�سافعي(. و85٪ من 

و15٪ من باقي الإثنيات ومن �ضمنها العرب )30 

األفاً(. وال�سومال دولة اأفريقية تنتمي اىل الإحتاد 

الدول  »جامعة  دول  اإح��دى  كذلك  وهي  الأفريقي 

العربية«.

قبائل �ل�سومال

- جمموعة قبائل »اأرر بن �ساملة« اأو اأرر �سومايل 

)اأبو ال�سومال(. وهذه املجموعة ت�سم حواىل ٪70 

من �سعب ال�سومال.

- قبائل »الهّوي« والدر واملرجان وتعني �سباغة 

اجللود وال�سيد الربي. ومتتد قبيلة »الهّوي« خارج 

حدود ال�سومال اىل كينيا واأثيوبيا.

الهوا�سم  جمموعة  وت�ساكن  بور�سي«  »اجل��ودا 

قري�س،  بني  اىل  اأنف�سهم  ين�سبون  ال��ذي��ن 

يف  واجلبويي  ومرجان  العي�سى  قبائل  وي�ساكنون 

زيلع.

قبائل  وكذلك  العرب  من  وهم  ا�سحاق  قبائل   -

الدارود.

 �لو�سع �ل�سيا�سي �لإجتماعي يف �ل�سومال

منذ  �سيا�سية  اأزم��ة  ال�سومالية  الدولة  تعي�س 

بري  �ضياد  حممد  الأ�ضبق  الرئي�ش  نظام  �ضقوط 

العام 1991، فهي دولة ممّزقة منذ 18 عاماً، اإذ 

احلكومة  عن  ا�ستقالله  مقاطعاتها  من  عدد  اأعلن 

ال�ضمال  يف  ال�ضومال  اأر�ش  كجمهورية  املركزية 

البونطالند  اإقليم  اأعلن  كما   .)Somali Land(
)Pont Land( الواقع على القرن الأفريقي حكماً 
يف  املركزية  للحكومة  ال�سيا�سي  ولئه  مع  ذاتياً 

املحاولت  من  الرغم  وعلى  مقدي�سو.  العا�سمة 

املتكررة التي قامت بها احلكومة املركزية لإعادة 

بني  ال�سلطة  على  ال�سراع  اأن  اإل  البالد،  توحيد 

حلول  اىل  التو�سل  دون  حال  والقبائل  التيارات 

مقتل  اىل  اأدت  دامية  ح��روب  واندلعت  لالأزمة. 

ع�ضرات الآلف من ال�ضكان، وهجرة مئات الآلف عن 

اأو  املتحدة،  الأمم  ديارهم، ومل ت�ستطع حماولت 

الإحتاد الأفريقي منع هذه املنازعات الدامية حتى 

ال�سومايل  ال�سعب  جعلت  الأحداث  اأن  كما  اليوم، 

من اأفقر �سعوب العامل اإذ اأن هناك حواىل 73٪ من 

ال�سعب اليوم يعي�س باأقل من دولرين يف اليوم، 

تقّدمها  التي  امل�ساعدات  ومعظمهم يعي�س من 

وم�ستمرة  منظمة  حمالت  عرب  املتحدة  الأمم 

ملكافحة املجاعة والأمرا�ش. 

جذور ظاهرة �لقر�سنة �ل�سومالية

حكمه  فرتة  اأثناء  يف  بري  �سياد  الرئي�س  عمل 

على تنمية �سناعة �سيد الأ�سماك وتطويرها من 

لل�سومال  قّدمت  مهمة  دولية  م�ساعدات  خالل 

اأ�سطولً لل�سيد البحري وت�سديره اىل اخلارج، وقد 

عمل الكثري من ال�سوماليني يف هذه ال�سناعة.

الأهلية  احلرب  وان��دلع  بري  حكم  �ضقوط  وبعد 

وا�ستدت  ال�سناعة،  هذه  تدهورت  ال�سومال  يف 

ال�سيد  باأعمال  الأجنبية  ال�سفن  قيام  مع  الأزمة 

يف �سواحل ال�سومال، ما دفع بع�س ال�سوماليني 

ال�ضفن  هذه  باعرتا�ش  للقيام  القدماء  ال�ضيادين 

واأحياناً م�سادرة ما حتمله، وا�ستخدام القوة ملنع 

اأن  البحرية. من هنا جند  التعدي على �سواطئهم 

اىل  تعود  ال�سوماليني  للقرا�سنة  الأوىل  اجل��ذور 

بع�س هوؤلء ال�سيادين الذين احتجزوا هذه ال�سفن 

وطلبوا فدية لإطالقها، وملا جرى دفع الفدية من 

انتبه  ال�سفن  ال�سركات �ساحبة هذه  اأو  الدول  قبل 

اأهمية  اىل  الرب«  »على  ال�سوماليون  احلرب  اأمراء 

هذا العمل واأرباحه الكبرية، فبداأوا بت�سهيل اأعمال 

الغنائم  واقت�سام  القرا�سنة،  وحماية  القر�سنة، 

معهم.

الذين  الرهائن  يوؤذون  ل  القرا�سنة  اأن  والالفت 

يعاملونهم  ب��ل  املخطوفة،  ال�سفن  ي�����س��رّيون 

الفدية  على  احل�سول  يف  طمعاً  ح�سنة  معاملة 

باأ�سرع وقت.

التي  الإنتقالية  الفدرالية  احلكومة  حاولت  وقد 

ظاهرة  حم��ارب��ة   2004 ال��ع��ام  ال�سلطة  ت��وّل��ت 

مبالحقة  الأجنبية  لالأ�ساطيل  و�سمحت  القر�سنة، 

القرا�سنة حتى يف مياه ال�سومال الإقليمية )200 

كلم(، كذلك فعلت حكومة بونطالند. وقد وّجهت 

واملجتمع  املتحدة  الأمم  اىل  طلباً  احلكومتان 

القر�سنة  مكافحة عمليات  للم�ساعدة يف  الدويل 

الأعمال  هذه  تزايد  بعد  ال�سومال  �سواطئ  يف 

خ�سو�ساً خالل العام 2008.

من هم �لقر��سنة؟

القرا�سنة ينتمي اىل  اأن معظم  ميكن مالحظة 

)�سمال  الأفريقي  القرن  يف  البونطالند  منطقة 

اأن  امل�سادر  بع�س  ويقّدر  ال�سرقي(،  ال�سومال 

هناك حواىل خم�س ع�سابات كبرية يقدر عديدها 

باأكرث من 1000 �سخ�س تقوم بالقر�سنة، وتراوح 

اأعمارهم ما بني 20 و35 �سنة.

 )BBC( الإذاعة الربيطانية  وقدر تقرير لهيئة 

اأنه ميكن تق�سيم القرا�سنة اىل ثالث فئات هي:

كعقل  وي��ع��ت��ربون  املحليون  ال�����س��ي��ادون   -1

اىل مهاراتهم وخربتهم  القر�سنة نظراً  لعمليات 

الطويلة يف البحر.

عملوا  والذين  ال�سابقون،  امليلي�سيات  اأفراد   -2

اأمراء احلرب املحليني، وهوؤلء ي�سّكلون  يف خدمة 

ع�سالت القرا�سنة.

3- خرباء تقنيون وهوؤلء ميكنهم اإدارة وت�سغيل 

التجهيزات املتطورة من اأجهزة اإت�سال وكمبيوتر 

.GPS ونظام حتديد املواقع العاملي

�أ�سلحة �لقر��سنة وعملهم

يقول بع�س امل�سادر اأن القرا�سنة يح�سلون على 

من  ي�سرتونه  وه��وؤلء  و�سطاء.  خالل  من  �سالحهم 

اىل  وير�سلونه  العا�سمة،  مقدي�سو  ومن  اليمن، 

القرا�سنة يف ال�سمال وهناك يقب�سون ثمنه نقداً.

ر�سا�سات  ب��ني  م��ا  ت����راوح  الأ���س��ل��ح��ة  وه���ذه 



 RPG( )AK47( و»اآر. بي. جي«  »كال�سينكوف« 

 Rocket( ل��ل��دروع  م�سادة  و���س��واري��خ   ،)- 7
Launcher( وم�سد�سات ن�سف اأوتوماتيكية مثل 
 RGD« وكذلك قنابل يدوية مثل ،»TT - 30«

.»F1 5 - أو
داخ��ل  ال��ب��ح��ر  يف  ال��ق��را���ض��ن��ة  ه����وؤلء  ينطلق 

الأم  ال�سفينة  تدعى  متو�سطة  �سيد  �سفينة 

ال�سريعة  الزوارق  بع�س  وفيها   )Mothership(
كافة  ال�سرورية  اللوج�ستية  والو�سائل   ،)Zodiac(
هدفهم  يحّددون  وعندما  اأياماً.  البحر  يف  للبقاء 

م�سلحة  جمموعات  بعدة  ينطلقون  املنا�سب 

املق�سودة  ال�سفينة  نحو  ال�سريعة  قواربهم  يف 

املختلفة،  باأ�سلحتهم  ويهّددونها  بها  ويحيطون 

فاإنهم  م�سلحة  غري  التجارية  ال�سفن  كانت  وملا 

بوا�سطة  املخطوفة  ال�سفينة  ظهر  اىل  ي�سعدون 

احلبال اأو ال�سالمل التي يتزّودونها، وهناك يتم حجز 

الطاقم ومن ثم يقومون بتوجيه ال�سفينة الرهينة 

باجتاه بّر الأمان املحدد با�ستخدام اأنظمة التوجيه 

اأحد  اإيل  مرفاأ  ويعترب  بحوزتهم،  التي  املتطورة 

يف  القرا�سنة  اليها  يلجاأ  التي  املهمة  املرافئ 

منطقة بالد البونط.

كيف يتم دفع �لفدية؟

اأكرث  )يف  بالدولر  للقرا�سنة  الفدية  دفع  يتم 

بوا�ضطة  الآتية:  بالطرق  ذلك  ويجري  احل��الت( 

باملاء  تلفها  ملنع  خا�ضة  �ضناديق  اأو  اأكيا�ش 

زوارق  اأو  هليكوبرت  ط��ائ��رة  بوا�سطة  وت��رم��ى 

بوا�سطة  للقرا�سنة  رميها  ميكن  كذلك  �سغرية، 

فدية  دفع  يف  حدث  كما   )Parachute( املظلة 

»�سرييو�س  العمالقة  ال�سعودية  النفط  ناقلة 

�ستار« )MV Sirius star(، فقد اأ�سقط �سندوق 

هذه  �ضطح  ف��وق  املظلة  بوا�ضطة  ب��رت��ق��ايل 

يف  ذلك  ومّت  دولر،  ماليني   3 يحتوي  ال�سفينة، 

ال�سفينة  واأطلقت   ،2009 الثاين  كانون  �سهر 

بوا�سطة  النقود  اأوراق  عّد  جرى  اأن  بعد  وطاقمها 

اآلت عّد متطورة جداً متاماً كتلك املوجودة يف اأي 

مكتب عمالت حول العامل.

ويزعم البع�س اأن القرا�سنة ال�سوماليني يتلقون 

مالياً، وجتهيزات ومعلومات من �سوماليي  دعماً 

العامل  دول  من  عدد  يف  املوزعني  »الديا�سبورا« 

حواىل  ينت�سر  حيث  كندا  يف  وخ�سو�ساً  الغربي، 

ال��دويل  للمكتب  ووف��ق��اً  ���س��وم��ايل.  األ��ف   200

للمالحة فاإن قرا�سنة ال�سومال قاموا بحواىل 111 

عملية قر�سنة العام 2008، جنح منها 40 عملية، 

 200 عليها  �سفينة   14 الآن  حتى  ويحتجزون 

رهينة، وقد جنى القرا�سنة اأرباحاً قّدرت مبا بني 

60 و70 مليون دولر من الفدية التي مّت دفعها 

من قبل اأ�سحاب ال�سفن اأو الدول.

�ملوقف �لدويل

لقد وّحد عمل القرا�سنة يف ال�سومال جهد عدد 

�ضدها،  املنطقة  دول  وبع�ش  الكربى،  الدول  من 

وعدد من هذه الدول تعترب يف حالة عداء يف ما 

الوليات  الأقل غري متعاونة، مثل  اأو على  بينها، 

والهند  وال�سني  ورو�سيا،  والناتو  واإي��ران  املتحدة 

 Task( خا�سة  مهمة  قوة  اأن�ساأت  وقد  واليابان؛ 

Force 150( موؤلفة من عدد من �سفنها احلربية 
املحيط  يف  واملطاردة  الدورية  اأعمال  وبا�سرت 

الدول  جامعة  عمدت  كذلك  عدن.  وخليج  الهندي 

واملطلة  الأحمر  للبحر  امل�ساطئة  ودولها  العربية 

الأم��ن  اإج����راءات  تعزيز  اىل  امل��ن��دب  ب��اب  على 

واحلماية لل�ضفن العابرة للم�ضيق وقناة ال�ضوي�ش، 

كبرية  بن�سبة  تاأثرت  ال�سوي�س  قناة  اأن  خ�سو�ساً 

نحو  وتوّجهها  عبورها  عن  ال�سفن  حت��ّول  نتيجة 

راأ�ش الرجاء ال�ضالح، وقّدرت خ�ضائر م�ضر باأكرث من 

مليار دولر من عائدات القناة نتيجة لذلك. 

قوة  ت�سّكلت   2009 الثاين  كانون  مطلع  ويف 

العامل  دول  من  اأك��رب  ع��دد  من  م�سرتكة  جديدة 

 »CTF - 151« )Combined اأطلق عليها اإ�ضم

اأكرب  بعدد  وجّهزت  واأع��دت   Task Force 151(
�سواحل  منطقة  يف  للعمل  احلربية  ال�سفن  من 

اإنتقال  عملية  حلماية  ع��دن،  وخليج  ال�سومال 

ال�سفن التجارية باأمان وحرية، وملحاربة القرا�سنة 

العاملني يف هذه املنطقة ومطاردتهم. 

موقف �لأمم �ملتحدة

الأمن  الأول 2008 تبّنى جمل�س  يف 7 ت�سرين 

التي  الدول  فيه  دعا   ،1838 رقمه  ق��راراً  الدويل 

القوة  ا�ستخدام  اىل  املنطقة  يف  اأ�ساطيل  لديها 

اأن الهند دعت لإقامة  القر�سنة، كما  اأعمال  ملنع 

يف  القر�سنة  ق�سية  ملعاجلة  لل�سالم  حفظ  قوة 

�سواحل ال�سومال.

ت�سرين   20 يف  الأم���ن  جمل�س  تبّنى  كذلك 

بفر�ش  بريطانيا  اقرتحته  ق��راراً   2008 الثاين 

عقوبات على ال�سومال لتق�سريها يف منع اأعمال 

القر�سنة.

ويف 17 كانون الأول 2008 تبّنى جمل�س الأمن 

بالإجماع قراراً، ي�ضمح لأول مرة بجواز احتالل البحر 

والرب ل�ستخدامهما يف مطاردة القرا�سنة والق�ساء 

عليهم.

�سر�ع د�ئم

وعمالً  بامتياز  دولياً  جرماً  القر�سنة  كانت  اإذا 

ل�ضو�ضياً من الدرجة الأوىل وفق القوانني الب�ضرية 

اأن  اإل  بالقوة،  ومنعه  ردعه  يجب  كافة  والدولية 

ال�سومايل  الرب  يف  تكمن  ال�سومال  يف  امل�سكلة 

واملكا�سب،  ال�سلطة  على  الدائم  ال�سراع  ويف 

)القر�سنة(  هناك  امل�سكلة  لهذه  الأمثل  واحلل 

اأفرقاء  وتوحيد  م�ستقر  حكم  نظام  اإر�ساء  يف  هو 

دولة  اإقامة  لأن  بالقوة،  ولو  الإجتماعية  الرتكيبة 

ما  وحدهما  م�ستدامة  اإجتماعية  وتنمية  قوية 

يكفل الق�ساء على هذه الظاهرة اخلطرة، واىل اأن 

و�ضواطئها  ال�ضومال  اأر�ش  �ضتبقى  ذلك  يتحقق 

�سائبة للقرا�سنة وغريهم وللتدخل الدويل.
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الن�سر 

ال�ساخن

كان العقيد مارك براون، 

الطريان  ���ض��الح  ب��اإ���ض��م  ال��ن��اط��ق 

بني  جرت  اإجتماعات  اأن  اأكد  قد  الأمريكي، 

اخلطط  لو�ضع  و»البنتاغون«  »نا�ضا«  وكالة  خرباء 

العملية لبناء »الن�سر ال�ساخن« اإنطالقاً من التقنية 

بناء  يف  روت��ان،  ب��ريت  ا�ستخدمها  التي  الثورية 

م�ساريع  اأحد  الأبي�س«،  »الفار�س  الف�ساء  �سفينة 

ريت�سارد بران�سون.

اأو  طائرات،  حاملة  من  ال�ضاخن«  »الن�ضر  يطلق 

حتمل  �سغرية  ف�ساء  ل�سفينة  يت�سع  �ساروخ  من 

ارتفاع  اىل  الف�سائية«،  »القوات  من  عن�سراً   13

عن  بعيداً  الف�ساء  يف  ميالً   50

والدفاعات  الرادار  اأنظمة 

اجلوية املعادية، والهبوط بالقوة 

خرباء  ي��وازن  ل��ذا  العدو.  اأر���ش  يف  القتالية 

الرادار  اأنظمة  تتخطى  ف�ساء  طائرة  البنتاغون بني 

والدفاعات اجلوية، والهبوط بالقوة القتالية يف اأر�ش 

العدو، وطائرة ف�ساء ب�سيطة ميكن للقوات املقاتلة 

اأو مركبة  اإتالفها قبيل نقلهم مبروحيات ع�سكرية، 

اأكرث تعقيداً ميكن اإ�ستخدامها يف رحلة العودة كذلك.

البنتاغون منذ  املارينز قد طالبت  وكانت قوات 

ع�سكرية،  ف�ساء  بطائرة  القوة  بدعم  �سنوات، 

املركزية  املارينز  قيادة  قائد  به  ما طالب  وهذا 

بتد�سني  واتي�س،  جيم�س  اجل���رنال  حينذاك، 

الطائرة الف�سائية العام 2019.

وكانت �سركة لوكهيد مارتن قد ك�سفت عن 

الهجومية امل�ستقبلية  الطائرات  ت�سميمات 

باإخرتاق  تقوم  التي  ال�سوت  من  الأ�سرع 

من  الأوىل  املراحل  يف  نة  املح�سّ الأج���واء 

املعركة، وتقوم باإلقاء الذخائر والأ�سلحة املوّجهة 

يف الوقت احلرج على الأهداف العالية القيمة. وتقوم  

الأبحاث  معهد  يقودها  التي  بالدرا�سات  ال�سركة 

الت�سميمات  اأف�سل  لختيار  الأمريكي  اجلو  ب�سالح 

لطائرة امل�ستقبل الهجومية البعيدة املدى.

الأمريكية  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  اأن  م��ن  بالرغم  ه��ذا 

البعيدة  الإ�سرتاتيجية  القاذفة  الطائرات  ت�ستخدم 

املدى املوجودة لديها يف اخلدمة حالياً مثل طائرات 

B1 وB52، حتى العام 2040. اإل اأنها توظف التقنية 
اجلديدة بالدرجة الأوىل لتطوير اجليل القادم ولبدء 

برنامج التطوير حواىل العام 2012 لتدخل الأجيال 

التالية اخلدمة الفعلية يف بداية العام 2020م.

امل�ستقبلية  الطائرة  اأن  مارتن  لوكهيد  وتوؤكد 

�ضرعة  )�ضعف  م��اك   2 بني  ما  �سرعتها  �ستكون 

م��اك  و4  ال�����س��وت( 

�شباط

اإعداد:

كمال م�ساعد

باحث يف ال�سوؤون الإ�سرتاتيجية

ت�شّلح وتكنولوجيا
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�لبنتاغون ي�سّمم طائرة 

ف�سائية ع�سكرية

ملهام قتالية يف �لأماكن 

�ل�ساخنة من �لعامل

ك�سفت جملة �لتاميز �أن وز�رة �لدفاع 

�لأمريكية »�لبنتاغون« تعكف على 

ت�سميم طائرة ف�ساء لنقل قو�ت �ملارينز 

ملهام قتالية ومدّججة بال�سالح �ىل �أي 

نقطة �ساخنة يف �لعامل خالل �أربع �ساعات 

فقط. وطالب �لبنتاغون مهند�سيه بو�سع 

�لنماذج �لأولية للطائرة �لف�سائية �لتي 

�أطلق عليها �لإ�سم �حلركي »�لن�سر �ل�ساخن« 

)Hot Eagle(، ومن �ملتوقع دخولها �خلدمة 
خالل 11 عاماً، وفق »�لتاميز«.
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اأجنحة  وذات 

اىل  م��ن�����س��ح��ب��ة 

�ضخم.  وحم����ّرك  اخل��ل��ف 

الطيار  من  فيتاألف  الطاقم  اأم��ا 

واحلمولة  الت�ضليح  لأن��ظ��م��ة  وم�ضغل 

املتوقعة ما بني 68.2 كلغ و18140 كلغ. واملدى 

اإعادة  دون  من  كيلومرتاً   4827 املتوقع  القتايل 

تزّود الوقود يف اجلو.

وكانت ال�سلطات الع�سكرية الأمريكية قد اأطلقت 

ب�سرعات  متتاز  جوية  اأ�سلحة  نظم  لتطوير  برامج 

م�ساحة  على  الأع��داء  ا�ستهداف  ميكنها  جداً  عالية 

اإنطالقاً من الأرا�ضي الأمريكية.ولهذا  الكرة الأر�ضية 

الدفاعية  املتقدمة  الأبحاث  م�ساريع  وكالة  قّدمت 

)داربا( التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( 

لدرا�سة  اأ�سهر،  �ستة  ومل��دة  �سركات،  لع�سر  منحاً 

حتديد الأنظمة واخليارات، ثم يقّوم البنتاغون هذه 

النتائج وتبداأ مرحلة تخطيط وتطوير لحقة، ملدة 

ثالث �سنوات يف اإنتاج �ساروخ تفوق �سرعته �سرعة 

اأي   ،»HCV كروز فيهيكل  ال�سوت »هايرب �سونيك 

لأكرث من  الفوق �سوتية، وي�ستعمل  اجلوالة  العربة 

يف  عادي  مدرج  من  الإنطالق  وبا�ستطاعته  مرة، 

 16700 بعد  على  هدفه  ل�سرب  املتحدة  الوليات 

ل�سنة  واملعلن  النهائي  الهدف  يتمثل  حيث  كلم 

.2025

نظام �لأ�سلحة �لتي تفوق �سرعة �ل�سوت

الربيطانية  العلمية  �ساينت�ست  نيو  جملة  توؤكد 

لتحليل  وهو مركز  لكزنغتون،  اخلرباء يف معهد  اأن 

املعلومات يف العا�سمة وا�سنطن، ي�سريون اىل وجود 

حاجة اإ�ضرتاتيجية اىل �ضرب اأهداف ع�ضكرية بعيدة 

وخطرة، ول ميكن اإ�سابتها اإل خالل وقت ق�سري حيث 

ال�سواريخ احلالية بطيئة ن�سبياً ما يعني اأن الهدف 

هذه  وحلل  ال�ساروخ.  و�سول  قبل  التحرك  ميكنه 

امل�سكلة يتم اللجوء اىل ا�ستخدام قواعد ع�سكرية يف 

دول اأجنبية، الأمر الذي ل يخلو من �سعوبات �سيا�سية 

ولوج�ستية، فيما ا�ستعمال نظام الأ�سلحة التي تفوق 

يقّدم  )الهايرب�سونيك(،  ال�سوت  �سرعة  �سرعتها 

اأن  اخلرباء  ويوؤكد  امل�سكلتني.  لهاتني  حالً 

الربنامج  يطرحها  التي  التقنية  التحديات 

ب�سرعة  الأج���واء  اإخ���رتاق  اأن  اإذ  ودقيقة،  �سعبة 

احلرارة  تقاوم  مواداً  يتطلب  ال�سوت  �سرعة  تفوق 

العالية الناجتة عن الإحتكاك بالهواء. اأما املرور يف 

الف�ساء، اأي فوق طبقات اجلو، والذي يجّنبنا هذه 

امل�سكلة، فيتطلب اي�ساً اإ�ستحداث نوع جديد 

ال�ساروخ  بني  مزيجاً  تكون  ال�سواريخ  من 

والطائرة.

�لإ�ستغناء عن �لقو�عد 

�ملتقدمة

ت��اأت��ي خ��ط��وة ال��ولي��ات 

يف  الأمريكية،  املتحدة 

عن  لالإ�ستغناء  حماولة 

قواعدها املتقدمة من 

مناطق النزاع العاملية، خ�ضو�ضاً واأن 

با�ضتخدام  اأبدت حتفظات عن ما يتعلق  عدة دول 

الع�ضكرية  للعمليات  اإن��ط��الق  كقواعد  اأرا�ضيها 

طلب  اىل  البنتاغون،  دف��ع  ما  وه��ذا  الأمريكية. 

عدم  اىل  التوجه  كيفية  لدرا�سة  �سريعة  اإ�ست�سارة 

اإن يف  الإعتماد على القواعد الع�سكرية يف اخلارج 

الدول ال�سديقة اأو غري ال�سديقة. ولهذا ك�سفت وكالة 

اجلو  و�سالح  الدفاعية  املتقدمة  الأبحاث  م�ساريع 

الأمريكي، عن مناق�سة لإطالق عربة املالحة الفوق 

�سوتية، التي مبقدورها، بني �ساعتني واأربع �ساعات 

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  داخل  اإطالقها من  من 

اأن توّجه �ضربة ع�ضكرية يف اأي منطقة يف العامل 

بحمولة قدرها 12000 رطل.

اأن  غارديان،  ذي  ن�سرت �سحيفة  ال�سدد  هذا  ويف 

من  جديد  جيل  لت�سنيع  ت�ستعد  املتحدة  الوليات 

من  الأع��داء  �ضرب  لها  يتيح  ما  اخليالية،  الأ�ضلحة 

الأرا�ضي الأمريكية بوا�ضطة مركبات تفوق �ضرعتها 

�ضرعة ال�ضوت وتقطع م�ضافة ت�ضعة اآلف ميل خالل 

فائقة،  ب�سرعة  الأه��داف  ل�سرب  �ساعتني  من  اأقل 

وهذا يحرر وا�سنطن يف غ�سون ال� 25 �سنة القادمة، 

وقواعدها  الإقليميني  حلفائها  على  الإعتماد  من 

حلروبها  الذاتي  الإكتفاء  خطة  من  كجزء  اخلارجية، 

امل�ستقبلية.

�ملر�جع:

Janes الع�سكرية املتخ�س�سة: ك�سفت  • جملة 
النقاب عن م�سروع لوكهيد مارتن حول ت�سميمات 

طائرات الهجوم امل�ستقبلية،

اآذار 2008.

اأن  تك�سف  الأمريكية:  التاميز  • جملة 
البنتاغون ي�سمم طائرة ف�ساء ع�سكرية، 

.2008/10/20

الدفاع  وزارة  داربا:  امل�ساريع  اأبحاث  • وكالة 
الأمريكية ت�ضعى لإيجاد تكنولوجيا جديدة ت�ضمح 

باإنزال وحدات ع�ضكرية يف املناطق ال�ضاخنة، 

الوكالت العاملية 2008/10/26.

مارك  العقيد  ك�سف  الف�سائية:  نا�سا  • وكالة 
برون عن اإجتماعات بني وكالة نا�سا ووزارة 

الدفاع الأمريكية - البنتاغون لو�ضع خطط 

لبناء الن�سر ال�ساخن - الوكالت الدولية على 

الإنرتنت يف 2008/10/20.
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�شباط

اإعداد:

رميا �سليم �سومط

موؤمترات ومعار�س

2
0
0
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برعاية رئي�ض �جلمهورية �لعماد مي�سال �سليمان وبدعم من قيادة �جلي�ض و�ملديرية �لعامة لالأمن �لد�خلي، 

تنّظم موؤ�س�سة �ل�سرق �لأو�سط و�خلليج للتحليل �لع�سكري »Inegma« �ملتخ�س�سة بالدر��سات و�لتحاليل 

 »SMES« لأمنية وتنظيم �ملوؤمتر�ت و�ملعار�ض �لع�سكرية، معر�ض وموؤمتر »�لأمن يف �ل�سرق �لأو�سط�

 Biel �للذين ي�سكالن �حلدث �لأول من نوعه يف لبنان ومنطقة �سرق �ملتو�سط. يفتتح �ملعر�ض يف قاعة �ل�

يف بريوت يف �لع�سرين من ني�سان 2009 وي�ستمر ملدة ثالثة �أيام.

لبنان قاعدة مالئمة 

ل�سناعة �أمنية

عالية �لتقنية

بريوت ت�ضت�ضيف معر�ش الأمن يف ال�ضرق الأو�ضط

بريوت جتذب �ملوؤمتر�ت و�ملعار�ض

عربية  ���س��رك��ات  امل�ساركني  قائمة  تت�سمن 

واأجنبية. اأما املعرو�ضات فتندرج �ضمن اإطار الأمن 

الداخلي واحلدودي، واأمن املن�ضاآت احليوية والبنى 

التحتية، ومكافحة الإرهاب.

عن كيفية الإعداد للمعر�ش و�ضبب اختيار بريوت 

ريا�ش  ال�ضيد  املعر�ش  منظم  حتدث  له،  مكاناً 

قهوجي، موؤكداً اأن موقع لبنان ال�سرتاتيجي ودوره 

الأو�سط يجعالن منه  ال�سرق  الفريد يف  ال�سيا�سي 

واأ�ضاف،  وامل��وؤمت��رات.  للمعار�ش  مثالياً  مكاناً 

اإختربتها  التي  امل�ساعب  جميع  من  بالرغم  اأنه 

العا�ضمة اللبنانية، فقد بقيت نقطة جاذبة لن�ضاط 

تتمتع  ملا  �ضتى  باأنواعها  واملعار�ش  املوؤمترات 

ومرافق  حديث،  ومطار  �ضخمة،  فنادق  من  به 

خا�سة باملوؤمترات، وبنى حتتية حديثة لالإت�سالت 

واملوا�سالت، وخدمات مميزة لالأعمال.

كما اأ�سار اىل موقع بريوت اجلغرايف الذي ي�سل 

بني دول جمل�س التعاون اخلليجي و�سمال افريقيا 

واأوروبا، فيجعل من ال�ضهل امل�ضاركة يف معار�ضها 

وموؤمتراتها.

جتعل  هامة  نقطة  اىل  قهوجي  ال�سيد  وتطرق 

الأمن، وهي  من لبنان املحطة املنا�ضبة ملعر�ش 

الدعم الدويل له، موؤكداً اأنه منذ بداأ لبنان ا�ستعادة 

العماد  الرئي�س  اإنتخاب  اإث��ر  وا�ستقراره  عافيته 

مي�سال �سليمان رئي�ساً للجمهورية، حتّول الإهتمام 

اجلي�س  تعزيز  جتاه  وال��دويل  والإقليمي  املحلي 

واملعدات  بال�سالح  الأمنية  القوى  وباقي  اللبناين 

وتقوية قدراتهم الدفاعية.

�مل�ساركون

املعر�ش،  يف  امل�ضاركة  واملوؤ�ض�ضات  الدول  عن 

مفتوح  امل�ضاركة  باب  اأن  قهوجي  ال�ضيد  اأو�ضح 

عن  امل�ساركني  عدد  يقل  ال  متوقعاً  اجلميع  اأمام 

وبريطانيا،  اأم��ريك��ا،  بينها  من  دول��ة  الع�سرين 

اأن العدد مل  اإىل  وفرن�سا، وبولندا، والأردن، م�سرياً 

يكتمل بعد. واأ�ضاف اأنه �ضتتم دعوة وفود ر�ضمية 

املعر�ش  اأن  موؤكداً  واأجنبية،  عربية  دولة   25 من 

الدفاع  وزارت��ي  من  كامالً  دعماً  يلقيان  واملوؤمتر 

الدولية  الوفود  دعوة  �ستتوليان  اللتني  والداخلية 

والعربية امل�ساركة يف الفتتاح واحل�سور. كما اأ�سار 

اىل اأن جميع املعرو�ضات �ضتدعم من قبل اجلي�ش 

وخروجها  دخولها  عمليتي  �سيكفل  الذي  اللبناين 

من لبنان.

�لتعرف �ىل �جلديد يف �لتكنولوجيا

عّما ي�ضتفيده لبنان من هذا احلدث، اأو�ضح ال�ضيد 

اللبناين  للجي�ش  يتيح  اأولً  املعر�ش  اأن  قهوجي 

وباقي القوى الأمنية اللبنانية التعّرف اإىل اأحدث 

لها  ي�ضمح  كما  الع�ضكرية.  واملعدات  التكنولوجيا 

اىل  نظراً  الأ�سعار  باأن�سب  الأنظمة  اأف�سل  باختيار 

املحلية  ال�سركات  دور  يعّزز  اأي�ساً  وهو  املناف�سة، 

اللكرتونية  الربامج  جمال  يف  )العاملة  امل�ساركة 

اأو العتاد الع�سكري واملعدات الع�سكرية اخلفيفة(، 

حملية  م�ضرتكة  �ضركات  اإن�ضاء  اإم��ك��ان  ويتيح 

وخارجية.

واأ�سار يف هذا الإطار اىل اأن لبنان يعترب قاعدة 

مالئمة لبدء �سناعة اأمنية ذات تقنية عالية نظراً 

املمتلكة  وتلك  املتعّلمة  العاملة  اليد  توافر  اإىل 

ن�سبياً،  املنخف�سة  الأجور  اإىل  املتعّددة،  املهارات 

مما ي�ضمح للم�ضتثمرين يف داخل لبنان وخارجه 

امل�ضوؤولني  مع  التعاون  اآف��اق  ودرا�ضة  مبناق�ضة 

وامل�ضاركني يف املعر�ش، اإ�ضافة اإىل تبادل فر�ش 

تطوير الأعمال امل�سرتكة يف هذا البلد.

واأ�ضاف، اأن اللبنانيني يتمتعون مبهارات ت�ضويق 

وعالقات عامة مميزة، مما يخّولهم تطوير �سناعة 

اأمنية خفيفة يف املنطقة واإمنائها.

اأهمية  اأخرى حتدث ال�سيد قهوجي عن  من جهة 

يف  لبنان  دور  على  ال�ضوء  ت�ضليط  يف  املعر�ش 

مكافحة الإرهاب من ناحية، وعن دوره ال�سياحي من 

اأن زوار »�سمي�س« �ستتاح  اإىل  اأخرى م�سرياً  ناحية 

وا�ستغالل  الرائع  لبنان  التمتع مبناخ  فر�سة  لهم 

�ضي�ضمح  الذي  الأمر  انعقاده،  وقت  الربيع  ف�ضل 

لهم بالقيام بجولة �سياحية وزيارة الأماكن الأثرية 

قدمية  ح�سارة  متثل  التي  اللبنانية  والتاريخية 

تعود اإىل ثالثة اآلف عام قبل امليالد.

دعم وحت�سري�ت مكثفة

اأو�ضح  املعر�ش  نتائج  ح��ول  التوقعات  ع��ن 

الر�سمي الذي يحظى به  الدعم  ال�سيد قهوجي ان 

املعر�ش، والتح�ضريات املكثفة له، والإهتمام الذي 

تبديه ال�سفارات العربية والأجنبية، جميعها عوامل 

ودولياً،  عربياً  اإ�ستقطاباً  تثمر  واأن  بد  ل  اإيجابية 

وهو ما يعّزز الفر�س لإجناز �سفقات وتوقيع عقود، 

وبالتايل �ضمان جناح املعر�ش وجعله معر�ضاً دائماً 

يتكّرر كل عامني وفقاً ملا ر�سم له.

منظم �ملعر�ض �ل�سيد ريا�ض قهوجي
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ملاذ� �حل�سانة؟

والإ�ستقاللية  احلرية  النائب  اإع��ط��اء  اأج��ل  من 

مهامه  وممار�ضة  واأفكاره  اآرائ��ه  عن  التعبري  يف 

الد�ستور  من  و40   39 املادتان  ن�ست  النيابية، 

املادة  فن�ست  النيابية.  احل�سانة  على  اللبناين 

39 على اأنه »ل يجوز اإقامة دعوى جزائية على اأي 

ع�ضو من اأع�ضاء املجل�ش ب�ضبب الآراء والأفكار التي 

على   40 املادة  ن�ست  كما  نيابته«.  مدة  يبديها 

اإجراءات  اإتخاذ  الإنعقاد  دور  اأثناء  »ل جتوز يف  اأنه 

اأو  املجل�ش،  اأع�ضاء  من  ع�ضو  اأي  حق  يف  جزائية 

اإلقاء القب�س عليه اإذا اقرتف جرماً جزائياً، اإل باإذن 

)اجلرم  باجلرمية  التلّب�س  حالة  خال  ما  املجل�س 

امل�سهود(«.

حيث  النيابية،  احل�سانة  مهد  بريطانيا  وتعترب 

حرية  ع�سر  ال�سابع  القرن  نهاية  يف  تكّر�ست 

اخلطاب  حرية  امتياز  مبوجب  للنائب  التعبري 

احل�سانة  كما ظهرت   .)Freedom of Speech(
لإعالن  الأوىل  ال�ساعات  منذ  فرن�سا  يف  النيابية 

الثورة الفرن�سية العام 1789، ومّت اإقرار مبداأ عدم 

الفرن�سية  الوطنية  النائب يف اجلمعية  م�سوؤولية 

الدميوقراطية  الأنظمة  انت�سار  العام 1790. ومع 

لت�ضبح  النيابية  احل�ضانة  انت�ضرت  العامل،  يف 

واإن  الأنظمة،  لهذه  اجلوهرية  املبادئ  اأه��م  من 

واأخرى من حيث نطاقها  دولة  كانت تختلف بني 

ودرجتها.

تعريف �حل�سانة �لنيابية

جمموع  باأنها  النيابية  احل�سانة  تعريف  ميكن 

نظاماً  للنواب  توؤمن  التي  الد�ستورية  الأحكام 

قانونياً يختلف عن النظام القانوين العادي الذي 

النا�ش يف ما خ�ش عالقاتهم،  يطّبق على عامة 

بهدف احلفاظ على حريتهم وا�ستقالليتهم.

هو  احل�سانة  هذه  النائب  اإعطاء  من  فالهدف 

تاأمني ال�سمانات الالزمة حلمايته يف اأداء مهمته 

التمثيلية بكل حرية وا�ستقالل. وهي تبدو للوهلة 

الأوىل، متعار�ضة مع مبداأ امل�ضاواة اأمام القانون، 

ولكن �ضرعان ما يت�ضح اأن الهدف منها هو حماية 

يف  )ال��ن��ائ��ب(  ممثلها  حماية  خ��الل  م��ن  الأم���ة 

ممار�سة مهامه التي كفلها له الد�ستور.

�أنو�ع �حل�سانة �لنيابية

ميكن التمييز بني نوعني من احل�سانة النيابية: 

احل�سانة ال�ساملة اأو الالم�سوؤولية النيابية، واحلرمة 

اإعداد: نادر عبد �لعزيز �سايف

دكتوراه دولة يف احلقوق 

حمام بالإ�ستئناف

�شباط

2
0
0

ممثالً 9 �للبناين،  �لد�ستور  من   27 للمادة  وفقاً  �لنائب،  يعترب 

لالأمة جمعاء، ول يجوز �أن ُتربط وكالته بقيد �أو �سرط من قبل 

�لرغم  �للبناين بكامله على  �ل�سعب  منتخبيه. فالنائب ميّثل 

يف  مو�طنني  من  و�نتخابه  معينة،  طائفة  �ىل  �إنتمائه  من 

نظرية  تبّنى  �للبناين  فالد�ستور  حمّددة.  �إنتخابية  د�ئرة 

�لوكالة �لتمثيلية �لتي ترتكز على مبد�أ �سيادة �لأمة، ر�ف�ساً 

نظرية �لوكالة �لإلز�مية �لتي تقّيد �إر�دة �لنائب باإر�دة ناخبيه 

�لذين ي�ستطيعون فر�ض قيود و�سروط على وكالته وعزله �إذ� 

خالف �إر�دتهم.

ممار�سة  يف  �لتامة  �حلرية  �للبناين  �لد�ستور  يف  وللنائب 

على  �لعامة  �مل�سلحة  �عتبار�ت  وتغليب  �لنيابية  وظيفته 

�سعف  وب�سبب  لبنان،  يف  عملياً  �أما  �ل�سخ�سية.  �مل�سلحة 

منطقته  �سوؤون  على  يرّكز  �لنائب  ف��اإن  �حلزبي،  �لتمثيل 

�لإنتخابية وم�سالح ناخبيه، ولو كان ذلك على ح�ساب �مل�سلحة 

العامة.

احل�صانة

النيابية
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ال�سخ�سية.

�لالم�سوؤولية  �أو  �ل�ساملة  �حل�سانة   •
النيابية:

وليته  ط���وال  للنائب  مطلقة  ح�سانة  ه��ي 

التمثيلية، متنع مالحقته ب�سبب اأعماله النيابية 

واأقواله  وت�سريحاته  والرقابية،  والت�سريعية 

مبهامه  املرتبطة  واآرائ���ه  اأف��ك��اره  عن  والتعبري 

النيابية وما يتعّلق بها.

اللبناين »ل  الد�ستور  املادة 39 من  اىل  و�سنداً 

جتوز اإقامة دعوى جزائية على اأي ع�سو من اأع�ساء 

مدة  يبديها  التي  والأفكار  الآراء  ب�ضبب  املجل�ش 

نيابته«، اأي ل جتوز مالحقة النائب جزائياً ب�سبب 

ما يبديه من اأفكار واآراء واأقوال، �ضواء اأكانت كتابية 

و�سواء  النيابية،  وليته  مدة  ط��وال  �سفهية،  اأم 

اأكانت داخل الربملان اأم خارجه، حتى ولو ت�سّمنت 

�سباً اأو قدحاً اأو ذماً اأو اإهانة، وحتى ولو �سّكلت هذه 

الأفعال جرمية يعاقب عليها قانون العقوبات.

والأفكار  الآراء  ب�ضبب  ال�ضاملة  احل�ضانة  وه��ذه 

التي يبديها النائب مدة نيابته، يجب اأن تت�سل 

عن  كنائب  مهامه  بتاأدية  ووثيقاً  وا�ضحاً  اإت�ضالً 

الأمة، واأن يبدو مبثابة الأب ال�ضالح ال�ضاهر بدقة 

بكرامة  عالقة  له  ما  وكل  املواطنني  حريات  على 

على  املرتكزة  اأخالقهم  على  واملحافظة  عي�سهم 

مبثابة  فيكون  العليا،  واملثل  الأخالقية  املبادئ 

ذلك  يعني  اأن  دون  من  ل�سعبه،  املثايل  املعلم 

تّت�سم  وم�سينة  نابية  بكلمات  بالتلّفظ  حقه 

باخل�ضة واحلقارة بحق اأ�ضخا�ش معينني. فال يجوز 

للنائب التلّفظ بعبارات توؤلف جرائم القدح والذم 

والتحقري املعاقب عليها يف املادة 584 من قانون 

العقوبات، لتحقيق م�ضالح �ضخ�ضية ل عالقة لها 

مبمار�سة مهامه النيابية، واإل يزول مربر احلماية 

الد�ستورية اإ�ستناداً اىل مبداأ تنزيه امل�سرتع من 

حماية الأحقاد والكراهية واإلغاء جرائم الذم والقدح 

والتحقري يف ما خ�س اأع�ساء جمل�س النواب.

التي  والأفكار  الآراء  عن  النائب  ح�ضانة  ومتتد 

وليته  انتهاء  بعد  لتحميه  نيابته  مدة  يبديها 

النيابية، فال يجوز التقّدم �ضده بدعوى جزائية عن 

عنها  عرّب  التي  والت�ضريحات  والأفكار  الآراء  تلك 

خالل مدة نيابته.

النائب تاأديبياً  اأن ما تقدم ل مينع م�ساءلة  اإل 

اأمام جمل�س النواب عندما يتعدى حدوده امل�سروعة 

من  بها،  يتحّلى  اأن  يجب  التي  املبادئ  وينتهك 

اأن ت�سل هذه امل�ساءلة اىل مالحقته جزائياً.  دون 

وح�ضانة النائب ب�ضبب الآراء والأفكار التي يبديها 

الد�ستور  من   39 امل��ادة  اىل  �سنداً  نيابته  مدة 

الآراء  جميع  ت�ضمل  ول  مطلقة،  لي�ضت  اللبناين، 

والأفكار التي يبديها مدة نيابته، بل تنح�ضر بالآراء 

بعمله  مت�سلة  وتكون  عنه  ت�سدر  التي  والأفكار 

الوطنية  وامل�ضالح  باملوا�ضيع  ومتعلقة  النيابي 

النيابية  وليته  بحكم  مبعاجلتها  املكّلف  العامة، 

وبدون جتاوز، واإل ملا كان هناك من حاجة اىل و�ضع 

املادة 40 من الد�ستور التي جتيز مالحقة النائب 

جزائياً عند اقرتافه جرمية يعاقب عليها القانون.

ولكن هذا ل يعني منع املت�ضرر من حق اإقامة 

دعوى مدنية ملطالبة النائب بالتعوي�ش، بل يحق 

لكل مت�ضرر من اأعماله وت�ضريحاته اأن يتقّدم �ضده 

بدعوى مدنية اإ�ستناداً اىل م�سوؤوليته املدنية عن 

 122 املواد  اىل  �ضنداً  باملت�ضرر  الالحقة  الأ�ضرار 

فقد  والعقود.  املوجبات  قانون  من  و124  و123 

»كل  اأن  على  وعقود  موجبات   122 املادة  ن�ست 

عمل من اأحد النا�ش ينجم عنه �ضرر غري م�ضروع 

على  مميزاً  كان  اإذا  فاعله  يجرب  الغري،  مب�سلحة 

التعوي�س«. كما ن�ست املادة 123 موجبات وعقود 

على اأنه »ُي�ساأل املرء عن ال�سرر الناجم عن اإهماله 

النا�سئ عن  ال�سرر  ُي�ساأل عن  كما  اأو عدم تب�سره 

فعل يرتكبه«، وكذلك ن�ست املادة 124 موجبات 

وعقود على اأنه »ُيلزم بالتعوي�س من ي�سر الغري 

بتجاوزه، يف اأثناء اإ�ستعمال حقه حدود ح�سن النية 

اأو الغر�ش الذي من اأجله ُمنح هذا احلق«.

وبناًء عليه، اإذا تعر�ش النائب لكرامة اأحد النا�ش 

اأو  الإهانة  اأو  ال�ضب  اأو  و�ضمعته و�ضرفه، بالتجريح 

الإتهام غري امل�سروع، جاز للمت�سرر التقّدم بدعوى 

العطل  عن  بالتعوي�ش  ومطالبته  �ضده  مدنية 

وب�ضمعته  وب�ضرفه  به  الالحق  املعنوي  وال�ضرر 

وبكرامته، اإذ يعتد بال�سرر الأدبي كما يعتد بال�سرر 

املادي �سنداً اىل املادة 124 من قانون املوجبات 

والعقود.

�ل�سخ�سية: • �حلرمة 
مالحقة  منع  اىل  تهدف  ن�سبية  ح�سانة  هي 

النائب جزائياً يف اأثناء دور اإنعقاد جمل�س النواب 

اإذا اإقرتف جرماً جزائياً، من دون اأن ت�سفي الطابع 

اإرتكبها. وهي تهدف  ال�سرعي على الأفعال التي 

اىل احليلولة دون اإعاقة النائب عن القيام مبهامه 

النيابية عرب اإختالق اإتهامات كيدية ملفقة لأ�سباب 

�سيا�سية، بهدف حرمانه من ح�سور جل�سات جمل�س 

النواب وممار�سة دوره الت�سريعي والرقابي.

قيداً  ت�سّكل  قا�سرة،  ح�سانة  احل�سانة هي  وهذه 

عن  النائب  مبالحقة  العامة  النيابة  حرية  على 

التي يقرتفها، فال ميكن حتريك  اجلزائية  اجلرائم 

الدعوى العامة �ضد النائب يف هذه اجلرائم اإل بعد 

احل�سول على اإذن جمل�س النواب بذلك، ما عدا حالة 

اجلرم امل�سهود. فهذه احل�سانة هي حم�س اإجرائية، 

الإعفاء  اأو  اجلرمي  الفعل  تربير  �ساأنها  من  لي�س 

من العقاب، اإمنا يقت�سر مفعولها على الإجراءات 

اإل بعد احل�ضول  النائب  اإتخاذها �ضد  التي ل يجوز 

تختلف  وهي  النواب مبالحقته.  اإذن جمل�س  على 

اإختالفاً كلياً عن احل�سانة ال�ساملة التي متنع اإقامة 

والأفكار  الآراء  النائب ب�ضبب  اجلزائية �ضد  الدعوى 

التي يبديها مدة نيابته، �سنداً اىل املادة 39 من 

الد�ستور. 

وقد ن�ست املادة 40 من الد�ستور اللبناين على 

اإجراءات  اإتخاذ  الإنعقاد  دور  اأثناء  يجوز يف  »ل  اأنه 

جزائية يف حق اأي ع�ضو من اأع�ضاء املجل�ش اأو اإلقاء 

القب�س عليه اإذا اقرتف جرماً جزائياً اإل باإذن املجل�س 

ما خال حالة التلب�س باجلرمية )اجلرم امل�سهود(«. 

كما ن�ست املادة 90 من النظام الداخلي ملجل�س 

على   )2003/10/21 بتاريخ  )ال�سادر  النواب 

اإنعقاد املجل�س، مالحقة  اأنه »ل جتوز خالل دورات 

النائب جزائياً اأو اإتخاذ اإجراءات جزائية بحقه اأو اإلقاء 

خال  ما  املجل�س  باإذن  اإل  توقيفه  اأو  عليه  القب�س 

حالة التلب�س باجلرمية )اجلرم امل�سهود(«.

ثالث  بني  مّيزت  قد  امل��واد  ه��ذه  تكون  بذلك 

حالت، وهي: وجود املجل�س يف دور الإنعقاد، وجود 

املجل�س خارج دور الإنعقاد، اجلرم امل�سهود.

�لإنعقاد: دور  يف  �لنو�ب  جمل�ض  • وجود 
عليه  يعاقب  جزائياً  جرماً  النائب  اإق��رتف  اإذا 

ل  اإنعقاد،  دور  يف  النواب  جمل�س  وكان  القانون، 

اأو  النائب  بحق  جزائية  اإج��راءات  اأية  اإتخاذ  يجوز 

اإلقاء القب�س عليه، اإل باإذن املجل�س. وقد نّظمت 

املادة 91 وما يليها من النظام الداخلي ملجل�س 
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النواب كيفية طلب الإذن باملالحقة، فن�ست على 

اأنه يقّدم وزير العدل طلب الإذن باملالحقة، مرفقاً 

التمييز،  حمكمة  لدى  العام  النائب  من  مبذكرة 

وعلى  ارتكابه،  وزم��ان  اجلرم  نوع  على  ت�ستمل 

اإج��راءات  اإتخاذ  ت�ستلزم  التي  الأدل��ة  عن  خال�سة 

عاجلة.

املجل�س  رئي�س  اىل  احل�سانة  رفع  طلب  يقدم 

الإدارة  وجلنة  املجل�س  مكتب  هيئة  يدعو  ال��ذي 

والعدل اىل جل�سة م�سرتكة لدر�س الطلب، وعلى 

هذه الهيئة تقدمي تربير ب�ساأنه يف مهلة اأق�ساها 

ملجل�س  الداخلي  النظام  من  )م92  اأ�سبوعان 

النواب(. واإذا مل تقّدم الهيئة امل�سرتكة تقريرها 

يف هذه املهلة، يجب على رئا�سة املجل�س اإعطاء 

يعقدها،  جل�سة  اأول  يف  للمجل�س  بذلك  علم 

مهلة  امل�ضرتكة  الهيئة  منح  يقرر  اأن  وللمجل�ش 

اأو و�ضع يده على  اإ�ضافية بالقدر الذي يراه كافياً 

النظام  من  )م93  مبا�سرة  به  والبت  الطلب 

يف  البحث  املجل�س  يبا�سر  وعندما  الداخلي(. 

املناق�سة  ا�ستمرار  يجب  احل�سانة  رف��ع  طلب 

النظام  من  )م94  باملو�ضوع  نهائياً  البت  حتى 

الداخلي(.

ويكون لالإذن باملالحقة مفعول ح�سري، ول ي�سري 

احل�سانة  رفع  طلب  يف  املعني  الفعل  على  اإل 

رفع  ق��رار  ويتخذ  الداخلي(.  النظام  من  )م95 

اأ�سوات  بغالبية  اأي  الن�سبية،  بالأكرثية  احل�سانة 

حت�ضره  ال��ذي  الإجتماع  يف  احلا�ضرين  الأع�ضاء 

اأكرثية اأع�ساء جمل�س النواب �سنداً اىل املادة 96 

من النظام الداخلي ملجل�س النواب معطوفة على 

املادة 34 من الد�ستور.

وللهيئة امل�سرتكة )هيئة مكتب املجل�س وجلنة 

ومناق�سة  در�س  عند  وللمجل�س،  والعدل(  الإدارة 

من  والتاأكد  املالحقة  جدية  تقدير  احل�سانة  رفع 

وال�سيا�سية  احلزبية  الغايات  عن  بعيد  الطلب  اأن 

عمله  ممار�سة  من  النائب  حرمان  ي�ستهدف  ول 

النيابي )م98 من النظام الداخلي(.

دور  خ��ارج  �ل��ن��و�ب  جمل�ض  وج��ود   •
�لإنعقاد:

اإقرتف  اإذا  الد�ستور،  من   40 امل��ادة  اىل  �سنداً 

خارج  جزائياً  مالحقته  جتوز  جزائياً،  جرماً  النائب 

عليه  القب�س  واإلقاء  النواب،  جمل�س  اإنعقاد  دور 

فرن�سا،  يف  احلال  عليه  هي  ملا  خالفاً  وتوقيفه، 

الفرن�سي  الد�ستور  من   26 املادة  ت�ضرتط  حيث 

النواب  احل�سول على ترخي�س من مكتب جمل�س 

اإ�ستقر  لبنان  التعامل يف  اأن  اإل  ملالحقته جزائياً. 

النائب جزائياً، حتى خارج دور  على عدم مالحقة 

اإذن  على  احل�سول  بعد  اإل  النواب  جمل�س  اإنعقاد 

املجل�س.

�مل�سهود: �جلرم  • حالة 
املحاكمات  اأ�سول  قانون  من   9 امل��ادة  عّرفت 

اجلزائية اجلرم امل�سهود، مبا يلي:

اجلرمية  وقوعها،  عند  ت�ساهد  التي  اجلرمية   -

فور  اأو  اأث��ن��اء  يف  فاعلها  على  يقب�س  ال��ت��ي 

امل�ضتبه  فيها  يالحق  التي  اجلرمية  ارتكابها، 

يتم  التي  اجلرمية  النا�س،  �سراخ  على  بناًء  فيه 

اكت�سافها فور الإنتهاء من ارتكابها يف وقت تدل 

التي ي�ضبط  اجلرمية  وا�ضح،  ب�ضكل  اآثارها عليها 

فيها مع �سخ�س اأ�سياء اأو اأ�سلحة اأو اأوراق ي�ستدل 

منها على اأنه مرتكبها، وذلك خالل 24 �ساعة من 

القانون املذكور يف املادة 30  وقوعها. كما ن�س 

امل�سهودة  اجلرمية  منزلة  تنزل  حالة  على  منه 

�ساحبه  فيطلب  بيت  داخل  تقع  التي  تلك  وهي 

تاريخ  من  �ساعة   24 مهلة  يف  �ساغليه  اأح��د  اأو 

اكت�ضافها، من النيابة العامة التحقيق فيها، �ضواء 

اأكانت جناية اأو جنحة. 

ففي حالة اجلرم امل�سهود ت�سقط حرمة النائب 

ال�سخ�سية، ول يبقى لها اأي مربر، اإذ جتوز مالحقته 

جمل�س  اأك��ان  �سواء  عليه،  القب�س  واإلقاء  جزائياً 

النواب يف حالة اإنعقاد اأو خارج دور الإنعقاد، وفقاً 

 90 واملادة  الد�ستور  املادة 40 من  ن�س  ل�سراحة 

وبالتايل  النواب.  ملجل�س  الداخلي  النظام  من 

جتوز مالحقة النائب جزائياً واتخاذ اإجراءات جزائية 

اأو  اأثناء  يف  وتوقيفه  عليه  القب�س  واإلقاء  بحقه 

على  احل�سول  دون  املجل�س من  اإنعقاد  دور  خارج 

اإذن املجل�س.

واإذا لوحق النائب باجلرم امل�ضهود اأو خارج دورة 

الإنعقاد اأو قبل اإنتخابه نائباً، ت�ستمر املالحقة يف 

دورات الإنعقاد الالحقة، من دون احلاجة اىل طلب 

يحيط  اأن  العدل  وزير  على  ولكن  املجل�س،  اإذن 

يعقدها.  جل�سة  اأول  يف  بالأمر  علماً  املجل�س 

وللمجل�ش احلق باأن يقرر عند الإقت�ضاء بناًء على 

بحق  املالحقة  وق��ف  امل�ضرتكة،  الهيئة  تقرير 

النائب واإخالء �سبيله موؤقتاً يف اأثناء الدورة اإذا كان 

موقوفاً، وذلك اىل ما بعد دور الإنعقاد )م97 من 

النظام الداخلي ملجل�س النواب(.

تعّلق �حل�سانة �لنيابية بالنظام �لعام

اإعطاء  تفر�ش  التي  هي  العامة  امل�ضلحة  اإن 

تتعّلق  فهي  لذلك  النيابية،  احل�ضانة  النائب 

النظام  املادة 89 من  ن�ست  وقد  العام.  بالنظام 

احل�سانة  »مبداأ  اأن  على  النواب  ملجل�س  الداخلي 

ي�ضتطيع  فال  العام«.  بالإنتظام  متعّلق  النيابية 

النائب اأن يتنازل عن ح�ضانته لأنها لي�ضت �ضمانة 

اأو تاأميناً حلقوقه ال�سخ�سية، بل حماية للم�سلحة 

عن  وكيالً  ب�سفته  النائب  ميّثلها  التي  العامة 

الإرادة ال�سعبية.

رفع  قبول  اىل  يبادر  اأن  للنائب  يجوز  اإمن��ا 

اأمام  احل�ضانة عنه يف مو�ضوع معني لكي ميثل 

الق�ساء بعد موافقة جمل�س النواب على مبادرته 

على  النائب  موافقة  اإن  اأي  عنه؛  احل�سانة  برفع 

رفع احل�سانة عنه ل تكفي يف احلالت التي يوجب 

النواب  جمل�س  اإذن  على  احل�سول  الد�ستور  فيها 

للمالحقة اجلزائية.
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حماور وتو�سيات

وعلى مدى يومني موا�ضيع هامة  املوؤمتر  بحث 

اأ�سا�سية متحورت حول: اإدارة الطلب على املياه لنحو 

ال�سرقية  اجلنوبية  ال�سفة  يف  ن�سمة  مليون   500

للبحر الأبي�س املتو�سط، على الرغم من ندرة املياه، 

كيفية مواجهة النحبا�س احلراري، اإن�ساء اإدارة جمدية 

للمياة، دور اجلامعات يف التثقيف حول اهمية املياه 

وكيفية تر�سيد ا�ستعمالها، كيفية م�ساركة القطاع 

الدولية  املياه  املياه،  موؤ�س�سات  اإدارة  يف  اخلا�س 

املائية  الحوا�ش  يف  واملن�ضف  العادل  والتقا�ضم 

الدولية، وفقاً لقانون تقا�ضم املياه الذي و�ضع العام 

وو�ضع  القائمة،  املياه  م�ضاريع  ومناق�ضة   1997

ا�سرتاتيجية جديدة للمياه يف البحر املتو�سط.

وقد �سدرت عن املوؤمتر تو�سيات اأبرزها:

وتوزيعها  للمياه  امل�ستدامة  الإدارة  • اعتبار 
الدوليني وحتقيق العدالة  يف ا�ضا�ش ال�ضلم والأمن 

ال�سحة  على  واحل��ف��اظ  الإن�����س��ان،  حقوق  واح���رتام 

لل�سراعات  اجلذرية  الأ�سباب  على  والق�ساء  العامة، 

اىل  النظر  وينبغي  الإجتماعي.  والإ�ستبعاد  والفقر 

عامالً  باعتبارها  بها  املتعلقة  امل�ساكل  وحل  املياه 

وو�سيلة لتعزيز التعاون بني البلدان.

املياه  ادارة  حت�سني  ي�سمل  اأن  ينبغي   •
وهيئات  املنا�سبة  والتنظيمية  القانونية  الدوات 

واملوؤهلة،  الفعالة  املوؤ�س�سية  والإدارة  الإن��ق��اذ 

والتوازن بني التخطيط املركزي والالمركزي والدارة 

التنفيذية وتطوير الإدارة املتكاملة للموارد املائية.

والن�ضاطات  ال�ضاحلية  املناطق  تزايد  • فاقم 
والبنى  امل��ي��اه  م���وارد  على  ال�ضغوط  ال�ضياحية 

الت�ضدي  وينبغي  ال�ضاحلية.  املناطق  يف  التحتية 

بني  التعاون  تعزيز  زي��ادة  طريق  عن  للم�ضكلة 

والإدارة  املائية  للموارد  املتكاملة  الإدارة  �سيا�سات 

املتكاملة للمناطق ال�ضاحلية.

كبرياً  اإ�ضافياً  �ضغطاً  املناخ  تغري  يظهر   •
م�سكلة  تفاقم  على  ي�ساعد  وه��و  املنطقة.  يف 

اجل��ف��اف ون���درة امل��ي��اه م��ا يتطلب امل��زي��د من 

التخفيف  ل��ت��داب��ري  ال��ع��اج��ل  والتنفيد  التطوير 

والتكيف وتطبيق املبادئ الوقائية.

الأهمية  متزايد  مورد  هي  اجلوفية  املياه  • ان 
خا�ضة،   حماية  يتطلب  املنطقة  يف  و�ضعيف 

ف�سالً عن الأدوات املنا�سبة للر�سد والإدارة.

نهج  هو  املياه  على  الطلب  اإدارة  ان   •
املتو�ضط  الأبي�ش  البحر  ملنطقة  و�ضروري  �ضحيح 

كفاءة  تدابري  على  قائمة  حلول  اإي��ج��اد  وينبغي 

ا�ستخدام املياه.

املياه  قطاع  يف  ال�ستثمار  اىل  احلاجة  • ان 
كبرية.  املتو�سط  الأب��ي�����س  البحر  منطقة  يف 

عن  ف�سالً  ال��وط��ن��ي��ة،  امل����وارد  اىل  ح��اج��ة  ه��ن��اك 

يثبت  ما  الأط���راف،  واملتعدد  الثنائي  التمويل 

�ضرورة الت�ضامن بني ال�ضمال واجلنوب يف املنطقة. 

اإن املياه هي �سلعة عامة واحل�سول على احلد الأدنى 

ارتباطاً  يرتبط  الإن�ضان  حقوق  من  حق  هو  منها 

وثيقاً بكرامته.

الإيكولوجية  النظم  عمل  �سالمة  حماية  • ان 
جيدة  نوعية  لتحقيق  اأ�ضا�ضي  �ضرط  هو  الطبيعية 

من  يلزم  ما  وتعزيز  �ضمان  وكذلك  امل��ي��اه،  من 

اخلدمات  فيها  التي تقدمها، مبا  واخلدمات  ال�سلع 

البيئية وغنى التنوع البيولوجي.

اجلوانب  جميع  يف  البحث  دعم  ينبغي   •
لتحقيق  ���ض��روري��ة  كو�ضيلة  ب��امل��ي��اه  املتعلقة 

الأخرى  وال�ضغوط  املناخ  تغيري  ومعاجلة  التنمية 

الأنظف  الإن��ت��اج  تعزيز  ال�سروري  من  النا�سئة. 

من خالل ال�ستثمار يف البحوث التطبيقية والتنمية 

تاأهيل  لإع���ادة  الكامل  وال�ستخدام  التكنولوجية 

املنا�سب  والتدريب  التقليدية  والتقنيات  املعارف 

وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا املنا�سبة.

لإدارة  الدولية  الإتفاقات  ت�سجيع  ينبغي   •
املائية  الطبقات  فيها  مبا  العابرة  املياه  هيئات 

الدولية  التفاقيات  اق��رار  يتعني  كما  ال�سخرية، 

الدولية  املائية  املجاري  اتفاقية  ال�سلة )مثل  ذات 

توفر  لأنها  املعاهدات  من  وغريها  املتحدة(  لالأمم 

اإطاراً مفيداً ل� »ديبلوما�سية املياه«.

معاجلة م�سكالت �مل�سادر �لطبيعية باأ�سلوب متطّور

ب��ريوت« يف  للمياه  ال��ث��اين  »الأ���س��ب��وع 

�إفتتح وزير �لطاقة و�ملياه �آلن طابوريان 

ممثالً رئي�ض �جلمهورية �لعماد مي�سال 

�سليمان �أعمال »�لأ�سبوع �لثاين للمياه 

يف بريوت« يف فندق »مرتوبوليتان«، 

مب�ساركة دولية لنحو �أربعني مدير�ً 

وخبري�ً للمياه يف منطقة �لبحر �لأبي�ض 

�ملتو�سط وخرب�ئها.

ح�سر حفل �لإفتتاح رئي�ض �للجنة 

�لنيابية لالأ�سغال و�لطاقة �لنائب حممد 

قباين، و�لنو�ب: �إدغار معلوف، وبيار 

دكا�ض وعبد �للطيف �لزين، وممثل 

�لعماد قائد �جلي�ض �لعقيد �ملهند�ض 

ف�سل �هلل حرب وممثلو �لقياد�ت �لأمنية، 

و�لقائم بالأعمال يف �ل�سفارة �ل�سورية 

�سوقي �سماط، و�ل�سفري �لإ�سباين ميغال 

بنزو برييا، و�لوزير �ل�سابق �سليمان 

طر�بل�سي، ورئي�ض جمل�ض �لإمناء و�لإعمار 

نبيل �جل�سر.

ودعا �ملدير �لعام للمو�رد �ملائية 

و�لكهربائية �لدكتور فادي قمري يف 

�جلل�سة �لإفتتاحية، دول منطقة �لبحر 

�ملتو�سط �ىل �يجاد �حللول �لناجعة 

مل�سكالت �مل�سادر �لطبيعية �لهامة جد�ً 

باأ�سلوب متطور وح�ساري، طارحاً بع�ض 

�لأ�سئلة حول تاأمني �إد�رة جيدة للمياه 

على �ل�سعيدين �لإقليمي و�ملحلي يف 

حميط حو�ض �لبحر �لأبي�ض �ملتو�سط، 

وكيفية حتديد نتائج �لتغيري�ت يف 

�لدول و�ملنطقة،

وكيفية تاأمني �لأمو�ل �لالزمة.
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يف �إطار برنامج »�لرت�ث �لأورو - متو�سطي«، �إ�ست�ساف 

�ملتحف �لوطني معر�ساً ي�سهد على ثر�ء �لتبادلت بني 

�سفتي �ملتو�سط. و�ملعر�ض و�حد من ثالث ركائز قام عليها 

م�سروع »قنطرة« �لذي جمع جهود معنيني من عدة بلد�ن 

متو�سطية.

»قنطرة« 

قاعدة 

معلومات 

للرت�ث 

و�ملخزون 

�حل�ساري 

وتاأ�سي�ش 

هوية 

متو�سطية
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تعريف

»قنطرة، تراث متو�سطي: تقاطع ال�سرق 

والغرب« عنوان م�سروع تراثي جمع ت�سعة 

الأبي�ش  البحر  �ضفتي  على  تقوم  بلدان 

ح�ساري  خم��زون  بينها  وي��رب��ط  املتو�سط 

وتاريخي م�سرتك.

برنامج  اإط���ار  يف  امل�سروع  ه��ذا  ي��ن��درج 

 Euromed( متو�سطي«   - الأورو  »ال���رتاث 

Heritage( التابع للمفو�ضية الأوروبية، حيث 
اأعوام �ضّم  اأربعة  جرى عمل م�ضرتك على مدى 

اجلزائر  من  كل  يف  وال���رتاث  الآث���ار  مديريات 

اىل  اإ�ضافة  ولبنان،  والأردن  واملغرب  وتون�ش 

موؤ�س�سة »الليغادو اأندل�سي« يف ا�سبانيا و»متحف 

الهند�سة  وق�سم  القاهرة  يف  الإ�سالمي«  الفن 

املعمارية يف جامعة دم�ضق.

اإدارة  توىل  باري�س  يف  العربي«  العامل  »معهد 

قاعدة  اإجن���از  ت�ضّمن  ال��ذي  امل�ضروع  وتن�ضيق 

واملخزون  الرتاث  اللغات حت�سي  متعددة  معلومات 

احل�ضاري على �ضفتي املتو�ضط ال�ضمالية واجلنوبية، 

امل�سرتكة  والقوا�سم  العوامل  على  ال�سوء  وت�سّلط 

يف  متجّذرة  �سعوب  ب��ني  التقريب  على  ال��ق��ادرة 

املتقا�سم يف هذا  املادي  الرتاث  خ�سو�سياتها، وتربز 

اجلزء من العامل، وت�سجع على املحافظة عليه وت�سهيل 

تعريفه لدى ال�سكان املحليني ويف باقي اأنحاء العامل.

وتتمحور قاعدة البيانات على �ضبعة موا�ضيع اأ�ضا�ضية 

احلياة،  فن  ال�سلطة،  التجارة،  املعرفة،  الدين،  هي: 

احلرب، الديبلوما�سية واملدنية.  

قاعدة �ملعلومات

توّفر »قاعدة املكعلومات« بيانات عن األف قطعة تتوزع 

بني اأثرية وحتف فنية وخمطوطات ور�سوم واأعمال معمارية 

الأبي�ش  البحر  حو�ش  وثقافات  ح�ضارات  خمتلف  م�ضدرها 

املتو�سط من الفرتة املمتدة بني ظهور الإ�سالم وحتى القرن 

التا�سع ع�سر. اختارت القطع جلنة علمية متخ�س�سة، وتن�سر 

قاعدة البيانات عرب ثالث و�سائط اإعالمية:

عمل  األ��ف  عن  معلومات  مركز  يحوي  اإنرتنت  موقع   -1

معماري ومواد تراثية موجهة اىل اجلمهور العام والإخت�سا�سيني 
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www.qantara-med.org :وعنوانه

2- اإقامة �ضبعة معار�ش يف الوقت ذاته 

يف كل من فرن�سا واإ�سبانيا واملغرب واجلزائر 

ثراء  على  ت�سهد  ولبنان،  والأردن  وتون�س 

التبادلت على �ضفتي املتو�ضط.

ثمرة  وهو  املنجز  العمل  يلخ�س  كتاب   -3

جهود 150 موؤلفاً وكاتباً حّرروا نحو األف ن�س، 

اإ�ضافة اىل جمموعة كبرية من ال�ضور واخلرائط. 

العربية  الأرب���ع:  باللغات  من�سور  والكتاب 

والفرن�سية والنكليزية والإ�سبانية.

�أهد�ف قنطرة

يف �سرح لهدف م�سروع »قنطرة«، قال رئي�س 

معهد العامل العربي دومنيك بودي�س يف مقدمة 

غالباً  كان  املتو�سط  اأن  من  الرغم  »على  الكتاب: 

ممزقاً يف تاريخه اإل اأنه مل يكن اأبداً حداً فا�سالً بل 

احل�سارات  من  العديد  ومكان  زمان  يف  و�سل  �سلة 

والثقافات... وبرف�سنا اعتبار الن�سقاقات الظاهرية 

مع  جميعاً  امل�سروع  �سركاء  �سعى  حمتوماً  ق��دراً 

املتو�سطية  هويتنا  تاأ�سي�س  اىل  الأوروب��ي  الحت��اد 

واإبراز قيمتها. فخالل القرون التي يتناولها امل�سروع 

الثالث املنزلة، قيم  ال�سماوية  الديانات  انت�سرت عرب 

وخ�سو�ساً  القدمية  الع�سور  م�ساهمات  دمج  عرفت 

دائماً  املتو�سط  عرف  ولقد  الأوىل.  الفل�سفية  اأ�س�سها 

زمن  يف  حتى  يتوقف  ومل  التنّوع،  هذا  من  الإغتناء 

املادية  الأ�سياء  وتقا�سم  املبادلت  ت�سجيع  عن  احلروب 

الروحية  القيم  وكذلك  والتوابل،  والذهب  الن�سيج  مثل 

واملعارف واخلربات والعلوم«.  

من جهته، اأو�ضح من�ضق امل�ضروع العام يانكي�ش كويكا�ش 

العامل  معهد  يف  واملعار�ش  باملجموعات  املكّلف  وهو 

العربي، اأن »الوثائق التي حللها م�ضروع »قنطرة« ت�ضعى 

اىل التعبري عن الظاهرة احل�سارية يف املتو�سط. وهكذا نرى 

كيف اأن اخلزف املذهب يف فالن�سيا ويف مانيزي�س اأحيا طرقاً 

يف العمل يف اإ�سبانيا القرن اخلام�س ع�سر قام باإعدادها قبل 

اأن م�سنع  وكيف  العبا�سي،  ال�سرق  فخاريون يف  قرون  �ستة 

حرير بيزنطي اأو اإ�سالمي اأمكن له اأن يوفر وينقل زخارفه اىل 

نحاتني يف فرن�سا الرومانية اأو كيف اأن كوباً زجاجياً من مورانو 



الإيطالية �سّمم و�سنع من اأجل م�سر يف 

املعرفة  انتقلت  وكيف  املماليك،  ع�سر 

اأّدت  والتاأثريات  التبادلت  من  نوع  واأي 

اىل اإثراء احلياة وات�ساعها«. 

�ملعر�ض يف لبنان

العامة  املديرية  نّظمت  لبنان،  يف 

من  ال�ضفلى  القاعة  يف  معر�ضاً  لالآثار 

متنوعة  جمموعة  فيه  عر�ضت  الوطني  املتحف 

توؤرخ  الأن��واع،  خمتلف  من  الأثرية  القطع  من 

للفرتة املمتدة من احلقبة الإ�سالمية حتى الع�سور 

اختارها  التي  ال�ضبعة  املوا�ضيع  ومتّثل  احلديثة، 

م�سروع »قنطرة«.

على  جولتنا  يف  رافقتنا  ملحم  روزي  املر�سدة 

و�ضعت  حيث  القاعة  تتو�ضط  التي  املعرو�ضات 

واجهات زجاجية لعر�ش القطع.

يف اإحدى الواجهات غليون مكّون من اإناء �سغري 

الغليون  من���وذج  ميّثل  وه��و  ق�سري،  ومقب�س 

ال�ضعبي يف املناطق العثمانية، ويعود اىل القرن 

التا�سع ع�سر، عرث عليه يف حفريات و�سط بريوت. 

القرن  يف  اكت�سفت  التي  التبغ  نبتة  جانبه  اىل 

ال�ساد�س ع�سر وانت�سرت ب�سرعة يف اأوروبا وال�سرق 

بوا�سطة  ال�ساحلية  املدن  اىل  ودخلت  الأو�سط 

الربتغاليني،  البحارة 

ويقال اإنها و�سلت اىل لبنان نحو العام 1625 خالل 

حكم الأمري فخر الدين املعني الثاين الكبري.

اإناء للم�ضاحيق والبهارات من الع�ضر اململوكي 

مع  قالدة  وقبالته  البط،  واأ�سكال  بالزهور  مزّين 

ل�ساحبه«.  واإقبال  دائم  »عّز  تقول:  عربية  كتابة 

يف  وج��دت  ومطلية  ذهب  من  م�سنوعة  القالدة 

البقاع وتعود اىل القرن الثالث ع�سر.

ون�ساأل عن فنجان قهوة من الفخار 

امل�����ط�����ل�����ي 

مطرة فخارية من �لقرن  �لثالث ع�سرلوحة من �لفخار �ملطلي من �لقرن �لثاين ع�سر

فنجان قهوة من �لفخار 
ومطحنة من �لقرن �لتا�سع ع�سر

�لثالث ع�سرفخار مطلي من �لقرن
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فنعرف اأنه يعود اىل القرن التا�سع ع�سر وجد يف 

حفريات بريوت وكان ينتج يف تركيا، وثمة كاأ�سان 

بوا�سطة  مزخرفتان  اأي�ساً،  املطلي  الفخار  من 

تقنية ال�سغرافياطو التي تق�سي بنق�س الزخرف 

بطالء  ذل��ك  بعد  يغطى  ال��ذي  الطالء  على  اأولً 

مزّجج اأ�سفر وتزاد عليه مل�سات من الدهان البني 

والأخ�سر اللون.

املطلي  الفخار  من  لوحة  وتلفت 

اىل  ت�����ع�����ود 

يف  وج��دت  ع�سر  والثالث  ع�سر  الثاين  القرنني 

�سور تظهر اأ�سداً ذا �سكل خرايف، وقد كرث متثيل 

الأ�سد يف الفن الإ�سالمي وكان ال�سعار الأكرث رواجاً 

مزخرفة  فخارية  مطرة  اىل  اإ�ضافة  الغرب،  يف 

من القرن الثالث ع�سر من �سور ت�سبه القارورات 

امل�سيحية العائدة اىل القرن ال�ساد�س، وقد اأعطيت 

من  ع�سرات  تتوزع  كما  احل���اج...  مطرة  اإ�سم 

احلرفية  ال�ضناعات  تطّور  كلها  تروي  املعرو�ضات 

واأ�ضاليبها وطرقها، وانتقالها من بلد اىل اآخر على 

كل  بطابع  وتاأثرها  املتو�ضط،  البحر  �ضفتي 

بالتايل  وتربز  منها،  واحد 

الرتاث املادي امل�سرتك الذي يجمع هذه 

البلدان.

اأجهزة  ثالثة  القاعة  يف  و�ضعت  كذلك 

الإلكرتوين  املوقع  تعر�ش  كومبيوتر 

مل�سروع »قنطرة«، و�سا�سات تلفزيونية 

موا�ضيع  تتناول  وثائقية  اأفالماً  تعر�ش 

املواقع  عن  و�سوراً  الأ�سا�سية  امل�سروع 

البلدان  املعمارية يف  والأ�سكال  الرتاثية 

امل�ساركة.

ت�سوير:

ر��سيل تابت

�إناء من �لفخار �ملطليمن �لع�سر �ململوكي

قالدة مع كتابة عربية من �لقرن 

�لثالث ع�سر

غاليني تبغ فخارية من �لقرن 

�لتا�سع ع�سر
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بحار�سي  �لأر���ض  ُت�سان   •

بحارثي  وتغتني  ح��دوده��ا، 

دون  م��ن  ح��دود  ف��ال  حقولها، 

دون  م��ن  ح��ق��ول  ول  ح��ر����س��ة، 

حرث.

يف  فر�ضية  لي�ش  وطني   •

التكوين  يف  اإ�ستعارة  اأو  التاريخ، 

م�ساحة  ولي�س  للرحيل،  وحمطة 

»بور�سة«  يف  التاأجري  اأو  للبيع 

التوطني.

بالإ�ستعارة  ياأتيان  ل  • �أمر�ن 

�ملعنوي  �حل�سور  و�لتقليد: 

و�لإبد�ع.

تتقّدم  املعنوية،  ال��روح   •

العدو،  مقاومة  يف  ال�سالح  على 

معنوية  روح  دون  من  ال�سالح  لأن 

حتميه، عبء على حامله.

ل���الإر�دة،  �إل��غ��اء  • �ل���رتّدد 

و�لنفاق  �إرتهان للغري،  ل  و�لتو�سّ

و�لإرت��ز�ق  �أ�سفل،  �ىل  »�سعود« 

جرم د�ئم.

الوجاهة:  ع��ن  الباحثون   •

اأ����س���ح���اب وج�����وه م�����س��ت��ع��ارة، 

اأ�ضحاب  امل��دي��ح:  عن  والباحثون 

األقاب مباعة.

�لنجوم  تكون  �أن  جميل   •

تكون  �أن  ل  لل�سهر،  ���س��ر�ج��اً 

�ساعات  يف  ل��الأح��الم  و���س��ادة 

العمل.

�لأف��ك��ار  تتلّون  �أن  وجميل 

تتلّون  �أن  ل  بالإبد�ع،  و�لكلمات 

بالإدعاء.

ا�ستقامة  يف  الكتابة  • جمال 

ال�����س��ط��ور، وج��م��ال ال�����س��ل��وك يف 

ا�ستقامة النفو�س.

هي  �لنف�سية،  �حل��رب   •

�خل���ط �خل��ل��ف��ي ل��ل��ع��دو، يف 

و�لأخ��ب��ار  �ل�سائعات  �إط����الق 

لتيئي�ض  �خلادعة،  و�لت�سريبات 

و�خ���رت�ق  �مل��ق��ات��ل��ة،  �لإر�دة 

بالنف�ض،  �لثقة  لكن  �سمودها... 

�مل�سوؤولة،  �ل�سجاعة  و�متالك 

�ملربجمة،  �لقتالية  و�خلطة 

على  �ل��رد  هي  وزماناً،  موقعاً 

�أور�قها،  �إ�سقاط  �حلرب، يف  تلك 

و�إف�سال �أهد�فها.

والتخطيط  امل�����س��وؤول��ي��ة   •

عمالً  لي�ست  واملتابعة،  والتنفيذ 

اآل��ي��اً ووظ��ي��ف��ي��اً، ب��ل ه��ي اإمي��ان 

بالق�سية واإئتمان على امل�سري.

�لق�سائد  كانت  ما  �إذ�   •

و�إن�سياباً  �لقو�يف،  يف  �إنتظاماً 

على  للحفاظ  �مل��ع��اين،  يف 

�لنا�ض  �إنتظام  ف��اإن  �أوز�ن��ه��ا، 

و�إن�سياب  �ل��ع��ام،  �لنظام  يف 

�لوجد�ن  �سحوة  يف  �سعورهم 

للحفاظ  �لركيزة  ه��و  �ل��و�ح��د 

و�لتاريخي  �ملعنوي  �لوزن  على 

و�حل�ساري لوطنهم.

الال�سيء:  يف  يت�ساوون  • ثالثة 

ومن  ال�����ض��راب،  يف  ي�ضبح  م��ن 

يبني  وم��ن  ب��امل��اء،  ال�سلة  مي��الأ 

ق�سوراً من الرمال.

لل�سطور،  ك�ساء  �لكلمات   •

و�لعطاء  للقلوب،  ك�ساء  و�ملحبة 

ك�ساء  و�ل�سدق  ل��الأي��ادي،  ك�ساء 

لالأل�سن، و�حلياء ك�ساء للنفو�ض.

ف�سيلة. باجلميل:  • العرفان 
والتنكر للمعروف: رذيلة.

والتكيف مع ال�سعاب: �سجاعة.

والهروب اىل الأمام: جبانة.
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�شباط

يكتبها:

حممد �سلمان

بطاقة ملونة

2
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�شباط

حتقيق:

�لعميد �أنطو�ن جنيم

جان دارك اأبي ياغي

ماري �حل�سري

�شياحة يف الوطن

2
0
0

9

تر�ثها فكر وحرير

ورجال عظام

ملاء �ل�سايف
ينبوع �

وجورة �لذهب

�إ�سم ر�سميا

ر�ضميا، اإ�ضم اآرامي �ضرياين موؤلف من كلمتني: 

»ري�س - ميا اأو مايو« ومعناهما »راأ�س املاء«. وقد 

ّميت بهذا الإ�سم لغزارة مياهها وكرثة ينابيعها. �سُ

اختلفت الآراء حول من كان اأول من اأطلق عليها 

اإ�سمها. فقد ورد على ل�سان اجلدود الأولني باأن اأول 

القادمني اليها العام 1545 ابراهيم حنا جّد العائلة 

اأطلق عليها هذا الإ�ضم. وكان  الإبراهيمية هو من 

اأعمال  اليها من حملة بجوار حلفد - من  قد نزح 

بني  وت�سري  ر�سميا.  �سقي  تدعى   - جبيل  بالد 

اأن �سقي ر�سميا  اأجدادهم،  اأهايل حلفد، عن ل�سان 

ن�سبة اىل م�سقط  الإ�سم  يف قريتهم حملت هذا 

راأ�س �ساحب املحلة.

ولكن قيل اإن ر�ضميا كانت ماأهولة قبل امل�ضيح، 

القدماء  اأهلها  واأن 

�ضموها  الذين  هم  الآراميني  من 

باإ�سم »ري�س - ميا اأو مايو« ب�سبب ما راأوه فيها 

من ماء غزير يف ينبوعها امل�سهور.

موقعها

وهي  اجلنوبي  اجل���رد  قلب  يف  ر�سميا  تقع 

اىل  ال�سرق  ب�سكل م�ستطيل من  قاعدته، ومتتد 

جهة  من  م�سرفة  �سري  ه�ساب  حلف  يف  الغرب 

تتبع  الدامور.   - ال�سفا  نهر  وادي  على  اجلنوب 

اليها  لبنان. ي�سل  ق�ساء عاليه يف حمافظة جبل 

 - بخ�ضتيه   - عاليه   - ال�ضام  قا�ضدها عرب طريق 

بحّوارة - الغابون - كفرعميه - �سرتون - عني تراز 

كيلومرتاً،  وتبعد عن بريوت 32  ر�سميا.   -

وعن عاليه 14 كلم، وبحمدون 12 كلم، وتعلو 

عن �ضطح البحر 700م.

مز�ياها ومناخها

متتاز ر�سميا:

الأكرب  ينبوعها  يف  �سيما  ول  مائها  بغزارة   -

امل�ضهور الذي يتدفق منه املاء تدفق النهر، وقد 

جّر منه ق�سم اىل البلدة.

ا�ضتهرت  وقد  غاللها  ووفرة  اأرا�ضيها  بخ�ضب   -

ما  وكرثة  التوت،  اأ�سجار  بجودة  احلرير  اأيام مو�سم 

تنتجه كل عام من فيالج احلرير ُيتهافت عليه من 

كل جهة. وقد حّول الآن ق�ضم كبري من اأرا�ضيها اىل 

مغرو�سات  من  فيها  عما  ناهيك  للفاكهة.  جنائن 

ل�سان  على  لنا  تروي  �مل�سيء،  �للبناين  �لتاريخ  �أعماق  �ىل  �ملاء، حملتنا على موجها  ر�أ�ض  ر�سميا، 

�أبنائها �لعظام من �آل �خلوري و�آل �ل�سعد، ق�سة �لفكر من عني ورقة ومبدعها غندور �خلوري �ىل �لفقيه 

�لر�سماوي،  �لإبر�هيمي  �لأباتي عمانوئيل  �لإميان من �خلوري �سالح مبارك، �ىل  ب�سارة �خلوري، ق�سة 

�لرئي�ض �لعام للرهبان �للبنانيني، �ىل �ملطر�ن �غناطيو�ض مبارك �لذي ر�فق �لبطريرك �ليا�ض �حلويك 

�ىل باري�ض �لعام 1920 و�ساعد كثري�ً يف �حل�سول على ��ستقالل لبنان.

ق�سة �إ�ستقالل لبنان من �ل�سيخ غندور �لأول مبارك �لذي ح�سر �ملجمع �للبناين �ل�سهري �لذي عقد يف 

�أول د�ستور للمو�رنة يرعى �سوؤون طائفتهم،  دير �للويزة - ك�سرو�ن - �لعام 1736 و�سارك يف و�سع 

ومت�سّلم  �لبالد  �سوؤون  �إد�رة  وم�ساعده يف  �ل�سهابي،  يو�سف  �لأمري  مدّبر  �خلوري  �سعد  �ل�سيخ  �ىل 

وجهها  ر�سائل  بعد  كر�سيه  �ىل  ��سطفان  يو�سف  �ملاروين  �لبطريرك   ومعيد  و�لبرتون،  ولية جبيل 

�ىل �لبابا بيو�ض �ل�ساد�ض، �ىل �ل�سيخ غندور �سعد �خلوري قن�سل فرن�سا يف لبنان و�أول 

�للبناين على  من حمل لقب بك يف لبنان ونا�سر ن�سو�ض �ملجمع 

نفقته، �ىل حبيب با�سا �ل�سعد رئي�ض �جلمهورية 

�ىل  �ل�ستقالل،  قبل  �للبنانية 

�خلوري  خليل  ب�سارة 

للجمهورية  رئي�ش  اأول 

�للبنانية بعد �ل�ستقالل.

في�ض  م��ن  غي�ض  ه���ذ� 

�لتي  ر���س��م��ي��ا  ت���اري���خ 

�سنتناولها يف حتقيقنا هذ�.
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الزيتون والكرمة والتني وغري ذلك.

وما  وجفافه  هوائها  واع��ت��دال  مناخها  ج��ودة   -

ملوقعها من موافقة لل�سحة.

تخومها

�سرقاً: مع�سريتي، حربّمون، ب�سرين، بتاتر.

املعو�س،  �سوريت، جمدل  النهر،  مزرعة  جنوباً: 

عّميق، كفر قطرة.

ْيدة، دوير الرمان، �سرتون. غرباً: �سلفايا، بو زررَ

من�سورية  �سبعل،  النعمان،  روي�سة  �سمالً: 

بحمدون.

ر�سميا يف �لتاريخ

يتناقل اأهل ر�سميا رواية تقول اإن اأجدادهم عرثوا 

على بع�س النواوي�س احلجرية التي يرقى تاريخها 

ما  حملة  يف  الرومانية  المرباطورية  زمن  اىل 

تزال حتمل، اىل اليوم، اإ�سم »جورة الناوو�س« يف 

منطقة تلتيتي )املثلثة( �سرق ر�سميا.

بدليل  البيزنطي  الع�سر  ر�سميا  عرفت  وق��د 

اكت�ضاف اآثار بيزنطية يف باطن اأر�ضها فحفظتها 

للتاريخ يف بع�س منازلها. فلقد ُعرث يف باطن 

حملة البيادر على متثال برونزي �سغري وحجارة حفر 

الأول  ثالثة:  منها  بقي  بارزة  باأحرف  عليها 

ر�سم عليه قمر بداخله �سليب. والثاين يحمل 

الثالث  اأما  يونانية ناتئة و�سبه دار�سة.  اأحرفاً 

قرابة  وعلوه  والن�سف  املرت  زهاء  البالغ طوله 

املرت فُر�سمت عليه دائرة نافرة ب�سكل �سعاع. 

وقد حفظت هذه احلجارة يف عتبات بع�س منازل 

ر�سميا. واأثبتت الدرا�سات التي اأجريت عليها اأنها 

تعود اىل القرن ال�ساد�س امليالدي. وتدل »الكتابات 

ا�ستوطنها املوارنة  التي  البالد  اأن  الإغريقية على 

كانت بالداً يقطنها ن�سارى« على حد قول املوؤرخ 

فيليب حتي.

�ل�سليبيون يف ر�سميا

عّرج ال�سليبيون على ر�سميا و�سكنوها واأفادوا من 

الوفرية واتخذوا لهم موقعاً يف جبل �سري،  غاللها 

على  والدليل  احل��ايل.  انطونيو�س  مار  دير  وكان 

ذلك، ما يرويه قدماء ر�سميا اأنه عرث يف ما م�سى 

وحتّطم  تهّدم  لق�سر  كانت  حجرية  اأعمدة  على 

ركامه ويعود اىل عهد ال�سليبيني، وقد عرث عليه 

قرب »عني املي�س«. كما اأن القدامى كانوا يرّددون 

كلمات م�ضتقة من الفرن�ضية وتطلق على اأمكنة 

من  و»عري�ش«  نفق،  اأي  »تونال«  مثل  معينة 

Aride اأي اأر�ش جافة مرتوكة.
ر�سميا �حلديثة ل
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اإن ن�ساأة ر�سميا بطابعها احلايل ل تعود اىل اأبعد 

ت�سّلم  فبعدما  ع�سر.  ال�ساد�س  القرن  اأوا�سط  من 

احلكم  مقاليد  الثاين  املعني  الدين  فخر  الأم��ري 

يف  ال�سكن  على  الن�سارى  �سّجع  لبنان  جبل  يف 

بالد ال�سوف. وكان مو�سم احلرير قد �ساع واأ�سبحت 

احلاجة ما�سة اىل تن�سيط زراعة التوت وا�ست�سالح 

اأن ر�ضميا  ال�ضوف، ومبا  اأنحاء  الأرا�ضي املوات يف 

ت�ستمل على رقعة زراعية وا�سعة وخ�سبة وغزيرة 

التي  العديدة  العائالت  قبلة  �سارت  فقد  املياه 

جاءتها من خمتلف املناطق اللبنانية.

الأمريية  الأرا�ضي  كانت ر�ضميا عند ن�ضاأتها من 

تتبع  وكانت  اآن��ذاك،  باحلاكم  اخلا�ضة  امل�ضروطة 

الأمري  اآن���ذاك  مبا�ضرة  التابعة  داره  عني  خ��راج 

عني  معركة  يف  انت�ساره  بعد  ال�سهابي  حيدر 

بق�سد  ف�سلها  و�سار  املقاطعات.  وتوزيعه  داره 

طريقة  بح�ضب  اأرا�ضيها  وا�ضتثمار  اإحيائها،  اإعادة 

ُي�ضمح  كان  اأي  »ال�ضل�ش«  م�ضاركة  اأو  املغار�ضة 

اأو  يحييها  التي  الأر���ش  قطعة  ميّلك  باأن  للفالح 

يبني فيها بيتاً اأو طاحونة اأو ما �سابه.

م �سكانها الأولني اليها من  ْقدرَ كانت ر�سميا عند مرَ

داره،  ال��دروز يف عني  اآل عطاهلل  امل�ضايخ  اأم��الك 

»لت�ستية«  وحظائر  مرح  بع�س  اإل  فيها  يكن  ومل 

فيها  واأقاموا  القادمون  الأيام متلكها  ومع  املاعز 

يفكرون  اأخ��ذوا  ثم  ومن  ل�سكناهم  �ساحلة  منازل 

ب�سوؤون دينهم، واإذ مل يكن لهم كاهن يتمم لهم 

 1582 العام  وفد  منهم  ذهب  الدينية،  فرو�ضهم 

اىل ك�سروان يبحث عن كاهن ل�سد حاجاتهم، وقد 

من  اأ�سحابهم  بع�س  مهمتهم  لت�سهيل  رافقهم 

الدروز، ووّفق ذلك الوفد يف بطحا اىل العثور على 

طلبه، وعاد منها باخلوري ب�سارة بن مبارك بعد اأن 

عقدوا واإياه اتفاقاً وّقعه اجلانبان وكان الدروز من 

بع�س موّقعيه. ويروى اأن اخلوري ب�سارة عندما بداأ 

ت�سييد الكني�سة يف ر�سميا عاونه الدروز كما عاونه 

اخلوري  ظهر  ب�سارة  اخلوري  �ساللة  ومن  الن�سارى. 

عبداهلل الذي تقّرب من الأمري حيدر ال�سهابي بعدما 

�سّد اأزره وا�سرتك مع �سباب ر�سميا يف معركة عني 

فكافاأه  اأمريين مينيني  واأ�سره  العام 1711  داره 

ذلك  ومنذ  وجوارها.  ر�سميا  اأقطعه  باأن  الأم��ري 

لدى  املنا�ضب  اخلوري  اآل  م�ضايخ  توىّل  احلني 

الأمراء واحلكام.

قاعدة  ر�سميا  ُجعلت  املت�سرفية  عهد  على 

مديرية اجلرد اجلنوبي يف ق�ساء ال�سوف وُعني 

اأول مدير لها على عهد داوود با�سا هو ال�سيخ 

اأمني اخلوري. واأحلقت بها 26 قرية جماورة. 

املت�سرف  اأ�سدر   1880 مت��وز  �سهر  ويف 

جتارية  اأ�سواق  بتعيني  ق��راراً  با�سا  ر�ستم 

�س  وخ�سّ اجلبل  بلدات  بع�س  يف  عامة 

اأ�سبوع  كل  من  اخلمي�س  ي��وم  لر�سميا 

 1900 العام  وبعد  فيها.  �سوق  لإقامة 

ر�سميا،  مبديرية  اأخ��رى  ق��رى  اأحلقت 

ناحية  مدير  ال�ضعد  بك  م��راد  واأ�ضبح 

اجلرد اجلنوبي وكان يتمتع ب�سالحيات 

ق�سائية واإجرائية ويحافظ على الأمن 

و�ضعت  ال�ضابطة  من  اأفراد  بوا�ضطة 

ويجبيها  ال�سرائب  ويحّدد  باأمرته 

مبعاونة م�ضايخ ال�ضلح واملخاتري.

الأع��م  يف  الناحية  مدير  وك��ان 

اخلوري  اآل  م�ضايخ  من  والأغلب 

واآل ال�ضعد ويقيم تارة يف ر�ضميا 

وكانت  ت���راز.  ع��ني  وط���وراً يف 

ر�سميا وعني تراز خراجاً واحداً ثم 

ف�سلتا اأيام حبيب با�سا ال�سعد.

على عهد النتداب اأبطل التقّيد بتعيني املدير 

من م�سايخ ر�سميا. وُعني الأمري فريد �سهاب خلفاً 

لل�سيخ ا�سكندر اخلوري.

�لأعمال �حلرفية يف ر�سميا

القرن  اأواخ��ر  بني  احلرير  اإنتاج  ر�سميا  عرفت 

فو�سل  الع�سرين،  القرن  ومطلع  ع�سر  التا�سع 

�ضرانق يف  اأقة  األف  الأربعني  حواىل  اىل  اإنتاجها 

�سنوات الإقبال )الأقة ت�ساوي 1280 غراماً(. ومن 

البلدة  يف  ن�ساأت  املحا�سيل  هذه  ت�سنيع  اأج��ل 

اىل  كرخانة(  جمع  )كراخني  الفيالج  كر  معامل 

خيوط حريرية و�ضل عددها اىل �ضتة توّزعت يف 

حلاجة  املياه  لينابيع  واملجاورة  املالئمة  الأماكن 

لكميات  امل��ع��ام��ل  ه���ذه 

العمل  يف  املعامل  هذه  وا�ستمرت  منها.  كبرية 

حتى الثالثينيات من القرن املا�ضي حتى توقفت 

بع�ش  �ضوى  منها  يبق  ومل  وُه��دم��ت  نهائياً 

البلدة  اأن ر�سميا كانت  اخلرائب. وما يجدر بالذكر 

الثانية باإنتاج الفيالج يف لبنان بعد الدامور، حتى 

اأنها كانت تر�سل عمالً اىل معامل احلرير البعيدة 

اإذ و�سل منهم حتى معامل احلرير يف م�ستى احللو 

يف عكار.

انت�سرت يف ر�سميا طواحني بلغ عددها  وكذلك 

توقفت  ولكنها  املياه،  على  معظمها  عمل  �ستاً 

انت�سرت  قد  وكانت   .1955 العام  حواىل  جميعها 

اىل جانبها معا�سر الزيت واخلروب اىل اأن اأن�سئت 
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ر�سميا  مواليد  من  الزير  اأ�سعد  هاجر 

الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اىل   1894

اىل  وُرق���ّي  الأم��ريك��ي  اجلي�س  يف  وت��ط��ّوع 

الأمريكية  اجليو�ش  مع  وا�ضرتك  �ضابط  رتبة 

العام  اأوروب��ا  يف  احللفاء  مل�ساعدة  جاءت  التي 

اأول جندي ي�ست�سهد يف  الزير  اأ�سعد  1918. فكان يو�سف 

اأطلقت  لذكراه  الأوروبية. وتخليداً  الأر�ش  هذه احلملة على 

 .Falriver N.Y احلكومة الأمريكية ا�سمه على �ساحة مدينة

 Josepf A. ومل تزل هذه ال�ساحة تعرف حتى اليوم ب�ساحة

El Zir ويقوم حاكم هذه الولية بو�ضع اإكليل من الزهور على 
الن�سب التذكاري يف املنا�سبات الر�سمية.
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عني  يف  م���ع�������س���رة 

ت��راز واأخ��رى يف و�سط 

تزال  ما  وهي  البلدة. 

تعمل حتى اليوم طوال 

مو�سم جني الزيتون.

ر�سميا و�لزر�عة

اأ�ضناف  اأرا�ضيها اىل خم�ضة  ر�ضميا  م قدماء  ق�ضّ

دّلت على خربتهم الزراعية العريقة:

- الأرا�ضي املروية وقد ُدّرجت اىل جلول واأحيطت 

تربتها بجدران �سميكة ُوزعت ب�سنوف املزروعات 

�سابقاً  كالتوت  ال�سيف  خ��الل  للري  حتتاج  التي 

واليوم الفاكهة واخل�سار والبقول.

اىل  ودّرجت  الرتبة  العميقة  البعلية  الأرا�ضي   -

باأ�سناف  وت��زرع  �سميكة  بجدران  مدّعمة  جلول 

الأ�سجار البعلية كالزيتون.

الرتبة  واخلفيفة  املن�ضبطة  البعلية  الأرا�ضي   -

)ال�ضليخ( وتخ�ض�ش لزراعة القمح واحلبوب الأخرى.

- الأرا�ضي البعلية املنحدرة ذات الرتبة الكل�ضية 

وزرعت  �سغرية  م��دّرج��ات  اىل  مت  ق�سّ اخلفيفة 

ب��اأ���س��ن��اف ال��ك��رم��ة 

والتني.

ال�ضخرية  الأرا�ضي   -

وال�سعبة  امل��ن��ح��درة 

املنال )العري�س( ما تزال على طبيعتها تك�سوها 

اأ�سجار ال�سنديان وامللول والبطم واخلروب والزعرور 

والقطلب وغريها.

تكرث  حيث  ر�سميا  يف  ال��وادي  منطقة  وتبقى 

ّجرت بالليمون والفاكهة. الينابيع اخلا�سة فقد �سُ

مد�ر�ض ر�سميا

�لبنات: • مدر�سة 
�سابقة  وهذه  العام 1920،  ر�سميا  تاأ�س�ست يف 

املدر�سة  اإدارة  واأنيطت  الع�سر،  ذلك  يف  ن��ادرة 

براهبات املحبة )اللعازارية(. العام 1935 انتقلت 

اللواتي  الأنطونيات  الراهبات  اىل  املدر�سة  اإدارة 

تزال  وما   .1954 العام  لهن  ُبني  دير  يف  اأقمن 

ت�ستقبل الطالب اىل اليوم يف ثانوية ومهنية.

و�ل�سبيان: للبنات  �لربوت�ستانت  • مدر�سة 
جمانية  مدر�سة  ر�سميا  يف  الربوت�ستانت  اأن�ساأ 

وع���������ه���������دوا 

اأمني  لطيفة  املعلمة  بالتعليم فيها اىل 

فاتخذت   ،)1880 ر�سيما  مواليد  )م��ن  �سربني 

ل�سغار  املهاجرين مقر مدر�سة  اأخوتها  من منزل 

القراءة  مبادئ  فيه  تلقنهم  وال�سبيان  البنات 

والكتابة واحل�ساب باللغة العربية وح�سب. وبقيت 

هذه املدر�سة ن�سطة حتى اأقفلت العام 1955.

لل�سبيان: يوحنا  مار  دير  • مدر�سة 
التدري�س  ب���داأ 

 1706 العام  فيها 

وكان رهبان دير مار 
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يوحنا قد تعّهدوا منذ ت�سّلمهم الدير باأن 

اأبناء  اأكرث لتلقني  اأو  يخ�س�سوا راهباً منهم 

القرية علومهم الإبتدائية. وتوقفت املدر�سة العام 

1899 ب�سبب هدم بنائها القدمي. وبعدما ا�ستقرت 

يف بناء م�ستاأجر �سرع يف بناء املدر�سة اجلديدة 

اللبنانية  الرهبانية  اعتربتها  التي   1913 العام 

اأوىل مدار�سها احلديثة وكانت تدّر�س فيها اللغات 

العربية والفرن�سية وال�سريانية. ويف ال�سبعينيات 

من القرن املن�سرم قّدمت الرهبانية 

التي  الرتبية  لوزارة  مبنى املدر�سة 

�سّنفتها تكميلية ثم جعلتها ثانوية 

خمتلطة. 

يف دارة رئي�ش البلدية

العتيق  ر�ضميا  نور  من  خرجنا 

بطيب  اأف��ك��ارن��ا  عبقت  وق���د 

والكرامة،  وال��ف��ك��ر  ال��ع��ن��ف��وان 

والرغبة تدفعنا اىل زيارة هذه 

البلدة، �ضيعة اهلل، كما �ضّماها 

فنقف  اأب��ن��ائ��ه��ا،  م��ن  مفكر 

على اأعتاب التاريخ اللبناين 

�سنديانة  كل  يف  ن�ستقرئه 

عتيقة، وحجر �سامد، وجر�س 

ما �سبع يوماً من �سداه يحيي اأودية 

الن�ضيان، وجتاعيد عجوز عميقة لت�ضع التاريخ �ضناً 

باألف  واعدة  تلمع  طفل  وعيون  ال�سياع،  من  به 

و�سواعد  واأمثالهم،  وب�سارة  وحبيب  غندور  األف 

هامة  به  تتّوج  راحاتها  على  املجد  ترفع  �سباب 

بلدتهم وتعيدها كما كانت يف التاريخ ذات يوم 

واأكرث.

العميد  البلدية  رئي�س  مع  ات�سال  اأول  وك��ان 

واإياه  تداولنا  ال��ذي  �سلوان  اأب��و  فكتور  املتقاعد 

ال�ضيخ  لقاء مع  مو�ضوع حتقيقنا، فاقرتح علينا 

مي�سال اخلوري ابن الرئي�س ب�سارة اخلوري وعدد من 

اأبناء البلدة. وهكذا كان.

حّدثنا رئي�س البلدية فكتور اأبو �سلوان عن البلدة 

وم�ضاكلها  البلدية،  واإجن��ازات  احلايل  و�ضعها  يف 

وحاجاتها فقال:

 2004 العام  البلدية  رئا�سة  تولينا  اأن  منذ   -

 15( البلدي  املجل�س  اأع�ساء  مع  نعمل  ونحن 

ع�ضواً( على ال�ضهر على اأو�ضاع البلدة من نواحيها 

اللبنانية من حيث  اأرقى املناطق  كافة لت�ضاهي 

التجهيز وتاأمني البنى التحتية وتوفري عودة لئقة 

التزمت  هنا  من  اأم��ده.  طال  تهجري  بعد  لل�سكان 

البلدية احلفاظ على طبيعة البلدة اخل�سراء )قبل 

اأن يجتاحها احلريق الذي تعّر�ضت له قا�ضياً على 

وا�سعة  ت�سجري  بحملة  فقامت  والياب�س(  الأخ�سر 

اأرزات و400 �سجرة �سنوبر يف  زرعت خاللها 110 

البلدة  اإبقاء  اىل  البلدية  وت�سعى  البلدة.  اأرج��اء 

مدينة  اىل  حتويلها  وعدم  �ضجّيتها  على  �ضيعة 

اأولدها  ليرتعرع  الأ�سيلة،  بالتقاليد  مت�سكاً  جافة 

يف البيئة عينها التي ربي اأهلهم واأولدهم فيها، 

فنجد بيوتاً ما زالت حتافظ على الطابع العمراين 

القدمي )كالعقد والقرميد واحلجر...( ما يدل على 

اأ�سالة اأهلها وتعّلقهم بالرتاث اللبناين«.

الداخلية  الطرقات  البلدية  رئي�س  اأوىل  كما 

اأبناء  لت�سهيل التوا�سل بني  للبلدة اهتماماً خا�ساً 

اأدراجاً �سخرية بني املنازل واأر�سفة  البلدة. فاأن�ساأ 

للم�ضاة وفتح طرقات زراعية على امتداد 3000م 

واحلالت  املزارعني  تنّقل  لت�سهيل  تزفيتها  مع 

جدران  دعم  الداخلية،  الطرقات  تزفيت  الطارئة، 

ر�س  التحتية،  البنى  تاأهيل  اإع���ادة  الأر���س��ف��ة، 

تنظيف  يوماً،  ع�سر  خم�سة  كل  دوري��اً  املبيدات 

جانبي الطرقات...

رئي�سني  تقّدم  بلدة  اأول  هي  ر�سميا  اأن  ومبا 

قبل  ال�سعد  با�سا  حبيب  الرئي�س  للجمهورية هما 

ال�ستقالل وب�سارة خليل اخلوري بعده، ووفاًء منها 

لهذين الرجلني اللذين دخال تاريخ لبنان املعا�سر 

ا�ضطلعا  الذي  الدور  اىل  عظيمني كبريين، ونظراً 

به لتحقيق لبنان ا�ضتقالله، اأن�ضاأت البلدية »�ضاحة 

حتمالن  �سوف  قاعدتني  اأقامت  حيث  الروؤ�ساء« 

قريباً، ويف احتفال مهيب، متثالني ن�سفيني من 

الربونز للرئي�سني.

رئي�س  فيخربنا  ال��رتب��وي  ال�سعيد  على  اأم���ا 

البلدية اأن الأمور الرتبوية الثقافية هي يف �سلب 

الأولويات، حيث مّت التعاون بني البلدية ومدر�ضة 

الراهبات الأنطونيات لتحويلها اىل مهنية وثانوية 

ت�سم اليوم 125 تلميذاً. بالإ�ضافة اىل املحا�ضرات 

الثقافية والطبية التي جتري يف املدر�سة تعميماً 

للوعي بني التالمذة.

�سعيد  وع���ل���ى 

يقول  اخل��دم��ات، 

�سلوان  اأبو  العميد 

قّدمت  البلدية  اإن 

ل���ل���ب���ل���دة ���س��ي��ارة 

و�ضعتها  هبة  اإ�ضعاف 

الدفاع  مركز  بت�سرف 

كما  ر�سميا،  يف  امل��دين 

اآب  بيك  �ضيارة  و�ضعت 

»تق�سي�س  خملفات  لنقل 

با�ضاً،  وت��وؤم��ن  الأرا����ض���ي«، 

للرحالت  البلدية،  نفقة  على 

ال�سياحية التي ينظمها الأهايل 

اأبو حرب، اأبو رجيلي، اأبو �سلوان، اأبو 

اأبو  اأبو عالم،  اأبو �ضاهر،  اأبو �ضايف،  اأبو �ضابر،  اأبو �ضهوان،  �ضمعون، 

غ�ضطني، اأبو فا�ضل، اأبو فخر، اأبو فيا�ش، اأبو مو�ضى، اأبو نادر، اأبو الن�ضر، اأبو نا�ضر، اليان، انطونيو�ش، انطون )جربوع(، 

خويري،  )فار�س(،  خوري  )حنا(،  خوري  )�سعد(،  خوري  خواجا،  خطار،  خازن،  احلالل،  احلران،  حبيقة،  جمال،  جبور،  تكلي، 

الديك، ر�ضتم، ري�ضا، زخم، �ضلفاين، ال�ضعد )خوري( �ضلوم، �ضمعان، �ضكور، �ضلهوب، �ضابر، �ضالح، 

فرح،  الغزال،  عمون،  العمار،  العرت،  عازار،  عبود،  �ضاهر،  �ضقر، 

الكك، كنعان، حلود،  القوا�ش، كرم،  الف�ش، فيا�ش،  فرن�ضي�ش، 

مبارك، مرعي )ح�سن(، مرعي )جنم(، معلوف، ملكي، منذر، 

من�سف، مو�سى، جنم )ب�سارة(، جنم )منر(، جنم، )جري�س( 

ن�سار، نفاع، الها�سم، وازن، وهبة، يونان، يون�س.
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اىل  والفتيان  ال�سباب  ولنقل  البلدة  خ��ارج  اىل 

ثانية،  ناحية  من  القرية.  يف  الريا�ضية  املالعب 

ال�سبابية  احلركات  ت�سجيع  يف  البلدية  ت�ساهم 

حتفيزاً لعودة العن�سر ال�ساب اىل ر�سميا.

كما ت�سعى البلدية اىل تعديل العمل بالت�سميم 

ملنطقة  العام  والتف�سيلي  التوجيهي  والنظام 

ومع  ر���س��م��ي��ا. 

احلرقة  تبقى  كله  ه��ذا 

يف القلب، ختم رئي�س البلدية العميد اأبو �سلوان 

»اإذ ل جند، ومع الأ�سف، يف ف�سل ال�ستاء اأكرث من 

110 بيوت من اأ�سل 550 بيتاً تتاألف منها ر�سميا 

نتيجة التهجري مع اأن البلدة تبعد عن بريوت 33 

كلم«.

مع �ل�سيخ مي�سال ب�سارة �خلوري

راقت لل�سيخ مي�سال ب�سارة اخلوري ال�ستماع اليه 

قريته،  ر�سميا،  عن  ذاكرته  خمزون  من  لنا  يروي 

والده  ذكريات  وعن 

ال�سيخ ب�سارة يف م�سقط راأ�سه. ولكنه قال لنتكلم 

عن ب�سارتني؛ الأول ب�سارة اخلوري الفقيه جد والدي، 

مل  اإنه  لكم  اأقول  اأن  فيوؤملني  والدي،  الثاين،  اأما 

يعرف ر�سميا مولداً، وكان لهتماماته وان�سغالته 

ولكن  ن��ادره.  يكن  اإن مل  ر�سميا  اىل  الرتدد  قليل 

اىل  زيارته  ق�سة  لكم  اأروي  اأن  وح�سب،  ي�سرين، 

ر�سميا العام 1951 بدعوة من ابن قريتي املطران 

الأحد، يف اخلام�س  اإغناطيو�س مبارك. ففي ذلك 

دعاه  مت��وز  م��ن  ع�سر 

امل�����ط�����ران حل�����س��ور 

كني�سة  يف  ال��ق��دا���س 

ر�سميا  قرياقو�س  مار 

ملنا�سبة عيد �سفيعها، 

يقدم  اأن�����ه  واأع���ل���ن 

على  الإلهية  الذبيحة 

اخل��وري  الرئي�س  نية 

لر�سميا  ب���ار  ك���اإب���ن 

وكرئي�س يفتخر به كل 

لبنان. ثم تكلم ال�سيخ 

الحتفال  نهاية  يف  ب�سارة 

عن ر�سميا فقال:

»اإن لها علّي حرمة البلد الأول، 

والأجداد  بالآباء  واكتفاء  والرتاب،  الهواء واملاء  فلي 

للت�سامن  ودع��ا  اأبنائها.  وخ��ري  خلريها  �ساأعمل 

والوحدة الوطنية«. و�سكرنا ال�سيخ مي�سال اخلوري 

على هذا الهتمام.

مع �لأ�ستاذ بديع جنم 

والأف����راح،  امل��اآ���ض��ي  واك��ب��ت  منطقة  ر�ضميا، 

اأ�سالة  وحقولها  ودكاكينها  زواريبها  يف  وحفظت 

قوياً مع  رابطاً  الأجيال ف�سّكلت  لبنانية تناقلتها 

اأم يف بالد الغرتاب.  اأهلها، �سواء كانوا يف لبنان 

القدمي،  لبنان  من  فاتهم  عما  بحثاً  اليها  فعادوا 

لبنان الرتاث، لبنان اخلري والإلفة.

بديع  ال�سيد  ر�سميا،  ابن  عنها  حدثنا  مقارنة 

جنم، وهو حافظ تاريخ البلدة. تعود الذاكرة بال�سيد 

ر�سميا،  تاريخ  م�ستذكراً  خلت،  اأي��ام  اىل  بديع 

قرى  معظم  كما  ر�سميا،  كانت  »قدمياً  فيقول: 

لبنان وبلداته، تعي�س من الزراعة، اإذ اإنها احتوت 

الزيتون  خ�سو�ساً  الزراعات،  اأن��واع  خمتلف  على 
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والتوت. فارتفاعها املراوح بني 350 و950 مرتاً 

�ساعد كثرياً على تنويع زراعاتها، حيث ا�ستملت 

على الزراعات ال�ساحلية واجلبلية على حد �سواء«.

مورد  الفرتة  تلك  يف  احلرير  »�سّكل  ويتابع: 

رزق اأ�سا�سياً لالأهايل فكانوا يزرعون اأ�سجار التوت 

ويربون دودة القز، في�سنعون »ال�سقالة« لالأ�سجار، 

وطبقاً من الق�سب ي�سعون فيه الدودة مع اأوراق 

التوت وينتظرون حتى ت�سنع ال�سرنقة. عندها، 

على  الأه��ايل  فيت�ساعد  القطاف،  موعد  يحني 

ثم  بال�»عونة«،  ي�ضمى  ما  وهذا  ال�ضرانق  جمع 

يبيعونها اىل معامل احلرير ال�ستة املوزعة بني 

ر�سميا والقرى املجاورة لها«.

اأما يف ما يتعلق بنمط احلياة اليومية لأبناء 

ر�ضميا، فيو�ضح ال�ضيد بديع اأنهم، على غرار 

حياة خري  يعي�سون  كانوا  لبنان،  قرى  معظم 

واإلفة وحمبة. ويقول: »كان الرجال يذهبون 

ثم  املا�سية،  وتربية  للزراعة  احلقول  اىل 

ي�سرتيحون،  حيث  منازلهم  اىل  يعودون 

ويجل�سوا  البلدة  �سوق  يق�سدوا  اأن  قبل 

يتبادلون  ودكاكينها  متاجرها  اأم���ام 

اأطراف احلديث ويت�سلون باألعاب تلك 

الأيام«.

كانوا  ال�����س��ت��اء،  »يف  وي��ت��اب��ع: 

وعلى  لالأكل  املونة  على  يعتمدون 

ال�سيف  يف  خباأوه  ال��ذي  احلطب 

اأوقات  اأم��ا  و»ال��وج��اق«.  للمواقد 

مي�سونها  ف��ك��ان��وا  ف��راغ��ه��م، 

الورق. يف حني  ولعب  بال�سهر 

جهاز  منهم  قليل  عدد  امتلك 

الراديو«. 

جمل�س  • اأول 
ك���ان على  ب��ل��دي 

عهد نعوم با�سا.

طريق  اأول   •
ر�سميا  اىل  و�سلت 

اىل  ُمّدت  التي  كانت 

ع��ني ت����راز م��ن ج�سر 

عهد  ع��ل��ى  ال��ق��ا���ض��ي 

 1887 العام  با�سا  وا�سا 

ر�ضميا  اىل  و�ضلها  ومّت 

بحمدون  ح��ت��ى  وب��ت��ات��ر 

نعوم  عهد  على  املحطة 

با�سا العام 1898.

 1930 �ضباط   3 يف   •
األ��غ��ي��ت امل���دي���ري���ات وح��ل 

حم��ل��ه��ا خم��ف��ر ل���ل���درك يف 

ر�سميا مرجعه عاليه وبعبدا.

اأول  اأجن��ز   1932 العام   •
جمرى  ع��ل��ى  ك��ه��رب��ائ��ي  معمل 

وادي  يف  ال��دام��ور  ال�سفا،  نهر 

ومدن  ب��ريوت  مدينة  واأن��ار  ر�سميا 

قت لأجله طريق ر�ضميا - كفرني�ش. الإ�ضطياف، و�ضُ

بزركان. لطفي  اأحدثها  ر�سميا  �سوق  يف  �سيدلية  اأول   1933 • العام 
اأدخلت  ثم  ومن  البلدة  �سوارع  ر�سميا  بلدية  اأنارت   1935 • العام 

الكهرباء اىل املنازل على نفقة اأ�سحابها.

جلميع  الإت�سال  توؤمن  ر�سميا  يف  للهاتف  غرفة  اأول   1938 • العام 
املناطق.

قرية  ع�سرون  به  وربطت  والربق  للربيد  مكتب  اأن�سئ   1946 • العام 
جماورة.

قرية. ع�سرين  من  اأكرث  به  وربطت  للهاتف  مركز  اأن�سئ   1948 • العام 

من  يوحنا  مار  مدر�سة  حتّولت   1962 • العام 
مدر�سة رهبانية اىل مدر�سة ر�سمية تكميلية ثم ثانوية.

اأن�ساأته  جماين  طبي  م�ستو�سف  اأول   1964 العام   •
رابطة ال�سبيبة الر�سماوية مب�ساعدة م�سلحة النعا�س الإجتماعي.

ال�ضيت   مرهج  كان  املت�ضرفية  عهد  على  ر�ضميا  يف  �ضلح  �ضيخ  • اأول 
الرباهيمي العام 1865.

�سلوان  اأبو  �ساهني  طراف  كان  النتداب  عهد  ر�سميا  يف  خمتار  • اأول 
العام 1928.

املت�سرف  عهد  على   1892 العام  اأن�سئ  ر�سميا  يف  بلدي  جمل�س  • اأول 
نعوم با�سا برئا�سة ال�سيخ جوان ظاهر اخلوري.

اخلوري  �سليمان  هو  ر�سميا  يف  ال�سيارات  قيادة  يتعلم  �سخ�س  • اأول 
�سيارة  اأول  فكانت   ،1925 العام  دع�سة  بو  ف��ورد  �سيارة  ا�سرتى  ال��ذي  حنا 

تدخل ر�سميا.

�ضاحة  يف  عر�ضها  وقد   1927 العام  ال�سامتة  ال�سينما  ر�سميا  • عرفت 
البلدة فريق من جي�ش النتداب الفرن�ضي.

اخلوري  �سعد  غندور  ال�سيخ  كان  لبنان  يف  بك  لقب  نال  من  • اأول 
البالد  م�سايخ  الأم��راء  عن  اجلبل،  حاكم  �سهاب،  الأم��ري  مّيزه  اإذ  ر�سميا  من 

بكتابة هي »جناب الأخ العزيز قن�سل بك املحرتم«.

بد�يات يف ر�سميا

معمل �لكهرباء
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املياه  على  مطاحن   3 ر�ضميا  �ضّمت  قدمياً، 

تلتقي  كانت  »حيث  احل��ط��ب،  على  اأف���ران  و4 

جريانهن،  واأخبار  اأخبارهن  يروين  ل�ساعات  الن�ساء 

على  الفرن«،  »ن�سوان  ت�سمية  عليهن  فانطبقت 

حد قول ال�سيد بديع.

واجلدير بالذكر، اأن ر�سميا تعّد من البلدات الأوىل 

 ،1928 فالعام  الكهرباء.  �سهدت  التي  لبنان  يف 

مياه  على  للكهرباء  معمل  اأول  ر�سميا  اأن�سئ يف 

اىل  كفرني�س  بحرية  من  املنحدرة  ال�سفا  نبع 

الوادي والذي يوؤدي مهامه حتى اليوم، ولو ب�سكل 

ب�سيط.

و�ساألناه: ماذا عن ر�سميا اليوم؟

ر�سميا  ت�سبه  ل  ال��ي��وم  »ر�سميا 

ال�سيد  يجيب  الأم�س«، 

ب���دي���ع. 

ويتابع: »اأيام احلرب الأهلية اللبنانية، نزح اأهايل 

الغرتاب.  وبالد  بريوت  نحو  منازلهم  عن  ر�سميا 

وبعد 18 �سنة، عادوا اىل بلدتهم ليجدوا بيوتهم 

حمروقة.  واحل��ق��ول  والأ�سجار  وم�سروقة  م��دّم��رة 

التي  لبنان  جبل  الأوىل يف  البلدة  ر�سميا  وكانت 

ال�سكان تبّدلت،  اليها. ولكن طبيعة  اأبناوؤها  يعود 

اإذ اإنهم اكت�سبوا طباع اأهل املدينة، خ�سو�ساً اجليل 

اأن  اإل  الزراعة.  فاأهمل  متعلماً،  بات  الذي  اجلديد 

عدداً قليالً ميار�س الزراعة كهواية لالإكتفاء الذاتي 

ولي�س للتجارة«.

وي�سيف: »ت�سهد ر�سميا اليوم، حركة هجرة على 

�سعيد �سبابها، بحثاً عن العمل ولقمة العي�س، على 

غرار �سباب لبنان اأجمعني«.

يف 

الرتميم  خ�����س  م���ا 

�سهدتهما  اللذين  الإع��م��ار  واإع����ادة 

ر�ضميا، يو�ضح ال�ضيد بديع اأن ن�ضيب البلدة من 

على  الرتميم  فاقت�سر  ب�سيطاً،  كان  التعوي�سات 

بع�س  اأن  على  اأطلعنا  كما  اخلا�س.  الأهايل  جهود 

حتى  مهدماً  زال  ما  البلدة  يف  الدينية  املعامل 

التابع  احل��ي  اليا�س  م��ار  دي��ر  مثل  ه��ذه،  اأيامنا 

الكاثوليك،  للروم  املخل�سية  البا�سيلية  للرهبانية 

للرهبانية  التابع  �سري   - انطونيو�س  مار  ودي��ر 

املارونية اللبنانية.

بديع:  ال�سيد  يقول  حالياً،  الزراعة،  �سعيد  على 

النبيذ من عنب ر�سميا  الأهايل  »ي�ستخرج بع�س 

تفتقر  البلدة  اأن  ومبا  ر�سميا«،  »نبيذ  وي�سمونه 

يف  النبيذ  ت�سنيع  يتم  وامل�سانع،  املعامل  اىل 

املدينة. اإل اأن البع�س اأبدى ا�ستعداداً لإن�ساء معمل 

يف ر�سميا.

كل  طالت  التي  احلرائق  من  ر�ضميا  ت�ضلم  ومل 

مذ  كبرية،  حرائق  ثالثة  اىل  تعّر�ضت  اإذ  لبنان 

عاد اأهلها حتى اليوم، ق�ست على ن�سبة 70٪ من 

جهة  اأي  اأن  جنم  بديع  ال�سيد  وياأ�سف  زراعاتها«. 

م�سوؤولة مل تبِد اهتماماً للتع���وي�س �س���وى بع�س 

اجلهات اخلا�سة املعنية بالبيئة والطبيعة.

   

�للقاء يف ر�سميا

نتهى  ا

دارة  يف  ل��ق��اوؤن��ا 

�سلوان  اأب���و  العميد 

موعد  على  ال��ع��ام��رة 

ر�سميا  يف  جديد  لقاء 

جنول يف اأرجائها ونتعّرف 

على معاملها.

ك��ان رئي�س  ال��ل��ق��اء،  وي���وم 

اأع�سائها  م��ن  ون��ف��ر  البلدية 

دار  البلدية.  دار  يف  ينتظروننا 

تخت�سر وجه ر�سميا العمراين، مبنى 

تاريخ  يعود  الطبيعي  ال�سخري  احلجر  من  قدمي 

اإن�سائه اىل العام 1884 وقد �سكنه يو�سف اخلوري 

قبل اأن يتحّول اىل مبنى للبلدية. التقينا جميعاً 

على ترويقة مناقي�ش على احلطب، و�ضعنا خاللها 

خطة عملنا لهذا النهار الت�سريني امل�سم�س.

كنائ�ض �أثرية

بداأنا جولتنا يف ر�سميا بزيارة كني�سة القدي�س 

ر�سميا  يف  فاخلورنية  البلدة.  �سفيع  قرياقو�س 
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باحة م�سّجرة
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ت��اأ���س�����س��ت ال��ع��ام 

خامتها  ي���زال  وم���ا   1581

الكن�سية  الإف��ادات  يف  به  معمولً  الر�سمي 

القدمية،  غري  هي  احلالية  والكني�سة  اليوم.  حتى 

البطريرك  وكّر�سها  بناوؤها  واأع��ي��د  ُج���ّددت  فقد 

اإ�سطفان الدويهي العام 1683.

يف  بناًء  واأجملها  اجلبل  كنائ�ش  اأ�ضخم  من  هي 

املق�سوب.  الأبي�س  احلجر  من  جدرانها  ع�سرها. 

�سقفها معقود بطريقة امل�سالب. ثلثا م�ساحتها 

الذي  اخللفي  والثلث  ال��رج��ال،  جللو�س  �س  ُخ�سّ

ترتفع اأر�ضه مقدار قدم عن اأر�ش الق�ضم الأمامي 

�س جللو�س الن�ساء. مذابحها من الرخام النا�سع  ُخ�سّ

املذبح  وف��وق  الذهب.  مباء  واملزخرف  البيا�ش 

ال��رئ��ي�����س 

رف�����ع�����ت �����س����ورة 

يوليطا  واأم��ه  قرياقو�س  القدي�س 

الر�سام  بري�سة  وهي  304م(  العام  )ا�ست�سهدا 

اللبناين ال�سهري داوود القرم )العام 1882(. ولقد 

دفن يف هذه الكني�سة ال�سيخ ب�سارة اخلوري الفقيه 

جد الرئي�س ب�سارة اخلوري.

ا�ستقبلنا  حيث  يوحنا  ما  دير  وجهتنا  كانت  ثم 

با�سكيمه  عيد  يعقوب  الأب  رئي�سه  بابه  على 

مديدة  قامة  وق��اراً.  وق��اره  زاد  ما  راأ�سه  يغطي 

ُقّدت من �سخور ال�سوف، ومنكبان عري�سان حتّديا 

فا�ستوتا  وامل�سوؤوليات  وهمومها  ال�سنني  ثقل 

املعّلق  امل�ضلوب  �ضليب  ذراعي  كما  منت�ضبتني 

على مدخل الدير.

الدويهي  ا�سطفان  املاروين  البطريرك  اإ�ستهّم 

ال�سيخ اأبا �سابر من ر�سميا باإمتام الدير الذي �سرع 

يف ت�سييده العام 1656 يف البلدة، وهو اأقدم دير 

يف 

الناحية.  تلك 

بن  ابراهيم  اخل��وري  وترهب 

على  وت��راأ���س   1685 العام  الغزيري  �سحوة 

العام  املارونية  الرهبانية  تاأ�سي�س  وبعد  الدير. 

1699، ت�سّلم اخلوري اإبراهيم دير مار يوحنا ر�سميا 

وان�سم اىل الرهبانية العام 1706، و�سّدق الوقفية 

اأبا �سابر البطريرك يعقوب  منه ومن احلاج �سقر 

عواد. وجاء يف الوقفية املكتوبة باللغة الكر�سونية 

كما عّربها لنا الأب عيد بعدما قّدم لنا �سورة عنها:

اأنه بخاطرنا ور�ضانا قد �ضلمنا  »وجه حتريره هو 

دير مار يوحنا ر�سميا اىل الرهبان احللبيني ت�سليماً 

مرادهم  ح�سب  وب��اأرزاق��ه  فيه  يت�سرفون  تاماً 

اأن  الوجوه. ولهم  وذمتهم ول يعار�ضهم بوجه من 

ويعمروا، يقبلوا ويطردوا ح�سب خال�سهم.  يخّربوا 

ول تلزمهم مبعمود، ول مببيت، ول بتكليل عري�س 

اخل��وري  وباجلملة  دي��ره��م  وخ���ارج  دي��ره��م  داخ��ل 

الدير  ي�سكن  كان  )هو  املكّرم  الغزيري  ابراهيم 

الوكيل  واهلل  وختمنا  ور�ضانا  خاطرنا  و�ضّلمه(. هذا 

على  معرو�ش  هذا  ومت�ضكنا  قولنا.  �ضدق  على 

)عواد(  يعقوب  مار  املحرتم  �سيدنا  قد�س  ح�سرة 

�سنديانة  عني تر�ز �ملعّمرة

�حلجر �لطاولة

ظالل �لأ�سجار �لو�رفة
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املكّرم  مطراننا  اليا�س  ومار  املفّخم،  البطريرك 

واخلوري ابراهيم رئي�س الدير املحرتم. حّرر يف 6 

�ضباط 1706. التوقيع �سقر اأبي �سابر«.

وي�سم  ال�سفلي  الدير من طابقني،  بناء  يتاألف 

اأقبية حلفظ  الكني�سة القدمية اىل ال�سرق. وغرباً 

الدير  و�سمال  الدواجن.  واإي��واء  واملحا�سيل  امل��وؤن 

جُتمع  م��اء  ينبوع  معقودة  قنطرة  حتت  يجري 

مياهه يف اأحوا�ضه لري الأرزاق، اأما الطابق العلوي 

فله مدخل رئي�س �سمايل. وي�سم حواىل الع�سرين 

غرفة للنوم اأمامها اأروقة معقودة بالقناطر. 

اىل  لبنان  يف  احل��رب  خ��الل  الدير  ه��ذا  تعّر�ش 

واأعمال  معظمه.  يف  والتدمري  والإح��راق  النهب 

اىل  ت�ستمر  املهجرين  ع��ودة  بعد  الدير  ترميم 

اليوم ليعود الدير اىل ما�ضي عهده ولو مع بع�ش 

التغيريات ال�سرورية يف هند�سته وتق�سيمه.

واأنهى الأب عيد كالمه فرافقناه يف زيارة للدير 

تعّرفنا فيها اىل اأرجائه. بعدها وّدعناه لنزور دير 

مار اليا�س للروم امللكيني الكاثوليك.

على دروب »�سيعة �هلل«

العتيقة  ر�سميا  دروب  يف  نتغلغل  انتقلنا 

قا�سدين منزلً اأثرياً قدمياً �سرق نظرنا، هو منزل 

اهلل«،  »�ضيعة  كتاب  �ضاحب  اخل��ازن  وليم  الدكتور 

امت�ضق  املدخل،  عند  قريته.  كاتبنا  ينادي  كما 

الفكر م�سيفنا قامة مديدة كما ال�سيف، ومنكبني 

اقتدرت  ما  التي  ال�سنني  ب�سقع  �سمخا  عري�سني 

لرَع فال  اإكليل بّي�سته من راأ�س اعرتاه �سرَ على غري 

زرقاوين لمعتني  اليه عن عينني  الناظر  يتلّهى 

تفكري  عمق  م��ن  املن�ضل  ب�ضوته  عميقتني. 

دعانا وذراعاه املنفرجتان كما اأ�ساريره، اىل دخول 

مملكته. مل يرُج لنا ولناظرينا ا�ستقراراً بل نا�سدنا 

اأن ل تاأ�سر اأقدامنا عيوننا ال�ساردة يف روعة املكان 

وعبق التاريخ فت�ضرح 

معها يف اأرجاء املكان، 

�ضاغية  اآذان��اً  فتبعناه 

�سرحاً  م��ن��ه  ن�����س��م��ع 

م�ستفي�ساً.

من  امل��ن��زل  يتاألف 

تعود  ع��ق��ود  خم�سة 

بالزمن اىل اأواخر القرن 

يتّوج  ع�سر.  ال�سابع 

م�ساحته البالغة 600م 

قرميد اأحمر، ويرتفع ثالث طبقات حتوطه اجلنائن 

والورود والأ�سجار املثمرة من كل �سكل ونوع. واأكرث 

ما يتباهى به الدكتور اخلازن اأرزة لبنان ال�ساخمة 

يف حديقة املنزل بعلو 10 اأمتار وقد بلغ عمرها 

60 �سنة.

الفناء اخلارجي  اأف�ضينا اىل  واأفا�ش ي�ضرح حتى 

للدار العتيقة املطلة على وادي ر�سميا 

وب��ع�����س ق���رى ال�����س��وف. 

ف���ت���ح���ّل���ق���ن���ا 

حجر  ح������ول 

يعج  مع�سرة 

ب�����الأح�����اف�����ري 

وغريها  ال�سمكية 

طاولة.  حت��ّول  وق��د 

�ساألناه اأن يكلمنا على 

كتابه  فتناول  ر�سميا 

�ضيعة اهلل وتال علينا �ضفر 

ر�سميا. 

»ر�سميا راأ�س املاء ال�سايف، 

ت�سارك الأحباب بهجتهم. متوج 

مو�سيقاها، تغّرد طيورها، ترفرف 

حتلو  األ��وان��ه��ا،  تن�سع  فرا�ساتها، 

عيونها،  تنظر  خريها،  يدفق  ظاللها، 

ترمي �سباك و�سالها الدائم، ترميها يف 

القريب لتنداح يف البعيد البعيد، ما�سحة 

اأمل  حدوده.  بكامل  اأنحائه،  بكل  لبنان  اأر�ش 

يخرج منها رئي�سان للجمهورية اللبنانية واحد 

والثاين  ال�سعد،  با�سا  حبيب  هو  لالإ�ستقالل  اأعّد 

ا�ضتقبله وهو ال�ضيخ ب�ضارة اخلوري، ومطران طبق 

�ضيته الآفاق هو املطران اأغناطيو�ش مبارك«.

�ساألنا عن دير مار قرياقو�س �سفيع ر�سميا وملاذا 

اختري هذا القدي�س �سفيعاً للقرية؟ فجاءنا اجلواب: 

كانت عالقة املوارنة بالغرب على اأ�سّدها حني با�سر 

اخلوري ب�سارة مبارك القادم من بطحا يف ك�سروان، 

اأه��ل  مب��ع��اون��ة  الكني�سة  ت�سييد 

 .1582 العام  املنطقة 
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قرياقو�س م�سهوراً ومقدماً يف املغرب. فاملدر�سة 

وهو   Saint Cyr اإ�سم  حتمل  الفرن�سية  احلربية 

مار  بات  وهكذا  املنادي.  اأي  كريك�س  باليونانية 

قرياقو�س �سفيع ر�سميا. 

دير  ق�سة  ُن�سحنا،  كما  لنا،  رويت  • هال 
هامة  على  �سعيد�ً  �ملرتبع  �نطونيو�ض  مار 

ر�سميا؟

م���ار  دي�����ر  ُب���ن���ي   -

ان���ط���ون���ي���و����س، 

 1707 ال��ع��ام  كني�سته،  كما 

اأجمل موقع، يف منطقة �سري  حتديداً، يف 

رهبان  مائها.  وعذوبة  مناخها،  بطيب  امل�سهورة 

الدير يتداولون يف هذا ال�سدد مثالً قدمياً: »�سّتي 

اختار  وقد  ب�سري ملني ب�سري؟«.  و�سّيف  بالناعمة 

رغب  ورع  راه��ب  اأ�سا�ساً،  امل��وق��ع، 

انطونيو�س  يدعى  والعزلة  ال��وح��دة 

مبارك. بنى الدير العام 1706 من 

ودعاه  اخلا�س،  ماله 

ب���ا����س���م 

�سفيعه. 

جمعية  دخ���ل  وع��ن��دم��ا 

وما  ديره  �سّلمها  اللبنانية  الرهبانية 

يف  كما  مدر�سة  فيه  فتحت  اأم��الك.  من  يتبعه 

معظم اأديرة الرهبانية.

يعترب هذا الدير الرابع للرهبانية اللبنانية بعد 

وادي  الي�سع يف  ومار  اإهدن،  مورا يف  مارت  دير 

قادي�سا، و�سبقه دير مار يوحنا املعمدان يف ر�سميا 

ب�سنة واحدة. 

وامللفت يف كني�سة الدير اأنها بكاملها من احلجر: 

الهيكل، درجاته، املذبح، �ضحن الكني�ضة، النوافذ، 

املوائد. حجارتها 

نا�سعة،  للغاية،  نظيفة 

ا�ستباكها  يف  متنا�سقة  بي�ساء، 

عمد  ترابية  بق�سرة  مك�سّوة  كانت  لقد  وتداخلها. 

جمّددوها اىل نزعها وتنظيف كل حجر على حدة. 

وحني فوجئوا بحجارة ناق�سة عمدوا اىل ال�ستح�سال 

باملاء.  مبزجه  يتحّجر  م�سحوق  على  اأملانيا  من 

كانت  كما  فعادت  الناق�سة  احلجارة  عوجلت  وهكذا 

تتباهى باللون والنق�س نف�سيهما.

الثاين  ب�سري  الأم��ري  اأن  هنا،  بالذكر  واجل��دي��ر 

عليه  وترّدد  الدير،  على هذا  نزل �ضيفاً  ال�ضهابي 

جربايل  املارونية  الرهبانية  موؤ�س�سي  اأحد  كثرياً 

فرحات الذي اأ�ضبح يف ما بعد املطران جرمانو�ش 

ابراهيم  اخل��وري  ي��وم  ذات  تراأ�سه  كما  ف��رح��ات. 

الغزيري املتخّرج يف مدر�سة روما.

باحات �حد �ملقاهي �يام �ل�ستاء

منظر مطل على و�دي ر�سميا

ب�»جورة  واحلرير  القز  موا�سم  زمن  ر�سميا  ّميت  �سُ

اأقة �ضرانق يبلغ متو�ضط  األف  الأربعني  الذهب« لأن 

لرية  اآلف  ع�ضرة  اأي  قر�ش،  املليون  قرابة  ثمنها 

ين  الدرَ �سندات  يحّررون  ما جعلهم  وهذا  عثمانية، 

عبارة  وي�سمنونها  وال�سكوك 

»عملة دارجة بندر ر�سميا«، 

دفعها  وج��وب  يعني  م��ا 

�سرف  ���س��ع��ر  ب��ح�����س��ب 

يف  الرتكية  بالعملة  الذهبية  اللرية 

�سوق  يحدث يف  كما  املحلي  �سوقها 

البور�سة اليوم.

يف وادي ر�سميا وعلى جانبي نهر 

الدامور تكرث مغاور اخلّفان والكروانة 

والكهوف الطبيعية ال�سبيهة مبغارة 

نات  ر�سرَ املقرَ فيها  واملتدلية  جعيتا 

وقد  اخلالبة.  املناظر  ذات  الكل�سية 

ُنقلت كمية من هذه احلجارة وبنيت 

مدخل  اأم���ام  ال��ت��ي  امل��غ��ارة  منها 

ال�سرح البطريركي يف بكركي.

حجارة مغارة بكركي
من و�دي ر�سميا
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و�ضكت م�ضيفنا عن الكالم املباح ليف�ضح املجال 

اأمام جتّليات كرم اأده�سنا. وخرجنا نتابع جولتنا يف 

ر�سميا.

ويف طريقنا اىل دير مار اليا�س للروم الكاثوليك 

مل ي�سرقنا حديث م�سيفنا عن تاأمل جمالت حباها 

اهلل لر�سميا. ُتطّل عليك وكاأنها �سيخ جليل ب�سعر 

عري�سة  عالية  وجبهة  الينبوع،  حتى  م�سرت�سل 

مار  بدير  ع  تر�سّ جمد  اإكليل  عليها  التاريخ  خّط 

ب اأخ�سرها الدهري  انطونيو�س الأثري وحلية خم�سّ

وقدمني  ومكانه،  زمانه  غري  و�سعه  ما  بخريف 

ت�سربان عميقاً حتى النهر اجلاري رقراقاً.

الذي هّدمته  اليا�س  اأطالل دير مار  اأمام  ووقفنا 

احلرب التي ع�سفت بال�سوف يف ثمانينيات القرن 

ر�ضميا،  اأه��ايل  تهجري  يف  �ضبباً  وكانت  املا�ضي 

وقفنا ووقف الدمع يف اأعيننا والغ�سة يف حلقنا 

والكالم على ل�ساننا... 

هذا  ق�ضة  لنا  ي��روي  جنم  بديع  ال�ضيد  وطفق 

الدير.

زيارة �لأمري ب�سري �لثاين

هرب املطران ناوفيطو�س ن�سري احللبي، اأ�سقف 

العام 1721، من احلرب  �سيدنايا يف �سوريا منذ 

ال�سعواء التي �سّنها عليه البطريرك �سلف�سرتو�س 

اأر�ش  وا�ضرتى قطعة  ر�ضميا،  اىل  وجلاأ  القرب�ضي، 

بنى عليها ثالث غرف ونحت مغارة يف ال�سخر )ما 

واأقام  �سنان(  اأم  مغارة  لها  ويقال  موجودة  تزال 

وانتقل   .1730 العام  وذلك  للذبيحة  هيكالً  فيها 

اىل روما بعد اأن تنازل عن امللكية اىل الرهبانية 

واأمتت  الأم��الك،  بدورها  عت  و�سّ التي  املخل�سية 

الكني�سة العام 1778 التي كانت تعترب يف حينه 

من كربيات الكنائ�س، وهي مل تزل كني�سة الرعية 

لأبناء الطائفة. 

لهذه  اأث��راً  وترك  الدير  الثاين  ب�سري  الأم��ري  زار 

اليا�س  للنبي  زيتية  �سورة  عبارة عن  هو  الزيارة 

مذبح  على  وو�ضعت  خ�ضبة  على  ُر�ضمت  ر�ضميا 

الكني�سة الداخلي وقد حفر عليها »يف هذا اليوم زار 

مولنا الأمري ب�سري هذا الدير ن�سفع هلل اأن يحر�سه«. 

وقد نقلت هذه ال�سورة اىل دير املخل�س حلفظها 

هناك.

اأهم الأحداث التي �سهدها هذا الدير:

امل��ط��ران  ان��ت��خ��ب   1788 ن��ي�����س��ان   7  •
على  بطريركاً  �سيدا  مطران  جوهر  اثنا�سيو�س 

فيه  الأخرية  اأيامه  وق�سى  الطائفة، 

وحني تويف دفن يف كني�سته.

عقد   1794 الأول  كانون   3  •
ال�سينود�س  جم��ام��ع  اأوىل  ف��ي��ه 

الدم�سقي  �سياج  كريل�س  وانتخاب 

م���ط���ران ح�����وران ب��ط��ري��رك��اً على 

الطائفة.

»جوز�ت �ملري«

نحاول  وكاأننا  �سريعاً  املكان  غادرنا 

اأن نهرب من واقع يتلّب�سنا وق�سدنا 

»جوزات املري« يف اأعايل ر�سميا. وكم 

كانت ده�ستنا كبرية عندما راأينا هذه 

ب�سري  الأم��ري  غر�سها  التي  اجل��وزات 

على  الكبري عندما حل �ضيفاً  الثاين 

دّمرته  ال��ذي  انطونيو�س  م��ار  دي��ر 

اأنها  اجل��وزات  هذه  و�سّر  كلياً  احلرب 

زرعت فوق الطريق وظهرت جذوعها 

يف اجلانب الآخر.

نهر  يجري  حيث  ر�سميا  وادي  اىل  انحدرنا  ثم 

عامرة  مقاٍه  وم�ستقبالً  ب�ساتينها  راوي��اً  الدامور 

الكهرباء  �سركة  على  عّرجنا  طريقنا  ويف  �سيفاً. 

التي جّرت اليها املياه من نبع ال�ضفا يف نفق �ضّق 

لهذه الغاية. وقد بداأ العمل بامل�سروع العام 1928 

الأوىل،  با�ستقبال املجموعة  العام 1932  وانتهى 

 .1956 العام  الثالثة  ثم   1934 العام  الثانية  ثم 

الإنحدار من خزان املياه يف كفرني�س اىل  ويبلغ 

اآلت اإنتاج الكهرباء 500م.

وخري ما نختم به جولتنا هو ما كتبه اإبن ر�سميا 

كتابه  يف  اخل��ازن  وليم  الدكتور  واملفكر  الأدي��ب 

»�ضيعة اهلل«:

»اأواه يا ر�سميا! اأيتها احلبيبة املخدوعة! هجرناك 

مع زيزان ال�سيف والفرا�سات. لي�س فيك حانات ول 

خّمارات ول مالٍه ول مقاٍه ول علب ليل. لي�س فيك 

اأ�سغال وا�سعة.

مع  نعود  كنا  بها.  غ��دروا  ب��ريوت.  بنا  غ��درت 

نلتفت  ل  ورحلنا  خرياتك  جنينا  كم  املوا�سم. 

دروبك  اىل  امللهوفتني.  يديك  اىل  ال��وراء.  اىل 

املوح�سة. اىل نواطريك، اىل نواطري ال�ستاء.

يا رب ارفع عنا بلواك، افتح لنا من جديد طريق 

واجلنائن  الغابات  طريق  وكنائ�ضها.  ر�ضميا  اأديرة 

ال�ضدق  طريق  احلالل.  الرزق  طريق  والب�ضاتني. 

ية  لعفو ا و

اخلري  طريق  والب�ضاطة. 

واحلق واجلمال«.

�أ�سماء لمعة من ر�سميا

رئي�ض  �خل��وري  خليل  ب�سارة  �ل�سيخ   •
�جلمهورية �للبنانية )1943 - 1952(:

ُولد ج�ضماً يف اأر�ش الولية )يف بريوت بتاريخ 

لبنان.  جبل  مت�سرفية  وروحاً يف   )1890 اآب   10

)الفقيه(  ب�سارة  خليل  لل�سيخ  البكر  الإب��ن  وهو 

اجلامعة  يف  علومه  تلقى  ر�سميا.  من  اخل��وري 

والعام  باري�س.  يف  احلقوق  ودر���س  الي�سوعية، 

عاد  باملحاماة.  وا�ستغل  م�سر  اىل  �سافر   1914

للحكومة  �سر  اأمني  فعني  العام 1919  لبنان  اىل 

اأن ترك هذا  اللبنانية يف بعبدا. ولكنه مل يلبث 

بريوت.  يف  للمحاماة  مكتباً  ليفتح  املن�ضب 

انتخب نقيباً للمحامني يف بريوت ثم دخل �سلك 

الق�ساء ليعنّي رئي�ساً ملحكمة الإ�ستئناف.

وزارة  يف  للداخلية  وزي��راً  ُع��نّي   1926 العام   -

اأوغ�ست اأديب با�سا.

- توىل رئا�سة الوزارة العامني 1927 و1929.

- كان نائباً بني العامني 1929 و1932.

- العام 1932 اأ�س�س حزب الكتلة الد�ستورية.

جوز�ت �ملري

94

اجلي�ش - العدد رقم 284



- اعتقل 

بع�س  م��ع  را���س��ي��ا  يف 

اأعوانه فجر اخلمي�س 11 ت�سرين الثاين 1943، 

وخرج من �سجن قلعة را�سيا �سبيحة عيد ال�ستقالل 

.1943/11/22

من اأخ�ش ما حّقق مدة اأيام رئا�ضته يف خمتلف 

لبنان،  يف  والعمران  والإجتماع  ال�سيا�سة  نواحي 

ال�ضوؤون الآتي ذكرها:

- تعديل الد�ستور تعديالً يالئم معنى الإ�ستقالل 

ال�ضحيح.

الفرن�سية  ال�سلطات  من  ال�سالحيات  ت�سّلم   -

وحترير لبنان من كل قيد اأجنبي واحتالل ا�ستعماري.

لبناين  جي�س  وتاأليف  الأجنبية  اجليو�س  جالء   -

يف مكانها واإن�ساء وزارة الدفاع الوطني.

- تاأليف وزارة للخارجية واملغرتبني.

وجامعة  املتحدة  الأمم  اىل منظمة  الإن�سمام   -

الدول العربية.

- اإن�ساء دارين للمعلمني كربى و�سغرى.

- اإن�ساء املطار الدويل.

- بناء ق�سر الأون�سكو.

املدين  الطريان  منظمة  اىل  لبنان  اإن�سمام   -

الدويل و�سندوق النقد وامل�سرف الدويل.

�لفقيه: �خلوري  ب�سارة  • �ل�سيخ 

�سليل  ال�سهري  الفقيه  العالّمة  هو 

عائلة امل�ضايخ اآل اخلوري يف ر�ضميا. 

ولد يف ر�سميا العام 1805. دخل يف 

مدر�سة  عمره  من  ع�سرة  ال�سابعة 

والنحو  ال�سرف  ودر���س  ورق��ة  عني 

والالهوت  والطبيعيات  واملنطق 

الأدب��������������ي 

معلم  بني  فيها  واأق��ام  والنظري، 

ومتعّلم ثالث �سنوات ون�سف �سنة. عاد اىل ر�سميا 

النحو  ليعّلم  دع��ي  ثم  بالتعليم.  ت�ساغل  حيث 

وال�سرف والالهوت لرهبان يف دير مار انطونيو�س 

للروم  املخل�س  دي��ر  يف  لرهبان  ثم  بعبدا،  يف 

كهنة يف مطرانية بريوت،  لبع�س  ثم  الكاثوليك 

وا�ستمر يف ذلك ثماين �سنوات.

بالكبري،  امللقب  ال�سهابي  ب�سري  الأمري  اأر�سله 

حبي�س  يو�سف  البطريرك  غبطة  مع  بالتفاق 

على  فقراأ  الفقه.  لتعّلم  ب��ريوت  يف  امل���اروين 

مفتيها  على  ثم  البزري.  يون�ش  ال�ضيخ  قا�ضيها 

ال�سيخ اأحمد الغر. ثم انتقل اىل طرابل�س حيث قراأ 

الأزهري  الزيلع  اأعرابي  اأفندي  ال�سيخ حممد  على 

ونال منه �سهادة بالت�سّلع من الفقه.

قا�ضي  الكبري  ب�ضري  الأم��ري  جعله   1830 العام 

مركز احلكومة يف بيت الدين، ومكث �سنة اىل اأن 

انف�سل الأمري.

به الأمري ب�ضري ملحم قا�ضياً يف  العام 1841 ن�ضّ

جمل�س ال�سورى الذي اأن�ساأته الدول لف�سل الدعاوى.

جمل�ش  يف  للموارنة  قا�ضياً  اختري   1844 العام 

ال�سورى الذي رّتبه �سكيب اأفندي لقائمقام الدروز 

يف ال�ضويفات. ثم �ضار قا�ضياً يف جمل�ش املحاكمة 

الكبري، وقا�ضياً يف دير القمر حتى حالت ال�ضيخوخة 

بينه وخدمة الوطن، فكانت مدة خدمته البالد 57 

�سنة منها 17 يف العلم و40 يف املحاكم.

ومما ُيروى عنه اأن اأحد الفالحني اأقام لديه دعوى 

الفالح،  بجانب  احلق  وكان  البالد،  اأعيان  اأحد  على 

ولكن احلاكم الأعلى، اإما لعدم وقوفه على حقيقة 

�ساء  يبطنها،  كان  �سيا�سية  لغايات  واإما  الدعوى، 

رغبته  واأعلن  التنفيذ،  مل�سلحة  احلكم  ي�سدر  اأن 

ميتثل  مل  ال�سيخ  ولكن  لل�سيخ،  هذه 

اإل لإر�ضاد �ضمريه فحكم للفالح، وثار 

اأن  بني  وخ��رّيه  عليه،  احلاكم  �سخط 

فاآثر  ي�ضتقيل،  اأن  اأو  احلكم  يف�ضخ 

الإ�ستقالة،  ولزم منزله اأياماً ارعوى 

احلاكم بعدها، وا�ستدعاه اليه، وطلب 

منه العود اىل من�سبه بعد العتذار 

عما �سدر منه فاأبى ال�سيخ اأن يعود 

عدم  احلاكم  على  ا�ضرتط  اأن  بعد  اإل 

التدخل يف �سوؤون الق�ساء وتركه حراً 

ل  ومعرفته  ذمته  بح�سب  وظيفته  اإمت��ام  يف 

بح�سب الأهواء واملنافع ال�سخ�سية.

تويف الفقيه العام 1886 عن 81 عاماً. 

لالإ�ستقالل: �أعّد  �ل�سعد  با�سا  • حبيب 
تروي كتب التاريخ الكثري الكثري عن دور الرئي�س 

حبيب با�سا ال�سعد اإبن ر�سميا، يف �سنع اإ�ستقالل 

لبنان.

ملكاً  في�سل  ب��الأم��ري   1919 اآذار   7 يف  ن��ودي 

اأثر املوؤمتر ال�ضوري يف دم�ضق  على �ضوريا على 

البا�سا يف  دار  اىل  ال�سوريني  اأعيان  بع�س  فح�سر 

هذا  ق��رارات  على  باملوافقة  يقنعونه  تراز  عني 

املوؤمتر املنادية با�ستقالل البالد ال�سورية بحدودها 

البا�سا  لكن  وفل�سطني.  لبنان  فيها  الطبيعية مبا 

الدم�سقي  العريف  املجل�س  فقّرر  ذل��ك.  رف�س 

املحلية  الع�سابات  بع�س  اىل  واأوع���ز  اغتياله 

تنفيذ ذلك. ويف ليل 7 - 8 ت�سرين الأول 1918 

عنه  غائباً  كان  لكنه  منزله،  الأ�سقياء  بع�س  دهم 

ُقرعت  بالأهايل  اخلدم  ا�ستنجد  وملا  ب��ريوت.  يف 

الأجرا�س يف ر�سميا و�سرتون والقرى املجاورة فهب 

رجال  ا�ضطر  ما  تراز  اىل عني  باأ�ضلحتهم  الأهايل 

الع�ضابة اىل الفرار باجتاه ج�ضر القا�ضي. فتعّقبهم 

فريق من �ضباب ر�ضميا ومتّكنوا من القب�ش على 

اأتت من  الدرك  بع�سهم وت�سليمهم اىل قوة من 

بيت الدين. وعند حماكمتهم عفا البا�سا عنهم قائالً 

للق�ساة »لي�س هوؤلء اأخ�سامي بل هم م�سرّيون«.

دروب  �سّدتها  تبواأ  التي  املنا�سب  كل  يف  اأعّد 

اأهمها على الإطالق نبع عني املي�س الذي تنبع مياهه من باطن جبل �سري، 

الك�ساير،  ب�سدّيا،  تقال،  مار  تلتيتي،  الغزلنية،  امل�سرع،  اجل��وار،  �سري،  عني 

التواويني، حلفّتي، عني الكني�سة، عني الرباك، عني العويني، عني التحتانية، 

عني امل�سيجك، كرم ال�سر، عني تراز، بئر املن�سورة.

الفوار، احلّران �سكراهلل،  اأ�سحابها فهي: نبع  الوادي وبع�سها باأ�سماء  اأما ينابيع 

احلّران ر�سيد، احلّران من�سور، اأبو خري، القوا�س، الزير، الكروانة، معن، حلود، الديك، 

الكك غندور، عني  الكك ح�سن،  الها�سم، متى،  ا�سكندر،  ال�سيخ  بودندن، 

العمار، عني الفاترة، الفيتي، النقاطة، طليع، نقبة 

ال�سحفة،  ���س��اه��ني،  ب��و  خ���ازن، 

�سم�سني.
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التمثيلي  املجل�س  رئا�سة  من  ال�ستقالل 

اللبناين اىل رئا�سة جمل�س �سورى الدولة، 

اىل اأمني �سر عام ورئي�ساً للنّظار على عهد 

وكان  الفرن�سي،  لبنان  حاكم  كايال  ال�سيد 

بوظيفته تلك مبقام رئي�س ملجل�س الوزراء، 

اللبناين،  ال�سيوخ  اىل نائب لرئي�س جمل�س 

اىل رئا�سة اجلمهورية اللبنانية خالل العامني 

.1936 - 1934

ر�سميا: من  تر�ز  وعني  �ل�سعد  • �آل 
مقاماً  جدودهم  اأكرب  اىل  ال�ضعد  اآل  ينت�ضب 

ال�سيخ  اإبن  اخلوري،  �سعد  ال�سيخ  ذكراً  واأبعدهم 

مبارك  الكبري  �ضالح  للخوري  الثاين  الإبن  غندور 

اإبن يو�سف اإبن اخلوري عبداهلل اإبن اخلوري ب�سارة 

اآل  من  �ضاللته  من  تفّرع  ملن  الأول  اجلّد  مبارك 

اخلوري واآل ال�ضعد من ر�ضميا وعني تراز.

وانتقل اآل ال�ضعد من ر�ضميا اىل عني تراز بعد 

الثاين  ال�سيخ غندور  اأن متّلكوها يف عهد جدهم 

القن�سل )قن�سل فرن�سا يف بريوت العام 1787(. 

و�سكنوا فيها ق�سراً �سّيده ال�سيخ غندور، هو اليوم 

الكاثوليك.  ال��روم  لبطريركية  ال�سيفي  املقر 

غري  مكان  يف  اآخر  م�ضكناً  ذلك  بعد  لهم  و�ضّيدوا 

بعيد عن امل�سكن الأول، هو ق�سرهم الأثري احلايل 

املتبعة  العريقة  اللبنانية  بهند�سته  املعروف 

ع�سرذاك يف بناء ق�سور النبالء يف عهد الإقطاع، 

و�سط  ت�سمخ  التي  اجلّبارة  ب�سنديانته  وال�سهري 

ف�سحة وا�سعة اىل اجلهة ال�سرقية منه والتي لي�س 

اأغ�سانها  امتداد  حيث  من  لبنان  يف  مثيل  لها 

اأ  ُيَتَفيَّ ما  وبلوغ  ظلها،  ووارف  ورقها  ون�ضارة 

اأر�ضها  ك�ضت  وقد  مربع.  مرت  األف  نحو  منها  به 

والتي  ال�سنني  طبقات من ورقها املت�ساقط عرب 

باتت م�سدر غذائها. اأما لقب ال�سعد الذي انتهت 

اليه عائلة �سعد اخلوري فقد اتخذه غندور بك مع 

القرن  اأواخر  اأولده حبيب وفوؤاد وجنيب ومراد يف 

�سعد  ال�سيخ  جدهم  باإ�سم  تيمناً  ع�سر  التا�سع 

اخلوري الآنف الذكر.

ر�سميا  خراج  تتبع  فكانت قدمياً  تراز  اأما عني 

وجعلت  ال�سعد  با�سا  حبيب  اأي��ام  يف  ف�سلت  ثم 

قرية م�ستقلة. 

ر�سميا: يف  �لدين  رجال  • �أبرز 
- �خلوري ب�سارة مبارك:

واأقام  ر�سميا  اىل  عائلته  مع   1582 العام  جاء 

فيها خادماً فكان اجلد الأول ملن تفّرع من �ساللته 

من اآل اخلوري واآل ال�ضعد يف ر�ضميا وعني تراز.

- �خلوري �سالح مبارك:

اإبن حفيد اخلوري ب�سارة، �سارك يف معركة عني 

نيني  رَ ميرَ اأمريين  على  وقب�س   1711 العام  دارة 

ونال ن�سراً كان �سبباً يف اإقطاعه ر�سميا وتوابعها 

اأ�سرته اىل مقام الإقطاع يف لبنان. ثالثة  ورفع 

من اأولده ال�سبعة الذكور كانوا اأ�سولً لفروع ثالثة 

اأ�سبحت  والتي  بعد  ما  يف  الأ�سرة  منها  تاأّلفت 

ال�ضعد  واآل  اخل��وري  اآل  اأ�ضرتني:  اىل  منق�ضمة 

ب�ضبب الولء ال�ضيا�ضي لالأمراء ال�ضهابيني اآنذاك اأو 

خ�سومتهم.

- �لأب نعمة �هلل مبارك )1866 - 1949(:

انتخب رئي�ساً عاماً لرهبنة املر�سلني اللبنانيني. 

وبنيت على عهده مدر�سة الر�سل يف جونيه.

- �ملطر�ن �أغناطيو�ض مبارك )1876 - 1958(:

اآذار   4 يف  بريوت  اأبر�سية  على  مطراناً  ب  ُن�سِّ

1919. كان يجتمع ل�سماع مواعظه يف املطرانية 

الألوف من كل طبقة من امل�سيحيني وامل�سلمني. 

وكان بع�س الكهنة املقّربني منه يختزلونها على 

جريدة  �سيما  ول  ال�سحف  اىل  وير�سلونها  الأث��ر 

اىل  احلويك  اليا�ش  البطريرك  راف��ق  »الب�ضر«. 

باري�س العام 1920 و�ساعد كثرياً يف احل�سول على 

اإنهاء  الطوىل يف  اليد  له  وكانت  لبنان،  ا�ستقالل 

الإنتداب ونيل ال�ستقالل. كانت له خطبة �سهرية 

يف �ضباط 1926 رداً على خطاب احلاكم الفرن�سي 

املقد�س:  الكتاب  قول  املطران  راجع  اإذ  »كايال« 

حقل  يف  ينبح  ل  ال��ذي  الكلب  »ملعون 

الرب«.

اللبنانية يف را�سيا  بعد اعتقال احلكومة 

1943 ذهب املطران مبارك اىل املفو�ضية 

الإنكليزية حيث قابل فرنيي، ثم اجتمع مع 

املعار�ضة  لواء  حامالً  وخرج  املفّو�ش  الوزير 

ريا�ش  عائلة  ومنها  املعتقلني  عائالت  وزار 

رائعة  للب�ضطة ظاهرة  زيارته  ال�ضلح، فكانت 

اإذ حاول ال�سكان اأن يحملوا ال�سيارة على الأكتاف 

اأبواب  فتح  ثم  الأك��رب.  املجاهد  با�ضم  هاتفني 

النواب،  مطرانية بريوت لنعقاد جل�سة ملجل�س 

اهلل  اأم��ام  عهداً  وقطع  بالنواب  خطيباً  ووق��ف 

واأمامهم باأن من يدخل عليهم لن يدخل اإل بعد اأن 

يطاأ على جثته وت�سطبغ يداه بدمائه ثم غادرهم 

�سيارة  ت��رى  وكنت  ال�سرية.  جل�ستهم  ليعقدوا 

اىل  مفّو�ضية  من  املدينة  يف  متنقلة  �ضيادته 

ممثلي  جميع  �ضيارات  ت�ضاهد  وكانت  مفّو�ضية، 

ال�سيا�سية  وال�سخ�سيات  وال�سقيقة  احلليفة  الدول 

للجرنال  قّدم  وكذلك  املطرانية.  باب  على  واقفة 

كاترو موفد احلكومة الفرن�سية مذّكرة كافية يحتج 

فيها على التدابري املتخذة.

ت�سوير:

ر��سيل تابت

�ملعاون �سربل زغيب

�ملر�جع: 

من  اجلنوبي  اجلرد  ومقاطعة  • ر�سميا 
ال�سوف يف التاريخ اللبناين - األبري قبالن 

كنعان.

اخلازن. وليم   - اهلل  • �ضيعة 
حلد   - الفقيه  اخلوري  ب�سارة  • ال�سيخ 
خاطر.

حلد   - لبنان  تاريخ  يف  ال�ضعد  • اآل 
خاطر.

اخلوري. خليل  ب�ضارة   - لبنانية  • حقائق 
الدكتور   -  )2004  -  1811( تراز  • عني 
و�سام كبكب. 
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�شباط

اإعداد:

تريز من�سور

اأ�شماء المعة

2
0
0

9

�سخ�سية فّذة وحمّببة، يذهلك ذكاوؤها �خلارق

و�سرعة بديهتها.

�إطاللة جميلة ور�سيد فني كبري. 

على �ل�سا�سة �ل�سغرية كما يف �ل�سينما

وعلى خ�سبة �مل�سرح، يفي�ض �إح�سا�سها �ل�سادق على 

�لأدو�ر �لتي توؤديها، وكل دور

بالن�سبة اليها حياة.

�إنها �ملمثلة �لنجمة كارمن لّب�ض، �لتي بلغت 

م�ستوى ر�قياً من �لإحرت�ف، وجنحت يف جعل 

�مل�ساهدين يت�ساءلون: �أمتثيل هذ� �أم حقيقة؟

�لــتمثيل حياة و�أكرث...

بد�يات �سعبة

جذور عائلتها يف دير القمر، اأما هي فقد ولدت 

يف بريوت، من اأبوين فا�ضلني اليا�ش وعيدا لّب�ش، 

وترعرعت يف حنايا مدينة الإبداع والثقافة التي 

الرق�س  اأحالم  نف�سها  وزرعت يف  بغناها،  اأغنتها 

والتمثيل.

حاولت الدخول اىل عامل الرق�س وهي يف الثامنة 

من عمرها، لكن والدها ت�سّدى لهذا احللم بق�سوة 

كبرية. ظل احللم ينب�س يف خيال الفتاة ال�سغرية، 

على  اأنها  ظنت  ع�سرة  الرابعة  بلغت  وعندما 

والديها  منزل  من  هربت  فقد  حتقيقه.  م�سارف 

وتزوجت، على اأمل اأن مينحها الزواج ف�سحة حرية 

تتيح لها حتقيق اأحالمها.

مل مي�سِ وقت طويل حتى اكت�سفت اأنها دخلت 

باإرادتها، �سجناً اأ�سد ق�سوة. واخليار هذه املرة كان 

يف  وهو  طفلها  مع  بريوت  اىل  والعودة  الطالق 

عامه الأول.

بداأت كارمن اإبنة ال�ساد�سة ع�سرة تخطو خطواتها 

اىل  انت�ضبت  وال�ضهرة.  احللم  حتقيق  نحو  الأوىل 

معهد الفنون اجلميلة لدرا�سة التمثيل ولكنها مل 

تتابع درا�ستها.

الذي  الرحباين،  زياد  املو�سيقار  بالفنان  التقت 

اكت�سبت منه العفوية والطبيعية يف التمثيل خالل 

ال�سدراوي  يعقوب  اأ�ستاذها  ولّقنها  معه،  عملها 

الوحيد  مرجعها  اأ�ضبح  ثم  ومن  التمثيل،  اأ�ض�ش 

الأ�ستاذ امل�سرحي الرو�سي �ستانالف�سكيز.

املن�سرم،  القرن  من  الثمانينيات  نهاية  يف 

درا�ستها  ملتابعة  اإبنها،  مع  فرن�سا  اىل  غ��ادرت 

ال�سينمائي  الت�سوير  ع��امل  يف 



اجلميلة  الفنون  باأكادميية  فالتحقت  وامل�سرحي، 

يف  در�ست   1990 والعام   .1989 العام  بو  يف 

جامعة اأوك�سفورد، كما در�ست يف فرن�سا العام 

وامل�سرح،  ال�سينما  مدر�سة  يف   2003

الوقت عينه تعمل يف  وكانت يف 

ال�سينمائي،  التمثيل  جمال 

اأداء  يف  اأب��دع��ت  حيث 

اأدوارها. لكن برودة 

كما  الطق�س 

ب��رودة 

اىل  للعودة  دافعها  كانت  فرن�سا،  يف  العالقات 

لبنان ملتابعة م�سريتها الفنية.

�لتمثيل حياة

حياة  لّب�س  كارمن  للفنانة  بالن�سبة  التمثيل 

من  جمموعة  العي�س  ب��الأح��رى  اإن��ه  اأو  كاملة، 

»احلياتات« املختلفة باأنواعها واأ�سكالها، ت�ساعدها 

على التعبري ب�سهولة عن م�ساعرها املختلفة التي 

ي�سعب التعبري عنها يف احلياة العادية.

بالن�سبة اليها ال�سدق مع النف�س وال�سدق يف 

لإي�سال  �سرطان  توؤديها،  التي  ال�سخ�سية  جت�سيد 

الر�ضالة اىل امل�ضاهد واإر�ضاء اأر�ضية للتفاعل بينه 

وبينها.

لّب�س،  تقول  اأعمالها  بداية  يف 

»واج���ه���ت ال�����س��ع��وب��ات يف 

التعبري عن نف�سي اأو يف 

لعب دور البطولة 

 ، ملطلقة ا
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جو�ئز

- جائزة مهرجان ال�سينما، الإ�سكندرية عن 

فيلم »بطل من اجلنوب«.

- جائزتان من »املورك�س دور«، كاأف�سل ممثلة 

عن دور »اإبنة املعلم« )2001 و2005(.

- جائزة تكرميية من ماليزيا )2003(.

- جائزة مهرجان اجلزائر عن م�سل�سل »اإبنة املعلم« )2007(.

- تكرمي يف مهرجان دبي تقديراً لأعمالها.



ولكن  وح�سا�س.  �سعب  الكامريا  اأمام  الوقوف  لأن 

م�سوؤوليات  وحتّملي  احلياة،  مع  القا�سية  جتربتي 

الكبري،  باملخزون  زّودتني  مبكرة،  �سن  يف  كبرية 

اأحاول  الأدوار. عادة  الذي �ساعدين يف تقّم�س كل 

على  مرة  تعرفت  فمثالً  التجارب،  كل  اأعي�س  اأن 

اأحد م�سابي احلرب، كي اأفهم معنى هذا النوع من 

الأمل«.

ت�ساهد الفنانة لّب�س نف�سها بعد نهاية كل عمل، 

وتعتربه كالطفل املنتظر، الذي ل تعرف الأم ماذا 

بعملية  با�ستمرار  وتقوم  امل�ستقبل،  يف  �سيكون 

نقد ذاتي مل�ستوى اأدائها.

�سخ�سية،  على  يعمل  عندما  املمثل  اأن  ت��رى 

و�ضعها  الكاتب  يكون  التي  الأحا�ضي�ش  عن  يبحث 

روح،  الأحا�سي�س تبقى من دون  ولكن هذه  فيها، 

املمثل هو من يبعث الروح يف ال�سخ�سية.

لّب�س  كارمن  تن�سى  ل  املمثلة  لّب�س  كارمن 

التي  الفعل  وردود  ما.  دوراً  توؤدي  عندما  الإن�سانة 

الكثري  فيها  توؤديها،  التي  ال�سخ�سية  عن  ت�سدر 

من عفويتها وطبيعتها. وت�ست�سهد بتجربتها يف 

»اإبنة املعلم« فتقول: »ما كتبته الكاتبة 

ت�سّمن  ال�سخ�سية  يف  طايع  منى 

وامتزج  الإن�سانية،  الكثري من 

و�ضعته  ال��ذي  ال���روح  م��ع 

فيها، لذلك اأحب النا�س 

مي �سالمة«.

�أدو�ر و�سخ�سيات

التي  الأع��م��ال  م��ن 

كارمن  بها  ت��اأث��رت 

يف  زينة  دور  لّب�س، 

يا  »م���ال���ح  م�ضل�ضل 

ت�ضويره  مّت  ال��ذي  بحر«، 

لبنان  يف  جميلة  مواقع  يف 

ل يعرفها ال�سباب.

يف دور اإبنة البحر، التي مل تكمل علومها، واجهت 

حركة  املنا�سبة،  اللكنة  اإختيار  كثرية:  حتديات 

اجل�ضم التي يجب اأن تتنا�ضق مع القوة اجل�ضدية 

لزينة. اأكرث من ذلك، »عالقتي مع الأ�سماك �سيئة، 

ول اأحب رائحتها، لذا مل يكن حتملها �سهالً«.

املعنى  امل�سل�سل  ه��ذا  يف  عرفت  وت�سيف، 

احلقيقي ملعاناة الفقري...

مل  ودب��ي«  ب��ريوت  »بني  م�سل�سل  يف  جتربتها 

جيد،  »الن�ش  املئة،  يف  مئة  عنها  را�ضية  تكن 

يف  ينجح  مل  فهو  الثغرات،  بع�ش  ت�ضوبه  ولكن 

يف  واأم��ل  وليد  مع  يتعاطفون  امل�ساهدين  جعل 

الوقت عينه، كما واأن اأحداث احللقات الأخرية كانت 

�سريعة جداً«.

على نقي�س الدور الذي ج�سدته يف »بني بريوت 

ودبي«، ل مكان لالنتقام، يف حياتها و�سلوكها، وهي 

اإذ تعترب اأن ل دميومة ل�سلطة اأو ملال »تتمنى لو 

ميار�س الإن�سان 10 يف املئة من اإن�سانيته، لكانت 

احلروب اىل زوال، وكانت الب�سرية باألف خري«.

ترف�س كارمن لّب�س تاأدية دور املراأة ال�سعيفة، 

على  الإنتفا�ش  اإمراأة ميكنها  اأي  اأن  تعتقد  لكنها 

حرية  الإ�ست�سالم.  وعدم  وال�سعيف،  الأليم  واقعها 

املراأة بالن�سبة اليها هي احلرية الفكرية، هي جذب 

الرجل بالفكر والعقل، ولي�س بالغريزة، هي قبول 

الآخر كما هو، والتعبري عن الراأي ب�ضراحة.

 

�سينما وم�سرح وتلفزيون

بني  ومتنوعة  غنية  الفنية  جتربتها 

حيث  والتلفزيون،  وامل�سرح  ال�سينما 

الأعمال يف كل من  العديد من  لها 

ال�سينما  لكن  الثالثة،  املجالت 

تعترب  اأك����رث.  ت�ستهويها 

اجل�سد  لغة  امل�����س��رح  اأن 

اعتادت  وه��ي  املتحرك 

الأق���ل  ال�سينما  ل��غ��ة 

حركة، اأعمال امل�سرح 

غ�����ري ح��ق��ي��ق��ي��ة 

براأيها.

اإختريت كارمن 

ل��ّب�����س ع�����س��واً 

التحكيم  جلنة  يف 

العامل  يف  ال�سينمائية 
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الأعمال  التجربة يف  غمار  تخو�ش  وهي  العربي، 

التلفزيونية امل�سرية، وحالياً تعمل يف امل�سل�سل 

يتم  �سوف  الذي  الثانية«،  »البوابة  التلفزيوين 

عر�ضه خالل �ضهر رم�ضان املقبل. تدور اأحداث هذا 

البطولة  بدور  لّب�س  وتقوم  م�سر،  يف  امل�سل�سل 

وهي  عبيد.  نبيلة  امل�سرية  املمثلة  جانب  اىل 

توؤدي دور �سيدة فل�سطينية تعاين 

دور  ت��وؤدي  عبيد  نبيلة  عائلتها.  تواجه  م�ساكل 

اجلارة التي ت�ساعدها يف حل م�ساكلها. ي�سّلط هذا 

امل�سل�سل ال�سوء على املعاناة الإجتماعية لل�سعب 

وابنها  لّب�س  كارمن  وجود  خالل  من  الفل�سطيني 

وابن جارتها يف غزة املحا�سرة.

قريباً  تنجزها  �سوف  التي  الأعمال  ومن 

تدور  م�سل�سل  يف  م�سابني  بديعة  دور 

اأحداثه حول حياة الفنان الراحل اإ�سماعيل 

يا�سني، و�سوف 

يبداأ ت�سويره يف �سهر ني�سان املقبل.

قد تدر�س كارمن لّب�س الإخراج يف عمر معني 

وتنتقل اىل العمل خلف الكامريا.

عامل  دخ���ول  منها  ك��ث��رية  اأح���الم  جعبتها  يف 

احلرية  لالإن�سان  فيه  تتوافر  وبلد  ه��ول��ي��وود، 

الفكرية، واحلقوق املت�ساوية.

ها
مال

���
ع�

�أ

• م�سرح:
- »بخ�سو�س الكرامة وال�سعب العنيد« 

لزياد الرحباين )1993(.

- »لول ف�سحة الأمل« لزياد الرحباين.

- »ثالث ن�سوان طوال طوال« )2000(.

- »باراڤان« )2004(.

- »قول احلقيقة قوة« )2006(.

- »�سي غيفارا« )2007(.

• �سينما:

- »و�ست بريوت« )1997(.

- »احل�سارة« )1999(.

- »�ساحة القتال« )2003(.

- »ليلى دي كا« )2004(.

- »زوزو« )2005(.

- »وقع عن الأر�ش« )2006(.

- »مهما تريد لول« )2007(.

• تلفزيون:
- »حكايا النا�س«.

- »اإبنة املعلم« )2005(.

- »مالح يا بحر« )2007(.

 -  2007( ودبي«  بريوت  »بني   -

.)2008







ج��ي�����س��ن��ا ت����ا ي����ك����ّرم ال���ت���ذك���ار

ع��ب��ريوي��ه��ا ال�������س���ه���ادة  ودم 

الطيار ه��ال�����س��اب��ط  ح���رب  ���س��ام��ر 

ا�ست�سهد ج��ن��وب��ن��ا  ت�����راب  ع���ا 

�سنني ��ى  م�����سّ ال��ط��ي��ار  ���س��ام��ر 

ال��ل��ي �سار م��ت��وّق��ع  ح���دا  وم���ا يف 

���س��ه��ادت��ك ب��ال��ق��ل��ب م���زروع���ة

واأه����ل����ك ورف���ق���ات���ك الأب����ط����ال
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�شباط

�شيفنا والقلم

2
0
0

9
ال��زم��ان ���س��در  م���ن  امل��ج��د  ق��ب��ع��ه��ا  اأرزة 

وم���وج���ه م���ن ب���ح���ور ال���وح���ي والأرج�������وان

مهرجان ع��م��ل��ت  ل��ل��ف��ك��ر  ف��ك��ر  و���س��ط��ح��ة 

���س��وحل��ان ل��ب�����س��ت  ك����ون  ���س��اع��ر  وروح 

ي���ا ���ض��ان��ع ال��ف��ن ب���اأر����ش ���ض��ع��ب��ة مت��وت

بيوت اأق��د���س  ع  وال��غ��رب  ال�سرق  جمعت 

ب����اجل����ربوؤوت ن���ا����س ف����وق ت��خ��وت��ه��ا  يف 

ل��ك��ن اإن�����ت ت��خ��ت��ك ع��ك�����س ك���ل ال��ت��خ��وت

ال��وج��ود ع��ال  ج��ي��ت  م��ن�����س��ور  خلقتك  م��ن 

�سهود ون��ح��ن��ا  ب��ف��ك��رك  ال���زم���ان  ج��م��ع��ت 

�سود ����س���الت  ع  ت���ن���ام  ل  ه��ال��ب��ط��ل  ي���ا 

ب��ح��ي��ث ال���وط���ن ق���ّت���ال ودي������ار اخل��ل��ود

اأع���ل���ى فلك ي���ا ب����ريق امل��ن�����س��ور م���ن 

����ض���ّوي���ت احللك اإن�����ت  ف���ك���رك  ن����ور  م���ن 

�سلك ال���ه���ام���ك  درب  ن���ب���وغ���ك  ومل�����ا 

ملك جم���دك  ع��ر���س  عرَ  وح����دك  ���س��اف��رت 

����ررَف م���ن م��ع��ج��ن الإل����ه����ام ت���اري���خ���ك غرَ

بينعرف اإ����س���م  رم�����زا  ����س���ارت  واأحل������ان 

بتن�ضرف م���ا  ح��م��ل��ت��ه��ا  ال��ل��ي  وه����الآل����ة 

ه���ي���دي ك��م��ن��ج��ا ع��م��ل��ت��ه��ا ل���وح���ة ���س��رف

ب��ع��ل��ب��ك مب���وت���ك ب��ك��ي��ت ع���وام���ي���ده���ا

خ���ّي���ني ل���ون���ت���وا ال�����س��م��ا وق��رم��ي��ده��ا

ع��م��ل��ت��و وط������ن ل���ل���ف���ن وب���ت���ح���دي���ده���ا

ف��������ريوز غ���ّن���ت���ك���م ب���ل���ي���ل���ة ع���ي���ده���ا

م�����س��ك��ت��و ال��ك��ل��م��ة م��ت��ل ط��ف��ل��ة ب��اإي��ده��ا

�سيدها اإ���س��م��ك  ال��ل��ي  عالقطعة  ت��خ��اف  ل 

ان����ت����و ال����ث����الث����ة ل���ل���ب���الغ���ة وق���ي���ده���ا

ال���ت���اري���خ م�������س اإي�������ام ح���م���را م��ل��وين

مطحني م���ون���ة  ال���ك���ون  ب�����س��رع  ون��ح��ن��ا 

ال�سني ال��ع��ط��ر  احل��ام��ل��ي  ال���زه���ور  م��ث��ل 

م���ت���ل اجل����واه����ر وال����������دراري امل��ت��م��ن��ي

ح��ّط��ه��ا اهلل  ����س���در  عرَ  وح�����ي  ب�����س��ك��رة 

���س��ّط��ه��ا عرَ  ح���ّط���ه���ا  م����ا  ال������ربق  مل����ع 

���ه���ا خ���ّطّ اهلل  الأج������ي������ال  ب����اأ�����س����ط����ورة 

ب�����ض��ف��وف اآل��ه��ة ال��وح��ي وق��د���ش اخل��ي��ال

ع��ن��ك ح��ك��ي ال���ت���اري���خ ف���ك���رك م���ا ه��دي

وع���ّل���م���ت اأه�����ل ال���ف���ن ك��ي��ف ال��ق��اع��ده

ت��خ��اوي ال���دين وم���ا ت��ك��ون ه��ي��ي ال��وال��دي

ال�سعوب ك��ل  علمت  املو�سيقى  بتخت 

��ْل ��طرَ وح���ب ال���وط���ن م���ا ي���وم ب��ع��ي��ون��ك برَ

ال�����س��ت��ي ف��ك��رك ع��ل��ى ف��ّن��ك هطْل م��ت��ل 

����ْل ����طرَ م����ن امل������وت ق�����وم وع���ّي�������س اخلرَ

بطل تخ�سر  بغيبتك  عليها  بي�سعب 

حت���اك���ي امل���ل���وك وت�����زرع ال��ك��ل��م��ات ن��ار

ت���ا ي��ب��ي��ن��و م���ل���وك الأر�������ش ح�����ّدك زغ���ار

و���س��ف��ت ال��وط��ن ل��ع��ب��ه ب��اإي��د ال�����س��ر �سار

الكبار ع��ق��ول  بي�سافروا  كيف  ن�سوف  ت��ا 

اأ����س���ع���ار م��ن��ه��ا مت����ّون����ت اأك������رب ع��ق��ول

ت�����س��ك��ر ع��ل��ى ن��غ��م��ات��ه��ا م��ل��وك الأ����س���ول

جت��ول ع���م  م�������س���ارف  ول  اإل���ه���ا  ب��ن��ك  ل 

ك��ل��م��ا ط��ل��ع��ت ب��ط��ل��وع��ه��ا ت��ط��ّل��ع ملك

البانيه وع��ال��ع��ق��ول  ع��ا���س��ي  وعرَ  ع��ل��ي��ك 

وك����ان����ت م���واه���ب���ك���م ال����ع����امل غ��ان��ي��ه

ثانيه وب���ني  ث��ان��ي��ة  ب���ني  ال��ف��ك��رة جت���ي 

ه��ال��ف��ان��ي��ه عرَ  ف������ريوز  امل���ث���ل  وم�����ني 

ت���ات���و����س���ل���وه���ا ل����ل����ي����ايل ال���ه���ان���ي���ه

امل��ت��ف��ان��ي��ه جم����ادك����م  عرَ  ت���خ���اف  ول 

ب��ع��ل��ب��ك حجار ت��ب��ق��ى وح���ده���ا  ح��ت��ى م���ا 

ال���ت���اري���خ وق���ف���ة ع����ّز م���ا اإل���ه���ا غ���روب

حبوب عليها  بي�سعب  م��ا  وامل��ط��ح��ن��ي 

ك��ل��م��ا ل��ف��ح��ه��ا ال���ري���ح ب���ت���وزع ط��ي��وب

وم��ه��م��ا اجل����واه����ر ي��دف��ن��وه��ا ب���ال���رتاب

ب��ح��رب الأب�����د ر���س��م��ت م��ع��امل خ��ّط��ه��ا...

وك��ت��ب��ت ل���الأج���ي���ال ���س��ف��ح��ة خ����ال����دي...

وك��ل��م��ا ن��زل��ت ب��ن��زول��ه��ا حت��اك��ي ر���س��ول...

�ل�ساعر

ميالد مارون

حتية �ىل

من�سور الرحباين

ع��م��ل��ت��و ب��ح�����س��ارت��ك��م ب��ع��ل��ب��ك ت��ان��ي��ة...

ب��ي�����س��ّل ب��رتاب��ات��ه��ا ن��ب�����س ال���ق���ل���وب...

�سرف

ت�سحية

وفاء

ك����ل الأم�������ل ل���ر����س���ال���ة الأح�������رار

مغوار ال��وط��ن  ج��ي�����س  يف  وك����ان 

وملني؟ ن�ستكي؟  ب��دن��ا  م��ني  وع��ا 

وتوعى الفاجعة  ه��ول  ع��ا  تغفى 

�ل�ساعر �إميل نون

اأمني �سر نقابة

ع�سبة ال�سعر اللبناين

وفاء لل�سابط �لطيار

�ل�سهيد �سامر حنا حرب

ل�����س��ه��ادت��ك ع��م��ي��زرع الأ���س��ج��ار

يعطيها ي�����س��ّل  الإخ�������س���رار  ت���ا 

الأن���وار انطفيت  �سبابو  مبطلع 

ا�ستاأ�سد ت�سحيه  مب��ع��ارك  م��ا  وي��ا 

اجلبني ورف����ع  اجل��ي�����س  ب��خ��دم��ة 

امل�سوار انتهى  وكيف  ابتدا  وكيف 

م��دف��وع��ه ال�����دّم�����ات  ولأرزك 

بالبال ���ُع���ْن  مرَ ���س��ام��ر  ي��ا  ب��ت�����س��ّل 
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عا �أر�سك

يا �إبني �سّل

ع������ا اأر��������ض�������ك ي������ا اإب������ن������ي ����ض���ّل

ت����ت����خ����ال ل  ب�������ي�������ت�������ك  ع������������ن 

ب���������������الدك ي���������ا اإب���������ن���������ي ج�����ّن�����ي

�������س������و م���������ا زرع���������ت���������ا ب���ت���ج���ن���ي

الأر�������������ش ب������������رتاب  ت��������ف��������ّرط  ل 

اإح������م������ي ت������راب������ا ط��������ول وع����ر�����ش

اأر������ض�����ك م������ن  ����ض���ن���ت���ي  ت���ب���ي���ع  ل 

م���ث���ل���ي اإح����ف����ظ����ه����ا م������ع ف���ر����ض���ك

ه�����ي�����ي اأع������������ط������������ان������������ا  اهلل 

����ي����ن����ي و�����س����ّي����ي وب������ي������ي م����و�����سّ

وت������ف������ّل ب�����ي�����ت�����ك  ت������������رتك  ول 

ل������و ج�������س���م���ك ب����ال����ن���������س ان���������س����ّل

ع���������ا ت���������راب���������ا ن������������ام وغ������ّن������ي

ال����ت����ّل را�����������س  ل  ال��������������وادي  م������ن 

ع����ل����ي����ك ت���������ض����ون ب����������الدك ف���ر����ش

ل����ل����م����ح����ت����ّل ت�������رتك�������ه�������ا  ول 

اأر���������ض��������ك ي�������ا اإب�������ن�������ي ع���ر����ض���ك

وق��������ّل زاد  �������س������ع������را  م�����ه�����م�����ا 

م��������ن ع�������ن�������دو اأغ��������ل��������ى ه����دي����ي

م���������ا ب������رتك������ه������ا م�����ه�����م�����ا ������س�����ار

ال�����ل�����ي ب�����ي�����رتك اأر��������ض�������و ب���ي���ن���ذّل

حممد عادل �ل�سيد

برجا - ال�سوف

جي�ض بالدي

حياة ما بعد �حلياة

ج����ي���������س ب�����������الدي اأق�������������وى ج���ي�������س

ل���������و ك�����������ان �������س������الح������و ف���ت���ي�������س

ح������ام������ي اأرزت���������ن���������ا م�������ن زم�������ان

ول������ب������ن������ان اهلل  م��������ع��������ب��������ودو 

ع�������������س������ك������رن������ا م�������ن�������ا وف�����ي�����ن�����ا

ي����ع����ط����ي����ن����ا اهلل  ان�����������������س��������اهلل 

م�������ن دون�����������و م�������ا اإل�������ن�������ا ع���ي�������س

ب��������ق��������وة زن����������������دو ب�����ي�����ت�����ح�����ّدا

����ب����ي����ن����ه����ان ه������������ّوي ال�����ن�����������س�����ر ملرَ

وب�����ال�����������س�����اح�����ة م��������ا ب����ي����ت����ه����ّدا

ب���������روح���������و ودم��������������و ب����ي����ف����دي����ن����ا

و��������س�������ن�������ني ب�������ع�������م�������رو مي�������دا

�ل�ساعر �سليم خليفة

�ملحامي خالد هزمية

�ضقيق التلميذ ال�ضابط

ال�سهيد خميرب هزمية 

الطيب  واأت���رك  ع��ام��اً  ع�سر  ث��الث��ة 

عطر  منها  ويفوح  نهاراتنا  ُيحاكي 

رفاقك  ينفك  ل  التي  وماآثرك  حبك 

اإنه  بالأم�س.  وكاأنها  عنها  احلديث 

فراق الأحبة الذين ي�سكنون الفوؤاد رغم 

الإنتظار للقاء  ال�سوق وعذابات  لهيب 

حمتوم مهما طال الزمان.

اأخي وحبيبي،

اإن  اأقوله لك يف ذكراك  اأعظم ما  اإن 

وما  العهد،  على  كانوا  ال�سالح  رف��اق 

يزالون، وهم الذين خاطبوك يف ذكرى 

تاأبينك بق�سم »خميرب اىل اللقاء« اإنه 

لقاء ال�سهادة.

نعم، اإن منهم َمن هو معك الآن يف 

جنات اخللد والنعيم.

�سهداء اأعزاء اأعّزونا ب�سهادتهم فكانوا 

لطاملا  ال��ذي  لل�سعار  جم�سدين  خري 

افتخرمت به ال�ضرف والت�ضحية والوفاء.

اأما اأنا كما رفاقك، ما ن�سيتك يوماً، 

وُنبلك  وحمبتك  باإخال�سك  اأنه  واعلم 

قد تركت يل مئات الأ�سقاء من رفاق 

ال�سالح، اأراك يف كل واحد منهم فكانوا 

ب�سدق خري الرفاق واأعّز الأ�سقاء.

مهما طال �لزمان

واعربي حلدك  احلياة  اإ�ضتيقظي من غيبوبة  الآن يف تراب قريتك،  فاأنت تهيمني  يا نف�ضي  اأفيقي 

فاأ�سرار ال�سم�س تناديك، متايلي وارق�سي حبوراً فاليوم ميالدك، ومّني وا�سكري الباري فهو اىل جذورك 

اأعادك.

ل تتكابري يا نف�سي، بل اغريف بالّراح فقاعات اأمل من ال�سماء وانرثيها لت�سبحي يف ذاكرتها فكرة 

د فيها الأمل بالإميان واملحبة. يتج�سّ

ل ت�سرتيحي يا نف�سي حتى لو نادتك ال�سف�سافة لزيارتها، بل �سريي نحو منزلك فهناك عزيزة تناجيك، 

اإنها الذكريات. فتذّكري!

تذّكري طفولة ُمزجت بال�ضحك، تذّكري نباتاً كان قد اعتاد على مل�ضاتك، وقطيعاً كان قد اآلف نرباتك. 

تذّكري الدكان، تذّكري املدر�سة حيث اأبدعِت يف �سرقة مودة الفقهاء.

وتذّكري، تذّكري ج�ضدك العليل، ل�ضانك املوثق، عينيك املتنقلتني بغري لون.

تذّكري اأع�ضاء ب�ضربال من اأوجاع، ب�ضروال من اآهات وغطاء من اأنفا�ش.

زّينيه  الأبدي،  املنزل  اأثاث  اأعّدي  الذكريات  من  تنتهني  وعندما  وتذّكري...  وتذّكري...  وتذّكري... 

بنجوم، بقمر وبن�سمات خ�سراء بلون قريتك، وا�ست�سيفي اأحبة كانوا قد ا�ستقلوا القطار قبلك، ومالئكة 

يعلمونك حكمة احلياة الثانية وفل�سفتها. لذلك ل جتزعي فاأنت ل�ست وحيدة، بل يف عامل اأو�سع 

من عاملك الفائت.

اإم�شِ يا نف�ضي الآن يف هذه احلياة، فاأنا اأودعك، اأن�ضحب من وجودك واأتركك يف عامل 

خاٍل من الكذب واخلداع واخليانة، يف عامل خاٍل من ال�ضو�ضاء وكرثة الكالم 

واحلماقة، اأودعك باآخر كلمات لتنطلقي يف دنياك �ضامتة.

كارل حد�د
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ذكرك معي عا طول

بدلة �سرف

غ�سان يا رفيقي

ترَ تروح؟ م�س معقوْل

هاخلرب مّنو حقيقي

ذكرك معي عا طوْل

عينك على الع�سكْر

بها جلّو الرهيْب

باقي بثمارك زهْر

مّني - على ُبعدك - قريْب

ورودك حلى بعّز العمْر

ور�سمك ما رح بيغيْب

... بّكرت بعمر ال�سباْب

وّدعتنا قبل امل�سيْب

عّليت اأعلى من ال�سحاْب

من خاطر الكون الرحيْب

غ�سان قا�سم ل ما برتوْح

اإ�سمك ور�سمك هوْن

طيفك بي�سكن قلبنا والروْح

وْن بيناتنا بي�سل ذاتو البرَ

ي�����ا اأم��������ي ب���ل���ح���ظ���ة ت�����غ�����رّيت ْح������وايل

ل��ب�����س��ت ب����دل����ة �����س����رف حم���ب���وك���ة ب��وف��ا

ال���ع�������س���ك���ري���ة ب����ح����ي����اة  غ����ن����ج  يف  م�����ا 

ع��ي�����س��ت��ن��ا ح����ل����وي ب����ت����دري����ب وحت���ي���ة

م����ك����ان����ك، ت������اأّه������ب، ب���ج���م���د ب���اأر����ض���ي

ومب�����س��ي امل��ر���س��و���س م���ني ق�����ادر ي��ه��ّدي

ع����ا ج���م���ر ال����ن����ار ع����م اأرك���������س ي����ا اأم����ي

م����ع����ي �����س����ب����اب����ا ب����ف����دي����ه����ن ب���دم���ي

ب���ه���ن���ي ����س���ع���ب���ك ي�����ا ل��ب��ن��ان

ع���ال�������س���اح���ة ن����زل����وا ال�����س��ب��ان

ت�����ا ن���ب���ق���ى اأخ���������وة ب��ل��ب��ن��ان

���ْي���ع���د ع����ن ح���ق���د الإن�������س���ان برَ

وي���ع���ل���ى وي�����س��م��خ ه��ال��ب��ن��ي��ان

م��ن�����س��ان اأرزك  وع���ج���ب���ال���ك 

ي���ح���ي���ا ج���ي�������س���ك ي�����ا ل���ب���ن���ان

وت���ع���ل���ى ع���ق�������س���ور ال��ب��ن��ي��ان

وق�����ائ�����د ج���ي�������س���ك ي�����ا ل��ب��ن��ان

وح��������دو اجل����ي���������س ع�����م ي���خ���ط���ر ب���ب���ايل

ب��ح��ايل ����ض���ّح���ي  رح  ل���ب���ن���ان  ي��ب��ق��ى  ت����ا 

وت������ا ن�����س��ه��ر ب����دن����ا ن����اُخ����د م���اأذون���ي���ة

���ل���ْم���ن���ا ال�������س���ام���خ وال���ق���ائ���د ال���غ���ايل لرَ���عرَ

ه����الأر�����ش ال���ل���ي ����ض���ارت ع���ّزت���ي وجم���دي

ليايل اأح����ر�����س  رح  وْق����وا�����س  زح����ف  م���ع 

ه���ّم���ي ت���ع���ت���ل���ي  ل  اأن������������ا...  ب���ح���ب���ك���ن 

ول�����ب�����ن�����اين ب�����ل�����دي ح����ب����ي واآم����������ايل

واحل�������ري�������ة ج����ي���������س����ك  يف 

رم���������ز ال��������وح��������دة ال����ق����وي����ة

ب������وح������دت������ن������ا ال����وط����ن����ي����ة

ال������ن������ع������رات ال����ط����ائ����ف����ي����ة

وت����ب����ق����ى ال���ع���ي�������س���ة ه��ن��ي��ة

رم��������ز ال�������راي�������ة ال���وط���ن���ي���ة

ح�����ام�����ي ح���������دود ال�������س���رع���ي���ة

الأع������������������الم ال����ل����ب����ن����ان����ي����ة

رئ������ي�������������س اجل�����م�����ه�����وري�����ة

�ملقدم توفيق نعيم يزبك

اىل روح املقدم غ�سان قا�سم

�جلندي رو�ء توفيق مو�سى

مقر عام منطقة ال�سمال

ح�سني حممد عبيد

حممد عبد �لرحمن دمج

برجا - ال�سوف

�أمني

ملحم ح�سن

عرتين - ال�سوف

ع �ل�ساحة 

نزلو�

بحالكي بتغنى  دوم  هاللي  يا 

�سماكي ل��ك��ّون  رب��ن��ا  دخ��ي��ل��و 

فداكي اأرزة  يا  ال��روح  فداكي 

بالكي بالدنيا  العمر  نفع  �سو 

ربنا ت�ضعف قواكي ما بري�ضى 

بربوعك جي�س �سامد يف حماكي

حماكي بيحمو  م��ق��اوم  وجنبو 

ك��ل��و ���ض��ع��ب��ن��ا ب����دو ر���ض��اك��ي

بعالكي ب�����الدي  ع����زة  ولأن������ا 

�سراكة يقبل  ح���دا  ل  فيكي 

دواكي لل�ساكي  مو�سوف  ودوا 

جناكي ب��ح��رف��ة  يقطف  م��ن��ا 

جميلة بعيوين  كتري  جميلة 

اجلميلة احلرة  موطني  اأرزة  يا 

قليلة لعيونك  ع��ي��ون  وج���وز 

جميلة ول  بهاحلياة  ف�سل  ل 

ذليلة ح���رة  ي��ا  ي���وم  وت��ب��ق��ي 

النبيلة بالنخوة  ال��ن��ار  عخط 

طويلة اإيديهن  الأع��داء  وعلى 

متيلي م��ا  مقامك  ع��ن  حلتى 

م�ستحيلة �سعبك  ل��الأخ�����س��ام 

العليلة جروح  مبل�سم  وهواكي 

و�سيلة خ��ال  م��ا  اخل�سم  حلتى 

كفيلة ل��وج��ودك  ال��غ��اب  �سباع 

عا�سق �لأرز�ت

م�ستواكي اهلل  ب��ع��د  وع���ن���دا 

واق�������ف خ���ل���ف ال�����ربداي�����ي

ن����اط����ر وب���ق���ل���ب���ي ج���م���را

اأم�������������وره ب�����������اأول ع���م���را

ب��ع��ي��د ال��ع�����س��اق امل���األ���وف

ف��ت��ح��ت��ال ق��ل��ب��ي امل��ل��ه��وف

الأول احل�������ب  ت����ذك����رن����ا 

ك����ل ي�����وم ب�������س���وف���ا اأج���م���ل

ت����ا ����س���وف���ا ل��ع��ن��ا ج��اي��ي

ح���م���را ورده  وب������اإي������دي 

ك���ت���ري ب���ع���ي���ن���ي حم���الي���ي

عاملك�سوف حكينا  حكينا 

وح����ك����اي����ي جت�����ر ح��ك��اي��ي

وع���ي���ن���ي ب��ع��ي��ن��ا ت��ت��اأم��ل

ع���ت���م ال���ل���ي���ل م�����س��واي��ي

مت��ن��ي��ن��ا ه���ال���ع���ي���د ي��ط��ول

ق��ل��ب��ي ب���غ���رام���ا م�����س��غ��ول

للع�ساق الأح����م����ر  ال�������ورد 

وي�����ا ي�����وم اجل����ف����ا احل�����راق

وت���ق���ّل���ي ب��ح��ب��ك ع���ا ط��ول

وم�سايي وظ��ه��ري  �سبحي 

امل�ستاق ب��ع��ي��ون  ب��ي��ح��ل��ى 

اب����ع����د ع����ّن����ا وب���ك���ف���اي���ي

خلف �لربد�يي
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ما هو �لإدمان؟

النف�ضي  العتماد  من  َمَر�ضية  حالة  الإدم���ان 

اأو  م�سّكنة  عنا�سر  حتتوي  م��ادة  على  واجل�سدي 

هة، اأو على �سلوك ما. ومن �ساأن هذا العتماد  منّبّ

اأن يوؤدي بالفرد اىل ال�سعور برغبة ملحة للح�سول 

عليه  اأدمن  الذي  ال�سلوك  اأو ممار�سة  املادة  على 

باأية و�سيلة.

واآخر  مادي  اإدم��ان  بني  الإخت�ضا�ضيون  ميّيز 

�سلوكي. وُيق�سد بالإدمان املادي ب�سكل خا�س 

واملهدئات،  الكحول  اأو  امل��خ��درات  اإدم���ان 

ال�سلوكي ممنوعات  الإدمان  بينما يطال 

اأو ن�ساطات  وحمظورات مثل املي�سر، 

ا�ستحواذها على �سخ�س  يوؤدي  عادية 

ما ومبالغته يف الن�سراف اليها، اىل 

م�سدر  بل  مقبول.  غري  �سلوكه  جعل 

ميكن  ال�ضياق  هذا  يف  به.  وللمحيطني  له  �ضرر 

التحدث عن اإدمان النرتنت، اأو الت�سوق، اأو العمل 

اأو الريا�ضة اأو الطعام.

غالباً ما تكون اأ�سباب الإدمان ذات من�ساأ نف�سي 

)املادي  الإدم��ان  نوع  يقرتن  واأحياناً  واجتماعي، 

وال�سلوكي( عند �سخ�س واحد، اأو يكون اأحدهما �سبباً 

للو�ضول اىل الآخر.

�لإدمان �ملادي

النف�سي  الطبيب  مع  املادي  الإدم��ان  من  نبداأ 

على  الإدم���ان  ي��ح��ّدد  ال��ذي  طحان  ف���وؤاد  الدكتور 

اأو  املخدرات  تعاطي  »بحالة  والكحول  املخدرات 

الكحول ب�سكل م�ستمر و�سولً اىل التبعية اجل�سدية 

اأو النف�سية اأو الإثنتني معاً«.

وي�سيف:

الأوىل  املرحلة  يف  املتعاطي  مينح  »املخدر 

�سعوراً بال�سعادة والهدوء، فيندفع اىل زيادة اجلرعة 

اأ�ضرياً  وي�ضبح  الإدم��ان  دائ��رة  يف  ليدخل  تدريجاً 

للمخدر، هاج�سه الوحيد احل�سول عليه مهما كلفه 

ذلك. فمدمن املخدرات والكحول يحاول التهّرب من 

املنا�سبات 

�شباط

اإعداد:
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معرفة �لأ�سباب مفت�����������اح �حلل  �أنو�ع وحالت...

�إدمان �ملخدر�ت و�لكحول من �لآفات �لإجتماعية �ملدّمرة 

�لتي ينبغي مكافحتها. لكن م�سطلح »مدمن« يطال 

�ملخدر�ت  ل تقت�سر على مدمني  �لنا�ض  �سريحة من 

و�لكحول �أو �ل�سجائر حتى، فثمة من يدمن �لإنرتنت �أو 

�لت�سوق، �أو حتى �لعمل...!

يف  مت�ساوية  �لإدم���ان  �أن��و�ع  جميع  تكن  مل  و�إذ� 

�ل�سلبية  �نعكا�ساته  خطورتها و�سررها، فاإن لكل منها 

على �ملدمن وعلى �ملحيطني به.



الجتماعية، ي�ضبح اإنفعالياً وقد يلجاأ اىل ال�ضرقة 

التي  املادة  احل�سول على  اأجل  القتل من  اأو حتى 

اأدمن عليها«.

طحان:  الدكتور  ويقول  متعددة،  الإدمان  اأ�سباب 

»بع�س هذه الأ�سباب يرتبط بالعوامل الإجتماعية 

يعي�سها  التي  وال�سغوطات  وبامل�ساكل  والثقافية 

الفرد، ومنها ما يرتبط باحل�سرية ومبع�سر ال�سوء 

الذي يدفع ال�سباب خ�سو�ساً اىل تعاطي املخدرات.

اىل  يلجاأ  اإذ  نف�سية،  الإدم��ان  اأ�سباب  تكون  وقد 

املخدرات اأو الكحول بع�ش من يعاين مر�ضاً نف�ضياً 

اأو حالت اإكتئاب وقلق مزمن، اأو اأمرا�ضاً ع�ضبية، اأو 

من يكونون ذوي �ضخ�ضية َمَر�ضية، غري متزنة، اأو 

ل اإجتماعية«.

�لإدمان �ل�سلوكي

ميكن حتديد الإدمان ال�سلوكي باأنه �سيطرة فكرة 

على �سخ�س ما لتتحّول اىل هو�س، فت�سرق الكثري 

اليها  للو�سول  وي�سعى  واهتماماته،  وقته  من 

م�ستخدماً الو�سائل كافة، على الرغم من وعيه اىل 

كثري  الإدمان  النوع من  وهذا  نتائجها وخماطرها. 

الإنت�سار لكنه غري ظاهر وجلي كما يف حالة الإدمان 

املادي.

هو  الإدم��ان  من  النوع  لهذا  الرئي�س  امل�سبب 

مر�ش  اىل  ف�ضيئاً  �ضيئاً  يتحّول  لكنه  الت�ضلية 

تتحدث  الإط���ار  ه��ذا  يف  ال��وق��ت.  بعامل  متاأثراً 

املعاجلة النف�سية الدكتورة رانيا في�سل عن اإدمان 

ذلك  و�سوى  والعمل  واجلن�س  والكمبيوتر  النرتنت 

عندما  اإدم��ان  اىل  تتحول  طبيعية  ن�ساطات  من 

تتخطى ممار�ستها احلدود املعقولة، وتوؤثر ب�سكل 

�سلبي على حياة ال�سخ�س وعالقاته.

الكمبيوتر

الدكتورة في�سل  الكمبيوتر بح�سب  الإدمان على 

»ي�سيب الكبار كما ي�سيب ال�سغار وي�سمل الذكور 

والإناث، واملدمن على الكمبيوتر يهمل ن�ساطاته 

ال�سا�سة  اأم��ام  للجلو�س  وقته  كل  وي�سّخر  الأخ��رى 

الواقع  الهروب من  على  دّوامة حتمله  فيقع يف 

)كاألعاب  خيايل  معلوماتي  ع��امل  يف  ليعي�س 

الڤيديو اأو الألعاب الإلكرتونية(.

اإلّ اأّن هذا املدمن يتمّيز باأنه يعي اأن الكمبيوتر 

حتّول اىل هاج�س ا�ستحوذ على تفكريه.

اإ�ضطراب  الكمبيوتر:  على  الإدم���ان  اآث��ار  من 

يف  ب��اآلم  الإ�ضابة  ال��وزن،  يف  زي��ادة  النوم،  يف 

�ضعف  ال��ف��ق��ري،  العمود  يف  وبانحناء  الظهر 

الدماغ،  يف  الكهربائية  ال�ضحنات  زي��ادة  النظر، 

تقّلب  القلق،  الإكتئاب،  الألزهامير(،  )ت�ضبب 

والعملية  الأ�سرية  العالقات  عن  والإنقطاع  املزاج 

والإجتماعية«.

�لنرتنت

الإدمان  الكمبيوتر  على  الإدمان  �ضمن  يندرج 

في�سل،  الدكتورة  تتابع  كما  الن��رتن��ت  على 

مو�ضحة »اأنه هروب اأو جتّنب للم�ضاكل احلياتية 

يرتجح حالة من الالن�ضج الإجتماعي والعاطفي 

والعجز عن بناء هوية نف�سية واجتماعية متينة. 

ال�سعور  عدم  من  حالة  وليد  النرتنت  اإدمان  اإذن 

على  التعّرف  وبعدم  ونف�سية  �سخ�سية  بقيمة 

الذات«.

وعن  عنه  البتعاد  عن  يعجز  النرتنت  مدمن 

ح�ساب  على  اأم��ام��ه  امل��ه��دور  بالوقت  التحّكم 

ن�ساطات اأخرى.

اإ�ستخدام النرتنت بات من ال�سروريات ل�سريحة 
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معرفة �لأ�سباب مفت�����������اح �حلل
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عن  احل��دي��ث  ميكننا  فمتى  النا�س  م��ن  ك��ربى 

النقطة،  هذه  في�ضل  الدكتورة  تو�ضح  الإدم��ان. 

وتعترب اأن موؤ�سرات اإدمان النرتنت هي:

عند  وباللذة  الق�سوى  بال�سعادة  ال�سعور   •
ا�ستخدام النرتنت.

ا�ستخدامه. عن  المتناع  عن  • العجز 
ا�ستخدامه. اأوقات  زيادة  اىل  واحلاجة  • الرغبة 
لالأ�سدقاء،  للعائلة،  املخ�س�س  الوقت  • غياب 

للن�ساطات وللعمل.

يف  الفرد  اأداء  وتراجع  الإنتاجية  غياب   •
املدر�سة اأو يف العمل.

والأ�سدقاء  العائلة  على  الكذب  اىل  • اللجوء 
لإخفاء الإدمان.

الإمتناع  عند  وبالكاآبة  بالإحباط  ال�ضعور   •
عن ا�ستخدامه.

الت�سّوق

يتحول  ال�سراء  فعل  لكن  ومتعة  حاجة  الت�سّوق 

الدكتورة  بح�سب  ال�سلوكي  الإدم��ان  من  نوع  اىل 

الت��زان  ع��دم  من  حالة  يف  »يولد  وه��و  في�سل، 

غري  اأ�سياء  �سراء  اىل  بال�سخ�س  ويدفع  العاطفي، 

مفيدة وتافهة، لكنه يتعلق بها ويرى فيها عالجاً 

هذا  اأن  والالفت  ال�سراء.  رغبة  فتتملكه  لالكتئاب 

املدمن يبتاع ال�سلعة نف�سها ب�سكل متكرر ودائم 

النف�ضية،  ا�ضطراباته  ملحاربة  حماولة  يف  وذلك 

وغالباً ما ي�سعر بالياأ�س اإذا امتنع عن ال�سراء«.

�ملي�سر

يف حياة مدمن املي�سر جند غالباً والداً 

وت�سيف:  في�سل.  د.  تقول  كما  مدمناً 

اإجمالً  يعجزون  القمار  على  »املدمنون 

حل  وع���ن  بت�سرفاتهم  ال��ت��ح��ّك��م  ع��ن 

يختبئون  ملجاأ  فيه  فيجدون  م�ساكلهم 

فيه من اآلمهم وعذاباتهم النف�ضية، وهم 

التحّكم مبر�ضهم  اأنه باإمكانهم  يعتقدون 

النوع  هذا  مظاهر  من  عليه.  وال�سيطرة 

من الإدمان:

الفرد  اأفكار  على  اللعب  • �سيطرة 
في�ضبح همه الوحيد كيف يوؤّمن املال.

من  ح��ال��ة  ب��ل��وغ  اىل  ال�ضعي   •

ال���ر����ض���ى وال���ل���ذة 

اإنفاق  عرب  الق�سوى 

اأك�����رب من  م��ب��ال��غ 

املال على القمار.

حم���������اولت   •
متوا�سلة  وج���ه���ود 

يف  بالرغبة  للتحكم 

الإمتناع  اأو  ال��ل��ع��ب 

غري  تكون  لكنها  عنه 

جمدية.

والإ�ضابة  ال�ضتقرار  وبعدم  بالإحباط  • ال�ضعور 
عن  الم��ت��ن��اع  خ���الل حم��اول��ة  غ�سب  ب��ن��وب��ات 

اللعب.

اخل�سارة  بعد  اللعب  متابعة  على  • الت�سميم 
من اأجل التعوي�س.

املعالج  العائلة،  على  الكذب  اىل  • اللجوء 
النف�سي واملحيط.

كالتزوير،  �سرعي  ل  �سلوك  اىل  اللجوء   •
احل�سول  اأج��ل  من  الحتيال...  الأم���وال،  تبيي�س 

على مال.

ومن البدهي اأن عالقات املدمن الأ�سرية والعملية 

وهو  اخلطر،  اىل  تتعر�ش  والإجتماعية  واملهنية 

ي�ضبح م�ضطراً اىل العتماد على الآخرين للح�ضول 

اأو حلّل الأزمات املادية، ما يغرقه يف  على املال 

�سل�سلة من امل�ساكل التي قد تدّمر حياته«.

اجلن�ش

ميكن حتديد الإدمان على اجلن�س باأنه »�سعوبة 

حاجات  توجيه  ويف  الداخلي،  التوازن  اإيجاد  يف 

الفرد ورغباته وم�ضاعره، فت�ضبح حاجته اجلن�ضية 

بها.  التحّكم  ميكن  ول  حتتمل  ول  تقاوم  ل  رغبة 

النق�س  من  يخافون  اجلن�س  على  واملدمنون 

�سجناء  وهم  املخدرات  على  كاملدمنني  والوحدة 

�سلوك يعزلهم عن املحيط ويحّجم حياتهم.

وت�سيف في�سل:

مير هوؤلء بعدة مراحل يهملون خاللها اأ�سرتهم، 

اجلن�سية  العالقات  اأن  كما  وعملهم  حميطهم 

املتكررة واخلالية من اأي ارتباط عاطفي تبعدهم 

اإلّ  الإدم��ان.  دائرة هذا  عن كل من ل يدخلون يف 

يدفع  بالذنب  ب�سعور  امل�سحوب  ال�سلوك  هذا  اأّن 

باملدمن اىل اإخفاء مر�ضه عن جمتمعه.

العمل

على  الإدم��ان  اأنواع  غالبية  اىل  املجتمع  ينظر 

على  اإدم��ان��اً  ك��ان  �سواء  �سلبي  طابع  ذات  اأنها 

على  الإدمان  اأّن  اإلّ  الأكل...  القمار،  على  الكحول، 

في�سل:  الدكتورة  بح�سب  ا�ستثنائية  حالة  العمل 

نتائجه  فيما  ومفيداً  ايجابياً  يظهر  اعتماد  »اإنه 

هو  العمل  على  ف��الإدم��ان  خطرية. 

وعمله،  الفرد  بني  َمَر�ضية  عالقة 

اىل  بال�سعي  العالقة  ه��ذه  تتمّيز 

والطاقة  الوقت  من  املزيد  تاأمني 

عنا�ضر  ح�ضاب  على  العمل  ل�ضالح 

احلياة الأ�سا�سية«.

العمل  م��دم��ن  اأن  في�سل  وت���رى 

»يعي�س يف جو من ال�سغط املزمن 

م�ساكل  اىل  يوؤدي  الذي  واملتوا�سل 

ج�سدية - �سلوكية ونف�سية - عقلية.

بفقدان  العوار�ش  تظهر  �ضلوكياً 

ال�سهية، اعتماد �سلوك عنيف وامليل 
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على  الفرد  اعتماد  هو  التعاطي   •
ن�سبة  اأو  م��ا  م���ادة  م��ن  م��ق��دار حم���ّدد 

معينة من �سلوك ما لفرتة طويلة، اإمنا ب�سكل متقطع.

وعلى الرغم من تاأثري هذه املادة اأو هذا ال�سلوك على حياة الفرد 

الإجتم�اعية فه�و يتابع 

ون�ساطات�ه  ح��ي��ات�����ه 

ويظل  الع���ت���ي���ادي���ة، 

قادراً على المتناع عن 

التعاطي.

هو  الإدم���������ان   •

ما  ب�ضلوك  اأو  م��ا  مب���ادة  ال��ف��رد  تعّلق 

ومتكرر،  متوا�سل  وب�سكل  طويلة  لفرتة 

اأدمن عليه بل يرغب دائماً  واملدمن ل يكتفي مبقدار معني مما 

بالأكرث، ويف حال فقدان املخدر قد ي�ستبدله باأي م�ادة اأخرى. تعرتي 

املدمن رغبة بالمتناع 

عن الإدم��ان لكنه يعجز 

ع��ن ذل���ك، وق��د يهدم 

خمتلف  م���ن  ح��ي��ات��ه 

على  للح�سول  جوانبها 

ما اأدمن عليه.

اىل تناول الكحول اأو املهدئات اأو اىل التدخني.

الغ�ضب،  بالإحباط،  العوار�ش  ترتجم  نف�ضياً 

الياأ�ش،  القلق،  املفرطة،  احل�ضا�ضية  الكاآبة، 

النحطاط وال�ضعور بعدم الأمان«.

العائلة  ي�سمل  الإدم���ان  من  النوع  ه��ذا  تاأثري 

عادة  يتمّيز  العمل  على  »فاملدمن  وال��زم��الء. 

وغالباً  ومتحّكمة  م�سيطرة  ب�سخ�سية  اأ�سرته  يف 

يعانون  وقد  الوالدين  ب�سلوك  الأطفال  يتاأثر  ما 

اأنف�سهم امل�سكلة نف�سها.

اأن  ما  ملوؤ�س�سة  مفيداً  يبدو  قد  الأوىل  وللوهلة 

املدمن  هذا  اأّن  اإلّ  العمل،  على  مدمناً  توّظف 

مييل  اأن��ه  اإذ  جمموعة  يف  العمل  عليه  ي�سعب 

اىل ال�ضيطرة والتحّكم مما يوؤدي اىل خلق جو من 

املهني  والإره��اق  النف�ضي  الإحباط  ومن  الت�ضنج 

حني  اأنه  كما  �ضمنها.  يعمل  التي  املجموعة  يف 

الر�ضى  له  الذي يحقق  التعب  املدمن  يحل على 

ومليئاً  �ضعيفاً  اإنتاجه  ي�ضبح  واللذة،  والإكتفاء 

بال�سوائب«.

عالج يعيد 

�ل�ستقر�ر و�لتو�زن

الإدمان  ي�ستوجب 

عالجاً  اأن��واع��ه  على 

ي��ح��ق��ق ل��ل��م��دم��ن 

النف�سي  ال���س��ت��ق��رار 

والتوازن وي�سهل اإعادة 

دجمه يف املجتمع.

يف ما يتعلق بالإدمان املادي فهو يتطلب عالجاً 

طبياً واآخر نف�ضياً. ويو�ضح الدكتور طحان اأن العالج 

يتم على مرحلتني:

من  التخل�س  مرحلة  اأو  الفطام  مرحلة   •
ج�سد  ي�ساعد  طبياً  ع��الج��اً  وتقت�سي  ال�سموم 

الطبيعية  بوظائفه  ال��ق��ي��ام  على  املتعاطي 

املخدر  ع��ن  الم��ت��ن��اع  اأع��را���ش  م��ن  والتخل�ش 

باإعطاء اأدوية معينة. كما يعطى املدمن خالل هذه 

املرحلة فيتامينات ويعالج من اأمرا�ش اأخرى ناجتة 

عن الإدمان اإذا ما وجدت كال�سيدا اأو ال�سفرية. هذه 

املرحلة ت�ستوجب اإجمالً البقاء يف امل�ست�سفى.

النف�سي  العالج  مرحلة  هي  الثانية  • املرحلة 
اأنها  اإذ  للمدمن  احلقيقي  العالج  اأي  والجتماعي 

وهذا  اأ�سبابها،  على  للق�ساء  امل�سكلة  على  تركز 

الإدمان،  اىل  العودة  منع  هدفه  الوقائي  العالج 

�سخ�سيته  اأو  النف�سية  املدمن  م�ساكل  ومعاجلة 

للمتعاطي  عملية  تدريبات  وتت�ضمن  املر�ضية، 

على كيفية اتخاذ القرارات وحل امل�ساكل ومواجهة 

يتّم  كما  والتاأمل،  ال�ضرتخاء  وكيفية  ال�ضغوط 

تتابع  كافة.  الإجتماعية  املهارات  على  تدريبه 

هذه املرحلة يف مراكز اإعادة تاأهيل، وهي ت�سمل 

وتاأهيله  املدمن  تدريب  اأي  العملي  التاأهيل 

ملمار�سة عمل، والتاأهيل الإجتماعي اأي اإعادة دمج 

وحت�ضني  واملجتمع  الأ�ضرة  يف  ال�ضابق  املدمن 

ثقة  ا�سرتداد  على  وم�ساعدته  بينهما،  العالقات 

اأ�سرته وجمتمعه به كما تتّم وقايته من النك�سات«.

على  العالج  يركز  ال�سلوكي  الإدم���ان  حالة  يف 

املدمن  اأو�سلت  التي  والظروف  الأ�سباب  معرفة 

في�سل:  ال��دك��ت��ورة  وت��ق��ول  عليه.  ه��و  م��ا  اىل 

عائلته  تاريخ  واىل  املدمن،  ما�ضي  اىل  »نعود 

النف�سي  املعالج  يحّدد  التقييم  وبعد  وحميطه، 

من  املدمن  لعالج  �سيتبعها  التي  الإ�سرتاتيجيات 

خالل عالج خلفيات الإدمان اأي م�سبباته.  فالإدمان 

اآفة اإجتماعية تدّمر الوعي الفردي واجلماعي، وهو 

�سواء كان اإدماناً مادياً اأو �سلوكياً، يجب البحث عن 

كطريقة  املري�س،  طفولة  يف  الأ�سا�سية  اأ�سبابه 

معاملة الأهل له اأو الأ�سدقاء، ال�سدمات النف�سية اأو 

العقلية التي اأ�سيب بها... اإذن يجب دوماً البحث 

عن ال�سبب فهو مفتاح احلل والعالج«.

ت�سوير املقابالت:

ر��سيل تابت

�إدمان على �لكمبيوتر
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بني �لتعاطي و�لإدمان
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�شباط

اإعداد:

ماري �حل�سري

طب و�شحة

2
0
0

9

مر�ض �سامت... 

�إهماله

خطر

يهدد

�حلياة

الكبد الوبائي

مر�ض ناجت عن �لتقاط ڤريو�ض، 

ي�سيب �لكبد لدى �لإن�سان، 

قد يتحّول �ىل مر�ض مزمن 

يوؤدي �ىل ت�سّمع �لكبد �أو 

�إ�سابته ب�سرطان يف حال عدم 

معاجلته.

�إلتهاب �لكبد �لوبائي 

)Hépatite(... تعريفه؟ 
عو�ر�سه؟ �إنتقال �لعدوى؟ عالجه 

�ملنا�سب؟ كل هذه �لأ�سئلة، �أجاب 

عنها �لدكتور طوين �أبي ر��سد، 

�إخت�سا�سي يف �لتهاب �لكبد، 

يف هذ� �للقاء.

تعريف �إلتهاب �لكبد

�لوبائي  �لكبد  �إلتهاب  هو  • ما 
)Hépatite(؟

ناجت  مر�ش  هو  الوبائي  الكبد  اإلتهاب   -

الكبد.  ي�ضيب  اإلتهاب  اأو  ڤريو�ش  التقاط  عن 

لكن ال�ضبب الرئي�ش يبقى الڤريو�ش. وهو مر�ش 

خطري، اإذ ميكن اأن ي�سّكل تهديداً حلياة الإن�سان يف 

حال عدم معاجلته يف الوقت املنا�سب.

عو�ر�سه؟

�لكبد؟ �إلتهاب  عو�ر�ض  هي  • ما 
- هنالك نوعان من العوار�ش:

والإ�ضفرار،  بالر�ضح  املري�ش  في�ضاب  الڤريو�ش،  التقاط  عند  الأول  يظهر 

ويعاين اآلماً يف اأنحاء ج�ضمه ومفا�ضله وبطنه، وترتفع حرارته، ويتغري لون 

البول اإذ ي�ضبح داكناً.

اأما النوع الثاين فيظهر لدى حتّول الإلتهاب اىل مر�ش مزمن، حيث يعاين 

املياه يف  كتخزين  الكبد  ت�ضّمع  عوار�ش  وتنتابه  والإرهاق،  التعب  املري�ش 

املري�س يف  يدخل  قد  واأحياناً  العلوي،  اله�سمي  اجلهاز  ونزيف يف  البطن، 

غيبوبة نتيجة املواد ال�سامة التي ت�سل اىل الراأ�س.

�أنو�عه

�أنو�عه؟ هي  • ما 
ويتم   Eو  D, C, B, A الوبائي  الكبد  اإلتهاب  اأن��واع من  - هنالك خم�سة 

ت�سنيفها وفقاً مل�ستوى خطورتها، فمنها ما يوؤدي اىل التهاب موؤقت قابل 

لل�ضفاء، ومنها ما يتحّول اىل مر�ش مزمن.

�لآخر؟ من  �أكرث  �حلياة  على  خطر�ً  �أحدها  ي�سّكل  • هل 
- نعم، فنوعا التهاب الكبد B وC ي�سّكالن خطورة اأكرب من غريهما على كبد 

الإن�ضان، لأن اإحتمال حتّولهما اىل مر�ش مزمن، كبري، وقد يوؤديان احياناً اىل 

�سرطان الكبد.

A؟ �لكبد  �إلتهاب  عن  بالتف�سيل  حّدثتنا  • هالّ 
التي تتّم من   A الكبد  اإنتقال الڤريو�س امل�سّبب للتهاب  - نبداأ بطريقة 

و�سع �إلتهاب �لكبد �لوبائي يف لبنان

لبنان،  يف  الوبائي  الكبد  اإلتهاب  واق��ع  ح��ول 

اأبي  الدكتور  انت�ساره بني املواطنني قال  ومدى 

را�سد:

 ،A يف لبنان، يكرث اإنت�سار اإلتهاب الكبد -

خ�سو�ساً بني �سفوف الأولد، لكنهم �سرعان ما 

ي�سفون منه.

.B يعاين 1 اىل 2٪ من ال�سعب اللبناين اإلتهاب الكبد -

اإلتهاب  اللبناين  ال�سعب  من   ٪0.5 من  اأقل  يعاين  حني  يف   -

لبنان  يف  امل��خ��درات  مدمني  من   ٪50 اىل  اأن30  اإلّ   ،C الكبد 

.C م�سابون بالتهاب الكبد
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د. طوين �أبي ر��سد

خالل �سرب مياه ملّوثة اأو تناول 

 Transmission( ملّوث  طعام 

ي�سفى  وق��د   .)Orotécale
يف  اأن��ه  اإلّ  مزمن.  مر�ش  اىل  يتحّول  اأن  دون  من  ب�ضهولة  منه  املري�ش 

 Hépatite( بع�س احلالت الإ�ستثنائية قد يتحّول اىل التهاب قوي يف الكبد

اأو  اأ�ساب الكبار يف ال�سن  اإذا  Fulminante( يوؤدي نادراً اىل الوفاة، خ�سو�ساً 
اأ�ضخا�ضاً يعانون �ضعفاً يف املناعة. من جهة عوار�ضه، فهي ت�ضتمل على ر�ضح 

ب�سيط اأو اإ�سفرار اللون.

اأما �سبل الوقاية من التهاب الكبد A فهي متوافرة على �سكل طعم فعال 

جداً، بحيث يعطي نتيجة اإيجابية لدى 95٪ من احلالت.

B؟ �لكبد  �لتهاب  عن  • ماذ� 
- ينتقل الڤريو�س امل�سّبب للتهاب الكبد B بوا�سطة خم�س طرق. اأولً، من 

فح�س  اىل  يخ�سعون  بالزواج  الراغبني  كل  بات  لذلك  اجلن�سية،  العالقة  خالل 

اأحد الزوجني، يتّم تلقيح  اإ�ضابة  اإلزامي قبل زواجهم. ويف حال، تبنّي  طبي 

الآخر تفادياً لنتقال العدوى اليه.

ثانياً، من خالل الدم امللّوث، خ�سو�ساً يف اأثناء العمليات اجلراحية، اإلّ اأن هذا 

اىل  نقله  قبل  الدم  لنظافة  الأطباء  ه  تنّبّ نتيجة  احلدوث،  نادر  بات  الإحتمال 

املري�س.

كما تنتقل العدوى عرب ت�سارك احلقن بني متعاطي املخدرات، اأو من املراأة 

احلامل اىل طفلها يف اأثناء الولدة، اأو عند ا�ضتخدام الأغرا�ش ال�ضخ�ضية مل�ضاب 

.B بالتهاب الكبد

ويف حال التقط الطفل الڤريو�س من والدته، فاإن ن�سبة �سفائه منه ل تتجاوز 

ال�15٪، وترتفع ن�ضبة حتّول اللتهاب اىل مر�ش مزمن لت�ضل اىل 85٪. اأما 

اإذا انتقلت العدوى اىل الأ�سخا�س الذين جتاوز عمرهم ع�سرة اأعوام، فاإن ن�سبة 

�سفائهم منها تراوح بني 80 و85٪. نتيجة تكّون مناعة قوية لديهم تتوىّل 

اإنتاج امل�سادات احليوية )Anticorps( املنا�سبة ملكافحة الڤريو�س، اإلّ اأن 10 

اىل 15٪ من احلالت، قد يتحّول الإلتهاب لديها اىل مر�ش مزمن. وينتج عن 

ذلك، اأحياناً، ت�سّمع يف الكبد، واأحياناً اأخرى يوؤدي اىل �سرطان الكبد.

حقن  نوعني:  على  متوافر  فهو   ،B الكبد  اإلتهاب  عالج  خ�س  ما  يف  اأم��ا 

م اىل ثالث جرعات ملدة ثالثة اأ�سهر، اأي مبعدل جرعة واحدة  واأقرا�س. وهو مق�سّ

كل �سهر. واأثبت هذا العالج فعاليته لدى 90٪ من احلالت.

C؟ �لكبد  بالتهاب  يتعلق  ما  • ويف 
- تنتقل عدوى التهاب الكبد C من خالل الدم 

هذه،  اأيامنا  يف  احل��دوث  ن��ادرة  لكنها  امللّوث، 

احلقن  م�ساركة  خالل  ومن  اأعاله؛  املذكور  لل�سبب 

الأكرث  ال�سبب  وهو  املخدرات،  متعاطي  قبل  من 

�سيوعاً يف العامل ويف لبنان.   

ومنّيز اأنواعاً عديدة من الڤريو�سات امل�سّببة للتهاب الكبد C. وهي م�سّنفة 

�ضمن فئتني: الأوىل ت�ضمل الأنواع التي ت�ضتوجب عالجاً ق�ضري الأمد، اأي ملدة 

تراوح بني �سهر واحد وثالثة اأ�سهر. اأما الفئة الثانية فهي ت�سمل الأنواع التي 

ت�ستدعي عالجاً طويل الأمد، اأي فرتة �سنة واحدة اأو �سنة ون�سف.

ويواجه مري�س التهاب الكبد C اإحتمال حتّول هذا الأخري اىل مر�ش مزمن، 

ينتج عنه ت�سّمع اأو �سرطان الكبد، لدى 8٪ من احلالت.

D؟ �لكبد  و�لتهاب   ...•
- تنتقل عدوى التهاب الكبد D بال�سبل نف�سها لنتقال عدوى التهاب الكبد 

B، فالأول يرتافق دائماً مع الثاين وذلك بطريقتني: اإما اإن يلتقط املري�ش 
عدوى  تنتقل  اأن  واإما   ،)Coinfection( �سوياً   Dو  B الكبد  التهابي  عدوى 

اإلتهاب الكبد D اىل مري�س التهاب الكبد )B )Surinfection. وهذه احلالة 

الأخرية، ت�سّكل خطورة اأكرب على الكبد لدى الإن�سان. 

E؟ �لكبد  �لتهاب  • و�أخري�ً 
اأحياناً اىل حد كبري بالتهاب الكبد A من حيث   E يت�سابه التهاب الكبد -

طريقة اإنتقال العدوى، والعوار�ش، وقابلية ال�ضفاء. اإلّ اأنه ي�ضّكل م�ضدر خطر 

على املراأة احلامل، وعلى خالف التهاب الكبد A، مل يتوافر له اأي لقاح حتى 

اليوم.

�سبل الوقاية

�لعدوى؟ �لتقاط  تفادي  ميكن  • كيف 
- هناك عدة �ضبل لتفادي اإلتقاط عدوى التهاب الكبد الوبائي، نذكر بع�ضاً 

منها:

A وB. فقد اأوجبت املنظمة العاملية  الكبد  للتهابي  خ�سو�ساً  • اللقاح، 
الولدة مبدة �ضهر  الأولد بعد  لبنان تلقيح  العامة يف  ال�ضحة  ووزارة  لل�ضحة 

ال�ضحة، وكل فرد  اأوجبت تلقيح كل �ضخ�ش يعمل يف جمال  اأو �ضهرين. كما 

يتعامل مع املر�ضى امل�ضابني بالتهاب الكبد الوبائي.

اآخرين. مر�ضى  اىل  الكبد  التهاب  بڤريو�ش  امللّوث  الدم  نقل  • عدم 
جروح  ملالم�سة  تعري�سه  وعدم  ت�سميده  خالل  من  اجلرح  حماية   •

اأ�ضخا�ش اآخرين.

املدمنني. بني  املخدرات  تعاطي  عند  احلقن  م�ساركة  • عدم 
نتناوله. الذي  والطعام  ن�سربها  التي  املياه  ن�ظافة  اىل  • التنّبه 



الكتاب �سبيل املعرفة الأكيد

فلنقر�أ لأولدنا منذ

�أ�سهرهم �لأوىل



115

اجلي�ش - العدد رقم 284

�شباط

اإعداد:

رميا �سليم �سومط

تربية وطفولة

2
0
0

9

�أنها  ر�لف  ليان  �لأمريكية  �لكاتبة  تروي 

�إم��ر�أة  للم�سنني  د�ر  يف  يوماً  �لتقت 

تقر�أ  عام،  مئة  �لعمر  من  تبلغ  مقعدة 

�أ�سبوعياً كتاباً و�حد�ً على �لأقل.

كثري�ً  ده�ست  �إن��ه��ا  �لكاتبة  وت��ق��ول 

�لأمر  لها  �سرحت  �لعجوز  لكن  للمو�سوع، 

�سّني  »�إن  قائلة:  �سديدة  بب�ساطة 

يل  ي�سمحان  ل  �ل�سحي  وو���س��ع��ي 

د�ر  بو�بة  من  �أبعد  �ىل  بالإنتقال 

�لعجزة على كر�سي نّقال. ولكنني حني �أقر�أ 

�أي  ويف  �سئت،  حيثما  �أنتقل  فاإنني  كتاباً، 

من  �مل�ساعدة  طلب  دون  من  �أ�ساء،  وقت 

�أحد!«.

و�ملفيدة  �ملمتعة  �للذة  هذه  �لقر�ءة، 

�لتكنولوجيا  و�سائل  �إياها  حرمتنا  �لتي 

لها  نعيد  �أن  �ل�سروري  بات من  �ملتطّورة، 

�لقدمي  �سغفنا  عدوى  ننقل  و�أن  �عتبارها، 

بها �ىل �لأجيال �لقادمة، وهو �أمر ل يتم �إل 

ماذ�  ولك�ن  وتكر�ر�ً.  مر�ر�ً  لأولدنا  بالقر�ءة 

كيف  مو�سوعاتنا؟  نختار  وكيف  لهم  نقر�أ 

ننّمي لديهم حب �ملطالعة؟

�حل�سن  رندة  �ل�سيدة  عليها  جتيب  �أ�سئل�ة 

و�لأدب  �لت�ربي�ة  يف  �ملتخ�س��س�ة 

�لإنكليزي.
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ملاذ� �أقر�أ لأولدي؟

�ملعلمني  قبل  من  �سديد�ً  �إحلاحاً  • نالحظ 
و�لقر�ءة  �ملطالعة  �ىل  للعودة  و�ملربني 

يجنيها  �لتي  �لفائدة  فما  �لنا�سئ.  للجيل 

�أولدنا حني نقر�أ لهم؟

- القراءة اأولً هي هدية حمبة يقّدمها الأهل اىل 

اأولدهم، م�سمونها وقت ممتع ومفيد ت�سارك فيه 

الأ�سرة جمتمعة، وقيمتها تزداد يوماً بعد يوم على 

عك�س الهدايا املادية التي تفنى مبرور الزمن.

بينها  من  جّمة،  فوائد  ع��اٍل  ب�سوٍت  للقراءة 

اإملامه  وازدي��اد  اللغوية  املهارات  الولد  اإكت�ساب 

والكتابة  القراءة  على  ي�ساعده  مما  باملفردات، 

الكلمة  حب  لديه  ويخلق  بعد،  ما  يف  مبفرده 

الق�س�س  ق��راءة  ت�ساهم  كما  واملحكية.  املقروءة 

اآفاقهم  وتو�ضيع  خميلتهم  تنمية  يف  لالأطفال 

الإجتماعي،  منّوهم  تطوير  اىل  اإ�ضافة  الفكرية، 

كونها تقّدم لهم مناذج �ضلوكية متنوعة وتعر�ش 

يف  الت�سرف  كيفية 

يف  فّعالة  و�سيلة  اأي�ساً  وهي  خمتلفة.  مواقف 

ال�سغار  امل�ستمعني  اىل  الأخالقية  املبادئ  اإي�سال 

وغر�ضها يف عقولهم و�ضمائرهم.

والق�س�س اىل عوامل  الكتب  كذلك تنقلنا قراءة 

واأع��راق  متنوعة  ح�سارات  اىل  لنتعّرف  اأخ��رى 

خمتلفة، فت�سقل معرفة الأولد وتغني خمزونهم 

الفكري.

متى �أقر�أ؟

�لأولد  طفولة  من  مرحلة  �أي  يف   •
ينبغي على �لأهل مبا�سرة �لقر�ءة لهم؟

- نحن نن�ضح الأهل اأن يبا�ضروا القراءة لأطفالهم 

التي  نف�سها  لالأ�سباب  وذلك  الأوىل،  الأ�سهر  منذ 

بينها طماأنة  ومن  التحادث معهم،  اىل  تدفعهم 

بني  احلميمة  العالقة  وتنمية  وت�سليته،  الطفل 

العمر  من  البالغ  الطفل  اأن  واملعلوم  الطرفني. 

اأ�سهراً قليلة قادر على النظر اىل ال�سور، و�سماع 

ال�سوت، ومتييز الأ�سكال املختلفة.

اأوىل اخلطوات يف  الأهل باتخاذ  من هنا نن�ضح 

تعليم الطفل اللغة عرب عر�ضهم كتباً حتمل �ضوراً 

املوجودة  الأ�سكال  اأ�سماء  تكرار  ثم  ومن  خمتلفة، 

ذهن  يف  ترتبط  الطريقة  وبهذه  ال�سور،  يف 

الطفل الكلمة بال�سورة التي متّثلها.

مع ازدياد منو الطفل تزداد اي�ساً فوائد القراءة 

لت�ضبح م�ضدراً لالإلهام والإعالم والتف�ضري، ومنبعاً 

يف  ت�ضل�ضل  خللق  وو�ضيلة  واملعرفة،  لالإطالع 

الأفكار، وقدرة على التحليل.

والأهم اأننا عندما نقراأ لأطفالنا يف �سن مبكرة، 

بال�سعور  القراءة  ربط  على  عقولهم  نعّود  فاإننا 

وجودهم  يخّلفه  الذي  واحلنان  والطماأنينة  بالفرح 

اأحدهما( ومت�سية وقت  )اأو  والديهم  بالقرب من 

�سعيد معاً يف اأثناء املطالعة.

�لر�بط �ملتني

�لقر�ءة  مو��سلة  بالأهل  يفرت�ض  هل   •
�لقر�ءة  على  ق��ادري��ن  باتو�  �لذين  ل���الأولد 

مبفردهم؟

- من ال�سروري اأن ت�ستمر عملية القراءة لالأولد 

الرابعة  �سن  يف  التكميلية،  املرحلة  اأواخ��ر  حتى 

ع�سرة تقريباً. وهو العمر الذي تت�ساوى فيه قدرة 

الولد على القراءة مع قدرته على الإ�ستيعاب 

املرحلة  ه��ذه  قبل  ف���الأولد  ال�سمعي. 

ميلكون القدرة الذهنية على الإ�ستيعاب 

لأن  ال�سمع،  خ��الل  من  اأف�سل  ب�سكل 

بهم  ت��ودي  قد  طويلة  لفرتة  القراءة 

القدرة  بذلك  فيخ�سرون  ال�سجر،  اىل 

على الرتكيز.

اأننا حني نقراأ لأولدنا كتباً  والأهم 

قدرتهم  اللغوي  مب�ستواها  تفوق 

فاإننا  ب�سال�سة،  ق��راءت��ه��ا  على 

ن�ساعدهم على الإرتقاء بتفكريهم 

�أ؟
قر

� �أ
ذ
ملا

�أي كتاب؟
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كيف نرّبي �أولدنا على حب �ملطالعة

اىل م�ستوى يعجزون عن الو�سول اليه مبفردهم.

موا�سلة  اىل  تدفعنا  هامة  نقطة  اي�ساً  وهناك 

احلفاظ  وهي  الأعمار،  لالأولد يف خمتلف  القراءة 

على الرابط الأ�سري املتني الذي نبنيه معهم من 

خالل املطالعة معاً والغو�س يف عامل املعرفة.

�أي كتاب؟

�لكتب  �إنتقاء  ل��الأه��ل  ميكن  كيف   •
�ملنا�سبة لأولدهم؟

- يف اختيارنا للكتب، يجب مراعاة عامل ال�سن، 

والكلمات  الكبرية  ال�سور  الكتب ذات  فنختار مثالً 

القليلة واملتكررة لالأطفال ما دون عمر املدر�سة 

وحتى �سنوات الدرا�سة الأوىل. يف املرحلة التالية، 

ميكن الإنتقال اىل الكتب املخ�س�سة للقّراء اجلدد، 

ومن بعدها يرتفع امل�ستوى اللغوي للكتاب تباعاً 

كلما ازدادت املهارات اللغوية للطفل.

وعلى �سعيد نوعية الكتب، فهي ترتبط بالذوق 

ال�ضخ�ضي لكل طفل. وعلى الأهل اأن يعر�ضوا على 

اأولدهم اأنواعاً خمتلفة من الكتب باأ�سلوب م�سابه 

الطفل  يرف�سها  التي  فالوجبة  الطعام،  لتقدمي 

اليوم ميكن اأن يحّبها ويطالب بها يف الغد.

وهنا ل بد من الإ�سارة اىل اأن نوعية القراءة هي 

ال�سريعة  فالقراءة  الكتاب.  نوع  من  اأهمية  اأكرث 

يف  واملطلوب  الإط��الق،  على  حمّبذة  غري  مثالً 

امل�ساركة  من  الولد  متّكن  فّعالة  ق��راءة  املقابل 

وحتّول عملية املطالعة اىل متعة حقيقية. ومن 

بني الأ�ساليب املعتمدة لقراءة فّعالة التوّقف يف 

حتدياً  ت�سّكل  التي  الأ�سئلة  وطرح  القراءة  اأثناء 

التنبوء  اليه  كاأن ُيطلب  للولد،  فكرياً 

لحقاً  �سيح�سل  مبا 

حتى  اأو  ال��رواي��ة،  يف 

مغايرة  نهاية  تاأليف 

للق�سة، اأو رمبا حتليل 

قام  عمل  وراء  الدافع 

اىل  الق�سة،  بطل  به 

الأ�سئلة  م��ن  غ��ريه��ا 

يف  الولد  تبقي  التي 

نا�سطة  ذهنية  حالة 

طوال فرتة املطالعة.

�إختيار �للغة

�لقر�ءة؟ على  �للغة  عامل  يوؤثر  • هل 
لغة  اختيار  يف  ال�ضالحية  مطلق  ل��الأه��ل   -

اأذن  اأجنبياً. فاملهم مترين  اأم  كان  الكتاب عربياً 

جديدة  مفردات  التقاط  على  امل�ضتمع  الطفل 

وا�ستخدامها يف املكان املنا�سب. ومتى اكت�سب 

الكلمات  ترجمة  ال�ضهل  ي�ضبح من  املهارة  هذه 

والن�سو�س اىل لغات اأخرى يف ما بعد.

بني  التوّقف  اأهمية  اىل  الإ�سارة  من  بد  ل  هنا 

مقطع واآخر، عند القراءة يف لغة يجهلها الطفل، 

و�سرح املفردات اأو اجلمل غري املفهومة.

�ل�سبكة  �سرقت  �لإنرتنت،  ع�سر  يف   •
�لقارئ.  �جلمهور  من  �لأكرب  �لق�سم  �لعاملية 

تو�زي  �لكمبيوتر  �سا�سة  على  �لقر�ءة  فهل 

قر�ءة �لكتاب؟

القراءة يف  اأن  الدرا�سات  اأثبتت   -

فائدة  اأك��رث  الكتب 

غنى  اأن  ذلك  الإنرتنت،  �سبكة  عرب  القراءة  من 

ذو  �سيف  هو  واملعارف  املعلومات  يف  الأخ��رية 

القارئ  تعّر�ش  معلوماتها  لوفرة  اأنها  اإذ  حدين، 

للهو والت�ضتت يف املوا�ضيع من دون القدرة على 

الرتكيز على مو�ضوع حمدد.

�ضا�ضة  اأم��ام  اجللو�ش  فاإن  ذلك،  اىل  بالإ�ضافة 

لل�ضغط  النظر  يعّر�ش  اإذ  �ضحي،  غري  الكمبيوتر 

ال�ضديد، كما ي�ضّبب اآلماً يف الرقبة والظهر.

لالأهل؟ �أخرية  ن�سائح  من  • هل 
ب��اأدوات  اأولدن��ا  تزويد  كاأه�ل  واجباتن�ا  من   -

اأداة  املع��رفة  ك��انت  وملا  احلياة.  يف  النج��اح 

الأول  ال�سبي�ل  الكت�اب  كان  ومل�ا  للنجاح،  اأكيدة 

حب  لغ�ر�س  ال�سعي  بنا  يج�در  للمع�رف��ة، 

بذلك  ليمتلكوا  اأولدن���ا  نفو�س  يف  املطالع�ة 

والتقّدم  النجاح  من  ميّكنهم  �سالحاً 

با�ستمرار.

�لر�بط �ملتني

الرغبة يف القراءة ل 

تولد بني ليلة و�ضحاها. فاكت�ضاب 

ومتابعة  الأهل  قبل  من  جهداً  يتطّلب  املهارة  هذه 

ميكن  التي  اخلطوات  بع�س  مبفرده.  القراءة  من  الولد  متّكن  بعد  حتى 

لالأهل اتخاذها لتنمية حب املطالعة لدى اأولدهم هي الآتية:

يومياً. واحدة  مرة  الأقل  على  لهم  • القراءة 
تنا�سب  التي  الكتب  لختيار  املكتبات  اىل  مرافقتهم   •
ال�سرورة  عند  توجيههم  م��ع  اخ��ت��ي��اره��م  واح����رتام  اأذواق���ه���م، 

بطريقة لبقة.

من  كتباً  ت�سم  املنزل  يف  �سغرية  مكتبة  اإن�ساء   •
خمتلف الأنواع واللغات.

ال�سغار،  لأخوتهم  بالقراءة  �سناً  الأكرب  الأولد  • ت�سجيع 
وجعل وقت القراءة متعة عائلية.

املل�سقات  قراءة  على  ال�سن  �سغار  الأطفال  • ت�سجيع 
على علب الطعام اأو الإعالنات على الطرقات.
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�حللقة �ملفقودة

الكندي  العامِل  كان  وبينما  �سنوات،  اأرب��ع  منذ 

نيل �سوبني ينّقب يف ثلوج القطب الكندي، عرث 

على �سمكة متحّجرة عمرها اأكرث من 375 مليون 

بعد  تطّورها  اىل  ت�سري  مبيزات  ومّت�سفة  �سنة، 

عن  بعيداً  العي�ش  اىل  لآخر،  اأو  ل�ضبب  اإ�ضطرارها 

املاء.

فهذه ال�سمكة مل تكن مزّودة زعانف تقليدية، 

مف�سلية  واأ�سابع  وكفني  كوعني  ذات  يدين  بل 

يف�ضل  متطّور  عنق  اىل  اإ�ضافة  الب�ضر،  كاأ�ضابع 

بني راأ�ضها وج�ضمها، وي�ضمح لراأ�ضها بالتحرك من 

العلماء،  اإكت�ضاف �ضّكل بنظر  اآخر. وهو  جانب اىل 

نظرية  حتتاجها  كانت  التي  املفقودة  احللقة 

التطّور والإرتقاء العلمية.

يزالون  ما  العلماء  فيه  كان  ال��ذي  الوقت  ويف 

من  يغرق  �سوبني  كان  الإكت�ساف،  هذا  يقّيمون 

جهته يف �سرب اأعماق الوظائف الت�سريحية جل�سم 

الإن�سان وحياته البدائية ال�سابقة.  

�ل�سمكة �لد�خلية و�لتطّور �ملعّقد

قبل البدء بعمله البالغ ال�سعوبة، طرح �سوبني 

الإن�ضان  اأ�ضل  كان  اإذا  الآتي:  ال�ضوؤال  نف�ضه  على 

حقاً �سمكة، فاإن ج�سمه �سيحتفظ حتماً مبقومات 

م�ضرية  اأنتجتها  املعامل،  وا�ضحة  وغري  معّقدة 

هذا  من  وانطالقاً  ال�سنني.  ماليني  عرب  تطّوره 

ل موؤخراً اىل جمموعة خال�سات. الإ�ستنتاج تو�سّ

عالقة  �سوبني  وجد  الت�سريحية،  درا�سته  فخالل 

وا�ضحة بني الإن�ضان املعا�ضر واأ�ضله البدائي. فقد 

الدم من  التي تنقل  اأن �سرايينه  وجد 

الالزمة للتكيف  القلب واليه، ل تت�سف باملرونة 

مع حركة ج�سمه. كذلك راأى اأن ركبتيه مل تتطّورا 

مبا فيه الكفاية، اأي اأنهما ما تزالن ترزحان حتت 

ثقل ج�سمه. والأهم اأن الدرا�سات كافة قد اأظهرت 

حتى الآن اأن الدماغ الب�ضري يعترب منوذجاً لتطّور 

غري متوازن رافق الظروف واملتطلبات الب�ضرية، 

واحتفظ بالكثري من املقّومات البدائية.

بني �ملا�سي و�حلا�سر

»�سمكتك  كتابه  يف  �سوبني  اأّك���ده  م��ا  ح�سب 

حتويل  فاإن   ،»Your Inner Fish« الداخلية« 

حتويل  بعيد  حدٍّ  اىل  ي�سبه  اإن�سان،  اىل  ال�سمكة 

اأن  اخلنف�ساء اىل �سيارة. وهذا يعني ح�سب راأيه، 

الأجنا�ش الب�ضرية هي اأحد اأ�ضكال الآليات املوؤقتة 

لتطّور  تخ�سع  اأنها  مبعنى  وامل�سمون.  ال�سكل 

ح�سول  كيفية  �سرح  ال�سياق،  هذا  ويف  م�ستمر. 

الأعرا�ش املر�ضية املرافقة لتطّور الإن�ضان املعّقد، 

القلبية  الأم��را���ش  امل��ث��ال،  �ضبيل  على  ومنها 

ومن  و�سواها.  ال�سرطانات  واأن���واع  واملو�سمية 

التفّكك  اأن  الإ�ضتنتاج  اىل  ل  تو�ضّ املنطلق،  هذا 

خلالً  اأحدث  وحا�ضره،  الإن�ضان  ما�ضي  بني  احلا�ضل 

لفتاً يف عمل وظائف ج�سمه. وهذا اخللل اإنعك�س 

�سلباً على �سحته. واأعطى مثالً على ذلك، الأجهزة 

فهذه  الدموية.  الدورة  بعمل  املرتبطة  الب�سرية 

الأ�سل  يف  م�سّممة  تعبريه،  حّد  على  الأجهزة، 

عندما  فهي  لذا،  احلركة.  الدائمة  احلّية  لالأجنا�س 

الإن�ضان  حياة  مع  ق�ضراً  التاأقلم  اىل  ا�ضطرت 

لطبيعة  املنايف  تاأقلمها  عرب  اأفرزت  امل�ستقرة، 

اأمرا�ش ع�ضوية، ويف  جملة  تكوينها، 

مقّدمها اأمرا�ش القلب وال�ضرايني. على كٍل، ثمة 

تاأكيدات علمية اليوم تدعو اىل التفاوؤل، خ�سو�ساً 

لفتت  الإن�سان  لتطّور  امل�ستمرة  املتابعة  واأن 

»الإنتفاء  ينتهجها  التي  الت�سحيحية  العملية  اىل 

بت�ضحيح  كفيلة  �ضتكون  الطبيعي«، وهي عملية 

اأخطاء التطّور الع�سوائي وال�سريع مع مرور الزمن.

�لتطّور �جليني يو�كب �لتطّور �لتقني

جل�ضات  حما�ضر  يف  وردت  معلومات  ح�ضب 

اأدلة  توجد  الأمريكية،  الوطنية  العلوم  اأكادمييات 

قاطعة على اأن الإن�سان املعا�سر ي�سهد تطّوراً لفتاً 

غري  ب�ضرعة  يتطّور  اأ�ضبح  اأنه  مبعنى  و�ضريعاً. 

م�ضبوقة عرب تاريخ ن�ضاأته. وح�ضب ما مّت الإتفاق 

اأن جينات  عليه خالل هذه اجلل�ضات، اأ�ضبح موؤكداً 

الإن�سان الوراثية، والتي ت�سري حياته وغذاءه واأداء 

دماغه وتفكريه، هي التي تقود �سباق هذا التطّور 

الفريد مع �سائر املخلوقات.

الأمريكي  البيولوجي  العامل  اأك��ده  ما  وح�سب 

التطّور  لالإن�سان  ر  ُقدِّ لو  فاإنه  هاربينينغ،  هرني 

لكان   اليوم،  ن�ضهدها  التي  بال�ضرعة  ال�ضابق  يف 

اأكرب  »ال�سامبانزي«  وبني  بينه  التكويني  الفارق 

باأ�ضعاف مما هو عليه يف الوقت احلا�ضر. 

لوا  تو�سّ قد  البيولوجيا  علماء  كان  عقود،  فمنذ 

اىل الإعتقاد اأن التطّور الب�سري قد توّقف اىل حد 

الع�ضر  اآلف �ضنة، وذلك مع بزوغ  ما منذ ع�ضرة 

وا�ستخدام  اإ�ستقدار،  من  رافقه  وم��ا  ال��زراع��ي، 

الإن�سان  حتّكم  بداية  مع  اأي  البدائية.  للتقنيات 

ولكن  قوته.  وتاأمني  �سكنه  مكان  واختيار  بحياته 

الأمريكي  العامل  اأج��راه��ا  التي  الدرا�سة  ح�سب 

�لنظريات  تختلط  �ملجال  هذ�  �لبد�ئي. ويف  و�سكله  �لإن�سان  باأ�سل  �ملتعلقة  �لنظريات  تكرث 

�لعلمية بالتعاليم �لدينية لتلتقي عند نقطة و�حدة وهي، �أن �أ�سل �حلياة يعود �ىل �ملاء.

وكانت �لإكت�سافات �لعلمية �لأخرية وخ�سو�ساً �ملتعلقة بوجود �لهياكل �لعائدة لالإن�سان �لبد�ئي، 

وكذلك بع�ض �لأ�سكال �حلية �ملتحّجرة، �لدلئل �لقاطعة على نظرية �لتطّور و�لإرتقاء، و�لتي 

ل يتعار�ض م�سمونها و�لعقائد �لدينية. لذ�، فقد �عُترب �لإكت�ساف �لذي �سّجله منذ �أربع �سنو�ت 

�لعامل �لبيولوجي �لكندي نيل �سوبني، �لدليل �لأكرث قرباً من �لو�قع، علماً �أنه �أثار يف حينه ده�سة 

عارمة، وموجة ت�ساوؤلت وتكّهنات ما تز�ل قائمة.



هاربينينغ، و�ضبق واأ�ضرنا اليها، فاإن هذا التقدم 

بامتالك  له  �ضمح  الإن�ضان،  حياة  على  طراأ  الذي 

العامل امل�سرِّع لتطّوره الذهني والبيولوجي. وهذا 

يعني اأن امتالك الإن�سان مقدرة التحّكم بحياته عن 

طريق اإخرتاع املعدات البدائية، �ضمح له بت�ضريع 

اإرتقاء  وبالتايل  خطواته 

�سّلم عامل الأحياء بن�سبة تفوق الت�سّور.

الإن�سان  �ساعد  قد  البدائية  التقنيات  فامتالك 

عن  الكوكب  من  خمتلفة  اأماكن  ا�ستيطان  على 

ح�ضول  اىل  اأدى  ما  وهو  والتكاثر،  الهجرة  طريق 

وبالتايل  الفيزيولوجية  الب�سرية  التغيريات 

املجموعات  بني  والفوارق  والأعراق  الألوان  ن�سوء 

التاأقلم  تفاعل  عن  ناجمة  فوارق  وهي  الب�سرية. 

اجليني مع العوامل البيئية.

�سمال  اىل  الب�سرية  الهجرة  �ساعدت  فمثالً، 

وال�ضّح  القار�ش  الربد  مع  التاأقلم  على  الكوكب 

ولدة  اىل  اأدى  ما  وهو  ال�سم�س،  اأ�سعة  وجود  يف 

والتي  البي�ساء،  الب�سرة  ذات  الب�سرية  الأجنا�س 

فاإن  كذلك  ال�ضم�ش.  اأ�ضعة  التزّود  بزيادة  ت�ضمح 

اجلن�س  اأنتجت  الأفريقية،  القارة  اىل  الهجرة 

وهذا  ال�ساطعة،  ال�سم�س  لأ�سعة  املقاوم  الأ�سود 

املتاأقلمة  والأع��راق  الأجنا�ش  �ضائر  على  ينطبق 

مع اأماكن وجودها.  

هل �سي�سبح �لب�سر �أقّل ت�سابهاً

يف �مل�ستقبل؟

الدرا�سة  جاءت  املعلومات،  هذه  على  تعقيباً 

كو�سران  غريغوري  الأمريكي  العامِل  اأجراها  التي 

لتوؤكد على اأن تاريخ الب�سرية هو يف الواقع، رواية 

لتغريات  الإن�سان  خاللها  خ�سع  علمية،  اأ�سطورية 

�سريعة ومتالحقة، مّكنته عرب الأزمنة، من حتّمل 

الأمرا�ش  مقاومة  وحتى  والعط�ش،  واجلوع،  الربد 

اىل  كو�سران  دف��ع  ما  وه��و  مت�ساعدة،  بوترية 

املت�سارع  الب�سري  التطّور  �سيحدثه  عما  الت�ساوؤل 

الأجنا�س  ب��ني  الفارقة  التغريات  �سعيد  على 

الب�سرية يف امل�ستقبل.

ويف الوقت الذي قّدر فيه الباحثان هاربينينغ 

الب�سرية  اجلينات  من  باملئة  �سبعة  اأن  وكو�سران 

جتتاز حالياً تطّوراً بالغ ال�سرعة، مل يتمكن اأحدهما 

حتى الآن من حتديد اجلينات املتطّورة، ول التكّهن 

باجتاه تطّورها. لكنهما يراهنان كما يبدو، على اأن 

مناطق  يف  واملوجودة  احلالية  الب�ضرية  الأجنا�ش 

خمتلفة، �ستبدو يف امل�ستقبل اأقل ت�سابهاً على 

ال�سعيدين الفيزيولوجي والبيولوجي.

�جلينات تعّزز قدر�تها

الدرا�سات  بع�س  اأكد  ه،  التوّجّ هذا  على  تعقيباً 

التي  الب�سرية  الوراثية  اجلينات  اأن  على  احلالية، 

الإفريقية،  القارة  يف  املالريا  جرثومة  تقاوم 

ملمو�س.  ب�سكل  قدراتها  وع��ّززت  تطّورت  قد 

اجلينات  على  طراأ  تطّوراً  الباحثون  مل�س  كذلك 

املقاومة لرائحة اجل�سم وتلك املتعلقة بخ�سائ�س 

وُعرف  والآ�ضيوية.  الأفريقية  القارتني  ال�ضعر يف 

اأن مقدرة البالغني على ه�سم الربوتينات  موؤخراً 

املوجودة يف احلليب قد تعّززت بني �سعوب القارة 

الأوروبية، وهو ما ينتظر حدوثه يف ال�سني وبع�س 

دول اأفريقيا.

وال�سريع  الهائل  التطّور  بالعتبار  اأخذنا  ما  واإذا 

الذي طغى منذ عقود على قدرات بع�س ال�سعوب 

اإخرتاعات  من  عنه  جنم  وما  العقلية، 

م��ت�����س��ارع��ة، ن��رى 

بو�ضوح اأن بع�ش الأجنا�ش الب�ضرية قد اإجتاز فعالً 

تطّوراً جينياً �سريعاً باجتاهات خمتلفة.

عدم  على  اجل��ه��ات  بع�س  يحر�س  ك��ٍل  على 

باحل�ضا�ضيات  تتعّلق  لأ�ضباب  الواقع  هذا  اإث��ارة 

بتفّوق  الع��رتاف  جلهة  وخ�سو�ساً  الإجتماعية، 

الأ�سا�س  هذا  وعلى  �سواها.  على  الأجنا�س  بع�س 

�سّددت الدرا�سات احلديثة على اأن التطّور ال�سريع 

عن  جن��م  ق��د  معينة،  جمتمعات  يف  وامل��الح��ظ 

مع  وتاأقلمهم  املجتمعات  ه��ذه  اأف��راد  اإرت��ب��اط 

الإجتماعية واجلغرافية، وهو ما  معطيات بيئتهم 

يحّتم عدم مقارنتهم ب�سواهم.

يف  العلماء  ل  يف�سّ املفارقات،  ه��ذه  لتجّنب 

اجلينات  اأداء  ت�ضابه  على  الرتكيز  احلا�ضر،  الوقت 

الوراثية بدلً من الغو�س يف املتغريات.

الدرا�سات  اإح���دى  اأ���س��ارت  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 

�سيطراأ  جيني  لتطّور  الباحثني  ر�سد  اىل  احلديثة 

على مركز التحليل املنطقي يف الدماغ الب�ضري. 

بانفعالته  حتّكماً  اأكرث  الإن�سان  �سيجعل  ما  وهذا 

العقالين. وهو ما يعتربه  وعواطفه وتفكريه غري 

راً  الباحثون حتّولً لفتاً يف اجلن�س الب�سري، ومب�سّ

الأح��داث  خاللها  تخ�سع  معينة،  مرحلة  بقدوم 

لأحكام العقل، وتوؤّكد على اأن الب�سر ب�سكل عام ما 

يزالون ي�سعدون �سّلم الإرتقاء.

120

اجلي�ش - العدد رقم 284



121

اجلي�ش - العدد رقم 284

�سموع تقتل �لبكترييا

اأ�سبحت ال�سموع التقليدية واحدة 

من الأ�سلحة التي ي�ستغلها الإن�سان 

يف حربه �ضد البكترييا ال�ضارة. فقد 

ل الباحثون اىل اأن اإ�ضافة الزيوت  تو�ضّ

والربتقال  »اليوكاليبتو�س«  زيت  مثل 

اىل  ي��وؤدي  العطرية  الزيوت  من  وغريها 

الق�ساء على البكترييا وتطهري املنزل.

زجاج ينّظف نف�سه بال�سم�ض

مغّطى  زج��اج  هو  اأكتيف«  »بلكينغتون  زج��اج 

التيتانيوم«  »اأوك�سيد  من  للغاية  رقيقة  بطبقة 

الأقذار عن  النهار فيف�ضل  الذي يتفاعل مع �ضوء 

ما�سحات(  ا�ستخدام  اىل  احلاجة  دون  )من  الزجاج 

ت�سقط  وعندما  العازلة.  الطبقة  بف�سل  ويفّتتها 

املياه على الزجاج وتالم�س �سطحه تتحول اىل ما 

ي�ضبه ال�ضريحة وتنزلق مع الأو�ضاخ.

طباعة على �لزهور

ال�ضتار عن برنامج كمبيوتر جديد ي�ضمح  اأزيح 

بطباعة ر�سائل �سخ�سية و�سور على اأوراق الزهور. 

اأوراق  على  بالألوان  للطباعة  و�سيلة  اأول  وه��ذه 

الزهور الن�سرة حيث ُتطبع الر�سائل على »الغ�ساء 

ملّونة.  »ليزر«  طابعة  با�ضتخدام  الآم��ن«  الزهري 

والورود ال�سينية تبقى املف�سلة لدى الزبائن لأن 

اأوراقها اأكرب من باقي الزهور.

�أحدث �إن�سان �آيل

تكنولوجي  ط��اب��ع  لها  امل��ن��زل  يف  مل�ساعدة 

اإن�سان  اأول  اليابانية  الأ�سواق  يف  ُطرح  متقّدم، 

اآيل ميكنه التعّرف على 10 وجوه خمتلفة وفهم 

10 اآلف كلمة. ويبلغ طول »واكامارو« مرتاً، وهو 

يقوم مبراقبة املنزل حني يكون اأ�سحابه يف اخلارج 

كما ميكنه  لل�ضرقة،  تعّر�ضهم  حالة  وينذرهم يف 

مراقبة حالة املري�س، والقيام باأعمال ال�سكريتارية 

كت�سجيل املواعيد، وكتابة املدونات وتذكري اأ�سحابه 

باملواعيد ال�سرورية.

قمي�ض �إلكرتوين ير�قب �سحتك

العلمي والتكنولوجي فوائد جديدة  التطّور  اأوىل 

ب�»القمي�س  ي��ع��رف  م��ا  فباإمكان  للقمي�س، 

وت�سجيل  �ساحبه  �سحة  على  الإ�سراف  الإلكرتوين« 

العمليات  مبراقبة  تغريات  من  عليها  يطراأ  ما 

القلب،  �ضربات  كمعدل  احل�ضا�ضة  البيولوجية 

وميّررها  ي�ضّجلها  فهو  والزفري...  ال�ضهيق  معدل 

حزام  على  مثبت  اليد  بحجم  �سغري  كمبيوتر  اىل 

املري�س، وتنتقل املعلومات اىل موقع يف �سبكة 

الطبيب  اىل  وحتويلها  حتليلها  فيجري  الإنرتنت 

اخلا�س واإنذاره باأي تغري �سحي. وميكن ارتداء هذا 

القمي�س يف اأي مكان وزمان.

�أحدث موقف �سيار�ت

الإبتكارات  اأح���دث  م��ن 

ال���ي���اب���ان���ي���ة، م��وق��ف 

باطن  يف  �سيارات 

الأر���ش، يوقف من 

يزوره �سيارته يف 

ويح�سل  الأع��ل��ى 

على بطاقة فتدخل 

الأر����ش  يف  �ضيارته 

الذي  امل��وق��ف  حيث 

يت�سع ِل� 5000 �سيارة، 

البطاقة يف  اإدخ��ال  يكفي  اخل��روج  وعند 

الآلة املخ�ض�ضة للموقف، لتخرج ال�ضيارة خالل 

ثواٍن عرب م�سعد اىل الأعلى.

قلم بديل عن �حلا�سوب

بتقنية  عظيمة  ت��ط��ورات  العلماء  اإ�ستحدث 

التي  ال�سغرية  احلا�سبات  ثورة  يف   Bluetooth
حُتمل يف اجليوب. هذه احلا�سبات عبارة عن اأقالم 

ت�ضجيل  جهاز  مفاتيح،  لوحة  لها  ك�ضا�ضة  تعمل 

مزّودة  اأنها  كما  �سغرية،  مراقبة  كامريا  لل�سوت، 

عادي،  حا�سوب  جهاز  كاأي  ومعاجلة  تخزين  نظام 

وميكن القيام بوا�سطتها بجميع وظائف احلا�سوب 

ومهامه.

هاتف ع�سري وغريب

جميع  لرَبرَ  قرَ املع�سم،  حول  ُيلف  ج��وال  هاتف 

وقّدم  اجلوالة،  الهواتف  بعامل  املتعلقة  املفاهيم 

يف  املتطورة  التكنولوجيا  من  جديداً  مفهوماً 

ال�سنع والتقنية العالية والب�سيطة. اإنه اأغرب جّوال 

�ضاعة،  مثل  اليد  على  و�ضعه  ميكن  العامل،  يف 

�ضغرية،  قطعة  ي�ضبح  حتى  طّيه  اأو  وتقلي�ضه 

الربجمة،  �سهل  وزمان،  اأي مكان  احلمل يف  �سهل 

يعمل باللم�ش، كما اأن له �ضا�ضة كري�ضتالية وا�ضحة 

الألوان، اأما �سماكته فال تتعدى ال�5 ملم. 

�شباط

اإعداد:

كارل حد�د

ماري �حل�سري

تكنولوجيا الع�رص

2
0
0

9

�إندمج �لنجاح �لعلمي مع �لتفّوق �لتكنولوجي يف �بتكار�ت و�خرت�عات

تقّدم كل يوم مزيد�ً من فر�ض �لرفاهية.

هنا جمموعة من هذه �لبتكار�ت

ملن يرغب... وي�ستطيع!



يف �شجل اخللود

�لعميد �ملتقاعد فوؤ�د منر كمال

�ملعاون

علم �لدين خالد �خل�سر

نعت قيادة اجلي�س العميد املتقاعد فوؤاد منر 

كمال الذي تويف بتاريخ 2009/2/1.

- من مواليد 1951/1/10- النبطية.

�ضابط  تلميذ  ب�ضفة  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

اعتباراً من 1973/10/1.

- رقي لرتبة مالزم اعتباراً من 1976/7/1 

وتدّرج يف الرتقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 

.2005/1/1

- حائز:

الدرجة  من  اللبناين  ال�ستحقاق  • و�سام 
الثالثة. 

الوطنية. الوحدة  • و�سام 
اجلنوب. فجر  • و�سام 

الدرجة  من  اللبناين  ال�ستحقاق  • و�سام 
الثانية.

فار�س. رتبة  من  الوطني  الرز  • و�سام 
الدرجة  من  الع�سكري  التقدير  و�سام   •

الف�سية.

الوطني  الرز  و�سام   •
من رتبة �ضابط.

ال�ستحقاق  و���س��ام   •
اللبناين من الدرجة الأوىل.

الع�سكري  الفخر  • و�سام 
من الدرجة الف�سية.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�س �ست مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�س 18 مرة.

الطبابة  رئي�س  • تهنئة 
الع�سكرية مرتني.

الفراد. مدير  • تهنئة 
الداخل  يف  درا���س��ي��ة  دورات  ع��دة  ت��اب��ع   -

واخلارج.

- متاأهل وله اأربعة اولد.

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����س امل��ع��اون علم 

بتاريخ  تويف  الذي  اخل�سر  خالد  الدين 

.2009/1/20

بلدة   -  1964/8/10 مواليد  من   -

الدو�سة - ق�ساء عكار - حمافظة ال�سمال.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����س  يف  ت���ط���ّوع   -

 .1983/8/13

- من عداد لواء امل�ساة الثامن.

- حائز:

اجلنوب. فجر  • و�سام 
الوطنية. الوحدة  • و�سام 

الع�سكري. التقدير  • و�سام 
من  اللبناين  ال�ستحقاق  و�سام   •

الدرجة الرابعة الربونزي.

ثالث  اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 
مرات.

 19 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
مرة.

مرات. اربع  اللواء  قائد  • تهنئة 
مرات. �سبع  الكتيبة  قائد  • تهنئة 

- متاأهل وله 11 ولداً.
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يف �شجل اخللود

�ملقدم غ�سان قا�سم

نعت قيادة اجلي�س 

املقدم غ�سان قا�سم 

بتاريخ  تويف  الذي 

.2009/1/21

م��وال��ي��د  م����ن   -

 ،1 9 6 5 /2 /1

برقايل - ق�ساء عكار  

حمافظة ال�سمال.

يف  ت�����ط�����ّوع   -

ب�سفة  اجل���ي�������س 

تلميذ �ضابط اعتباراً 

من 1984/1/9.

ل��رت��ب��ة  رق����ي   -

مالزم اعتباراً من 1986/8/1، وتدّرج يف الرتقية 

حتى رتبة مقدم اعتباراً من 2005/7/1.

- من عداد فوج املدفعية الثاين.

- حائز:

مرتني. احلرب  • و�سام 
الوطنية. الوحدة  • و�سام 

اجلنوب. فجر  • و�سام 
الف�سية. الدرجة  من  الع�سكري  التقدير  • و�سام 
الدرجة  من  اللبناين  ال�ستحقاق  و�سام   •

الثالثة.

فار�س. رتبة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 
الدرجة  من  اللبناين  ال�ستحقاق  و�سام   •

الثانية.

مرات. خم�س  اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  22 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 

للعمليات. الركان  رئي�س  نائب  • تهنئة 
مرتني. املنطقة  قائد  • تهنئة 

مرات. اربع  اللواء  قائد  • تهنئة 
مرات. اأربع  الكتيبة  قائد  • تهنئة 
- تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل.

- متاأهل وله اربعة اأولد.
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�جلندي

ه�سام جمال طر�بل�سي

ه�سام  اجل��ن��دي  اجل��ي�����س  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

بتاريخ  ت���ويف  ال���ذي  طرابل�سي  ج��م��ال 

.2009/1/26

مدينة   -  1985/3/8 مواليد  م��ن   -

بريوت - ق�ساء بريوت - حمافظة بريوت.

ب���ت���اري���خ  اجل���ي�������س  يف  ت����ط����ّوع   -

.2008/2/26

- من عداد لواء امل�ساة الثالث - الكتيبة 

.35

- عازب.
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�شباط

اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ريا�شية

2
0
0

9

فاز كل من الرقيب ح�ضني عوا�ضة ونهى بي�ضون من جمعية 

 5 مل�سافة  »مارينا  �سباق  يف  الطرق  لعدائي  لبنان  عرب 

بتاريخ  الطرق  لعدائي  لبنان  عرب  جمعية  نظمته  الذي  كلم« 

2009/1/18 انطالقاً من الزلقا و�سولً اىل مارينا ال�سبية، وهو 

ال�سباق الول للجمعية هذا العام.

وجاءت نتائج الع�ضكريني يف ال�ضباق على النحو الآتي:

- الرقيب ح�ضني عوا�ضة من لواء احلر�ش اجلمهوري، الأول.

- الرقيب حممد الدركو�سي من لواء احلر�س اجلمهوري، الثاين.

- العريف حممد العجمي من لواء امل�ساة الثاين، الثالث.

الرقيب

ح�سني عو��سة

ونهى بي�سون

يحالن �أولني يف

�سباق »مارينا

5 كيلو مرت�ت« 

�ضمن بطولة اجلي�ش يف �ضباقات الطرق للعام 2009، اأقام 

 ،2009/1/17 وبتاريخ  الع�ضكرية  للريا�ضة  العايل  املركز 

طريق  من  انطالقاً  لل�ضباط،  كلم   4 مل�سافة  الطرق  �سباق 

عم�سيت القدمية و�سولً اىل منطقة البرتون.

�ضارك يف ال�ضباق �ضباط من خمتلف قطع اجلي�ش واألويته. 

وجاءت النتيجة يف الفئات الثالث على النحو الآتي:

�سنة:  34 حتى  �لرجال  • فئة 

- الأول: املالزم طوين قحو�س من لواء امل�ساة الثالث.

بريوت  قاعدة  من  مالعب  �سامر  امل��الزم  الثاين:   -

اجلوية.

احلر�س  ل��واء  من  �سعادة  جميل  امل��الزم  الثالث:   -

اجلمهوري.

�أوىل: فئة  • �لقد�مى 
القوات  من  القزي  اليا�س  البحري  الرائد  الول:   -

البحرية.

املدفعية  فوج  الراعي من  نعيم  النقيب  الثاين:   -

الول.

- الثالث: الرائد جورج قدمو�س من لواء امل�ساة اخلام�س.

ثانية: فئة  • �لقد�مى 
- الول: النقيب علي عقيل من معهد التعليم.

- الثاين: الرائد ماهر �سري الدين من فوج املدرعات الول.

- الثالث: الرائد حممد امل�سطفى من فوج مغاوير البحر.

�سباق طرق

4 كلم

خا�ض

لل�سباط



اأقيمت يف جممع الرئي�ش العماد اميل حلود الريا�ضي الع�ضكري، 

وبتواريخ 3-4 و 2009/2/5، بطولة اجلي�س يف لعبة كرة الطاولة، 

للريا�ضة  العايل  املركز  قائد  بطر�ش  جورج  الركن  العميد  بح�ضور 

الع�ضكرية ممثالً العماد قائد اجلي�ش و�ضباط اللوية والوحدات وعدد 

من الريا�ضيني.

اأما النتائج فجاءت على النحو الآتي:

- الأول: الرقيب موري�س ال�ي�ا�س م�ن ف�وج التدخ�ل الول.

- الثاين: الرقيب وائل �سيف الدين من مو�سيقى اجلي�س.

- الثالث: الرقيب م�سطفى الدقدوقي من لواء امل�ساة ال�ساد�س.

الرقيب موري�ش اليا�ش

بطل �جلي�ض يف كرة �لطاولة
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احتفل اجلندي

مود مرعب 
حم

ىل 
بزفافه ا

فاء 
الآن�ضة و

ب.
مرع

احتفل

اجلندي

خ�سر زهرة 

بزفافه اىل 

الآن�ضة عائ�ضة 

يو�سف رحيل.
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اإعداد: فيليب �سّما�ض

اجلائـــزة
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�ل�سم: ........................................................................................................................................................

العنوان: .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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م�سابقة �لكلمات �ملتقاطعة تقدمها 

للفائزين  وتخ�س�ض  لقر�ئها  »�جلي�ض« 

�ربعماية  قيمتها  مالية  جو�ئز  فيها 

بو��سطة  ت��وزع  لبنانية،  لرية  �لف 

�لقرعة على �ربعة فائزين.

ة
ق

اب
�س

مل
�

ط 
رو

��
�س

• �أفقياً:
ال��غ��ام وق��ن��اب��ل وذخ��ائ��ر غري   -1

كرة  فريق  العدو،  خلفها  منفجرة 

ايطايل.

ِب�  لقبت  ايطالية  ممثلة   -2

»اأجمل اإمراأة يف العامل«، قلم.

عاد،  هجا،  درب،  يف  �سارت   -3

ب�ساحية  فرن�سية  مدينة  �سّنور، 

العا�سمة. 

العا�سمة،  ي��روي  رو�سي  نهر   -4

فيل�سوف فرن�سي، �سوت القلم.

5- �ضمري منف�ضل، ردَّت عليه.

مدينة  ل��ب��ن��ان��ي��ة،  م��دي��ن��ة   -6

فرن�سية.

... -7

الهادئ  اأط���راف  من  يتاأّلف   -8

والهندي والطل�سي.

يف  مدينة  مو�سيقية،  نوتة   -9

من  رمزي،  ل�سهري  فيلم  اليونان، 

اأحياء القاهرة.

ملمثل  الثاين  ال�سم  بحر،   -10

اأمريكي راحل، من �ضواحي بريوت.

يعي�س،   -11

ج������ن�������������س 

ال�سهور،  اأح��د  �سائكة،  �سجريات 

ال�سم الثاين ملمثل اأمريكي راحل.

12- غرّيناها، يعدو يف ا�سرت�سال، 

مت�سابهان.

13- ميّدون م�سروعهم بالدراهم، 

مطر.

14- يعرب.

15- طريق وا�ضح.

يواظبون  اأوروبية،  عا�سمة   -16

على.

�ساعر  للكتابة،  ي�ستعمل   -17

 ، �سرَّ اي���ط���ايل،  ق��وم��ي  وب��ط��ل 

مكروه.

اأمريكية، مقعد، ولية  18- ولية 

اأمريكية.

 ، 19- ُعمر، �سكل هند�سي، اإ�ستعدَّ

ماركة �سابون. 

الف�رن،  م�نت�وجات  م�ن   -20

من  اأمريكي  ملمثل  الثاين  الإ�سم 

ام عاملي راحل،  اأ�سل اإيطايل، ر�سّ

ه ِل�. تنبَّ

دولة  �سلب،  �سجر  ظ���الم،   -21

اأ�سيوية.
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• عمودياً:
1- ُمعظماً وم�سخماً، اترك، 

دولة اأوروبية.

الغريق  حكماء  اأح���د   -2

ال�����س��ب��ع��ة، م��غ��ن وع���ازف 

اأمريكي راحل لّقب ِب� »ملك 

اجلاز«.

بريطانية،  م��دي��ن��ة   -3

مقدار من الزمن، جماعة.

ملحن  ���س��ج��اع،  ج���ريء   -4

م�سري، تلهفي وحزين.

5- عائلة، للمنادى، فا�سل، 

من الطيور.

فيها  م�سية  م�����س��ى   -6

اه���ت���زاز وت��ب��خ��رت، ن���ورج، 

للندبة، دواء.

اآ�ضيوية،  دولة  احل��اذق،   -7

ملمثل  ال���ث���اين  ال����س���م 

اأمريكي راحل.

8- للتمني، اأكل اأكالً ي�سرياً، 

امرباطورية  لال�ستفهام، 

قدمية.

اي��راين،  نفطي  م��رف��اأ   -9

اللحم،  يب�س  عنهم،  حامى 

اأكل الطعام.

بريطانية،  مدينة   -10

ق�سائد  فيها  جتمع  ُكتب 

ال�سعر، �سجر معروف.

اأجنبية،  بلغة  نحن   -11

فرق  و�ضّمه،  جمعُه  قعود، 

الإبل.

بالقراءة،  �سوته  رفع   -12

ر�سام  مو�سيقية،  ن��وت��ة 

اإيطايل.

من  افريقية،  عا�سمة   -13

يبا�سر  بيت،  اخلليج،  جزر 

العمل.

الفطن،  ال�����س��ري��ف   -14

اأمرية بريطانية.

رحالة  م�سري،  خمرج   -15

عربي، �ضجر و�ضاأم.

خلط  ال��ظ��ب��ي��ة،  ول���د   -16

دولة  باملاء،  ال��رتاب  ودعك 

عربية.

امل���نت،  يف  ب���ل���دة   -17

جنوبي  رو���س��ي��ة  م��دي��ن��ة 

العا�سمة.

اأم��ريك��ي��ة  م��دي��ن��ة   -18

مدينة  دترويت،  ب�ساحية 

يف �سرياليون، ال�سم الثاين 

اأم��ريك��ي��ة،  تن�س  ل��الع��ب��ة 

وتهذيب  تر�سيف  يح�سن 

الكالم.

جزيرة  اأ���س��ل  ذاق،   -19

�سرعة،  بحر،  اندوني�سية، 

للتف�سري.

نظم   ، اإبي�سَّ يرجعُه،   -20

ب، ن�سقيها. ورتَّ

د�خل  و��سح  بخط  �حلل  ويكتب  �ملجلة،  من  مقتطعة  غري  م�سابقة  كل  • ت�ستبعد 
�ملربعات وتر�سل �ل�سفحة بكاملها مع �حلل. وتعلن �لنتائج يف �لعدد �ملقبل.

 - �لتوجيه  مديرية   - �لريزة   - �جلي�ض  قيادة  �لتايل:  �لعنو�ن  �ىل  �حللول  • تر�سل 
جملة »�جلي�ض« - »م�سابقة �لكلمات �ملتقاطعة«.

جميع  يف  �جلي�ض  ثكن  يف  باليد  �مل�سابقة  ت�سليم  �مل�سرتك  با�ستطاعة   •
�ملناطق.

.2009 �آذ�ر   25 �حللول  لقبول  موعد  • �آخر 

حل العدد ال�سابق

• �ملعاون �لأول رئيف مهنا   
فوج مغاوير البحر.

• �لعريف ر�مي حممد رّيا  
لواء امل�ساة الثالث.

• �جلندي مارون فرن�سي�ض
مو�سيقى اجلي�س.

• با�سكال �نطون مو�سى
جمدليا - ال�سمال.
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�أو  رمبا،  للتذكري  لآخر،  وقت  من  �لبالد  قّر�ء  على  �ل�سحافيني  �لأحباء  بع�ض  يطلع 

�ملوؤ�س�سة  بحق  و�فرت�ء�ت  ونتائج  و�أحكام  بظنون  �لقدمية...  �لعادة  �ىل  بالعودة 

�أخرى،  �أحياناً  وت�سكيالتها  وتعييناتها  �أحياناً،  وحد�تها  �أد�ء  تتناول  �لع�سكرية، 

�أرقاماً  هوؤلء  ويطرح  و�أحيان.  �أحيان  يف  و�لع�سكرية  �لوطنية  �أفر�دها  وعقيدة 

كانت  ما  كائنة  و�ل�سروحات،  �لأرق��ام  وتلك  يزعمون.  ما  على  للدللة  و�سروحات 

و�لإعالن  بها  �لتد�ول  ومينع  للجي�ض،  �لد�خلي  بالنظام  ترتبط  »وهمّيتها«،  درجة 

�لتعدي  وبني  �ملوؤ�س�سة،  على  �ملزعوم  �حلر�ض  بني  �ملوؤ�لفة  تكون  فكيف  عنها. 

بهذه  �لإميان  بني  �ملوؤ�لفة  تكون  وكيف  ترى؟  يا  وخ�سو�سياتها  �أنظمتها  على 

وبني  جامعة،  ور�سالة  و�حدة  عقيدة  على  �أبنائها  بتن�سئة  �ملعروفة  �ملوؤ�س�سة، 

فيها؟ م�ستحيلة  بح�س�ض  �ملطالبة  منه  ي�ست�سف  ما 

مع  بلقاء  �لأوىل  �لقيادية  خطو�ته  قهوجي  جان  �لعماد  �جلي�ض  قائد  بد�أ  لقد 

�لذي  �ملنرب  �أز�ح  ثم  فيهم،  �ليهم، وخطب  �إ�ستمع  �لدفاع.  وز�رة  �لإعالميني يف 

بالرجوع  �ليهم  وي�سري  يحاورهم  فرد�ً،  فرد�ً  يخاطبهم  ور�ح  عنهم  يف�سله  كان 

باملوؤ�س�سة  �خلا�سة  �ملعلومات  على  للح�سول  �لقيادة  يف  �ملخت�سة  �جلهات  �ىل 

�لقانون  ي�سمح  ما  حدود  يف  كافة،  لطلباتهم  بالإ�ستجابة  ووعدهم  �لع�سكرية، 

�أن  �إل  قانونها.  موؤ�س�سة  لكّل  �أن  موؤ�س�سات،  كاأبناء  يعرفون،  و�أنهم  خ�سو�ساً  بن�سره، 

يقلع عن حماولة  ل  �حلقيقة،  ولو على ح�ساب  �لتفّرد،  �ىل  بع�سهم، مّمن مييلون 

جي�سه  وِحر�ض  �لبلد،  هذ�  �إثبات دميقر�طية  �أر�د  لعله  لآخر،  وقت  �ملاء من  تعكري 

فاندفع  �لتعبري،  يف  �لطبيعي  وحّقها  كلمتها،  حلرية  �لد�ئمة  وحمايته  عليها، 

�أي ح�ساب. للنتائج  �أو يقيم  للعو�قب هماً،  �أن يحمل  يكتب على هو�ه من دون 

�ىل  منيل  ول  �حلقيقة،  عن  بعيد  هو  ما  �سحافتنا  بع�ض  يف  يرد  �أن  نريد  ل  �إننا 

موقف  يف  ل�سنا  �أننا  كما  �أقالمها.  بع�ض  لدى  �مل�سوؤولية  جمافاة  تكر�ر  نثبت  �أن 

تاريخ  من  جزء�ً  �لآتي  �مل�ستقبل  يف  �ستكون  �سفحات  يف  �لنقائ�ض  عن  �لتفتي�ض 

عقولهم  يف  و�حلرية  �لغد  باحثو  بها  ميّر  وقد  تر�ثها.  من  �سطر�ً  بل  ل  بالدنا، 

�لوطن يف  و�لإ�ستغر�ب فوق عيونهم. �سيقابلون ذلك مع ما �سيقر�أونه عن جي�ض 

�لقا�سي  للتجريح  �لد�عي  كان  ما  و�سي�ساألون:  �أبنائه،  ووحدة  وت�سحياته  �إجناز�ته 

وطنية  مبوؤ�س�سة  �ملا�سي،  يف  �سحافتنا،  بع�ض  �سّكك  مَل  �لربيء؟  غري  و�لتلميح 

�سحافة  �أقالم  بع�ض  على  �لغد  �أجيال  �ستعتب  �لزمن؟  مّر  على  تاريخها  هو  هذ� 

�لأمثال:  يف  جاء  فلقد  �ل�سماح،  يف  ت�ستمر  �أن  موؤ�س�ستنا  من  و�ستطلب  �حلا�سر، 

�لقافلة جتري. �إن   ... �أي�ساً:  �مل�سامح كرمي... وجاء 

�لعميد �لركن �سالح حاج �سليمان

مدير التوجيه

الكلمة

بالكلمة
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