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ا�ستقباالت الوزير

وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل
املمثل ال�شخ�صي
للأمني العام للأمم املتحدة

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني املحامي اليا�س املر ،املمثل ال�شخ�صي للأمني
العام للأمم املتحدة ال�سيد مايكل وليامز ،وعر�ض معه ا�ستمرار التعاون يف
�سري تطبيق القرار الدويل الرقم .1701
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ا�ستقباالت القائد

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،النائب م�صطفى
ها�شم ،وتناول البحث الأو�ضاع
العامة.

قائد اجلي�ش
ي�ستقبل النائب
م�صطفى ها�شم

 ...والنائب
م�صباح الأحدب
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
النائب م�صباح الأحدب ،وتط ّرق احلديث اىل
الأو�ضاع العامة.

 ...والنائب ال�سابق
وجيه البعريني
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه
يف الريزة ،النائب ال�سابق وجيه البعريني.

اجلي�ش  -العدد رقم 286
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 ...ورئي�س �أ�ساقفة
بانيا�س ومرجعيون
للروم الكاثوليك

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،املرتوبوليت جاورجيو�س
احلداد رئي�س �أ�ساقفة بانيا�س
(قي�صرية فيلب�س) ومرجعيون
للروم الكاثويك على ر�أ�س وفد
مرافق .وجرى البحث يف الأو�ضاع
العامة ،وقد �أثنى الوفد على جهود
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف احلفاظ
على الأمن والإ�ستقرار ،و�صيانة
ال�سلم الأهلي يف البالد.

 ...ووفداً من جامعة البلمند
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف
الريزة ،كالً من الدكتور مي�شال جنار والدكتور
حبيب الراعي من جامعة البلمند .وتناول
احلديث مو�ضوع التعاون بني اجلامعة وامل�ؤ�س�سة
الع�سكرية.

 ...ووفداً من �إحتاد بلديات ق�ضاء الكورة
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف
الريزة ،وفداً من �إحتاد بلديات ق�ضاء الكورة
برئا�سة ال�سيد قبالن عويط ،الذي �أعرب عن
تقديره جلهود اجلي�ش ،وث ّمن تعاونه مع بلديات
الكورة خ�صو�صاً يف املجال الإمنائي.

 ...ورئي�س �صندوق
املهجرين

8
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ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،رئي�س �صندوق
املهجرين الأ�ستاذ فادي عرموين.

 ...والرئي�سة العامة
جلمعية
راهبات ال�صليب

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،الرئي�سة العامة
جلمعية راهبات ال�صليب الأم ماري
خملوف مع وفد مرافق ،حيث
�أطلعته على ن�شاطات اجلمعية،
و�إجنازها ملفاً عن م�ؤ�س�سة
الطوباوي يعقوب احلداد الكبو�شي.
كما �أ�شادت بالدور الذي يقوم به
اجلي�ش يف احلفاظ على لبنان وطناً
للعي�ش امل�شرتك بني �أبنائه جميعاً.

 ...ووفداً من رابطة �سيدات م�صر
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
وفداً من رابطة �سيدات م�صر يف لبنان برئا�سة
ال�سيدة م�آثر اجلوزو ،التي �أطلعته على الن�شاطات
التي قامت بها الرابطة �أخرياً .و�س ّلم الوفد العماد
قهوجي كتاباً حول هبة عينية ت�شمل معدات
لتجهيز ق�سم الطوارئ يف امل�ست�شفى الع�سكري.

 ...ووفداً من املديرية العامة
للدفاع املدين
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
وفداً من املديرية العامة للدفاع املدين برئا�سة
املدير العام العميد الطيار دروي�ش حبيقة.
وقد تناول احلديث املهمات امل�شرتكة بني
امل�ؤ�س�ستني ،وق ّدم العميد الطيار حبيقة درع
الدفاع املدين لقائد اجلي�ش.

 ...ووفداً
ريا�ضياً

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،رئي�س بعثة نادي
ال�شباب اللبناين الريا�ضي اىل دورة
الإمارات العربية املتحدة ال�سيد
جورج حداد ،يف ح�ضور العبني
من منتخب الإمارات .وقد عر�ض
�أع�ضاء الوفد ن�شاطاتهم الريا�ضية
املختلفة ،كما ق ّدم ال�سيد حداد درعاً
ب�إ�سم البعثة لقائد اجلي�ش� ،شاكراً
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية على دعمها
الريا�ضة يف لبنان.
اجلي�ش  -العدد رقم 286
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ا�ستقباالت رئي�س الأركان

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن
�شوقي امل�صري ،يف مكتبه يف
الريزة ،املرتوبوليت جاورجيو�س
احلداد رئي�س �أ�ساقفة بانيا�س
ومرجعيون للروم الكاثوليك،
يرافقه م�ست�شار الأبر�شية القانوين
املحامي هادي را�شد ،والق ّيم العام
ال�سيد �سليم يعقوب .وقد �أعرب
ال ّزائرون عن تقديرهم اجلي�ش
و�أثنوا على جهوده املبذولة للحفاظ
على م�سرية الأمن والإ�ستقرار
وطم�أنة املواطنني.

 ...ووفد خماتري وفعاليات منطقة �أكروم
ا�ستقبل اللواء الركن �شوقي امل�صري ،يف مكتبه
يف الريزة ،وفد خماتري وفعاليات منطقة �أكروم
 ق�ضاء عكار ،برئا�سة ال�شيخ زياد عدرا ،الذي�أعرب عن ت�أييده امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ودعمه لها.

 ...وعائلة املرحوم العماد �شميط
�إ�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة،
عائلة املرحوم العماد �شميط ،التي ق ّدمت له
ال�شكر على الإهتمام مبرا�سم اجلنازة.

 ...ويعقد
�إجتماع عمل
عقد يف مكتب رئي�س الأركان اللواء
الركن �شوقي امل�صري ،يف الريزة،
�إجتماع عمل ح�ضره مدير عام قوى

الأمن الداخلي اللواء �أ�شرف ريفي،
وممثلون عن قادة الأجهزة الأمنية،
حيث نوق�ش تقرير التقييم النهائي
للم�شروع التجريبي ملراقبة و�ضبط
احل���دود ال�شمالية ،بالإ�ضافة اىل
درا�سة م�سودة خطة العمل للإنتقال
اىل املرحلة الأوىل من �ضبط احلدود
ال�شرقية للبنان.
اجلي�ش  -العدد رقم 286
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تكرمي

�إعداد:
با�سكال معو�ض بو مارون
ر�أ�س قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف
مبنى وزارة الدفاع حفل تكرمي ع�ضو املجل�س
الع�سكري اللواء الركن جورج الها�شم ،يف
منا�سبة �إحالته على التقاعد بح�ضور رئي�س
الأركان اللواء الركن �شوقي امل�صري ،و�أع�ضاء
املجل�س الع�سكري ونواب رئي�س الأركان وعدد
من كبار �ضباط القيادة.
«الع َلم
العماد قهوجي �أكد خالل الإحتفال �أن َ
ي�ستقبلنا ويودّعنا وهو يعرف �أننا �سنبقى
الأقرب اليه والأوفى ملعانيه ،والأ�شد ت�ضحية
يف �سبيل احلفاظ على كرامته وحرية
خفقانه.»...
هنا ن�ص الكلمة التي �ألقاها العماد قائد
اجلي�ش يف الإحتفال.

تكرمي اللواء الركن جورج الها�شم
قائد الع َلم ي�ستقبلنا ويو ّدعنا
اجلي�ش
ويعرف �أننا �سنبقى الأوفى ملعانيه
كلمة القائد

�أيها الأعزاء
نلتقي اليوم لتكرمي واحد من كبار �ضباط جي�شنا،
منح م�ؤ�س�سته ح�صة كبرية من زه��رات عمره،
وهو يو ّدعها اليوم تاركاً فيها الزاد الوفري ،واخلري
امل�ضاف اىل خريات الرجال املخل�صني .هذه لي�ست
12
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املرة الأوىل التي تودعون فيها عزيزاً من رفاق ت ّواقني اليه حني كنا نحمل الورقة والقلم يف
ور�سخنا انتماءنا لرموزه عندما
ال�سالح ،وهي لن تكون الأخرية ،فبيننا من ي�أتي مدار�س طفولتناّ ،
وبيننا من مي�ضي .ي�ستقبلنا ال َع َلم ويو ّدعنا ،وهو انت�سبنا اىل مدر�سة ال�شرف والت�ضحية والوفاء،
يعرف �أننا �سنبقى الأقرب اليه والأوفى ملعانيه،
والأ�شد ت�ضحية يف �سبيل احلفاظ على كرامته
وحرية خفقانه بني الن�سائم .لقد بد�أنا احلياة

وهو ي�ستمر مرفرفاً يف الأعماق حني تعود رحالنا
اىل احلياة املدنية العامة .هناك نحن الر�سل
الأوف��ي��اء ،ونحن الناطقني بلغته ،واملن�شدين
ن�شيده :كلنا للوطن ،للعلى للعلم...
اللواء الركن ج��ورج الها�شم ،عرفتموه عامالً
ب�صمت الع�سكري ،حم � ّدث �اً ب�أ�سلوب ّ
املطلع
املتن ّور ،متتبعاً تفا�صيل البناء والعطاء ،حري�صاً
على النتائج� ،ساعياً اىل الأف�ضل والأكمل .ونحن
اليوم ،يف بيتنا الوطني هذا ،ندعوه اىل جتديد
لقائه مب�ؤ�س�سته الأم ،واىل بقائه جماوراً لها ،قريباً
منها ،ويف يديه ،كما ع ّودنا ،التجربة والأمثولة،
ويف عقله الر�أي والفكرة والعربة� .أما وعدنا له،
ولكل رفيق �سالح يف اخلدمة ،ويف خارج اخلدمة،
ولكل الع�سكريني �أبناء م�ؤ�س�ستنا ،فهو �أن نز ّودهم
دائماً �أخبار تق ّدمنا وجناحنا يف تر�سيخ عملنا
امل�ؤ�س�ساتي ،ويف الدفاع عن تراب البالد ،واحلفاظ
على الوحدة الوطنية .ف�إن �سمعوا ،فلم�آثر جي�شنا
ح�صة كبرية يف ال�سمع ،و�إن قر�أوا ،فلأجماده �سطور
و�سطور ،و�إن تذ ّكروا فها هي ال�سيرَ احل�سنة ترت ّبع
على ال�صدور �أو�سمة زاهية ،وفوق الأكتاف جنوماً
ت�ضيء .لك العافية والنجاح ،يا رفيق ال�سالح ،يف
م�ستقبل �أيامك ،ولتكن كما عهدناك جندياً �صلباً
يف �ساحات الوطن.
كلمة املك ّرم
بدوره �شكر اللواء الركن الها�شم قائد اجلي�ش على
ما �أبداه من اهتمام ورعاية وتكرمي ،معاهداً �إياه
على البقاء اىل جانب امل�ؤ�س�سة والإ�ستعداد الدائم
لتلبية نداء الواجب.
وذك��ر اللواء الركن الها�شم ب�أنه ط��وال خدمته
الع�سكرية كان هاج�سه �أولوية املهمة وتنفيذها
الق�سم الع�سكري ،ولفت �أنه يف م�ؤ�س�سة
من وحي َ
ّ
اجلي�ش ال يتم توارث «خريات» ،بل ن�سلم خلفنا
مهمات وعمل وتعب طوال فرتة اخلدمة.
وختم اللواء الركن ها�شم �شاكراً قائد اجلي�ش الذي
«�ستتط ّور امل�ؤ�س�سة بقيادته ب�شكل كبري» ،وجميع
الذين عملوا معه منذ انخراطه يف اجلي�ش من
ع�سكريني و�ضباط.
ويف ختام احلفل ق ّدم العماد قهوجي اىل اللواء
الركن الها�شم درع اجلي�ش عربون �شكر وتقدير
على اخلدمات التي ق ّدمها لهذه امل�ؤ�س�سة ،ثم
�شرب اجلميع نخب الوطن واجلي�ش.
اجلي�ش  -العدد رقم 286

13

ني�سان

2
0
0

9

حفل �إختتام دورة «مدرب قتال �شوارع»
تخريج

�إعداد:
با�سكال معو�ض بو مارون

�سي�سون ح ّيت جهود ال�ضباط واملتدربني
وممثل قائد اجلي�ش ر ّحب بالتعاون

يف ثكنة ميالد الندّ اف يف عم�شيت تابع ثالثون رتيباً من فوج مغاوير البحر دورة تدريبية خا�صة
(مدرب قتال �شوارع) ،توىل التدريب فيها فريق �أمريكي من قوات العمليات اخلا�صة الأمريكية.
ا�ستمرت الدورة �أربعة �أ�سابيع ،ويف نهاية الأ�سبوع الثالث توىل الرتباء الذين تابعوا التدريب،
تدريب  30عن�صراً من الفوج ،وذلك يف �إطار ما ي�سمى «تدريب املدربني».
بني الإفتتاح والإختتام
ت�ض ّمنت ال�����دورة �إ���ض��اف��ة اىل
تعليمات ح���ول ت��دري��ب اجلنود
لي�صبحوا ب�أنف�سهم مدربني ،درو�ساً
يف عمليات دهم املنازل ،والرماية
والتفجري ومهارات التح ّمل ،ودرو�ساً
يف الإ�سعافات الأولية.
ويف ن��ه��اي��ة ال������دورة �أج��ري��ت
مباريات ختامية على الرغم من
الطق�س العا�صفّ ،مت يف نهايتها
ت�صنيف املتدربني وفقاً ملهاراتهم
و�إجنازاتهم يف الدرو�س كافة.
و�أق��ي��م ملنا�سبة �إختتام ال��دورة
حفل تر�أ�سه العميد الركن البحري
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عبدو ّ
ف�ضول ممثالً قائد اجلي�ش
ال��ع��م��اد ج��ان ق��ه��وج��ي ،وال�سفرية
الأمريكية يف لبنان مي�شيل �سي�سون
وقائد ف��وج مغاوير البحر العقيد
الركن عبد الكرمي ها�شم والعقيد
وي��زي��ر ف���ورد م��ن مكتب التعاون
والتن�سيق اللبناين  -الأمريكي،
ووف��د من قيادة ال��ق��وات اخلا�صة،
وقائد املغاوير البحرية الأمريكية
يف البحرية الأمريكية  -املنطقة
الو�سطى ،وفريق التدريب الأمريكي
وعدد من �ضباط الفوج.
نهج �شامل
بعد ع��ر���ض �شريط
ع��ن جم��ري��ات ال���دورة
وترحيب الرائد فادي
خم�����ول م����ن ال���ف���وج
باحل�ضور �شاكراً الدعم
الأم�ي�رك���ي ملغاوير
البحر� ،ألقت ال�سفرية
الأم��ي�رك����ي����ة كلمة
�شرحت خاللها �أن هذا
ال�برن��ام��ج التدريبي
هو �أح��د مك ّونات نهج
�شامل ومتعدد الوجوه
لربنامج امل�ساعدات
الع�سكرية الأمريكية

يف لبنان؛ و�شكرت ال�سفرية �سي�سون
ح��ف��اوة ا�ستقبالها وح � ّي��ت جهود
املتخرجني خالل ال��دورة ون�شاطهم
و�ضباط الفوج وعنا�صره.
بعدها كانت كلمة للعميد الركن
البحري ّ
ف�ضول الذي ر ّحب بالتعاون
بني اجلي�شني الأمريكي واللبناين،
و�شكر قوات البحرية الأمريكية على
رعايتها وم�ساعدتها يف عمليات
التدريب املكثفة يف الفوج.
وبعد توزيع ال�شهادات على
املتخرجني اجتمع احل�ضور
على م�أدبة غداء للمنا�سبة.
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�أخبار ون�شاطات
�إعداد:
نينا عقل خليل

وفد ع�سكري باك�ستاين يف زيارة �أكادميية اىل لبنان
قام وفد ع�سكري من كلية باك�ستان
البحرية قوامه � 21ضابطاً ،بزيارة
�أكادميية اىل لبنان ا�ستمرت نحو
�أربعة �أيام.
�إ�ستهل الوفد الباك�ستاين جولته
بزيارة اىل وزارة الدفاع الوطني يف
الريزة ،حيث و�ضع �إكليالً من الزهر
على ن�صب اخل��ال��دي��ن يف ح�ضور
ممثل العماد قائد اجلي�ش ،ثم زار

قيادة اجلي�ش والتقى املعاون
البحري لنائب رئي�س الأرك��ان
للعمليات العميد الركن البحري
ع��ب��دو ف�����ض��ول ،وا�ستمع اىل
حما�ضرة يف قاعة الإيجاز حول
�إن�شاء اجلي�ش اللبناين وعقيدته
القتالية ونظام التدريب املتبع
لديه.
ويف وق��ت الح��ق ،زار الوفد
ق���ي���ادة ال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة،
فا�ستقبله م�سري �أعمالها العميد
الركن البحري علي املعلم و�ضباط.
وتع ّرف الزائرون من خالل �إيجاز اىل
تاريخ القوات البحرية وتنظيمها
واملهام التي تن ّفذها .ثم كانت لهم
زي��ارة اىل قاعدة ب�يروت البحرية
اطلعوا خاللها على مهامها ،اىل
جولة �شملت امل�شاغل واملراكب
التابعة لها .بعدها ،انتقل ال�ضباط
ب��ح��راً اىل ق��اع��دة جونية البحرية

ومدر�سة القوات البحرية ،قبل �أن
يلبوا الدعوة اىل م�أدبة غ��داد يف
نادي ال�ضباط يف جونية بح�ضور عدد
من ال�ضباط.
ً
وقد تخللت الزيارة اي�ضا ،جولة
على بع�ض املراكز ال�سياحية يف
لبنان �شملت :املتحف الع�سكري،
ق�صر مو�سى وبيت الدين .و�أقامت
قيادة اجلي�ش حفالت �إ�ستقبال على
�شرف الوفد ح�ضرها عدد من ال�ضباط
اللبنانيني.
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يف �إطار تطوير املعارف امل�شرتكة بني اجلي�ش
اللبناين وق���وات الأمم املتحدة امل��ؤق��ت��ة يف
لبنان ،قام وفد من �ضباط الإ�شارة (معني يف
جمال الوقاية من الأ�سلحة البيولوجية الكيميائية
وال�شعاعية) بزيارة مركز املجموعة الإيطالية
« »Task Force C4التابعة للوحدة الإيطالية.
ح�ضر لقاء العمل الذي عقد يف مركز املجموعة
رئي�س جهاز االرتباط العقيد الركن مروان حالوي
وقائد القطاع الغربي العميد فالفيانو غوديو
وقائد الوحدة و�ضباطها و�أفرادها.
يف بداية اللقاء ،ق ّدم قائد املجموعة الإيطالية

20
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تبادل خربات بني �سالح
الإ�شارة اللبناين
والوحدة الإيطالية
العقيد �أنطونيو دي �سيو �إيجازاً حول تاريخ �إن�شاء
املجموعة واملهمات املوكلة اليها يف جنوب
لبنان ،بالإ�ضافة اىل مهمة �سرية الأ�سلحة اخلا�صة
( )NBCامللحقة بها .كما ّمت الرتكيز على
الأجهزة الال�سلكية امل�ستعملة من قبل الوحدات
الإيطالية وعلى املهام التي تقوم بها كتيبة
الإ�شارة و�سرية الأ�سلحة ( .)NBCكذلك ،اطلع
ال�ضباط على العتاد امل�ستخدم جلمع املعطيات

الكيميائية وال�شعاعية .
�أع��ق��ب الإي��ج��از مترين عملي على الأجهزة
الال�سلكية وعمل �سرية الأ�سلحة اخلا�صة يف فح�ص
م��واد �سامة مل ّوثة وكيفية التعامل مع هذه
املواد والوقاية منها.
ويف اخلتام� ،أع��رب قائد املجموعة الإيطالية
العقيد دي �سيو عن رغبته يف م�شاركة ال�ضباط
اللبنانيني بتبادل اخل�برات ال �سيما ما يتعلق
بعمليات الت�شوي�ش التي تتع ّر�ض لها �أجهزة
الـ« »TETRAيف املهمات العمالنية يف
املناطق ال�سكنية.

يف �إطار زيارات التعارف التي ت�شمل خمتلف وحدات
اجلي�ش ،قام عميد رابطة امللحقني الع�سكريني العرب
والأجانب املعتمدين يف لبنان اللواء املهند�س حممد
احلجاج يرافقه امللحقون �أع�ضاء الرابطة ،بزيارة اىل
مدر�سة التزلج يف الأرز.
وكان يف ا�ستقبال الوفد قائد املدر�سة العميد الركن

ملحقون ع�سكريون
عرب و�أجانب
زاروا مدر�سة
التزلج
يف الأرز

حممد خري ،حيث كانت جولة داخل �أرجائها .كما ا�ستمع
الزائرون اىل نبذة عن تاريخها واطلعوا على �سري العمل
فيها والتدريبات املن ّفذة ،الأمر الذي ترك �أثراً طيباً يف
نفو�سهم.
وقد اختتمت الزيارة ،بحفل غداء على �شرف الزائرين
�أقيم يف نادي ال�ضباط  -الأرز.

وفد نادي روتاري كو�سموبولينت
يزور املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام
زار وف����د م���ن ن�����ادي روت�����اري
كو�سموبولينت يف ب�يروت برئا�سة
ال�����س��ي��د ج����ورج ب�ي�روت���ي ،املركز
اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام،
حيث ا�ستقبله رئي�س املركز العميد
حممد فهمي و�ضباط .واطلع الوفد
خالل الزيارة على العمليات الإن�سانية
التي ين ّفذها املركز يف جمال نزع
الألغام والقنابل العنقودية والذخائر
غري املنفجرة ،وبرامج التوعية من

خماطرها وم�ساعدة �ضحاياها ،وذلك
للبحث يف �سبل التعاون و�إمكان
م�ساهمة ال��ن��ادي يف دع��م برامج
التوعية من خماطر الألغام وم�ساعدة
ال�ضحايا.
ب��ع��د ذل����ك ،زار ال���وف���د امل��رك��ز
الإقليمي للأعمال املتعلقة بالألغام
يف منطقة النبطية ،وور�شة نزع
�ألغام تابعة للجي�ش اللبناين يف
منطقة زوطر ال�شرقية.
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حفل تخريج يف املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام

تلبية ل��ط��ل��ب جمعية
امل�ساعـدات ال�شعـبيـة الرنوجـيـة (� ،)NPAأقـيـم يف املـركز اللبـنـاين
للأعمــال املتعلقة بالألغام حفل تخريج دفعة من الع�سكريني الذين تابعوا
دورة « ،»It Essentials - Hardware Maintenanceوقد ت�س ّلموا
�شهاداتهم خالل احلفل.
ح�ضر احلفل رئي�س املركز العميد حممد فهمي ،ورئي�سة اجلمعية يف لبنان

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثالً بالعقيد جوزيف �شاهني،
�أقامت رابطة �آل عقيقي حفالً تكرميياً مبنا�سبة عيد الأمهات يف مركزها
يف فيطرون ،ح�ضره رئي�س الرابطة الأ�ستاذ فيليب عقيقي والهيئة الإدارية
ومعظم �أمهات �آل عقيقي وح�شد من الأهايل.
وللمنا�سبة� ،ألقى الأ�ستاذ فيليب عقيقي كلمة ح ّيا فيها الأم ربيع احلياة،
واجلي�ش ربيع الوطن.
22
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ال�سيدة وفاء الي�سري ووفد
مرافق ،بالإ�ضافة اىل عدد كبري من ال�ضباط واملتخرجني.
وقد �ألقى العميد فهمي كلمة يف املنا�سبة� ،شكر فيها اجلمعية على
جهودها يف دعم اجلي�ش اللبناين واملركز.
ً
ثم �س ّلم رئي�س املركز العميد حممد فهمي درعا تذكارية لل�سيدة الي�سري
وهدايا تذكرية للوفد املرافق.

حفلة تكرميية لأمهات �آل عقيقي

دورة تدريبية على
ا�ستعمال متح ّ�س�سات الألغام
Minelab F3

�إفتتح املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام بتمويل من وزارة اخلارجية
متح�س�سات الألغام نوع
الأمريكية دورة تدريبية على ا�ستعمال و�صيانة ّ
« ،»Minelab F3التي ّ
مت حتقيقها من قبل �شركة داين كورب (Dyn
 )Corpالأمريكية ل�صالح العمليات الإن�سانية التي ين ّفذها اجلي�ش اللبناين.
وكان ال�سيد مارك كريغ مدير م�شروع �شركة داين كورب التي تقوم بتقدمي
امل�ساعدة لبناء القدرات الذاتية يف جمال العمليات الإن�سانية لنزع الألغام،

قد دعا اىل هذه الدورة التدريبية التي ن ّفذها  15عن�صراً من فوج الهند�سة
واللواء اللوج�ستي ملدة �أ�سبوع ،وذلك يف ثكنة فوج الهند�سة  -الوروار،
ب�إ�شراف اخلبري الأو�سرتايل دايڤيد �أيلز من ال�شركة امل�ص ّنعة.
ويف ختام الدورة ّمت توزيع ال�شهادات على املتخ ّرجني من قبل مدير الدورة
العقيد ر�ستم رزق رئي�س ق�سم العمليات يف املركز اللبناين للأعمال املتعلقة
بالألغام ،وال�سيد مارك كريغ مدير م�شروع �شركة داين كورب الأمريكية.

موا�صفات « »Minelab F3وجماالت ا�ستخدامها
املوا�صفات العامة
• حتتوي على ثالثة �أنواع من
الربامج تتعلق بح�سا�سيتها ،وهذه
ال�برام��ج مرتبطة بالعقب ال��ذي
ج ّهزت به وفقاً للآتي:
العقب الأ�سود :ي�ستعمل لك�شف
خمتلف �أنواع املعادن ومن خمتلف
الأحجام وعلى �أعماق خمتلفة ،بحيث
�أن احل�سا�سية تكون مرتفعة جداً
لك�شف الألغام قليلة املعدن.
العقب الأحمر :ي�ستعمل لك�شف
املعادن ذات الأحجام الكبرية وعلى
�أعماق حمددة ،بحيث تكون احل�سا�سية
متدنية وت�سمح بك�شف الألغام
امل�ضادة للآليات ب�سهولة واملوجودة
�ضمن هذا العمق.
العقب الأ�صفر :ي�ستعمل لتعديل
املتح�س�سة بوا�سطة برنامج
ح�سا�سية
ّ
خا�ص على احلا�سوب ،بحيث ميكننا

عنها.
املتح�س�س متحرك
• ال��ر�أ���س
ّ
ويوجد منه نوعان ،الر�أ�س الدائري
ال�صغري والر�أ�س الدائري الكبري.
املتح�س�سة
مالحظة :عند جتهيز
ّ
بالر�أ�س الدائري الكبري ي��ؤدي ذلك
اىل زي����ادة ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ك�شف
القذائف وقنابل الطريان التي قد
ت�صل حتى عمق ثالثة �أمتار ،كل ذلك
يبقى مرتبطاً بالعقب امل�ستعمل
املتح�س�سة.
يف ّ

�إم��ا من زي��ادة احل�سا�سية �أك�ثر منه
عند ا�ستعمال العقب الأ�سود ،و�إما
تخفي�ض احل�سا�سية �أق��ل منه عند
ا�ستعمال العقب الأحمر ،كما ميكن
تثبيت احل�سا�سية على م�ستوى حمدد
بني العقبني الأ�سود والأحمر.
لتح�س�س
• ميكن ا�ستعمالها ّ
الذخائر غري املنفجرة حتى عمقها
الأق�صى.
• ميكن تعديل حجمها وفقاً
للو�ضع ال���ذي يتنا�سب م��ع عمل
النقاب.
جماالت اال�ستخدام
• كابالت التو�صيل املج ّهزة بها
املتح�س�سة يف
ميكن ا�ستخدام هذه
هي داخلية وحممية.
ّ
املجاالت الع�سكرية العمالنية ويف
• �سهلة التعهد وال�صيانة.
• ميكن تو�صيلها على احلا�سوب املجاالت الإمنائية وذلك بغية:
م���ن خ�ل�ال م����أخ���ذ ن���وع  • RS232ك�شف ،حتديد وتنظيف حقول
لتعديل ح�سا�سيتها.
الألغام.
• ميكن ف�صل علبة البطاريات • فتح الثغرات ،املمرات يف

اللواء اللوج�ستي
يت�س ّلم �آليات
ع�سكرية

حقول الألغام.
• الك�شف على البقع امل�شبوهة.
• الك�شف وتنظيف البقع
امل���ل���وث���ة ب���ال���ذخ���ائ���ر وال��ق��ن��اب��ل
العنقودية وقنابل الطريان.
• الت�أكيد على ج��ودة العمل
ونوعيته.

يف �إط��ار برنامج امل�ساعدات الأمريكية
املخ�ص�صة للجي�ش اللبناين ،ت�س ّلم اللواء
اللوج�ستي ،ع�بر م��رف��أ ب�ي�روت ،ع���دداً من
الآليات الع�سكرية ،كجزء من �إجمايل امل�ساعدة
املقررة.

اجلي�ش  -العدد رقم 286

23

مناطق
يف �إطار موا�صلة
دة
التدابري الأمنية
يات دهم يف ع ملعتدين
عمل
يت�صدى
ا لإ �ستثنا ئية
واجلي�ش
طلوبني
وع���م���ل���ي���ات
م
ويوقف
ال�������ده�������م
والتفتي�ش التي
يقوم بها اجلي�ش يف املناطق
اللبنانية كافة ،قامت قوى من اجلي�ش باتخاذ تدابري
�شملت دهم �أماكن مطلوبني للعدالة بجرائم قتل و�سرقة وجتارة ممنوعات
و�إطالق نار ،بالإ�ضافة اىل �ضبط خمالفات متنوعة ،حيث مت ّكنت من توقيف
عدد كبري من الأ�شخا�ص و�ضبط كمية من الأ�سلحة والذخائر واملمنوعات.
فبتاريخ  ،2009/3/21ن ّفذت وحدات من اجلي�ش تدابري خمتلفة ويف غري
منطقة� ،أ�سفرت عن توقيف خمالفني و�ضبط كمية من الأ�سلحة والذخائر
واملمنوعات .وقد بو�شرت التحقيقات مع املوقوفني لي�صار اىل �إحالتهم على
قيادة اجلي�ش �صدر عن قيادة اجلي�ش  -مديرية
تذ ّكر مبنع التوجيه بيان جاء فيه:
«ال يزال بع�ض املواطنني ميار�س هواية
ال�صيد يف ال�صيد يف خمتلف املناطق اللبنانية
جنوب الليطاين ومن �ضمنها منطقة جنوب الليطاين،
خمالفاً بذلك القرارات املتع ّلقة مبنع
ممار�سة ال�صيد ،الأمر الذي يع ّر�ضه للمالحقة القانونية.
�إن خ�صو�صيــة بقعـة العمليات ،جنوب الليــطاين ،والتدابري التي
اتخذها اجلي�ش تنفيذاً للقرار  ،1701والقا�ضية بخلو املنطقة من
�أي وجود م�سلح با�ستثناء القوى الع�سكريــة والأمنيــة اللبنانية
وقــوات الأمم املتــحدة امل�ؤقتـة يف لبنان ،تفر�ض الت�ش ّدد مبنع
ال�صيد وبخا�صة على مقربة من املراكز الع�سكرية وعلى امتداد اخلط
الأزرق».
ودعت القيادة «جميع املواطنني اىل التق ّيد بقرارات منع ال�صيد،
وعدم التجول بالأ�سلحة على �أنواعها ،ال �سيما يف منطقة جنوب
الليطاين وحتى احلدود الدولية ،حتت طائلة توقيف املخالفني
وت�سليمهم اىل الق�ضاء املخت�ص».
24
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الق�ضاء املخت�ص.
قيادة اجلي�ش �أك��دت عقب العملية «وم��ن منطلق �إميانها الرا�سخ ب�أن
احلفاظ على الأم��ن هو حق مق ّد�س جلميع املواطنني من دون �إ�ستثناء،
وي�ش ّكل القاعدة الأ�سا�سية التي يبنى عليها �إ�ستقرار الوطن ،ب�أنها �ست�ستمر
يف مالحقة املجرمني واملخلني بالأمن �أينما وجدوا حتى �إلقاء القب�ض عليهم
و�سوقهم اىل العدالة».
ّ
وا���س��ت��ك��م��االً ل�ل��إج���راءات امل �ت��خ��ذة ،ق��ام��ت ق��وى م��ن اجلي�ش (بتاريخ
 ،)2009/3/22بدهم �أماكن وجود �أحد املطلوبني الرئي�سيني يف بلدة حربتا
يف البقاع ال�شمايل ومطاردته يف جرود البلدة ،حيث ّمت العثور على �سيارتني
م�سروقتني ،الأوىل من نوع «راجن روڤر» ،والثانية من نوع «غراند �شريوكي»
م�صفحة .وقد �ضبطت داخل ال�سيارتني �أ�سلحة وذخائر و�ألب�سة ع�سكرية وعمالت
�أوروبية ولبنانية مز ّورة .كما ّمت توقيف ثالثة عنا�صر من امل�شرتكني مع
�صاحب العالقة .و�أحيل املوقوفون مع امل�ضبوطات على اجلهات املخت�صة
للتحقيق.
اجلي�ش يدعو تعلن قيادة اجلي�ش � -أرك��ان اجلي�ش للعديد -
مديرية التعبئة ما يلي:
اىل ا�ستبدال
مت ّدد لغاية  31كانون الأول  ،2009مهلة �إ�ستبدال
بطاقات بطاقات الإحتياط العائدة لإحتياطيي اجلي�ش من
الإحتياط الرتب كافة (خدمة فعلية وجم ّندين ومن �ضمنهم
ال�ضباط املج ّندين) با�ستثناء ال�ضباط املتقاعدين
من اخلدمة الفعلية ،وفقاً ملا يلي:
 على الإحتياطيني التق ّدم من �أق�سام تعبئة قيد نفو�سهم خالل فرتةالتمديد املذكورة �أع�لاه ،ال�ستبدال البطاقات القدمية التي بحوزتهم
ببطاقات �إحتياط �أمنوذج جديد ،م�صطحبني معهم:
 -1ن�سخة عن الهوية �أو �إخراج قيد.
� -2إفادة �سكن من خمتار املحلة.
� -3صورة �شم�سية م�ص ّدقة (ذقن حليقة و�شعر ق�صري).
�أما املوجود حالياً خارج البالد ،فعليه التق ّدم من ق�سم تعبئة نفو�سه اعتباراً
من تاريخ دخوله الأرا�ضي اللبنانية مبهلة ثالثة �أ�شهر من تاريخ الدخول.
وميكن لأ�صحاب العالقة التق ّدم من مراكز �شركة ليبان بو�ست (Liban
 )Postلتقدمي طلبات �إ�ستبدال بطاقاتهم.

ويف التاريخ نف�سه ،وعلى �أثر ح�صول �إ�شتباك يف منطقة البقاع بني
م�س ّلحني ي�ش ّكلون ع�صابات �سرقة وتهريب خمدرات ،مهددين بذلك �أمن
املواطنني و�سالمتهم ،تد ّخلت قوة من اجلي�ش ّ
لف�ض الإ�شتباك وتوقيف
املتورطني به ،فتع ّر�ضت لنريان من قبل ه�ؤالء امل�سلحني ،حيث ر ّدت على
م�صـادر النيـران بالأ�سلحـة املنا�سبـة مب�ؤازرة الطوافـات الع�سكريـة ،مما �أجبـر
امل�سلحني على ترك ال�سيارات التي كانت بحوزتهم والفرار نحو املناطق
اجلردية .وقد مت ّكنت الوحدات الع�سكرية من �ضبط �أربع �سيارات م�سروقة
ُعرث ايـ�ضاً بداخلهـا على بع�ض املمنـوعات ،فيما وا�صـلت الإجـراءات امليدانية
ومالحـقـة املطلوبيـن بغيـة توقيفـهم و�إحالتهـم على القـ�ضاء املختـ�ص.
وليل � ،2009/3/24أجرت قوى اجلي�ش عمليات دهم يف منطقة اجلنوب،
مت ّكنت خاللها من توقيف � 41شخ�صاً ،بالإ�ضافة اىل �ضبط خمالفات
متنوعة ،يف حني �صادرت كمية من الأ�سلحة والذخائر والأعتدة
الع�سكرية .وقد بو�شرت التحقيقات مع املوقوفني متهيداً لإحالتهم
مع امل�ضبوطات على اجلهات امل�س�ؤولة.
ويف �أثناء قيام قوة من اجلي�ش بدهم ع�صابة �سطو م�سلح يف
منطقة الدكوانة يف ق�ضاء املنت (بتاريخ  ،)2009/3/26بادر �أفراد
الع�صابة اىل �إطالق النار عليها ،وقد ر ّدت القوة على م�صدر النار مما
�أدى اىل مقتل زعيم الع�صابة املدعو علي �صبحي زعيرت املالحق
بارتكابه جرائم �سطو و�إطالق نار على مدنيني .كما �ألقى اجلي�ش
القب�ض على �أربعة من �أف��راد الع�صابة ،تبينّ �أنهم من جن�سيات
خمتلفة ،فيما ف ّر واحد منهم كان قد �أ�صيب بجروح .وعلى الفور،
ح�ضر اخلبري الع�سكري للك�شف على املكان ،وتوىل تفجري رمانة
و�س ّلم
يدوية كان القتيل قد ج ّهزها لإلقائها على القوة املداهمةُ .
املوقوفون اىل اجلهات الق�ضائية املخت�صة للتحقيق.
وليل  ،2009/3/26ويف حملة �شالل �شليفا  -البقاع ال�شمايل،
م ّرت �سيارة على �أحد حواجز التفتي�ش التابعة للجي�ش ،من دون �أن
متتثل لأوامر اخلفري بالتوقف ،وقد �أطلق من بداخلها النار باجتاه
عنا�صر احلاجز الذين ر ّدوا باملثل ،لكن ال�سيارة تابعت �سريها باجتاه
البلدات املجاورة ،على الرغم من ا�صطدامها بالعوائق احلديدية.
وفجر  ،2009/3/27م ّرت �سيارة يف املكان نف�سه وجتاوزت احلاجز
التابع للجي�ش يف حملة �شليفا على الرغم من تنبيهها بالتوقف،
ف�أطلق عنا�صر احلاجز النار باجتاهها ،ما �أ ّدى اىل مقتل كل من علي
حممد �صبحي جعفر وعلي عبا�س جعفر املالحق بـ 172مذكرة توقيف،
تعود اىل تهم �إطالق نار على مراكز ع�سكرية ،وحماولة قتل ع�سكريني

وم��دن��ي��ي��ـ��ن
والإجت������ـ������ار
ب���امل���خ���درات
وارت������ك������اب
ع���م���ل���ي���ات
ت���زوي���ر .وقد
تبينّ �أن ال�سيارة هي من نـوع «راجن روڤر» (لون زيتي رقم /312536ب)،
م�سروقة منذ حواىل ع�شـرة �أيام .و�ضبط بداخلها قاذف «�آر .بي .جي» وبندقية
م 16مع مقب�ض رمـي قذائف ،بالإ�ضافـة اىل قذائف وذخـائر خمتلفة وكمية
من املمنوعات.
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يف ثكناتنا
�إعداد:
ندين البلعة

«معروف عن فوج املغاوير �أنه ُوجد للحرب فهو من القطع املقاتلة بامتياز ،غري �أن للفوج الذي ي�ضطلع
اي�ضاً بدور مهم يف املحافظة على الأمن والإ�ستقرار وتوقيف املطلوبني ،ن�شاطات �أخرى يتوا�صل خاللها مع
املدنيني .و�أخرياً �أقام الفوج �سباق «�إغارة الأرز» الذي ُن ِّفذ بنجاح باهر جعل من احلدث عربون وفاء للجي�ش
وقائده.»...
بهذه الكلمات يحدّ د العقيد املغوار ح�سيب عبدو (�ضابط الأمن والتوجيه يف فوج املغاوير) �سباق «�إغارة
الأرز» ( )Raid des Cèdresالذي ّ
نظمه فوج املغاوير يوم الأحد .2009/3/22
وال�سباق الذي �أقيم برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،بد أ� ال�ساعة الرابعة فجراً ،و�شاركت فيه دول
�أجنبية (املانيا� ،أو�سرتاليا� ،إيطاليا ،ت�شيكيا� ،سوي�سرا وفرن�سا)� ،إ�ضافة اىل فرق ع�سكرية من فوج املغاوير،
مدر�سة التزلج ،الفوج املجوقل ،اللواء العا�شر ،الطبابة الع�سكرية واملديرية العامة للأمن العام وفرق
مدنية.

�أهمية التوا�صل
اف ُتتح احلفل بالن�شيد الوطني اللبناين ،وبعد
الرتحيب باحل�ضور ،ق ّدم قائد فوج املغاوير العقيد
الركن �شامل روكز �إيجازاً �شارحاً �أهداف ال�سباق،
م�����ش��دداً على �أهمية التوا�صل ب�ين املدنيني
والع�سكريني وا�ستك�شاف جبال لبنان وطبيعته
اخل�لاب��ة��� .ش��ارك يف ال�����س��ب��اق 279
م��ت��ب��اري �اً (م��ن

ت��ق��ل��ي��د يجري
بينهم � 23أجنبياً) من عمر � 18سنة ما فوق.
اجتاز املتبارون �سل�سلة اجلبال من �أرز تنورين يف �سوي�سرا ك��ل �سنتني �إ�سمه
وهي غابة الأرز الأكثف (على ارتفاع 1850م) « »Patrouille des Glaciersدالل��ة على
اىل �أرز ب�شري (�أقدم غابة �أرز) ،مروراً بجبال حدث العالقة بني ق�ساوة اجلبال ال�سوي�سرية والفرق
اجلبة ،ح�صرون ،بقاع كفرا ،ب�شري اىل ارتفاع ( )Patrouilleالتي تت�ألف من ثالثة �أ�شخا�ص.
�شارك العقيد الركن �شامل روك��ز يف ال�سباق
2900م عند ر�أ�س م�صعد التزلج الع�سكري.
ال�سوي�سري وق��د ك��ان رئي�س الفريق اللبناين
ما هو ال�سباق؟
امل�شارك ،و�أراد تطبيق هذا الن�شاط
�أت���ت ف��ك��رة ال�سباق م��ن ن�شاط مم��اث��ل هو يف لبنان ،داجماً
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الع�سكـريني مع املدنييـن .فاعتـُم ِـد �إ�سم «�إغارة
الأرز» ن�سبـة اىل العالقة بني املغاوير كقوات
تقوم بعمليات خا�صة ،والرمز الوطني اللبناين،
الأرز.
�ستكون هذه التجربة حت�ضريية ل�سباق لبناين
على م�ستوى دويل ي�شارك فيه اىل اجلي�ش
اللبناين جيو�ش �أجنبية اىل �أندية لبنانية
وعاملية.
وه��ذا ال�سباق �س ُيع ّرف الأجانب على
مدى روعة جبال لبنان ،والإيجابيات
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��ع��ي��داً ع��ن ك��ل ما
يعرفونه من حروب و�صراعات
جتري على �أر�ضنا.
ت������أل�����ف ���س��ب��اق
�إغ���ارة الأرز من
م�س َل َكني:
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 م�����س��ل��كق�����ص�ير ه��و ع��ب��ارة ع��ن 16
كلم ي�سلكه املت�سابقون بطريقتني
هما :زالجات لل�سري على الثلج ()Randonnée
وم�ضربة الثلج (.)Raquette
� -سباق طويل  30كلم خم�ص�ص فقط للزالجات.

 ّبــث روح الإلفـة واملـحبـة
وزرع التـوا�صــل بـني الع�سـكريني واملدنيني
بن�شاطات ريا�ضية على الأر���ض اللبنانية ،ما
ينمي البعد الطبيعي للجي�ش يف قلب ال�شعب
وخ�صو�صاً ال�شباب اللبناين.
 تعريف ال�شباب اللبناين على اجلبال اللبنانيةانطالقاً من مقولة «حب �أر�ض لبنان بتحب لبنان».
 �إبراز قدرات اجلي�ش التنظيمية عموماً وفوجاملغاوير خ�صو�صاً للبطوالت الدولية.

�أهداف ال�سباق
ردود الفعل
�إذا كان الهدف من التدريب هو الو�صول اىل
مرحلة الإح�ت�راف على ال�صعيد القتايل ،ف�إن يو�ضح قائد فوج املغاوير �أن جناح هذا ال�سباق
الأهداف الأ�سا�سية التي طمح اليها للجي�ش وفوج فاق التوقعات ونال جناحاً باهراً من ناحية التنظيم
و�سري ال�سباق والنتائج وعدد امل�شاركني فيه.
املغاوير بالتحديد هي:
 تخـليـد �إ�ســم الأرز كرمــز دائـم للبـنــان ،فمــن الناحية التنظيميــة ،تعـــاون اجليـ�شمع املدنيني الذين �شعروا كذلك بالإنتماء اىل
الوطـن والإن�سان.

ه��ذا ال�سباق .فكان الالفت التنظيم
الدقيق واملراقبة احل ّية للم�سلك اجلبلي ،ومواكبة
الفرق عرب غرفة عمليات ج ّهزت خ�صي�صاً ب�أحدث
املعدات.
كما كانت هناك نقاط للإ�سعافات الأولية على
طول امل�سلك بالإ�ضافة اىل جهوزية الطوافات
الع�سكرية.
و�أكرث ما يدل على جناح هذا ال�سباق ،احلما�س
والإندفاع اللذان �أبداهما امل�شاركون على الرغم
من �إنخفا�ض درجات احلرارة خ�صو�صاً عند �ساعة
الإنطالق ( 6درجات حتت ال�صفر ال�ساعة الرابعة
فجراً).
فهنيئاً لفوج املغاوير على هذا الإجناز اجلديد
الذي ي�ضاف اىل �سجل الت�ضحية وال�شرف والوفاء.
النتائج
ّ
عند ال�ساعة الثانية من بعد الظهر ،وزع العميد
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الركن حممد خ�ير ،ممثالً العماد قائد اجلي�ش،
اجلوائز على الفائزين يف حفل ح�ضره عدد من
�سفراء الدول امل�شاركة والر�سميني ،تاله حفل غداء
على �شرف امل�شرتكني يف نادي �ضباط الأرز.
وكانت النتائج على ال�شكل الآتي:
• فئة «راكيت»  13كلم� ،إناث:
 املرتبـة الأوىل :جويل قمر ،مارلني غجر،نورا دياب.
 -املرتبة الثانية :كارما الدنا ،تانيا جحا ،رنا
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جبور.
 املرتبة الثالثة :منال �سامل ،روال بو�شهال ،ايليانا توما.
• فئة «راكيت»  13كلم ،ذكور:
املرتبة الثالثة:
 املرتبة الأوىل :حممد مو�سى ،زين العابدين ح�سني ع��دوي��ة ،ح�سني حطيط،م�صطفى الرفاعي (فوج املغاوير).
ب�ستاين ،بالل خالد (فوج املغاوير).
 املرتبة الثانية :علي احلاج ،عبد البا�سط • فئة « 13 »Randonnéeكلم: املرتبة الأوىل� ،إناث :تينا كوماين� ،سابنيعبداهلل ،عمر اليو�سف (فوج املغاوير).
�صوايا ،مار�سيا بينز.
 املرتبة الأوىل ،ذكور :ح�سن عمريي ،حممدنا�صر الدين� ،أحمد الدهيبي (فوج املغاوير).
 املرتبة الثانية :م�صطفى حمو�ضه ،حممد�صوفان ،ح�سن مو�سى (الفوج املجوقل).
 املرتبة الثالثة :باخو�س البي�سري ،خالدابراهيم ،مارون حنا (مدر�سة التزلج).
• فئة « 30 »Randonnéeكلم:
 املرتبة الأوىل :غ��اري �شاكرجيان ،تيرييديبوال ،غييوم بران.
 املرتبة الثانية :عطية �أب��و حيدر� ،أحمدعبدو ،علي �أبو بكر (فوج املغاوير).
 املرتبة الثالثة :كري�ستيان فرن�سي�س ،داينمهنا ،ماركو كادورين.

وتداعي��ات الأزم��ة الإقت�صاديـــــ

�إعداد:
اح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون الإ�سرائيلية
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�إنخرطت الأزمة الإقت�صادية العاملية ،ب�أ�سبابها
وتداعياتها ونتائجها يف �إ�سرائيل� ،ضمن �سياق
نقا�شات وم�شاحنات وا���س��ع��ة ب�ين املحللني
الإقت�صاديني املخت�صني ،وو�صلت اىل دوائر
التجاذبات ال�سيا�سية بني القوى والكتل احلزبية
املختلفة �ضمن �أجواء من التوتر والإرتباك .وقد
متحورت هذه النقا�شات ب�شكل �أ�سا�سي حول مدى
التد ّخل احلكومي يف ال�ش�أن الإقت�صادي و�آليته
و�ضرورة ذلك �أو عدمه ،وحول احلاجة اىل تخفي�ض
بنود املوازنة واملخ�ص�صات احلكومية فيها يف
بع�ض املجاالت ،مع �ضرورة املحافظة على �شبكة
الأمان الإجتماعي .كما و�صلت هذه النقا�شات اي�ضاً
اىل حد احلديث الإيديولوجي عن �صواب طريق
الر�أ�سمالية بحد ذاتها .ور�أى بع�ض الباحثني
الإ�سرائيليني �أن الأزم��ة بحجمها وخطورتها قد
�أعطت �شرعية لعملية نقد ما ي�سمى «ر�أ�سمالية
الكازينو» القائمة على التهور واملجازفة على
غرار «وول �سرتيت» ولي�س الر�أ�سمالية املتنورة
والإجتماعية يف فنلندا وهولندا على �سبيل
املثال.
وا�ستخل�ص ه��ؤالء الباحثون �أن ال�سوق املالية
امل�ستقرة والباعثة على الثقة والأمل ال ميكنها
�أن تعي�ش من دون تدخل حكومي رعائي فيها
تو�صل
و�صوالً اىل حد �إمتالك �أجزاء منها ،وهذا ما ّ
اليه اي�ضاً رجال �إقت�صاد بارزون يف �أمريكا نف�سها.
�أما يف ا�سرائيل فقد اهتمت و�سائل الإعالم ،وال
�سيما ال�صحافة ،بتداعيات هذه الأزمة التاريخية
التي اعتربها مف ّو�ض بنك �إ�سرائيل ب�أنها «الأوىل
من نوعها منذ قيام الدولة ,وقد �أ�صابتنا من دون

ذنب لنا فيها» .و�ش ّدد على �ضرورة قيام احلكومة
بالإجراءات الكفيلة بالتخفيف من �آثارها املدمرة
على املواطنني وخ�صو�صاً الطبقات الفقرية.
ويف هذه الأثناء ت�سود حالة من الرت ّقب والذهول
بانتظار ظهور �آثار خطة الإنقاذ املايل الأمريكية
على �أ�سواق العامل و�إ�سرائيل .وهي خطة ت�ش ّكل،
بح�سب ر�أي املح ّلل الإقت�صادي �سيفري بلوت�سكر،
يف �صحيفة «يديعوت �أح��رون��وت» ،بداية عالج
«طويل و�شاق» ،يف حني ترتاكم تداعيات الأزمة
يف جممل مفا�صل الإقت�صاد الإ�سرائيلي مت�س ّربة
من مدخالت كثرية� ,أهمها يف قطاعات الت�صدير
والإ�ستثمار والعمالة والإئتمان وانخفا�ض ن�سبة
النمو ال�سنوي وتقلي�ص الإ�ستهالك ال�شعبي
وتراجع الإ�ستثمارات اخلارجية وتناق�ص حجم
ال�صادرات ،ما �أدى اىل �إخراج بع�ض امل�ؤ�س�سات
وال�شركات ال�صناعية من �سوق العمل .وهذا بدوره
رفع من ن�سبة البطالة من  ٪6.1العام 2008
اىل  ٪7العام  .2009وبح�سب �إح�صاءات املكتب
املركزي يف ا�سرائيل ,تراجع النمو من ٪5.2
يف الربع الأول من العام املا�ضي اىل  ٪1.5من
الفرتة ذاتها من هذا العام ،وهي الن�سبة الأدنى
منذ العام .2002
وقد انخف�ض �إجمايل ال�صادرات الإ�سرائيلية
بن�سبة  ٪13.4ب�سبب الركود يف الواليات املتحدة
و�أوروبا وانخف�ضت �صادرات ال�صناعة بن�سبة ٪57.5
واخلدمات ال�سياحية بن�سبة  ,٪45.5وهبطت
اي�ضاً الإ�ستثمارات يف جممل ف��روع الإقت�صاد
بن�سبة  .٪17.8وعك�ست الأزمة نف�سها يف جمال
املوازنة جلهة تقلي�ص نفقات احلكومة يف العديد

ـــــــة العامليـــة
من امليادين و�أبرزها الرفاهية واخلدمات .ويبدو
�أن قطاع التكنولوجيا العليا ،وهو قطاع تع ّول
عليه �إ�سرائيل كثرياً جلهة �أهميته الت�صديرية،
كان من القطاعات الأكرث ت�ضرراً ،حيث �أن �إجمايل
�إنتاج �صناعات التكنولوجيا العليا ()High Tech
هبط مبعدل  ٪11.4يف �أيلول  2008و ٪16يف
الربع الثالث من العام نف�سه ،الأمر الذي �أدى اىل
ت�سريح عدد كبري من العاملني يف هذا القطاع
احليوي وتقلي�ص �إنتاجه و�صادراته.
كذلك هي احلال بالن�سبة اىل قطاع ال�صناعات
الع�سكرية ،التي طر�أ عليها �إنخفا�ض ملحوظ يف
الطلب ،فقد ج ّمدت الهند �صفقت بقيمة 2.5
مليار دوالر مع ال�صناعات اجلوية الإ�سرائيلية
وكذلك فعلت تركيا ،مع العلم ب�أن �إ�سرائيل تعترب
خام�س �أكرب م�ص ّدر لل�سالح يف العامل بعد الواليات
املتحدة وبريطانيا ورو�سيا وفرن�سا ،وهي ت�سيطر
على ما ن�سبته  ٪5.2من حجم التجارة العاملية

ت�شري التقديرات اىل خ�سارة الإ�سرائيليني
�أكرث من  15مليار دوالر من جراء الإنهيارات
املالية يف البور�صات و�إفال�سات بع�ض
ال�شركات التي لليهود ح�ص�ص كبرية فيها

من  15مليار دوالر من
جراء الإنهيارات املالية
يف البور�صات و�إفال�سات
بع�ض ال�����ش��رك��ات التي
تداعيات الأزمة الإقت�صادية العاملية
لليهود فيها ح�ص�ص
انعك�ست على خمتلف مناحي الواقع
كبرية .وتبينّ �أن �أغنى
 35ث��ري�اً يف �إ�سرائيل
ال�سيا�سي والإجتماعي يف �إ�سرائيل
تراجعت قيمة ثرواتهم
مما ينذر مبزيد من الركود
بن�سبة � ٪40إذ كانت نحو
والإنكما�ش والتباط�ؤ الإقت�صادي
 40ملياراً وهبطت اىل
 26ملياراً.
بال�سالح .وقد ذكرت �إدارة ال�صناعات الع�سكرية كما و�أن اخل�سائر مل تلحق بكبار الأثرياء فح�سب
الإ�سرائيلية �أن �إ�سرائيل باعت العام  2006على بل �إنها �ضربت امل�صالح الإقت�صادية ال�صغرية
�سبيل املثال ما قيمته  4.4مليار دوالر من واملتو�سطة ,ما جعل احلكومة ت�ضع خطة طوارئ
الأ�سلحة واخلربات الأمنية ,منها مليار دوالر اىل لإن��ق��اذه��ا خم��اف��ة تف�شي البطالة وتفاقمها
وخ��روج �آالف العمال اىل ال�شوارع ،ومن �ضمن
الواليات املتحدة وحدها.
من ناحية �أخرى ت�أتي م�س�ألة املعونات اخلارجية ،ذلك جلب �إ�ستثمارات جديدة وخف�ض النفقات
حيث �أن الأزم��ة الإقت�صادية �أدت اىل تقلي�صها احلكومية وتوفري ال�سيولة النقدية يف امل�صارف
من ناحية واىل تراجع قيمتها مع تراجع �سعر ملواجهة الإختناق الإئتماين ,وحت�سني الإمتيازات
�صرف ال��دوالر �أمام العملة املحلية الإ�سرائيلية ال�ضريبية للم�ستثمرين الأجانب وخف�ض معدالت
الفائدة.
(ال�شيكل) وعمالت �أخرى يف العامل.
ّ
�أم��ا على امل�ستوى ال�شخ�صي ل�ل�أزم��ة ,ف�إن هذه الأجواء البائ�سة تذكرنا ب�أجواء الفرح الكبري
التقديرات ت�شري اىل خ�سارة الإ�سرائيليني �أكرث الذي انتاب الإ�سرائيليني ع�شية احلرب الأمريكية
على العراق نتيجة توقعاتهم بجني فوائد كثرية
من ج��راء ذل��ك� .إال �أن تلك الأج��واء ما لبثت �أن
تب ّددت يف �أعقاب الأزمة العميقة التي و�صلت
اليها �سيا�سة �إدارة املحافظني اجل��دد ال�سابقة
برئا�سة الرئي�س ال�سابق بو�ش ,مع ما رافقها
من �أم��وال طائلة �أنفقت على احلرب التي كان
لإ�سرائيل �ضلع كبري يف ن�شوبها.
ويف اخلتام وبحكم ارتباط الإقت�صاد الإ�سرائيلي
بالإقت�صاد الأمريكي ,ف�إن تداعيات الأزمة �إن�سحبت
على التجارة وال�صناعة والزراعة والأم��ن و�سائر
مناحي الواقع ال�سيا�سي  -الإجتماعي ,مما ينذر
مبزيد من الركود والإنكما�ش والتباط ؤ� الإقت�صادي.
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درا�سات و�أبحاث
�إعداد:
الدكتور �أحمد َعلوّ
عميد متقاعد

اال�سرتاتيجيا الع�سكرية و�أعالمها

كالوزويتز

فيل�س��وف احلرب

حياته وع�صره
ولد كارل فون كالوزويتز يف الأول من حزيران
ال��ع��ام  1780يف قرية «ب���ورغ» القريبة من
«ماغدبورغ» ،يف برو�سيا (�أملانيا حالياً) .وكانت
عائلته «لوثرية» �إنحدر منها عدد من الأ�ساتذة
وعلماء ال�لاه��وت ،وق��د �أ ّث���رت الهيبة والعظمة
الربو�س ّيتان يف طفولته وطبعتاها بطابعهما.
وال��ده كان �ضابطاً يف اجلي�ش الربو�سي ،جرح
يف �إحدى املعارك ف�أحيل اىل اخلدمة املدنية يف
الدولة.
العام  ،1792انت�سب كارل اىل اجلي�ش وعمره
� 12سنة ,و�أ�صبح حامل علم لواء الأمري فرديناند
وهو �أ�شهر �ألوية اجلي�ش الربو�سي جمداً و�شهرة.
�شارك يف حمالت ال��راي��ن ()1794 - 1793
عندما اجتاح اجلي�ش الربو�سي فرن�سا ملالحقة
ال��ث��وار الفرن�سيني يف حماولة لإع���ادة النظام
امللكي الفرن�سي.
العام  ،1801دخل اىل املدر�سة احلربية يف
برلني ،التي كانت تدعى مدر�سة احلرب اجلرمانية
( )German War Schoolوهناك در�س فل�سفة
«كانط» وكل ّ
منظري احل��رب ،وكبار القادة يف
التاريخ ،كما در�س مكيافيللي ومونت�سكيو� ،إال �أن
ت�أ ّثره مبكيافيللي كان وا�ضحاً يف ما بعد.
مت ّيز يف هذه الفرتة بثقافته وكرثة مطالعاته
يف �أوقات فراغه ،وكان فكره الالمع ّ
حمط �أنظار
ر�ؤ�سائه ،وخ�صو�صاً �شارنهور�ست ّ
منظم اجلي�ش
الربو�سي ،الذي و�ضع �إ�سمه يف ر�أ�س الئحة ال�ضباط
من رتبته وكتب عنه ما يلي« :يتم ّتع بقابلية
نادرة اللتقاط التحليالت العامة ب�صورة �صحيحة».
وفج�أة �أ�صبح كالوزويتز املرافق الع�سكري للأمري
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يعترب كالوزويتز
امل ؤ��س�س الأول
للمدر�سة ال�سيا�سية يف فل�سفة احلرب ،وكتابه
«يف احلرب» الذي كان ح�صيلة خربة مهمة وثقافة
عميقة وا�ستغرق إ�جن��ازه ع�شرين عاماً ،ما زال
يحافظ على ت�أثريه يف معظم العقائد الع�سكرية
التي ظهرت بعده.

�أوغ�������س���ت �إب�����ن عم
امل��ل��ك ،ورق��ي لرتبة
نقيب ال��ع��ام ،1803
وبعد ذل��ك �شارك يف
م��ع��ارك برو�سيا �ضد
ن��اب��ول��ي��ون بونابرت
م���ن ال���ع���ام 1806
وحتى � .1815أ�سر من
قبل الفرن�سيني يف
معركة «يينا» العام
 ،1806وب���ق���ي يف
الأ�سر �سنتني (1806
  )1808ث��م �أطلق�سراحه.
ال��ع��ام  1809ترك
خدمة الأم�ير �أوغ�ست
ّ
و�أ�صبح �سكرترياً ل�شارنهور�ست الذي كلفه امللك
�إعادة تنظيم اجلي�ش الربو�سي.
يف تلك ال��ف�ترة ّمت ت�أ�سي�س وزارة احلرب
الربو�سية وقد �ش ّكل كالوزويتز مع �شارنهور�ست
وجين�سناو وهاردنبورغ وبوين فريقاً واحداً لبناء
اجلي�ش وخدمة امللك و�أمل��ان��ي��ا ،التي خ�ضعت
ل�سلطة الإمرباطور الفرن�سي (نابوليون).
عمل كالوزويتز مع ه�ؤالء لبناء �أملانيا جديدة
من خالل بناء جي�ش قوي يدين بالوالء لربو�سيا
وحدها ومللكها فح�سب ،كمقدمة لتحرير بالده من
ال�سيطرة الفرن�سية.
وملا ا�ضطر ملك برو�سيا اىل �إقامة حتالف مع
فرن�سا� ،إ�ستقال ع�شرون �ضابطاً ،كان كالوزويتز
بينهم ،لأن��ه اعترب �أن برو�سيا �أ�صبحت تابعاً

لفرن�سا ،وبدا وا�ضحاً له �أن م�صري �أمته وبالده �أهم
بكثري من م�صري الأ�سرة املالكة و�سالالت الأمراء،
فتخلى عن بزته الع�سكرية الربو�سية.
يف  18ني�سان � 1812س ّرحه امللك من اخلدمة
برتبة عقيد .ويف  6حزيران � 1812إلتحق باجلي�ش
الرو�سي وارتدى البزة الرو�سية.
يف حملة نابوليون الكربى على رو�سيا حارب
كالوزويتز �ضد اجلي�ش الفرن�سي العام 1812
ومطلع  1813و�أق��ام حتالفاً �سرياً بني اجلي�ش
ال��رو���س��ي وامل��ف��رزة الربو�سية التابعة جلي�ش
نابوليون الكبري ،ق�ضى بحياد اجلنود الربو�سيني
يف احلرب �ضد جنود قي�صر رو�سيا ،وعرفت هذه
الإتفاقية التي ّمتت على م�ستوى اجليو�ش بادئ
الأم��ر ب�إ�سم �إتفاقية توروجن (،)Tauroggen
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�شباطدت اىل �إقامة حتالف رو�سي  -برو�سي
وقد م ّه
وب��ري��2ط��اين يف م��ا ب��ع��د� ،ضد نابوليون الأول
وحلفائه.
0
بعد 0انتهاء احلرب على رو�سيا وتراجع نابوليون
امل�أ�سوي ،وت�ضع�ضع �سيطرته على �أوروب��ا ،عاد
كالوزويتز اىل اجلي�ش الربو�سي العام 1814
بالرتبة نف�سها ،وع�ّيننّ رئي�ساً لأرك���ان فيلق
ال�سالح
ثيلمانرفاق
ليني ( )Lignyوويڤر
و�شارك يف معركة
خاللإعداد:
(� )Wavre
حملة واترلو العام  ،1815وخالل
تريز من�
لرتبةصورجرنال .العام  1818عينّ
هذا العام رقي
مديراً ملدر�سة احلرب يف برلني ،وقد بقي فيها
حتى وفاته العام .1831
ق�ضى الفرتة املمتدة ما بني العامني 1818
و 1831مك ّباً على كتابة م�ؤلفه ال�شهري «يف
احل��رب» ( ،)On Warوهو الكتاب ال��ذي �أم�ضى
فيه ع�شرين عاماً بني الت�أمل والتفكري ،ككاتب
وفيل�سوف ،اىل �أن تويف يف  16ت�شرين الثاين
العام  1831بداء الكولريا.
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• ماه ّية احلرب:
يف حتليله لنظرية احل��ربُ ،يظهر كالوزويتز
ريادته يف هذا املو�ضوع� ،إذ مل ي�سبقه �أي م�ؤلف
�آخر يكتب عن ذلك التداخل الكبري بني ال�سيا�سة
واحل��رب ،وتبعية احل��رب لل�سيا�سة فيقول�« :إن
احل��رب ال تخ�ص ميدان العلوم والفنون ولكنها
تخ�ص الوجود الإجتماعي� .إنها نزاع بني امل�صالح
الكربى يح ّله الدم».
كما �أكد بقوة �أن احلرب عبارة عن تط ّور ال�سيا�سة

هذه ال�سيا�سة هي التي حت ّدد �أ�سا�ساً� ،إن�شاء خطة
احل��رب التي تنبثق منها �إدارة العمليات .كما
ي�ؤكد كالوزويتز على �ضرورة الإن�سجام التام بني
�إدارة احلرب وهذه ال�سيا�سة� ،إالّ �أن �إدارة العمليات
احلربية تبقى م�س�ؤولية ع�سكرية لأ�صحابها ،و�أن
�أي تد ّخل لل�سيا�سة على م�ستوى العمليات يعترب
خطيئة حقيقية يف املحاكمة والتفكري ،وقد يقود
اىل نتائج �أليمة ،لذلك يرى �أن على القائد العام
الع�سكري �أن يعطي ر�أيه يف اخلطة التي تع ّدها

كتاب «يف احلرب»

()On War = Vom Kreige

ن�شرت هذا الكتاب للمرة الأوىل العام 1832
�أرملة كالوزويتز ،الكونتي�س ماري فون بروهل
( ،)Marie Von Brûhlوت�ض ّمنت الطبعة
الثانية التي ظهرت العام  1853بع�ض التعديالت
والت�صحيحات� ،أدخلها عمه الكونت فون بروهل،
ومن املعتقد �أن هذه الت�صحيحات مل تكن كما �أراد
لها كالوزويتز �أن تكون.
يبدو املظهر الأول لكتاب «يف احلرب» �سلبياً
اىل ح ٍّد ما ،فقد كان كالوزويتز يهدف اىل الرد
على الذين كانوا يعتقدون �أن حروب امل�ستقبل
�ستكون كحروب القرن الثامن ع�شر التي عا�شتها
�أوروبا يف ذلك الوقت ،والتي مل يكن مفهومها
يتعدى �إخرتاع الأ�سلحة وا�ستخدامها ،و�إن�شاء القالع
املح�صنة ،وتنظيم اجلي�ش و�آلية حركاته،
واملراكز ّ
هذا املفهوم الذي كان يبعده عن الأبعاد العاملية
التي ت�أخذها احل��رب ،وهي الأبعاد التي تغطي
املعطيات الفكرية للنزاعات.
ق�سم كالوزويتـز كتابه اىل ثمـانية �أبـواب هي:
ّ
 -1طبيعة احل���رب -2 ،نظرية احل���رب-3 ،
الإ�سرتاتيجيا العامة -4 ،الإ�شتباك -5 ،القوات
امل�سلحة -6 ،الدفاع -7 ،الهجوم -8 ،خطة احلرب.
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التي يختارها بلد ما ،ويقرر اللجوء اليها (احلرب)
عندما تعجز ال�سيا�سة عن حتقيق الهدف الذي
و�ضعه هذا البلد لنف�سه.
�إن كل حرب ينبغي �أن ت�أخذ باالعتبار ال�سيا�سة
التي كانت �سبباً لها ،كما ينبغي �أن تتالءم قيادتها
و�إدارتها وال�سيا�سة التي تخدمها ،وهذا يعني �أن

احلكومة لتكون على اطالع بالنتائج الع�سكرية
لقرارها ،ويكون دوره �إ�ست�شارياً� ،إالّ �أنه ال يجوز �أن
ي�شاركه ال�سيا�سيون يف حتديد العمليات و�إطارها.
ومن هنا يرى كالوزويتز �أن على القائد �أن يكون
مز ّوداً ثقافة �سيا�سية كافية.
وبعد مائة وثالثني عاماً من كتابات كالوزويتز،

«رميون �آرون» يفتتح حما�ضراته الأوىل عن
نرى �شباط
ً
إ�سرتاتيجيا الذرية ،م�ستعريا فكرة كالوزويتز
ال 2
ً
قائالً�« 0:إنكم تعرفون جميعا كلمة كليمن�صو:
«�إن 0احلرب تبلغ من اجل ّدية مبلغاً ال يجوز معه
�أن ُترتك للع�سكريني وحدهم .ولكنكم رمبا كنتم
جتهلون كلمة �أخرى للجرنال ديغول رداً على رئي�س
الوزراء الربيطاين (�آتلي) الذي قال عن اجلرنال
رفاق
«كان رجالً ع�سكرياً
ال�سالحكبرياً غري �أنه كان
ديغول �إنه
إعداد:
�
ً
�سيا�سياً �سيئا» .قال ديغول�« :إن ال�سيا�سة مهمة
تريز من�صور
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�أكرث جدية من �أن ُترتك لل�سيا�سيني وحدهم».
وي��ب��دو �أن��ه ال يوجد ب�ين الفكرتني خ�لاف �أو
تناق�ض ،وميكن التوفيق بينهما ب�إعطاء ثقافة
�سيا�سية لل�ضباط ،وع��دم ت��رك رج��ال ال�سيا�سة
جاهلني مبعطيات الإ�سرتاتيجيا وتطبيقات الفن
الع�سكري.

• نظرية احلرب:
يقول كالوزويتز�« :إن احل��رب عمل من �أعمال
العنف ،ولي�س هناك من حدود للتعبري عن هذا
العنف ،فكل خ�صم من اخل�صمني ي�صنع قانون
الآخ��ر ،ما يو ّلد عمالً متبادالً ي�ص ّعد الأم��ور اىل
احلدود الق�صوى» ،لذا ف�إن البلد يحكم على نف�سه
بالهزمية عندما ميتنع عن ا�ستخدام جزء من
و�سائله يف الوقت ال��ذي يحر�ص خ�صمه على
ا�ستخدام و�سائله كلها .كما يعترب كالوزويتز �أن
نهاية كل عمل حربي هو القتال ،وهدف القتال هو
الو�صول اىل تدمري قوات اخل�صم امل�س ّلحة وجتريده
من �سالحه وهذا هو حجر الأ�سا�س واملحك لكل عمل
حربي».
وك�إ�ستنتاج حول هذه النظرية يقول كالوزويتز:
احل��رب هي مبارزة ( )Duelولكن على �صعيد
�أك�بر ،لإجبار اخل�صم على تنفيذ �إرادتنا ،لي�ست
احلرب حرباء حقيقية فح�سب ،تبدل طبيعتها يف
كل حالة ملمو�سة ،ولكنها كظاهرة عامة ،ومن
حيث امليول والإجتاهات امل�سيطرة فيها ،ثالوث
مده�ش جند فيه ثالث �صفات� ،أو ميول:
 �أوالً :العنف واحلقد والغ�ضب :والتي ميكناعتبارها �إندفاعة طبيعية عمياء ،ويهتم ال�شعب
بهذه ال�صفة ،ومن ال�ضروري �أن يكون ال�شعب
م�شبعاً بالأهواء التي تت�أجج خالل ال�صراع.
 ثانياً :لعبة ال�صدفة والإحتماالت :التيجتعل من احل��رب عمالً ح��راً من �أعمال النف�س.
وتهتم القيادة واجلي�ش بهذه ال�صفة ،وبهما
يتع ّلق حجم لعبة ال�شجاعة واملوهبة يف حقل
ال�صدفة وتقلباتها وخ�صو�صاً �شخ�صية القائد.
 ثالثاً :تبعية احلرب لل�سيا�سة كونها �أداةمن �أدوات��ه��ا :وه��ذه الطبيعة اخلا�صة باحلرب
تنتمي اىل الفهم �أو الإدراك الفكري املح�ض،
واحلكومة وحدها هي من يح ّدد الأهداف ال�سيا�سية
لها.
ويعترب كالوزويتز �أن ا�ستبعاد �أحد عنا�صر هذا
الثالوث يع ّر�ض م�صري النظرية للف�شل ،واملهم
هو يف تط ّور نظرية مع ّينة حتافظ على توازن
هذا الثالوث� ،أو امليول الثالثة وك�أنها قطعة معدن
مع ّلقة بني مراكز جاذبية ،ثالثة ،وب�شكل متوازن.
• الدفاع والهجوم:
ّ
يرى كالوزويتز �أن الن�شاط احلربي يتخذ �شكلني
متميزين هما الهجوم وال��دف��اع ،يختلفان عن

بع�ضهما �إخ��ت�لاف�اً ك��ب�يراً ويتم ّتعان بقوة غري
متكافئة ،وهما يخت�صران فن احلرب وتكتيكاته.
 الدفاع :لي�س ه��دف ال��دف��اع املبا�شر هووال�ص ّد فح�سب ،بل �إن �أروع حلظات الدفاع
القتال ّ
هي حلظة الإنتقال ال�سريع والقوي اىل الهجوم،
والطرف الذي ال يفكر يف هذه اللحظة منذ البدء،
وال ُيدخلها يف مفهوم دفاعه ال ي�ستطيع �أن
يفهم تف ّوق الدفاع ،وعلى الدفاع �أن يكون على
�أكرب �إ�ستعداد من كل و�سائله :جي�ش مد ّرب جيداً
�صاف
على احل��رب وقائد ينتظر خ�صمه بذهن ٍ
وغري مرت ّدد ،وبح�صون ال تخ�شى احل�صار ،وب�شعب
غني بالقدرات واملوارد� ،شعب ال يخ�شى العدو بل
يفر�ض هيبته على هذا العدو ،عند ذلك تنت�صب
ال�صعوبات �أمام الهجوم.
 الهجوم :يهدف الهجوم اىل تدمري قواتاخل�صم واحتالل �أر�ضه �أو جزء منها و�إخ�ضاع �إرادته،
وهذا يط ّبق كذلك يف الدفاع ،فقد يتح ّول الهجوم
اىل دفاع والدفاع اىل هجوم وهكذا .ولكن الهجوم
ينجح بتوافر القوى املادية واملعنوية �إال �أن قوة
الهجوم تتناق�ص العتبارات كثرية ومع ّينة ،كلما
تق ّدم الهجوم.
ّ
وعلى املهاجم �أن يحقق �أهدافه من الهجوم
عندما يبلغ نقطة ال��ذروة منه ،لأن��ه يف هذه
اللحظة قد يتل ّقى �ضربة معاك�سة تقلب �إنت�صاره
اىل ه��زمي��ة ،وهنا ت�برز حكمة القائد وفهمه
الدقيق لتحديد هذه النقطة.
وقد ر ّكز كالوزويتز على �أهمية وجود الإحتياط
�سواء �أكان على امل�ستوى التكتي �أم الإ�سرتاتيجي،
و�ضرورة ا�ستخدامه يف الوقت املنا�سب لإحراز
الن�صر والق�ضاء على قوة اخل�صم ومقاومته.
• التكتيك والإ�سرتاتيجيا:
يرى كالوزويتز �أن احلرب �صراع ،و�أن الكفاح هو
املبد أ� الوحيد الذي ي�ؤ ّثر يف هذا الن�شاط املتغيرّ
واملتب ّدل الذي يدعى احلرب .ومنذ �أقدم الع�صور
دفعت متطلبات القتال وحاجاته ال��رج��ال اىل
اخرتاعات تتيح لهم التفوق على خ�صومهم ،كذلك
فقد ح ّدد القتال وجود الأ�سلحة والتجهيزات التي
�أ ّثرت بدورها يف تعديل طرق القتال وتط ّوره.
من هنا ف�إن فن احلرب هو وفق ر�أي كالوزويتز
فن معرفة �إ�ستخدام و�سائل مع ّينة يف القتال
باملعنى الدقيق ويدعوه «ف��ن �إدارة احل��رب»،
�أي ترتيب القتال و�إدارته لأن القتال يتك ّون من
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�شباط �أو عدة �أعمال يتم ّيز بع�ضها عن بع�ض،
عمل واحد
ً
ً
وتك ّو2ن جمموعا واحدا يدعى �إ�شتباكات� .إن ترتيب
إ�شتباك يدعى «تكتيك»� ،أما ترتيب الإ�شتباكات
ال 0
إدارتها والتن�سيق بينها بهدف احلرب يدعوه
و� 0
«�إ�سرتاتيجيا» ،وهكذا ،ح�سب ر�أي كالوزويتز ف�إن
نظرية �إ�ستخدام القوات امل�سلحة يف الإ�شتباك
هو «التكتيك»� ،أما «الإ�سرتاتيجيا» ،فهي نـظرية
رفاق
ال�سالحللو�صول اىل هدف
إ�شتباكات و�سيلة
�إ�ستخدام ال
إعداد:
�
احلرب» .لذلك ينبغي على الإ�سرتاتيجيا �أن ت�ضع
صورد ،طبقاً للهدف املح ّدد
تريزو�أنمن�حت � ّد
خطة احل��رب،
(هدف احلرب) �سل�سلة من الأعمال املالئمة التي
تقود اىل حتقيقه.
ه��ذا التعريف للإ�سرتاتيجيا ،قوبل مبعار�ضة
املف ّكر الع�سكري الربيطاين ليدل هارت يف كتابه:
«الإ�سرتاتيجيا وتاريخها يف العامل» ورف�ض �إعتبار
الإ�شتباك الو�سيلة الوحيدة للو�صول اىل هدف
احلرب .وق ّدم تعريفاً �آخر هو �أن «الإ�سرتاتيجيا هي
فن توزيع وا�ستخدام خمتلف الو�سائل الع�سكرية
لتحقيق هدف ال�سيا�سة».
ويرى رميون �آرون يف كتابه« :ال�سلم واحلرب
بني الأمم» �أن الإ�سرتاتيجيا «هي جممل العمليات
الع�سكرية� .أما الدبلوما�سية فهي توجيه العالقات
مع الدول الأخرى ،على �أن تكون
الإ�سرتاتيجيا والدبلوما�سية
تابعتني لل�سيا�سة».
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�أما اجلرنال بوفر فريى �أن الإ�سرتاتيجيا« :هي فن يعترب كالوزويتز اليوم امل�ؤ�س�س الأول للمدر�سة
ال�سيا�سية يف فل�سفة احلرب ،والتي ترى �أن «احلرب
�إ�ستخدام القوة للو�صول اىل هدف ال�سيا�سة».
وهناك تعاريف �أخرى متعددة وخمتلفة ،تدل هي و�سيلة و�أداة عقالنية ومنطقية يف خدمة
�إختالفاتها على تع ّدد وت�شابك وغمو�ض العوامل �سيا�سة الدولة الوطنية ،ال بل هي �أعلى �أ�شكال
ال�سيا�سة ،ونهايتها امل�ؤقتة يف بع�ض الظروف».
التي حتكم هذا النوع الهام من فن احلرب.
�أهمية الكاتب والكتاب
ً
يعترب كتاب «يف احلرب» حتليالً عميقا جلوانب
ظاهرة احلرب املختلفة .هذه الظاهرة التي عا�صرت
املجتمعات منذ ن�ش�أتها ،و�أ ّثرت على تط ّورها� ،أو
�إنقرا�ضها� ،إنه كتاب كال�سيكي ثمني حافظ معظم
�أفكاره على ِج ّدتها على الرغم من مرور ما يقرب
من قرنني من الزمن على كتابته .ويعترب هذا
الكتاب �إ�سهاماً فل�سفياً كبرياً لفهم احلرب ،ق ّدمه
كارل فون كالوزويتز للأجيال الآتية� ،أ ّثر يف معظم
العقائد الع�سكرية التي ظهرت بعده ،وما زالت
�أف��ك��اره ونظرياته تد ّر�س يف معظم املدار�س
الع�سكرية يف العامل حتى اليوم ،وتثري الكثري من
اجلدل� ،إالّ �أنه كما قال عنه لينني (خالفه يف ذلك
�ستالني يف ما بعد)�« ،أن كالوزويتز هو من �أعمق
املف ّكرين الع�سكريني ،ومن �أعاظم فال�سفة احلرب،
وم�ؤرخيها� ،إنه كاتب �أ�ضحت �أفكاره الأ�سا�سية اليوم
الزاد الذي ال بد منه لكل مف ّكر».

املراجع:
 -1الوجيز يف احلرب :اجلرنال كارل فون كالوزويتز
 ترجمة �أكرم ديري والهيثم الأيوبي  -املـ�ؤ�س�سةالعربية للدرا�سات والن�شر  -ب�يروت  -الطبعة
الثانية .1988
 -2املذاهب الع�سكرية يف العامل :ب�سام الع�سلي
 دار النفائ�س  -بريوت  -الطبعة الأوىل .19933- www.wikipedia.org: Carl Von
Clausewitz.
4- www.Strategy.com
5- www.Clausewitz.com

بعد ن�صف عام على تفجّ ر �أزمة
ني�سان
ّ
امل��ال العاملية وتف�شيها مع
2
ما �سببته من ركود �إقت�صادي،
0
ي��ط��ال معظم �إق��ت�����ص��ادات
0
ال��دول النامية والنا�شئة على
ال�سواء ،يبقى �إيقاع الإقت�صاد
يف لبنان حتت وط�أة املفاعيل
اقت�صاد ومال
الإيجابية ،املحكومة ب�سقف
�إعداد:
املناخ الداخلي .فهو يحافظ
تريز من�صور
على �إيقاع �إيجابي يف حركته
الإقت�صادية ،بدليل �أن الفائ�ض
الرتاكمي يف ميزان املدفوعات بلغ نحو 700
مليون دوالر يف �أول �شهرين من ال�سنة ،على غري
عادة ،بينما النجاح يف �ضبط الت�ضخم عند حدود
الـ 4يف املئة� ،أبقى النمو يف احلدود عينها خالفاً
الجتاه الإقت�صادات العاملية.
ولقد �أجمع بع�ض الإقت�صاديني� ،أن لبنان لن يت�أثر
بتداعيات الأزمة املالية �سلبياً ،و�إمنا هناك بع�ض
الإيجابيات لناحية الإنخفا�ض يف كلفة الفاتورة
النفطية ،وكذلك يف الإجتاه ال�سياحي الأوروبي
نحو لبنان ،و�أي�ضاً بالن�سبة اىل عودة الر�ساميل
اخلارجية الكبرية اىل امل�صارف اللبنانية ،وذلك
على الرغم من �أن امل�ؤ�شرات تنذر بعودة الآالف من
اللبنانيني العاملني يف منطقة اخلليج العربي،
وبالتايل تراجع قيمة حتويالتهم بن�سبة تراوح
بني  10و 20يف املئة� .إال �أن التوقعات املتفائلة
تقف حتت �سقف املناخ ال�سيا�سي والأمني.
ومبا �أن البور�صة تعك�س حركة الأ�سواق املالية يف
البلد ،يبدو �أن حركة هذه الأخرية قد تراجعت من
خالل امل�ؤ�شرات ال�صادرة .ويف مطلع العام ،2009
يحاول البع�ض الإيحاء ب�أن ت�أثر البور�صة بالأزمة
املالية العاملية قد انتهى ،و�أن الت�أثري ال�سلبي من جراء االنتخابات
النيابية املقبلة هو الأكرث �أثراً .وبح�سب معلومات لو�سطاء يف بور�صة
بريوت ،ف�إن اخلليجيني حاملي الأ�سهم م�ستمرون يف بيع حمافظهم
وت�سييلها ،نظراً اىل حاجاتهم اىل ال�سيولة ،يف ظل الأزمة.
يف �أي اجتاه �سيتطور ت�أثري الأزمة املالية على لبنان ،وهل �سيظل
مبن�أى عن خماطرها؟ و�أين هي الإيجابيات التي ميكن الإ�ستفادة منها
والثغرات التي ال بد من معاجلتها؟ يف ما يلي عر�ض لأبرز املعطيات
و�آراء معنيني وخرباء.

9

�أين لبنان
من تداعيات
الأزمة املالية
العاملية؟

�إقت�صاديون �أكدوا غياب
تداعيات الأزمة املالية عن
لبنان و� ّشددوا على �ضرورة
معاجلة ق�ضية الدين العام
وتعزيز القطاعات الإنتاجية
خطط يف العامل
ً
لقد ب��د�أت دول العامل ت�ضع خططا ملواجهة
الأزمة املالية ،وهي تر ّكز على تنمية القطاعات
الإنتاجية وحمايتها ،خ�صو�صاً �أنها �ستت�أثر كثرياً
ب��الأزم��ة القائمة .فهذه القطاعات ت�ستطيع
توفري ح�صانة معينة للدول ،التي تنزلق الواحدة
تلو الأخرى اىل م�ستنقع الركود وتنامي معدالت
البطالة .وهكذا فقد �أعلنت دول اخلليج جملة
خطط للإنفاق على القطاعات الإنتاجية ،مثل
ال�صناعة واخلدمات والتعليم والتدريب...
�أم��ا يف لبنان ،فقد �أع� ّد رئي�س احلكومة ف�ؤاد
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ال�سنيورة خطة ،مل تناق�ش لغاية اليوم .وت�شري
مقدمة اخلطة ،اىل �أن��ه على احلكومة �أن تن ّفذ
خطوات ا�ستباقية ،ت�سهم يف حتييد الإقت�صاد
احلقيقي عن تداعيات الأزم��ة املالية العاملية،
وت��ف��ادي ال��وق��وع يف خ��ط��ر ال��رك��ود وال�تراج��ع
الإقت�صادي ّ
وتف�شي البطالة .وقد ر�أى الرئي�س
ال�سنيورة عرب بنود اخلطة هذه� ،أن مواجهة الأزمة
املالية وحت�صني الإقت�صاد ،يكونان عرب �سلة
من الإج����راءات ،التي حت ّفز الإ�ستثمار يف
القطاع اخلا�ص ،وتق ّدم الت�سهيالت ال�ضريبية
والتمويلية ،وتزيد من فر�ص العمل .وه��ذا ما
و�ضعه ممثلو القطاعات الإنتاجية يف لبنان يف
�إط��ار «ال�شعارات» ال�سطحية ،م�شريين اىل �أن
مواجهة الأزم��ة تكون عرب �إق��رار خطط قطاعية،
ت�ضع ت�صوراً وا�ضحاً ومتكامالً ،عن كيفية النهو�ض
بالزراعة وال�صناعة ،و�إع��ادة هذه القطاعات اىل
�أداء دوره��ا ،بو�صفه حموراً �أ�سا�سياً يف الإقت�صاد
الوطني.
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ن�سبة النمو احلقيقي �ستكون  4يف املئة �أو �أكرث.
كما �أن التحويالت من الدوالر اىل اللرية ما زالت
م�ستمرة ،و�أن الدولرة �أ�صبحت بحدود  68يف
املئة .كذلك ،ف�إن الفوائد م�ستقرة ب�سبب الثقة
امل��وج��ودة يف ال�سوق ،وخ�صو�صاً على ال�صعيد
اللبناين ،حيث نرى �إكتتابات يف �سندات اخلزينة،
ما يدفع البنك املركزي اىل �إ�صدار �شهادات �إيداع
ال�ستيعاب ال�سيولة باللرية».
و�أكد �أن «هذه الفوائد �ستبقى م�ستقرة ،ورمبا
ي�س ّجل تراجع تدريجي فيها خالل ال�سنة ولكن
مبعدالت �صغرية».
وقال �أخ�يراً�« :إن ال�سوق الثانوية �شهدت بعد
جناح عملية ا�ستبدال ال�سندات والإكتتاب اجلديد،
تراجعاً للفائدة على الأوروب��ون��د ،فيما ارتفعت
ن�سب ال�سيولة .كل هذه امل�ؤ�شرات �إيجابية ،ون�أمل
�أن يبقى الو�ضعان ال�سيا�سي والأمني �ضمن هذا
املناخ ،لتكون هذه ال�سنة �إيجابية».
الوزير قرم:
على لبنان معاجلة املديونية العامة
واال�ستفادة من امليزات التناف�سية
وزي��ر امل��ال ال�سابق ج��ورج ق��رم (�أ���س��ت��اذ يف
جامعتي القدي�س يو�سف وال��روح القد�س يف
الك�سليك) قال عن ت�أثر لبنان بتداعيات الأزمة
املالية العاملية�« :إن لبنان مبن�أى عن الأزمة
املالية لعدة �أ�سباب ،ومنها �أنه �سبق له �أن دفع
ثمناً باهظاً يف املا�ضي ،بانهيارات م�صرفية
حملية ،ومب�ضاربات جمنونة يف �سوق القطع،
وبالفوائد العالية للغاية ،التي مت ّيزت بها فرتة

ما هي اخلطط يف العامل ملواجهة االزمة؟

�سالمة:
م ؤ��شراتنا الإقت�صادية �إيجابية وخماطرنا يف
الإنتكا�سات ال�سيا�سية والأمنية
حاكم م�صرف لبنان ريا�ض �سالمة نفى يف
�أحد ت�صاريحه الأخرية «وجود �أية �أ�صول م�صرفية
�أ�صبحت م�سمومة» ،م�ؤكداً «عدم حاجة لبنان اىل
«ت�صفيات وح�شية» �سواء يف القطاع العقاري �أو
على ت�سليفات معينة ،لكن يجب �أن يكون لبنان
جمهزاً لأي طارئ �إحرتازي».
و�أ�ضاف« :بلغ الفائ�ض يف ميزان املدفوعات
يف �شباط نحو  318مليون دوالر ،م��ا يجعل
الفائ�ض الرتاكمي خ�لال ال�شهرين املا�ضيني،
بحدود  683مليون دوالر .هذا الرقم جيد وي�ؤثر
�إيجاباً ،وخ�صو�صاً عندما نعلم �أن الفائ�ض يكون
معدوماً يف الف�صل الأول من �أي �سنة .و�أن بقاء
ن�سب الت�ضخم وفقاً للتوقعات دون الـ 4يف املئة،
م�ؤ�شر جيد ،ولقد و�صلت الن�سبة يف �شباط اىل
حدود  2.6يف املئة.
ولقد �أك��د م�ؤ�شر البنك املركزي بالن�سبة اىل
الن�شاط الإقت�صادي يف ال�شهرين املا�ضيني� ،أن

د .ريا�ض �سالمة

الت�سعينيات ،والتي حالت دون بلوغ معدالت منو
مرتفعة.
ّ
�أم��ا ال��ي��وم ف ��إن ع��دم ح�صول ه���زات مالية �أو
م�صرفية ،فهو عائد اىل مراقبة جلنة املراقبة
على امل�صارف من جهة ،واىل �سعي امل�صارف
يف لبنان اىل �إيجاد م�صادر ربح م�أمونة� ،سواء يف
ت�أمني و�إعادة متويل الدين العام� ،أو يف القرو�ض
للقطاع اخلا�ص� ،أو يف القرو�ض الإ�ستمالكية
املختلفة (�سيارات� ،سكن ،)... ،من جهة
�أخرى .وبالتايل مل ت�شعر امل�صارف اللبنانية
ب�أية حاجة اىل املغامرة بالإكتتاب يف الأدوات
املالية ال�سامة ،التي ّمت �إ�صدارها يف �أ�سواق املال
الغربية.
ومن ثم ميكن �أن ن�ضيف �أنه لي�س يف لبنان،
جهاز �إنتاجي �ضخم يتكل على الت�صدير ،كما هو
احل��ال يف ال��دول النامية وال�صني ودول �شرقي
�آ�سيا».
و�أ���ض��اف�« :أم��ا املوقع الذي
ميكن �أن يت�أثر به الإقت�صاد
ال���ل���ب���ن���اين ،ف��ه��و حت��وي�لات
املغرتبني ،مع �أنه من ال�سابق
لأوانه ال�سعي اىل معرفة حجم
التدين الذي قد يح�صل .ولكن
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى ،ف����إن ع��ودة
بع�ض املغرتبني اىل لبنان،
قد ال تكون عامالً �سلبياً من
الناحية الإق��ت�����ص��ادي��ة� ،إذ قد
ي�ؤ�س�سون ن�شاطات خدماتية
�أو �إنتاجية جديدة ،ت�ساهم يف
�إبقاء معدالت النمو �إيجابية.
و�أعتقد �أن القطاعني ال�سياحي
�أو العقاري ،لن يت�أثرا بالأزمة
امل��ال��ي��ة ،خ�صو�صاً �إذا بقيت
احلالة الأمنية جيدة يف لبنان.
فالتدفق ال�سياحي اىل لبنان،
الذي يت�ش ّكل يف الأ�سا�س من
املغرتبني اللبنانيني والعرب،
�سي�ستمر� .أم���ا ع��ن القطاع
العقاري ،ف��إن اللبنانيني كما

د .جورج قرم

العرب الأثرياء ،يرون يف مت ّلك �أي �شقة فخمة يف
بريوت �أو يف امل�صايف الراقية ،معياراً للوجاهة
الإجتماعية والتباهي ،و�أنا ال �أتوقع �أزمة يف هذا
القطاع ،علماً �أن عدد البيوعات قد ينخف�ض قليالً،
عما كان عليه يف ال�سنوات ال�سابقة».
وعن �ضرورة و�ضع خطة عالجية لتفادي تداعيات
الأزم���ة ،اعترب ال��وزي��ر ق��رم «�أن

لبنان بالن�سبة اىل الأزم��ة املالية ،ال يحتاج
اىل معاجلات خا�صة ،نظراً اىل عدم وجود ه ّزات
تدن حا�صل يف الن�شاط الإقت�صادي
م�صرفية �أو ٍ
ً
(فهو متوا�ضع �أ�صال)� .إمنا يبقى على لبنان
معاجلة ق�ضيتني ماليتني �أ�سا�سيتني تهددان
م�����ص�يره امل�ستقبلي :امل��دي��ون��ي��ة العامة،
والإ���س��ت��ف��ادة الأم��ث��ل م��ن امل��ي��زات التناف�سية
وال��ق��درات امل��ت��ع��ددة ،وه��ي بالدرجة
الأوىل ،ال��ك��ف��اءات الب�شرية والرتبة
اخل�صبة واملياه والتعدد البيولوجي.
وبذلك ينتقل الإقت�صاد من �إقت�صاد مق ّيد ،يعتمد
ح�صرياً على ال�سياحة واملال والعقارات الفخمة،
اىل �إقت�صاد منتج ي�ستغل كل القدرات الكامنة يف
البالد بدالً من تبذيرها ،وت�شجيع هجرة الكفاءات».
و�أ�ضاف« :على الدولة �إيجاد مناخ �إنتاجي يف
البلد ،ي�ش ّجع الر�ساميل اللبنانية �أو الأجنبية
على التو ّجه اىل القطاعات الإنتاجية
واخل��دم��ات��ي��ة ،التي ت��د ّر قيمة م�ضافة
عالية ،بدالً من الإعتماد على ن�شاطات
حمدودة يف م�ستوى الأرباح العالية� ،إمنا
قيمها امل�ضافة متدنية ،وهي ال جتلب
وال جتتذب الكفاءات الب�شرية اللبنانية.
وهناك بع�ض النجاحات التي يجب �أن
تذكر لكي تتعدد ،مثل �صناعة النبيذ
يف ال��ب��ق��اع� ،أو مثل بع�ض ال�شركات
الناجحة يف الربجمة املعلوماتية التي
ت�ص ّدر خدماتها .وال�س�ؤال يطرح هنا� ،أين
النجاح يف ن�شاطات �أخ��رى مثل �صناعة
امل ��أك��والت العالية اجل��ودة والبيولوجية
الطابع ،و�إنتاج البذور الزراعية ،و�إنتاج
الأدوي��ة ،وب�شكل خا�ص الأدوي��ة املعتمدة
على الأع�شاب الطبية ،وكذلك الأبحاث يف
املجاالت الطبية والكيميائية والإلكرتونية
والإقت�صادية ...التي ميكن �أن تد ّر �إيرادات كبرية
للبلد ،وت�ؤمن الآالف من فر�ص العمل ،خ�صو�صاً
و�أننا نعاين حاالت بطالة ّ
متف�شية وهجرة �أدمغة».
�أما عن الت�أثر املحدود لبور�صة بريوت بالأزمة
املالية ،ف�أو�ضح �أنه «�صحيح �أن البور�صة قد ت�أثرت
اىل حد ما بالأزمة� ،إمنا بدرجات �أقل بكثري من

د .مكرم �صادر

البور�صات العاملية واخلليجية ،وذل��ك لأن حجم
التداول وعدد الأ�سهم املدرجة على البور�صة قليل
للغاية ،على خالف البور�صات اخلارجية النا�شطة».
واعترب �أخ�يراً� ،أنه «يف هذا امل�ضمار ،يجب �أن
ال نن�سى �أن الإنك�شاف اخلطري للإقت�صاد اللبناين
على التدفقات املالية من اخل��ارج .والتي قد
تن�ضب �أو تت�ضاءل ،والتي يجب ا�ستبدالها مبوارد
مالية ذاتية ،من جراء زيادة الت�صدير والدخول يف
الن�شاطات الإنتاجية التي ذكرتها  -والتي هي
وحدها �ست�ؤمن فر�ص العمل والإ�ستقالل املايل -
�سي�ؤمن حالة املديونية اخلطرة التي نحن فيها».
الدكتور �صادر:
الدولة اللبنانية ت�شجّ ع الإنفاق على م�شاريع
وتزيد الإنفاق اجلاري يف املوازنة
�أم�ين ع��ام جمعية امل�صارف الدكتور مكرم
�صادر قال ب��دوره« :لقد و�ضعت الدول �سيا�سات
خا�صة ملكافحة الأزمة املالية ،متحورت حول �أمور
�أ�سا�سية منها تد ّخل الدول اخلا�ص ،من خالل زيادة
الإنفاق ،باعتبار �أن النمو قد تراجع ،والأو�ضاع
الإجتماعية للعائالت قد تدهورت ،وكذلك من خالل
ّ
�ضخ الأموال الطائلة يف القطاع امل�صريف ،لكي
يتم ّكن من املتابعة يف �إقرا�ض الزبائن.
�أما يف لبنان ،ف�إن الإنفاق العام يزيد بالن�سبة
اىل الناجت املحلي الإجمايل ،الذي ال يتعدى 7 - 6
يف املئة .و�إن الدولة اللبنانية �إ�سوة بغريها من
دول العامل ،تقوم بتدابري لتفادي الأزمة املالية.
فمن جهة ت�ش ّجع الإنفاق على م�شاريع من خالل
تعهدات باري�س  ،3 -ومن جهة �أخرى تزيد العجز
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د .عاطف قرب�صي

يف الإنفاق اجل��اري يف املوازنة� .أما من ناحية
امل�صارف ،ف�إنها ال حتتاج اىل �سيولة لأنها ما زالت
ّ
ت�ضخ من �أرباحها».
و�أ���ض��اف« :علينا �أن ال نخلط ب�ين حتويالت
املغرتبني اجلارية وع��ودة الر�ساميل .ف��الأوىل
تراجعت بنحو  15يف املئة ،و�أعتقد �أنها قد تت�أثر
بن�سب تراجع تراوح بني  10و 20يف املئة ،فذلك
يعتمد على الو�ضع الإقت�صادي يف دول اخلليج،
التي و�ضعت �سيا�سات �إنقاذ ،وهي ّ
ت�ضخ الأموال
الطائلة يف امل�صارف ،كما �أنها تزيد من الإنفاق،
للتعوي�ض عن و�ضع الركود الإقت�صادي �إيجاباً� .أما
عودة الر�ساميل فقد ارتفعت بن�سب عالية».
واعترب �أن «تراجع �أ�سعار النفط� ،سينعك�س
على عجز امليزان التجاري ،مقارنة مع ت�صدير
م�شتقات النفط .فقد دف��ع لبنان ما بني 90
و 100دوالر ك�سعر و�سطي للربميل الواحد من
النفط العام  ،2008وبالتايل ن�أمل �أن تنخف�ض
كلفة الفاتورة النفطية العام  ،2009عما كانت
عليه العام .2008
�أما بالن�سبة اىل ال�سياحة ،ف�أعتقد �أنه لن تت�أثر
ك��ث�يراً ،وميكن �أن يكون لبنان ملج�أ لل�سياحة
الأوروبية هذا العام».
الدكتور قرب�صي:
االرتباط الوثيق بني امل�صارف والدين العام
مظلة حمت لبنان من الأزمة املالية العاملية
بدوره قال الرئي�س التنفيذي ال�سابق للإ�سكوا
بالوكالة الدكتور عاطف قرب�صي (�أ�ستاذ حما�ضر
يف جامعة م��اك ما�سرت يف كندا)« :ال �شك �أن
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الإقت�صاد اللبناين يتم ّيز اليوم ،بكونه اقت�صاداً
مديناً ،حيث ي�ش ّكل الدين العام ن�سبة عالية من
الناجت املحلي الإجمايل .ف�أي �إنخفا�ض يف �سعر
الفائدة العاملي ،يخ ّف�ض من �أعباء الدين وخدمته،
ويح ّرر الدولة من التزامات مالية �ضخمة ،بالإمكان
حتويلها اىل دعم للإقت�صاد املحلي».
و�أ�ضاف قائالً« :الإقت�صاد اللبناين يتم ّيز بن�سبة
�إ�سترياد عالية ،فانخفا�ض الأ�سعار
العاملية ،وت��دين �سعر �صرف اليورو
و�سعر �صرف عمالت �أخرى ،من �ش�أنهما
تقلي�ص حجم العجز يف امليزان التجاري ،وحتى
يف م�ستوى الت�ضخم والأ�سعار املحلية وكلفة
املعي�شة ،وخ�صو�صاً �أن تدين �أ�سعار ال�سيارات
والنفط� ،سيكون له �آثار جتارية مبا�شرة.
�أ ّما �إنخفا�ض �أ�سعار النفط اىل حواىل  75يف
املئة من الأ�سعار الق�صوى ،التي و�صل اليها
يف متوز املا�ضي ،ف�سيكون �سيفاً ذا حدين ،لأنه
�سيخ ّف�ض �أكالف ا�سترياده وكلفته على املواطن،
ولكنه اي�ضاً �سيخ ّف�ض موارد الدولة».
و�أو�ضح قرب�صي« :لهذا الإنخفا�ض يف �أ�سعار
النفط� ،آث��ار �سلبية اي�ضاً ،باعتباره �ساهم يف
تقلي�ص �إقت�صادات اخلليج ،حيث يعمل العديد
من اللبنانيني ،وت�ش ّكل حتويالتهم ق�سطاً كبرياً
من مداخيل اللبنانيني .ومن الطبيعي �أن تت�أثر
�أعمال ه ��ؤالء بت�أثر الإقت�صاد اخلليجي بالأزمة
املالية العاملية ،حيث من املتوقع عودة العديد
منهم اىل لبنان ،يف حال مل تتوافر لهم فر�صة
عمل �أخرى .كما �أ ّن لتقلي�ص �إقت�صادات اخلليج،
�آث��اراً �أخ��رى �سيئة ،كتدين تدفقهم على لبنان
ك�سياح وم�ستثمرين.
ال �شك �أن تدين التحويالت والإ�ستثمارات من
الدول النفطية� ،سيكون له �أثر ملمو�س و�سيئ
على الإقت�صاد اللبناين ،خ�صو�صاً �إذا نق�صت
هذه الإ�ستثمارات والتحويالت عن تدين �أ�سعار
الإ�سترياد ،وقد تنفجر فيه �أزمة عقارية وبطالة
عالية ،ما قد ي�ؤول اىل عجز يف ميزان املدفوعات.
ولهذا �أثر �سيئ على �سعر �صرف اللرية� ،إال �إذا �أدى
ارتفاع �أ�سعار الذهب ،اىل رفع قيمة املوجودات
والإحتياطات الداعمة للرية».

ال�سيد فادي عبود

وعن عالقة امل�صارف بالدين العام قال الدكتور
قرب�صي�« :ش ّكل الإرتباط الوثيق بني امل�صارف
اللبنانية والدين العام ،مظلة حمت لبنان من
الأزم��ة املالية يف �أوروب��ا و�أمريكا ،حيث ّ
ف�ضلت
امل�صارف اللبنانية توظيف ودائعها يف �شراء
ال�سندات احلكومية ،بدالً من توظيفها يف �أوروبا
و�أم�يرك��ا ،الأم��ر ال��ذي ج ّنبها التدهور الكبري يف
املراحل الأوىل من الأزمة و�آثارها املبا�شرة ،غري
�أن التداعيات غري املبا�شرة �ست�ؤثر على لبنان.
واملطلوب ال��ي��وم حت�ضري الإقت�صاد اللبناين،
وحت�صينه ملعاجلة الآث��ار غري املبا�شرة ،والتي
�ستكون كبرية وم�ؤذية ،و�إن مل تتج َّل حتى الآن
ولكنها �آتية حتماً».
وختم بالقول:
«لقد تغلب لبنان على الأزمات التي عاي�شها يف
�إبان احلرب الأهلية والإعتداءات الإ�سرائيلية ،بف�ضل
�إدارة حكيمة للإقت�صاد .وهذه اخلربة املكت�سبة،
ت�ش ّكل اليوم ر�صيداً قوياً ملعاجلة الآثار ال�سلبية،
التي �سيختربها لبنان عاجالً �أم �آجالً .وهذا ما يدعو
اىل التفا�ؤل ،واىل الأمل ب�أن الإقت�صاد اللبناين
قادر اليوم كما الأم�س على معاجلة الأزمة».
عبود� :إذا مل يتم تخفي�ض الر�سوم وال�ضرائب
لن ي�ستطيع القطاع ال�صناعي
ا�ستيعاب موظفني جدد
يف �إط��ار ع��ودة ال�شباب العامل يف منطقة
اخلليج ،وم��دى ق��درة القطاع ال�صناعي على
ا�ستيعابه والإ�ستفادة من خرباته ،وف��ق خطة
و�ضعها لبنان ،التقت «اجلي�ش» رئي�س جمعية

ال�صناعيني ال�سيد فادي عبود الذي قال:
«�إن الإقت�صادات املتقدمة ت�سعى اىل جلب
الطاقات العلمية كافة ،من حاملي �شهادات عالية
وحرفيني اي�ضاً ،وذلك بغية الزيادة من التنمية
الإقت�صادية .وبالتايل ف�إنني ل�ست خائفاً على
م�صري لبنان يف حال عادت هذ الطاقات ،وتوقفت
حتويالتها اخلارجية ،لأنه ب�إمكانها م�ساعدة لبنان
�أ�ضعاف حجم حتويالتها� ،شرط �أن تتوافر الأجواء
التناف�سية لها».
و�أ���ض��اف« :لقد �أط��ل��ع رئي�س احلكومة ف ��ؤاد
ال�سنيورة ،الهيئات الإقت�صادية على م�ضمون
اخلطة التي و�ضعها ،والتي تت�ض ّمن عناوين
رئي�سة من �أجل حتفيز الإقت�صاد ،ولكنها ال ت�شري
اىل �أعمال �سحرية ت�ساعد على ذلك.
فتن�شيط الإقت�صاد وزيادة النمو ،يبد�آن بتخفي�ض
الأكالف وال�ضرائب ،فكيف يتم النمو� ،إذا كان مرف�أ
بريوت هو الأغلى يف العامل ،ور�سومه تبلغ �أكرث
من  16يف املئة ،من جمموع مدخول ال�ضريبة
على القيمة امل�ضافة ،و�إذا كانت ر�سوم ت�سجيل
ال�سيارات ،ور�سوم الرخ�ص وم�شاكلها املتنوعة،
مرتفعة جداً ،و�إذا كان احل�صول على رخ�صة حفر بئر
�إرت��وازي� ،أو �إ�ستثمار م�صنع� ،أو حمطة بنزين �أو
مطعم� ...صعبة للغاية وبكلفة مرتفعة جداً ،و�إذا
كانت كلفة الطاقة وال�ضمان الإجتماعي هي الأغلى
يف املنطقة ،وكذلك بالن�سبة اىل الأجور و�أ�سعار
الأرا�ضي ،وال �سيما ال�صناعية منها.
كل هذا ،يجعل من �أكالف الإ�ستثمار يف لبنان
باهظة ،وي�شري اىل �صعوبة يف �إن�شاء امل�شاريع،
با�ستثناء امل�شاريع املحظوظة التي تتمتع
باحتكار مبا�شر �أو غري مبا�شر .وبالتايل نرى من
ال�صعب جداً ت�أ�سي�س م�صانع و�شركات مريحة،
�إذا اعتمدت على التناف�س احلر .و�إن امل�ؤ�س�سات
الإنتاجية جتد �أن كلفة الإنتاج يف لبنان �أغلى
من الدول الـ 17التي و ّقعت على �إتفاقية التجارة
العربية .وهكذا ميكننا القول �إن مبد�أ ا�ستيعاب
العائدين يبد�أ من جعل �إقت�صاد لبنان �إقت�صاداً
تناف�سياً ،وقاعدة �أكالف مدرو�سة مقارنة مع دول
اجلوار ،وهذا مل توفره اخلطة املقرتحة».
و�أ�ضاف« :يتكلم اجلميع اليوم على ال�صناعة

العامل يفقد  20مليون
فر�صة عمل
يف �أزمة الأ�سواق

�صندوق النقد الدويل يتو ّقع
تباط�ؤ الإقت�صادات العربية
واخلليجية هذه ال�سنة

ح� ّذر �صندوق النقد ال��دويل جمموعة ال��دول العربية ،ومن �ضمنها اخلليجية ،من
�إنعكا�سات الأزمة املالية يف العامل و«من �أخطار تفاقم الرتاجع الإقت�صادي يف الدول
املتقدمة والأو�ضاع امل�ضطربة يف �أ�سواق املال ،خ�صو�صاً �أنها تواجه حتدياً مزدوجاً يف
�أزمة الإئتمان العاملية وت�ض ّخم الأ�سعار يف �أ�سواقها املحلية» ،وتو ّقع تباط�ؤ الإقت�صادات
العربية هذا العام.
وقال مدير منطقة ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى يف ال�صندوق حم�سن خان �إن توقعات
النمو الإقت�صادي يف ال�شرق الأو�سط معر�ضة للخطر ب�سبب الرتاجع ال�سريع يف �أ�سعار
النفط ،و�إنها �س ُتع ّدل بالإنخفا�ض ،م�شرياً اىل �أن تقدير النمو هذه ال�سنة مبني على
افرتا�ض �سعر متو�سط للنفط بنحو  100دوالر للربميل .و�أ�ضاف�« :أعتقد �أنه �سيكون �أقل
من ذلك .ونتيجة لذلك ف�إن بع�ض التوقعات �ستعدل باخلف�ض ،لكن لي�س بقدر كبري».
يف الوقت نف�سه حذر مدير مكتب العمل الدويل خوان �سومافيا من �أن الأزمة املالية
قد ترفع عدد العاطلني عن العمل يف العامل من ع�شرين مليون �شخ�ص اىل  210ماليني
�شخ�ص يف نهاية  .2009وقال �إن هذه الأرقام ميكن �أن تتفاقم بح�سب ت�أثري الأزمة على
ومن�سق للحكومات ،للوقاية من �أزمة
الإقت�صاد احلقيقي ،م�ؤكداً احلاجة اىل «حترك �سريع ّ
�إجتماعية ميكن �أن تكون قا�سية وطويلة و�شاملة».
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واخلدمات وحتى ال�سياحة ذات القيمة امل�ضافة
املرتفعة ،ولكن الظاهر �أن لبنان ،البلد الوحيد
الذي يبحث عن ذلك ،على الرغم من �أن اخلدمة
يف الدول املجاورة �أف�ضل يف بع�ض الأحيان .و�إذا
�أخذنا مثاالً بعيداً عن ال�صناعة ،فمن املفرو�ض
�أن يكون لبنان �أف�ضل وجهة ،يف �إنتاج الأفالم
الإعالنية وال�سينمائية ،ولكن احلقيقة �أنه اجلهة
الأغلى يف هذا املجال».
وعن واقع ال�صادرات �أكد �أنها «مل تنخف�ض لغاية
الآن ،ولكن ال�صادرات ال�صناعية تت�ض ّمن خردة
الذهب وخردة املعادن� .أما اخلوف احلقيقي اليوم،
فهو �أن يتم �إغ��راق ال�سوق اللبناين بالب�ضائع
املنتجة يف الإم��ارات وغريها ،ب�سبب �إنخفا�ض
الإ�ستهالك يف تلك الأ�سواق».
وعن ق��درة القطاع ال�صناعي على ا�ستيعاب
العائدين من اخلليج والإ�ستفادة من خرباتهم،
�أكد «�أن ال�صناعة اللبنانية غري قادرة حالياً على
ا�ستيعاب موظفني �أو عمال جدد ،ب�سبب ارتفاع
الرواتب الناجت عن الزيادة غري املدرو�سة ،التي
�أق ّرها جمل�س ال��وزراء م��ؤخ��راً ،علماً �أن الزيادة
هي من حق العاملني .ونتيجة لكلفة ال�ضرائب
والر�سوم� ،سوف يلج�أ ال�صناعي اللبناين اىل
املكننة وتخفي�ض عدد العاملني ،وذلك من خالل
ا�ستعمال الـ«روبوت�س» ،ومكننة عمليات الإنتاج
كافة ،من �أج��ل تخفي�ض حجم �أكالفها وتكبري
�سوقها».
وقال عبود�« :ساذج كل َمن يعترب �أن لبنان مبن�أى
كلي عن تداعيات الأزمة املالية العاملية .بالطبع
�أنه مل يتع ّر�ض اىل ال�ضغوط نف�سها التي تع ّر�ضت
لها �إقت�صادات العامل ،نظراً اىل متانة قطاعه
امل�صريف ،وع��دم اعتماد قطاعه اخلا�ص ب�شكل
كلي على الإ�ستدانة ،ولكن �إذا مل تعالج تداعيات
الأزم��ة ،من خالل حت�صني ال�سوق املحلي ،بعدم
�إغراقه بب�ضائع كلفة �إنتاجها مدعومة ،وبدعم
القطاعات الإنتاجية ،ف�إننا �سوف نلحظ ن�سب منو
متدنية جداً ،وارتفاعاً كبرياً يف ن�سب البطالة».
و�أ�ضاف�« :إن جمعية ال�صناعيني رفعت بدورها
اىل رئي�س احلكومة ،مالحظاتها ح��ول اخلطة
املعدة ،والتي ت�ض ّمنت رف�ض كل ارتفاع طارئ،
46
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ومنه كلفة التخزين يف مرف أ� ب�يروت ،و�أكالف
ال�ضمان الإجتماعي ،والعمالة الأجنبية...
و�إننا ندعو املعنيني جميعاً وكما كنا ندعو منذ
�سنني ،اىل �إطالق خطة وطنية لإيجاد فر�ص عمل،
و�إعالن احلرب على البطالة».
اخلوف على امل�صري
التقت جملة «اجلي�ش» بع�ضاً من اللبنانيني
العاملني يف اخلليج ،حيث �أبدوا خماوفهم الكبرية
من خ�سارة وظائفهم يف �أية حلظة ،وحتديداً يف
قطاعي العقارات وامل�صارف ،وخ�صو�صاً مع �سريان
ظاهرة «الإ�ستغناء عن كل َمن لي�س له مهمات
عمل وا�ضحة» ،لأن تداعيات الأزمة �ألقت بظاللها
ب�شدة على الإمارات ،حيث ّمت الإ�ستغناء عن الآالف
يف هذه القطاعات ،وامل�سرية م�ستمرة بح�سب
املراقبني ،الذين يعتربون �أن تداعيات الأزمة مل
تظهر ب�صورة جلية حتى الآن ،وقد تطال معظم

مة؟

القطاعات.
واىل جانب ظاهرة الإ�ستغناء عن اخلدمات ،برزت
اي�ضاً ظاهرة خف�ض الرواتب ،حيث �أقدم بع�ض
ال�شركات على ذلك ،من خالل تخيري املوظف بني
الإ�ستغناء عن خدماته �أو التوقيع على عقد جديد
�أق��ل ب��ـ 20يف املئة .ولقد قال �أح��د اللبنانيني
العاملني يف �إح��دى ال�شركات العقارية « ُخ ّف�ض
راتبي �ألفي درهم وقبلت ،لأنه لي�س لدي خيار
�آخ��ر .وامل�شكلة �أنهم يخ ّف�ضون رواتبنا ويلغون
امتيازاتنا ،وال ن�ستطيع الكالم ،لأننا �سنفقد
وظائفنا».
كما �أو�ضح البع�ض �أن هناك عائالت لبنانية ،مل
تتم ّكن من دفع �إيجارات منازلها التي تراوح بني
 70و� 90ألف درهم ،وترف�ض العودة اىل لبنان،
وكان احلل الوحيد ال�سكن يف بيوت م�شرتكة مع
عائالت �أخرى.

�إفتتح «ملتقى فورورد التوظيفي» الأكرب
ني�سان
يف منطقة ال�شرق الأو�سط دورته التا�سعة
2
يف مركز املعار�ض وامل���ؤمت��رات «بيال»
0
ً
متحدّ يا الأزمة املالية العاملية وانعكا�ساتها
0
على �أ�سواق العمل وم�ش ّرعاً �أبوابه �أمام �آالف
اللبنانيني املتقدّ مني بطلبات توظيف
وخ�صو�صاً ممن ع��ادوا �أخ�ي�راً من دول الإغ�ت�راب �أو
معار�ض وم�ؤمترات يخططون للعودة بعد �أن خ�سروا وظائفهم.
�إعداد:
�سبق الإفتتاح الر�سمي للملتقى حفل غداء يف �صالة
جان دارك ابي ياغي
«باڤيون رويال ت ّرا�س» �أقيم بح�ضور وزير الإت�صاالت
تريز من�صور
املهند�س ج�بران با�سيل ،ورئي�س غرفة التجارة
وال�صناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان ال�سيد غازي
قريطم وممثل قائد اجلي�ش العقيد �أنطوان ا�سطنبويل وح�شد من الفاعليات والهيئات
الإقت�صادية وكبار رجال الأعمال وممثلو و�سائل الإعالم.

9

«ملتقى فورورد  »2009يف دورته التا�سعة
�آالف طلبات العمل ودعوة اىل �إقرار خطة طوارئ
تتدارك �أزمة ال�سوق
كلمة الإفتتاح
بداية �ألقت املديرة العامة لل�شركة املنظمة
«ك��اري��رز» ال�سيدة تانيا عيد كلمة لفتت فيها
اىل �أن «فورورد» هو اليوم التح ّرك الفعلي الوحيد
على الأر�ض يف مواجهة الإ�ستحقاق اخلطري على
م�ستوى �سوق العمل يف لبنان ،ونا�شدت احلكومة
وامل�س�ؤولني جميعاً الوعي خلطورة الإ�ستحقاق
والقيام بالتعاون والتن�سيق مع الهيئات اخلا�صة
بو�ضع خطة مدرو�سة ال�ستيعاب �أب��ن��اء الوطن
العائدين اليه والإحتفاظ بهم ،لأن خ�سارتهم من
جديد كما ن ّبهت «�ستكون هذه املرة �سيفاً قاطعاً
ذا حدين :فالف�شل يف احتواء الإ�ستحقاق اجلديد قد
ينتج عنه �إما تكرار ظاهرة الهجرة وهذه املرة بال
رجعة»� ،أو الأخطر من ذلك الت�س ّبب ب�أزمة بطالة
وا�سعة النطاق ت�ؤدي اىل كارثة �إقت�صادية مد ّمرة،
حيث يتح ّول �أبناء الوطن العائدون اىل عبء عليه
وعالة».
و�أع��ل��ن��ت عيد �إط�ل�اق خطة ط���وارئ م��ن خالل
مبادرة لو�ضع برنامج يدعم «�إقت�صاد العودة»
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وتتل ّخ�ص خطوطه العري�ضة بخلق فر�ص عمل
عن طريق ت�سهيل ت�أمني قرو�ض للم�ؤ�س�سات
ال�صغرية الناجحة لتتح ّول اىل �شركات و�سطية
فتزيد من حاجتها اىل عمال وموظفني ،و�إعطاء
قرو�ض بفوائد منخف�ضة جداً لكل �صاحب فكرة �أو
خربة يتطلع اىل ت�أ�سي�س �شركة �صغرية �أو عمل،
والتح ّرك نحو ّ
ح�ض الدولة واملجل�س النيابي لإ�صدار
مرا�سيم �أو �إقرتاح م�شاريع مرا�سيم وت�شريعات
�ضريبية حم ّفزة وقوانني ت�س ّهل �أعمال ال�شركات
وت�ش ّجع الإ�ستثمارات الأجنبية والعربية ،و�أي�ضاً
توفري مركز معلومات مهمته ت�أمني املعلومات
التي يحتاج اليها العائدون اىل وطنهم الأم� ،إن
على امل�ستوى الإجتماعي �أو املهني وذلك عرب
موقع �إلكرتوين ون�شرة �إلكرتونية.
وت�أكيداً على ج ّدية املبادرة والت�صميم على
امل�ضي بها قدماً ،قامت ال�سيدة عيد بتوزيع دعوة
خطية مبا�شرة على احلا�ضرين ت�ض ّمنت اخلطوط
العري�ضة لربنامج «�إقت�صاد العودة» ومتنياً ب�إن�شاء
ج�سور توا�صل لرتجمته واقعاً على الأر�ض.

تقاطع بني العر�ض والطلب
الوزير با�سيل اعترب �أن «هذا املعر�ض فريد من
نوعه ويح ّقق عاماً بعد عام جناحات ويتعاظم �ش�أنه
لأنه يتناول �ش�أناً لبنانياً �أ�سا�سياً هو ت�أمني فر�ص
العمل وهو �أولوية لأي حكومة نظراً اىل �أهميته
الإقت�صادية والإجتماعية وقال:
«يعاين جمتمعنا خلالً يف الرتكيبة الإجتماعية
ب�سبب هجرة ال�شباب بالإ�ضافة اىل اخللل يف
الرتكيبة الإقت�صادية الناجت عن �شطب الطبقة
الو�سطى .وب�سبب هذه الهجرة يفتقد لبنان اليوم
اىل الكفاءات والأدم��غ��ة املبدعة واخلالّقة التي
من �ش�أنها �أن تدفع بالنمو اىل الأم��ام .ويهمنا
�أن ن�شري اىل �أنه �إذا جنح لبنان يف جتاوز الأزمة
املالية والإقت�صادية فل�سنا �أكيدين �أنه �سيتج ّنب
�أزمة البطالة العاملية .فنحن نفتقد حتى اليوم
اىل حماولة تركيب ت�ص ّور وا�ضح ال�ستيعاب �أي
لبناين يعود اىل لبنان للبحث عن فر�ص عمل،
فمن واجبنا �إذاً التهي�ؤ لهذا املو�ضوع .لذلك من
غري امل�سموح �أن ال تكون لدينا خطة ال�ستيعاب
اللبنانيني العائدين و�أعتقد �أننا قادرون �أن نخلق
يف جم��االت عديدة فر�صاً �إ�ستثمارية مهمة،
وقناعتي �أن كل ال��وزارات يف لبنان ق��ادرة على
ابتكار جماالت لتنمية الإقت�صاد».
و�أ�ضاف:
ً
«�إن معر�ضا على غرار فورورد �أ�سا�سي فهو ي�ؤمن
التقاطع بني العر�ض والطلب �إمنا يبقى على
الدولة �أن تخلق فر�ص عمل من خالل توفري املناخ
الإ�ستثماري املنا�سب .ثمة مفاهيم خاطئة حول
فر�ص الإ�ستثمار التي ميكن توافرها يف قطاعي
ال�صناعة والزراعة .من غري امل�سموح الت�سليم
بهذا املفهوم اخلاطئ .ال يظن �أحد �أن الدولة عاجزة
عن �صرف الأموال يف �إ�ستثمارات جديدة منتجة،
ففي وزارة الإت�صاالت �إ�ستثمرنا ما يفوق الـ150
مليون دوالر و�سيحقق ذلك عائدات كثرية للدولة
اىل جانب خلق املزيد من فر�ص العمل وتقدمي
خدمات جديدة للبنانيني ورفع ن�سبة الإخرتاق.

يف النهاية �أن��� ّوه ب��دور القطاع الإقت�صادي
والهيئات الإقت�صادية واقت�صادنا �أمام �إنتظارات
عديدة من غري امل�سموح �أن نتخ ّلف عنها».
خلق فر�ص عمل
رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة وال��زراع��ة يف
ب�يروت وجبل لبنان ال�سيد غ��ازي قريطم �ألقى
ب��دوره كلمة حت� ّدث فيها عن �إنعكا�سات الأزمة
املالية العاملية على لبنان و�سبل مواجهتها حم ّمالً
ال�سيا�سة الإقت�صادية احلالية م�س�ؤولية تبعات
الأزمة على ال�سوق اللبناين .ومما قاله يف هذا
ال�سياق�« :إن كان ينق�صنا الإح�صاءات الدقيقة عن
العمالة الوافدة ،لكن الأمر الأكيد �أنه ال بد للبنان �أن
يته ّي أ� للإحتماالت كافة ،وال بد للإقت�صاد اللبناين
من حتقيق منو يخ ّوله خلق فر�ص عمل جديدة
ف�ضالً عن الإحتفاظ بالفر�ص احلالية» .و�أ�ضاف:
«نحن نعترب �أن امل�س�ؤولية الأ�سا�سية تقع على
عاتق ال�سيا�سة الإقت�صادية املتبعة التي بقدر ما
تط ّور حوافز الإ�ستثمار وتخ ّفف العبء ال�ضريبي
عن امل�ؤ�س�سات والأف���راد ،ت�ستطيع ا�ستيعاب
ال�ضغوط الناجتة عن الأزمة العاملية».
ون ّوه قريطم بدور �شركات التوظيف ومعار�ض
التوظيف بت�أمني فر�ص العمل ،الفتاً اىل �أن ذلك
دليل �إ�ضايف على ديناميكية القطاع اخلا�ص
وفعاليته.
بعدها تو ّجه احل�ضور اىل قاعة املعار�ض وجرى
الإفتتاح الر�سمي لفورورد  ،2009ثم جال اجلميع
على �أجنحة املعر�ض واطلعوا على اخلدمات التي
يق ّدمها والفر�ص املعرو�ضة.
�إ�شارة اىل �أن دورة ملتقى «فورود» هذا العام
هي الأكرب والأ�شمل� ،إذ ت�شارك فيها �أكرث من 140
�شركة (معظمها لبناين) تعر�ض �أكرث من 3000
وظيفة ت�شمل القطاعات وامل�ستويات كافة.
م�شاركة اجلي�ش
قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه �شاركت يف
هذا املعر�ض لتعريف الطالب على اخت�صا�صات
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وخ�صو�صاً لناحية الإنت�ساب
اىل مدار�سها املختلفة ،وذلك من خالل تخ�صي�ص
اجلي�ش بجناح خا�ص لهذه الغاية .وق��د تو ّلت
اللجنة الثانية للمحا�ضرات برئا�سة العميد �أ�سعد
خمول هذه املهمة.

م�ؤمتر يف اللويزة
عن
«ال�صناعة ال�سياحية»

«الت�شريعات اللبنانية
ال�سياحية بحاجة
اىل تعديل»

برعاية وزير ال�سياحة ايلي ماروين وح�ضورهّ ،
نظمت كلية �إدارة الأعمال والعلوم الإقت�صادية يف
جامعة اللويزة م�ؤمتراً عنوانه «تقاطع امل�صالح بني القطاعني العام واخلا�ص يف جماالت ال�صناعة
ال�سياحية يف لبنان» ،يف قاعة الأ�صدقاء يف مقر اجلامعة يف زوق م�صبح ،ح�ضر امل�ؤمتر عدد من
النقابيني و�أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�سياحية اخلا�صة والرتبوية ،وممثلي ال�سفارات ،وم�ست�شارين ومعنيني
يف القطاع ال�سياحي� ،إ�ضافة اىل �أ�سرة اجلامعة والطالب.
بعد كلمة عريف الإحتفال ال�سيد �سهيل مطر الذي حت ّدث فيها عن �أهمية و�صول مغارة جعيتا
اىل النهائيات بالن�سبة اىل لبنان ،كانت كلمة عميد �إدارة الأعمال والعلوم الإقت�صادية الدكتور ايلي
ي�شوعي الذي اعترب فيها «�أن ال�سياحة ظاهرة ح�ضارية حت ّولت من ن�شود املتعة اىل التفاعل الإن�ساين
والثقايف بني ال�شعوب ،و�أ�ضحت
عالقة و ّد وم�شاركة وجدانية بني
�سكان هذه الأر�ض».
و�أ�ضاف�« :إن �إقت�صاد لبنان بحاجة
اىل ت�صحيح نتائجه الكلية ،من
�أهمها ن�سبة دينه ال��ع��ام اىل ما
ينتجه �سنوياً بوا�سطة زي��ادة هذا
الإن��ت��اج وتكبري حجم الإقت�صاد.
وال�صناعة ال�سياحية ,مثل الإنتاج الزراعي وال�صناعي ,من دعائم هذا الإقت�صاد ،ومن �أهم �أ�سباب زيادة
من ّو وتعزيز نتائجه وت�صحيح عيوبه� ،إذا �أفادت واقعاً من رعاية ر�سمية مم ّيزة ودعم خا�ص منا�سب».
وبعد ذلك �أو�ضح رئي�س �إحتاد النقابات ال�سياحية يف لبنان ال�سيد بيار الأ�شقر «�أن الإ�ستقرار الأمني
هو العن�صر الأ�سا�سي يف تق ّدم �أي قطاع �سياحي يف العامل وجناحه» ،م�شرياً اىل «غياب جلنة خا�صة
بال�سياحة يف املجل�س النيابي ،واىل هرمية القوانني اخلا�صة بال�سياحة واملو�ضوعة منذ ال�سبعينيات،
وهي حتتاج اىل تعديالت لكي تتما�شى والقوانني ال�سياحية املتط ّورة عاملياً».
وكانت كلمة لرئي�س جامعة �سيدة اللويزة الأب وليد مو�سى الذي قال« :كثريون يتح ّدثون عن ال�سياحة
يف �أعداد ال�سياح يف قيمة لبنان الأثرية ،...ولكن امليزة الأ�سا�سية تبقى ،التي لوالها ملا كان لبنان،
وال كانت ال�سياحة .هذه امليزة هي الإن�سان� ،إنه الر�أ�سمال الأ�سا�سي الذي ميكنه �أن يرتفع بلبنان اىل
امل�ستوى احل�ضاري اجلمايل الذي نطمح اليه».
ّ
ودعا املعنيني «اىل تعديل املناهج �إذا لزم الأمر ،وحتديثها بهدف تخريج طالب يتمتعون� ،أكرث
بح�س فني جمايل �إن�ساين عملي ،يح ّققون الر�سالة الوطنية املطلوبة».
ف�أكرثّ ،
ً
و�أخرياً كانت كلمة وزير ال�سياحة ايلي ماروين الذي عر�ض �إجنازات وزارة ال�سياحة ،مو�ضحا �أهمية
الأنواع ال�سياحية التي يتم ّتع بها لبنان من �سياحة ثقافية اىل �سياحة دينية و�سياحة بيئية و�سياحة
طبية وتاريخية...
و�أ�شار اىل «�أن الت�شريعات ال�سياحية حتتاج اىل تعديل كي تتما�شى والت�شريعات العاملية ،خ�صو�صاً
و�أن لبنان قد دخل العوملة والتط ّور واملناف�سة» .كما ن ّوه الوزير ماروين بالتعاون الوثيق والف ّعال بني
القطاع اخلا�ص ووزارة ال�سياحة ،والذي �ساهم يف ت�سويق لبنان عاملياً.
وكانت قد عقدت جل�ستا عمل بعد اجلل�سة الإفتتاحية تناولتا موا�ضيع الت�سويق ،النوعية والهوية،
ودور ال�صناعة ال�سياحية يف الإقت�صاد اللبناين.
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�إعداد:
العميد �أنطوان جنيم

عند �إطالق القمر ال�صناعي الأول ،مل تقتحم الإن�سانية
�أبواب الكون وح�سب ،و�إمنا اكت�شفت «مف ِّرغ الأقذار» الذي بف�ضله حت ّول ف�ضاء
املدار الأر�ضي اىل مزبلة عمالقة لنفايات ن�شاطات الإن�سان الف�ضائية .فعلى ارتفاع �أكرث من 200
ّ
املعطلة
كيلومرت ،تتكاثر طبقات القواذف وال�صواريخ القوية الدفع ،و�أغطية ال�صمامات والأقمار
�أو امل�شرفة على نهاية حياتهاُ .ي�ضاف اىل هذه ،ال�شظايا الناجمة من �إنفجارات الأجهزة الف�ضائية
والف�ضالت املنزلية الناجتة من املركبات امل�أهولة �أو املحطات املدارية ،من دون ن�سيان كل اخلردوات
املك ّونة من م�سامري كبرية وحزقات ،وحتى �أدوات �أ�ضاعها ر ّواد الف�ضاء �إثر خروجهم اىل الف�ضاء.

خم ّلفات الإن�سان يف الف�ضاء
�إن الف�ضاء املداري للأر�ض يفي�ض بالأ�شياء ال�ضخمة
التي م�صدرها الإن�سان (حواىل  ،)26000والأ�شياء
الأ���ص��غ��ر (عنا�صر التجميع� ،أغطية احلماية
ال�س ُقوطة ،ال���خ )...ب�ين  3و 5م��رات �أكرث
َ
والتي ما تنفك تت�صادم ،ما يزيد� ،إثر كل
�إ�صطدام ،عدد ال�شظايا الناجتة.
هذه النفايات قد ت�صطدم ب�أقمار
�صناعية يف اخلدمة ومبركبات
ف�ضائية وحمطات مدارية.
وه��ي ت�ش ّكل بالن�سبة
اىل رواد الف�ضاء
خطراً ج�سيماً:
ف�أي �شيء
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بحجم حبة بازيال يدور يف مدار قد ت�صل �سرعته اىل  18000كلم�/ساعة ي�ؤدي
يف حال ا�صطدامه مبركبة ف�ضائية اىل تفجريها حتماً .وهذا ما ح�صل العام
 1991مع املكوك دي�سكڤري الذي الم�س الكارثة حني ا�ضطر اىل املناورة
لتاليف قطعة معدنية .وحتى َب ْول رواد الف�ضاء املقذوف يف الف�ضاء ي�صبح
مقذوفات خطرة لأنه يتج ّمد حتت �شكل جليد .ولهذا ق ّرر الأمريكيون اخلتم على
البول على منت املركبة الف�ضائية ،بينما وجد الرو�س احلل منذ الأ�سا�س �إذ �أنهم
يعيدون تدوير البول اىل ماء ي�ستعمل يف حمام رواد الف�ضاء.
وثمة مثال �آخر لنتائج هذا التلوث ،ففي كانون الثاين  ،1978ويف منطقة
املخ�ص�ص
«غريت �سالف» يف كندا وقع القمر ال�صناعي «كوزمو�س ّ »954
ملراقبة البحار نا�شراً نفايات م�ش ّعة عديدة.
الواليات املتحدة ورو�سيا ت�صطدمان
يف الف�ضاء
دخل العا�شر من �شباط  2009تاريخ علم الطريان العاملي .للمرة الأوىل
�آلتان �صنعهما الإن�سان �إ�صطدمتا يف الف�ضاء� :إحداهما قمر �صناعي �أمريكي
للإت�صاالت «ايريديوم  ،»33 -والآخر قمر �إت�صاالت ع�سكري رو�سي من
نوع «كوزمو�س .»2251 -
عند ال�ساعة  16و 55دقيقة بالتوقيت العاملي
وقع �إ�صطدام ب�سرعة � 28ألف كيلومرت يف ال�ساعة
بني �آلتني مداريتني ت��دوران على ارتفاع  790كلم،
فوق �شمال �سيبرييا .الأوىل قمر �صناعي (56
كلغ) ي�ش ّكل جزءاً من كوكبة «ايريديوم»
( )IRIDIUMاملت�ض ّمنة 66
ق��م��راً للإت�صاالت،
وو�ضع

يتهدد
خطر ّ

الأر�ض

وقريباً ي�ستحيل
ا�ستثمارها!

ع���ل���ى امل�����دار
العام  1997وكان يعمل
بانتظام تام ،والثاين قمر �صناعي
( 950كلغ) رو�سي من طراز «كوزمو�س»
( )COSMOSذو حم ّرك نووي وقد و�ضع على املدار
العام  ،1993ومل يعد ي�ستعمل منذ العام  1995ح�سب قائد
القوات الف�ضائية الرو�سية اجلرنال الك�سندر الكو�شني.
الإ�صطدام ي�ش ّكل غيمة نفايات
منذ �أن �أر�سل الإحتاد ال�سوڤياتي اىل الف�ضاء للمرة الأوىل العام  ،1957رحلة
م�أهولة حول الأر�ض على منت ال�صاروخ «�سبوتنيك � »1أ�صبح عدد الأقمار
ال�صناعية على مدارات حول الأر�ض �ستة �آالف قمر .حواىل  3000منها ما تزال
عمالنية اىل اليوم وفقاً لوكالة الف�ضاء الأمريكية «نا�سا» ،ويبقى عدد الأقمار
النا�شطة غري حم ّدد .وفيما تتكلم القيادة الإ�سرتاتيجية الأمريكية ()Stratcom
على  800قمر ،يح ّدد املركز الوطني للدرا�سات الف�ضائية ( ،)CNESوكالة
الف�ضاء الفرن�سية ،العدد بـ 600قمر.
�إنها املرة الأوىل التي ي�صطدم فيها قمران �صناعيان كامالن ،ي�ؤكد فيليب
غ��ودي ،املدير امل�ساعد يف املركز الف�ضائي يف تولوز املرتبط باملركز
( ،)CNESوي�ضيف« :لقد عرفنا حاالت �إ�صطدام يف املا�ضي ولكن مع ما
ي�س ّمى بقايا �أو ف�ضالت� ،أي قطعة من قمر �صناعي قدمي مد ّمر كلياً� ،أو من
طرف �صاروخ».
م�شع.
وت�س ّبب احلادث بغيمة من البقايا �ض ّمت �أكرث من  600ف�ضلة بع�ضها ّ
وغالبيتها �س ُتد َّمر عقب �سقوطها يف اجلو الأر�ضي يف حني �سيتيه بع�ضها
حول مدارات بدئية للأقمار املد ّمرة ثم يتج ّمع تدريجاً يف كوكبة الف�ضالت
والف�ضالت ال�صغروية ال�صناعية (حواىل  18000مد ّونة يف فهر�س) املل ّوثة
اىل الآن املدار الأر�ضي املنخف�ض .وك�شفت مراقبة طولية دقيقة ج ّداً للقمرين
ال�صناعيني ال�صيني والأمريكي املد ّمرين ب�صواريخ م�ضادة للأقمار� ،أن العملية
ب�أكملها (من الإنفجار حتى التج ّمع) ت�ستغرق �سنة.
و�أ�شارت وكالتا الف�ضاء الرو�سية والأمريكية اىل �أن غيمة الف�ضالت الأوىل ال ت�شكلّ
�أي خطر مبا�شر على الأقمار ال�صناعية الأخرى وال على حمطة الف�ضاء الدولية
الدائرة على م�سار �أكرث ارتفاعاً بكل و�ضوح .ويف حال التقت على هذا امل�سار
مع عدة غيمات ف�ضالت ،وب�شكل خطري ،ومهما كان قليالً �إنذارها ودعمها عرب
«امل�ساعدات املو ّجهة عن بعد» الأر�ضية ،فب�إمكان هذه املحطة تنفيذ مناورة
ِ

ه�������روب
وجناة.
ح���������������ص�������ل
�إ�صطدام ايريديوم -
كوزمو�س يف «منطقة»
ت�سمح لأك�ث�ر م��ن � 900آلة
م��داري��ة بالتحليق �أو الإق�تراب
من القطبني ال�شمايل واجلنوبي.
وبطريقة �أو ب�أخرى ،يرت ّكز جهد حركة �سري
الأقمار يف كعكة حلوى (� )Donutسميكة
مدارية تغطي الدائرتني القطبيتني .ويف �إطار
املمكن ،تعيد الآالت املرتوكة �أو املت�ض ّررة ب�شكل
كبري متو�ضعها على م�سارات �أق��ل خطراً �أو قليلة
الإرتياد يف املالحة القمرية .ويف بع�ض احلاالت ،تد ّمر
ح�سا�سة  -م�ستثمرة يف الغالب لأغرا�ض ع�سكرية
�آالت ّ
 عقب دخولها الق�سري يف جو الأر���ض .ولكن يف حالتنيفريدتني عنيفتنيُ ،د ّمر قمران �صناعيان � -صيني و�أمريكي
 �إرادياً بوا�سطة «رمايات �صديقة» بال�صواريخ امل�ضادة للأقمار.ولكن هذا احلادث ،الذي ك�شف عن عر�ض قوة� ،أثار علماء الف�ضاء
لأنه زاد من التل ّوث ال�صناعي للمدار املنخف�ض.
ماليني الأ�شياء
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اخلطرة على الأقمار
ني�سان
يف وق���ت���ن���ا احل���ا����ض���ر،
2
ه���ن���اك دول����ت����ان ف��ق��ط،
0
رو�سيا والواليات املتحدة،
0
قادرتان بف�ضل راداراتهما
و�أجهزتهما الب�صرية ،على
التحكم بالتل ّوث ال�صناعي
للف�ضاء اخل��ارج��ي .فهناك
وفق الإح�صاءات الر�سمية
حواىل � 10آالف ج�سم ،تراوح �أبعادها الدنيا بني  10و� 30سنتيمرتاً للمدارات
ال�سفلى وحتى مرت واحد للمدار املتزامن ( ،)Geostationnaireما يعني �أنها
د ّونت يف فهار�س خا�صة ،و�أن �أ�صلها قد ُح ِّدد ،و�أنها قيد املتابعة املنتظمة.
�إن العدد الكامل للأج�سام املكت�شفة واملراقبة التي يتجاوز قطرها 10
�سنتيمرتات يالم�س الـ ،14000من بينها  950هي مركبات ف�ضائية نا�شطة
تنتمي لدول خمتلفة� .أما عدد الأج�سام التي قطرها دون الع�شرة �سنتيمرتات
ف��ي�راوح ب�ين � 200أل��ف
و� 250ألفاً ،وما بني 0.1
و� 1سنتيمرت ف�ي�راوح
بني  70و 80مليون� ،أما
الأج�����س��ام امليكرومرتية
فعددها يراوح  13 10و10
�( 14أي ال��رق��م  10واىل
ميينه � 13صفراً �أو 14
�صفراً) .ومع ذلك تبقى
ه��ذه التقديرات نظرية
بحتة لأن ه��ذه اجلزيئات
ال ُت�����رى ال ب��امل��ق��راب
(التل�سكوب) وال بالرادار،
وي�ستحيل و�ضع فهر�س
لها.
ولكن ميكن جل�سم قطره
ن�صف ملليمرت منطلق
ب�سرعة تفوق من ع�شر
م��رات اىل ع�شرين مرة
���س��رع��ة طلقة بندقية،
�أن ي��خ��رق ب��ك��ل �سهولة
بذلة رائد الف�ضاء .و ُيه ِّدد
�إ�صطدام جزيئة �أبعادها
�أك�ثر من �سنتيمرت بقمر �صناعي نا�شط بتعطيله حتى و�إن كانت الآالت
الف�ضائية ال�ضخمة مب�أمن ب�شكل عام من الإ�صطدامات .فخالل خم�س ع�شرة
�سنة من ت�شغيل املحطة املدارية ال�سوڤياتية «مري» (� ،)Mirأج�سام ف�ضائية
�صناعية �ضخمة كفاية اقرتبت منها ،عدة مرات ،على م�سافة تراوح بني
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كيلومرت وثالثة .والعام � ،2001أجرت املحطة الف�ضائية الدولية ( )ISSمناورة
لتاليف دعامة معدنية زنتها  7كلغ فقدها رواد ف�ضاء �إثر خروج اىل الف�ضاء.
ب�سرعة � 25ألف كلم�/ساعة يخرتق مك ّون قمري بكل �سهولة الألواح ال�شم�سية
�أو هيكل �آلة ف�ضائية ،و ُي ِحدث حجر نيزكي �صغروي �أو ف�ضالت �صغروية ثقوباً
�صغرية جداً غري مرئية تقريباً �أو متاماً بالعني املج ّردة .ومن �أجل اكت�شاف هذه
الثقوب يف عمليات ال�صيانة على املدار ،مي�سح رواد الف�ضاء طويالً وبكل دقة
م�ساحات الآلة كلها بوا�سطة كوا�شف فو�صوتية حممولة .وتعكف «نا�سا» حالياً
على �إيجاد م�ست�شعرات ال�سلكية مدجمة للأقمار ال�صناعية �ستح ّدد بكل دقة
م�أثراً �صغروياً وتطلق �إنذاراً يف حال اكت�شاف �أ�ضرار جدية تقريباً.
�إن جت ّمع �أج�سام من م�صدر ب�شري على امل��دارات ي�س ّبب ف�ضالً عن ذلك
قلقاً عظيماً على م�ستوى الو�ضع الإ�شعاعي يف الف�ضاء اخلارجي .فالإحتاد
ال�سوڤياتي ال�سابق �أطلق يف املا�ضي � 33آلة ف�ضائية ذات دفع نووي .وبعد �أن
�أجنزت هذه مهمتها ،انف�صلت �أجهزة الدفع عن الأقمار ال�صناعية لتنتقل اىل
مدار «مقربة» (بني  700و 1000كلم ارتفاعاً) .وهناك ،انف�صلت بدورها عن
نواها التي مل تكن �أكرث من خرطو�شات الوقود النووي .واليوم ،ي�ضم هذا املدار

«املقربة»  44ج�سماً م�شعاً رو�سي الأ�صل .وكذلك جند هناك قمرين �صناعيني
مل يتخ ّليا عن جهازي الدفع النوويني (كوزمو�س  ،1818وكوزمو�س ،)1867
عدة خرطو�شات وقود و 12حمركاً نفاثاً بوقود �سائل معدين خارج اخلدمة15 ،
خرطو�شة وقود نووي و 15حمرك دفع نووي من غري وقود ولكنها حتتوي على

م ّربد ثانوي .و�ستدوم حياتها ال�سلبية على املدار «املقربة» على الأقل ثالثة
�أو �أربعة عقود ،الوقت الذي تتف ّكك فيه منتجات �إن�شطار اليورانيوم  235حتى
م�ستوى الأمان.
خوف من تل ّوث �إ�شعاعي للجو
يف ني�سان  ،1964تف ّكك قمر املالحة «ترانزيت � -س ب» ()Transit SB
املز ّود مو ّلد نظائر �إ�شعاعية الن�شاط من دون �أن يتم ّكن من الإنتقال اىل مدار.
وخالل احرتاقه يف الغالف اجلوي نرث فوق اجلزء الغربي من املحيط الهندي،
�شمال مدغ�شقر ،حواىل كيلوغرام من البلوتونيوم .238
وبعد عدة �سنوات� ،سقط قمر املناخ ال�صناعي «نيمبو�س ب» (NIMBUS
 )Bامل���ز ّود بطارية يورانيوم  235يف املحيط الهندي .وال��ي��وم يحوي
الف�ضاء حول الأر�ض �سبعة �أج�سام م�شعة �أمريكية على مدار يراوح ارتفاعه
بني  800و 1100كلم ،وج�سمني �آخ��ري��ن قريبني من امل��دار املتزامن
( 35800 - Geostationnaireكلم).

�إن اخلطر املحتمل املنبعث من الأقمار ال�صناعية «النووية» الرو�سية
والأمريكية يكمن يف �أن ا�صطدامها مع نفايات ف�ضائية قد ي�ؤدي اىل تل ّوث
م�شع ملناطق وا�سعة من الف�ضاء حول الأر�ض .عالوة على ذلك ،ميكن لبع�ض
ال�شظايا ،ذات ال�سرعة البطيئة جداً فال ت�ستقر على مدار� ،أن ترتك مدارها
لتل ّوث ق�سماً من امل�ساحة الأر�ضية .وهكذا ال ميكن ا�ستبعاد تل ّوث �إ�شعاعي
قوي للغالف اجلوي.

متعمد �أم حادث؟
عمل َّ
جاء يف �صحيفة «نيزا  -في�سيمايا غازيتا» الرو�سية« :مهما قال اخلرباء عن
احتمال وقوعه �أو عدمه� ،سيدخل حادث � 10شباط  2009تاريخ ال َه ْو ف�ضائي
(جو الأر�ض والف�ضاء الذي وراءه) .ومثل هذا احلادث يلفت يف الدرجة الأوىل
�إهتمام الع�سكريني الرو�س والأمريكيني :حرب النجوم ،التي طاملا �سمعنا
كالماً نظرياً عليها ،هل بد�أت؟».و�أ�شارت ال�صحيفة اىل �أن كبار الع�سكريني
يف الدولتني �سارعوا اىل التعبري عن ر�أيهم بهذا احلادث .ومن بينهم اجلرنال
مايكل ماري من القيادة الإ�سرتاتيجية املو ّحدة يف
الواليات املتحدة ،واجل�نرال �ألك�سندر الكو�شني،
لي�س احلادث الأول وقد ال يكون الأخري
قائد القوى الف�ضائية الرو�سية.
وقد ح ّدد هذا الأخري القمر ال�صناعي «كوزمو�س -
 »2251ب أ� ّنه كان قمراً ع�سكرياً بات ال ي�ش ّكل جزءاً
ه��ذا احل��ادث لي�س الأول بكل ت�أكيدِ .ف�س ّجل الإ�صطدامات الف�ضائية يزخر
من منظومة الأنظمة املدارية الرو�سية منذ العام
بحوادث الت�صادم بني الف�ضالت ومعها� ،صغرية كانت �أم كبرية واملت�أتية من طبقات
 .1995ومن دون �أدنى �شك ،هذا هو �سبب عدم تز ّوده
ال�صواريخ العليا .ففي متوز �َ 1996ص َدم قمر �صناعي فرن�سي للتج�س�س� ،إ�سمه «كرز»
ً
ً
�أ�صال �أو حرمانه الحقا من جهاز ي�سمح له بتغيري مداره.
( ،)CERISEوب�سرعة تناهز � 50ألف كلم�/ساعة �شظية من ال�صاروخ الفرن�سي
ً
يف حني �أن القمر «ايريديوم  »33 -كان مز ّودا مثل هذا
«�أريان» ( .)ARIANEوكذلك ح�صل �إ�صطدام بني �سفينة الف�ضاء الرو�سية الآلية
اجلهاز ح�سب اخلبري يف ال�سيا�سة الف�ضائية يوري كارا�ش.
«بروغر�س» ( )PROGRESSواملحطة الف�ضائية الرو�سية «مري» ( ،)MIRما
وهكذا ،يف هذه احلالة ملاذا مل ي�ستعمل الأمريكيون هذا
�ش ّكل تهديداً بخطر املوت لرواد الف�ضاء .وهناك �إ�صطدام �إرادي بني �صواريخ
اجلهاز؟ ح�سبما ت�س�أل ال�صحيفة الرو�سية املذكورة! و�إذا
و�أقمار �صناعية �أمريكية ،رو�سية و�صينية (مرة واحدة) ،جرى لت�أكيد �إعورار هذه
ً
ُ
ط ِّبقت قاعدة الطريان التي وفقا لها تف�سح الطائرة ذات
الأقمار للقوى الف�ضائية الأخرى .وكذلك ت�صادم ،منذ ع�شرات ال�سنني قمران
القدرة على املناورة الطريق
�صناعيان رو�سيان من طراز «كوزمو�س»
�أم��ام طائرة �أخ��رى ،ما يعني
(.)COSMOS
ُ
�أنه كان على القمر ايريديوم -
وم�ؤخراً ،يف � 12آذار ن ِقل ثالثة من رواد
� 33أن يبتعد عن م�سار القمر
الف�ضاء كانوا على منت املحطة الف�ضائية
ال��رو���س��ي .ول��ك��ن الأم���ر لي�س
الدولية لفرتة وجيزة اىل �سفينة �إنقاذ
ً
�سهال ،ح�سب ي��وري كارا�ش،
ف�ضائية رو���س��ي��ة ،ب��ع��دم��ا اق�ت�رب من
ً
ّ
نظرا اىل ال�سرعة التي مت فيها
حمطتهم حطام ف�ضائي عائد ،رمبا ،اىل
الإ�صطدام بني القمرين.
املحطة ذاتها .و�أعلنت املتحدثة با�سم
وم���ن امل����ؤك���د ،باملقابل،
�إدارة الطريان والف�ضاء الأمريكية «نا�سا»
يك�شف اخلبري �سرغي ال�سكوف
ل��ورا روت�شون �أن احلطام ،وعر�ضه 2.54
يف ���ص��ح��ي��ف��ة «�إزف�����س��ت��ي��ا»
�سم ،ك��ان يف وق��ت ما ج��زءاً من املحطة
الرو�سية� ،أن احلــادث �أفـرز
الف�ضائية ،فيما ذكرت القيادة الف�ضائية الرو�سية
نظريات رائعة .فرو�سـيـا يقـول
�أن احلطام م ّر باملحطة و�أن الطاقم مل يعد يف
البعـ�ض ،وجدت و�سيلة لتدمري
خطر و�أنهم عادوا اىل املحطة بعد جلوئهم 11
الأق��م��ار ال�صناعية الأمريكية
دقيقة داخل ال�سفينة الرو�سية.
اجلي�ش  -العدد رقم 286
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يف �أوج عملها بوا�سطة �أقمار يزعم �أنها خارج الإ�ستعمال .وي�شرح الآخر �أن
الأمريكيني قد يكونون ق ّرروا تدمري هذا القمر« ،ايريديوم» ،الذي بات يف
نهاية حياته ،بجعله ي�صطدم ب�أول عقبة تربز.
هل ب�إمكان القمر ايريديوم الإنحراف؟
�إن الأمريكيني يتابعون عن كثب
حواىل  500اىل  600حطام

ناجت عن �إ�صطدام من �أجل حتديد ما �إذا كانت �أجهزة �أخرى هي يف خطر .وب�شكل املتحدة (كال�صني مثالً يف �صراعها مع تايوان)� ،أو �إيران املتح ّدية ،ميكنه
عام ،تراقب الواليات املتحدة حواىل � 18ألف ج�سم يف الف�ضاء  -وبخا�صة  800تعطيل ال�شبكة الأمريكية من الأقمار ال�صناعية بوا�سطة �صليات �ضخمة من
قمر �صناعي ت�ستثمرها �أكرث من  40دولة  -منها جميع �أنواع الف�ضالت التي الأ�سلحة امل�ضادة للأقمار ،ما ي�ؤدي اىل �شل م�ؤقت للقوى والطائرات وال�سفن
طول الواحدة منها �أكرث من � 10سنتيمرتات .ول�سوء احلظ ،حتى يف العامل كله.
و�إن ا�ستطاع التقنيون متابعة م�سارها فهم عاجزون عن �أما الف�ضاء ف�سيغدو عايل درجة التل ّوث وغري قابل للإ�ستعمال خالل عقود.
التحديد امل�سبق والدقيق ما �إذا كانت �ستت�صادم .وقد ينهار النظام الإقت�صادي العاملي جزئياً ،وكذلك املالحة اجلوية والإت�صاالت.
ه��ذا بالإ�ضافة اىل �أن تعديل م�سار قمر فالهاتف اخللوي قد يتوقف عن العمل ،وكذلك مو ّزع النقود يف امل�صارف
�صناعي لتاليف �إ�صطدام حمتمل لي�س ونظام حتديد املواقع العاملي ( .)GPSوميكن �أن تظهر بكل و�ضوح �صعوبة
من دون خطر �إذ ميكن �أن يعرت�ض حتا�شي الإنطالق املفاجئ لل�صواريخ النووية.
يف الواقع نتائج حرب ف�ضائية هي كارثية اىل ح ّد �أن �أن�صار «جمعية
مدار حطام �آخر.
ّ
مراقبة الت�سلح» يف وا�شنطن يتمنون بكل ب�ساطة وبراءة
هل هي حرب ف�ضائية؟
حظر اللجوء اىل الأ�سلحة يف ما وراء الغالف
ال حاجة اىل الكثري من
اجلوي للأر�ض.
اخليال لفهم اىل �أي درجة
ن
ّ
ول��ك��ن ،ه��ل ت ��أخ��ر الوقت؟
ميكن �أن ت��ك��ون حرب
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ومقر �شامل للإ م �إدارتي ن  68قم �أن يكون ت�سعي
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م�شرت ها يف مار ت�صاالت ا الرئي�سني را ً للإت�صا ال�سهم ال القر
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ا
ال
ك
ي
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ع
العلمية العام  08الند  -الوال تحركة (ت كلينتون و ت .و�أنقذ املي لله �ضي،
الراليات أ� يف الق  ،20وي�س يات املت ديره �شر بو�ش الإب ه من الإف اتف
و الرحال طب ال�ش تعمله الب حدة الأم كة ايريد ن .واليو ال�س
ت الإ�ستك� مايل ،وا نتاغون ريكية) ي يوم �سات م هو
شافية .ل�صحافيو ب�شكل كث �ضم  250اليت
ن واملال ّ يف ،والق �ألف
حون ومن واعد
ع��ن��دم��ا د ّم���ر
ظمو
�صاروخ �أمريكي
قمراً �صناعياً خارجاً
ع���ن ال��ت��ح � ّك��م قالها
بكل و���ض��وح امل�س�ؤولون
والإخت�صا�صيون :يف ال�سراء
وال�ضراء ،تبحث وا�شنطن عن
�أن تتز ّود و�سائل القيام بحرب يف
الف�ضاء ،الأمر الذي يحتمل �أن ي�ؤدي
اىل مناف�سات .ويح�ضر �إ�سرتاتيجيو
البنتاغون بكل ن�شاط ما يجهد �آخرون ملنعه
ل�سبب واحد وحيد :الواليات املتحدة هي اليوم
متعلقة بالف�ضاء بحيث غدا لها كعب �أخيل.
هل احلرب يف الف�ضاء حتمية؟ �إن فكرة مثل هذا
ال�صراع ذائعة منذ «�سبوتنيك» ،ولكنها ،خالل �أوج احلرب
الباردة ،بقيت مطمئنة يف عهدة العلم اخليايل من دون
�أن ترتك البتة عامل ال�سباق ال�سوڤياتي الأمريكي املح ّدد اىل
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الت�س ّلح .بيد �أن الأ�شياء هي قيد التغيري .فهناك
يف امل�ستقبل �أكرث من ع�شر دول تنوي و�ضع �أقمار
�صناعية� ،أي �أ�سلحة ،على امل��دار .ولقد تبخرتت
ال�صني يف كانون الثاين  2007بعدما د ّمرت
�أحد �أقمارها ال�صناعية املناخية على ارتفاع �أكرث
من  800كلم .وقد ع ّلقت جلنة من الكونغر�س
الأمريكي بالقول« :املرحلة الأوىل من ع�صر الف�ضاء
كانت مرحلة التجربة والإكت�شاف .ونحن اليوم غداة
مرحلة جديدة هي مرحلة التح ّكم بالعمليات يف
الف�ضاء».
امل�صاريف «ال�سرية» على الت�س ّلح
تزداد
بالن�سبة اىل

منا�صري التح ّكم بالت�س ّلح ،ت�شري الرواية ال�صينية الآنفة الذكر
اىل �أي ح ّد ال ب ّد من تو�سيع معاهدة الف�ضاء اخلارجي للعام
 ،1967والتي �أق ّرتها الواليات املتحدة و 90دولة �أخرى،
والتي ّ
حتظر اللجوء اىل الأ�سلحة النووية والتدمري املك ّثف
على املدار �أو على القمر .ومن هذا املنظار ،يجب �أن
يبقى الف�ضاء مكاناً حمجوزاً للإ�ستك�شاف والأبحاث
ولي�س مكاناً لتدمري الب�شرية.
بالإنتظار ،تتتاىل الأبحاث حول و�سائل حماية
الأقمار ال�صناعية الأمريكية اىل جانب منع
الأعداء املحتملني ،بالت�أكيد ،من ا�ستعمال
و�سائلها زم��ن احل��رب .والعمل ج� ٍ�ار على
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الي��زرات و�أدوات مذهلة ،ك�إ�سطوانات معدنية
خم�ص�صة للإ�سقاط على �أه��داف �أر�ضية وت�س ّمى
ّ
«�أوتار الإله» .واىل الآن ما تزال هذه الأ�سلحة يف
مرحلة امل�شروع .والأمر كله يحمل على الإعتقاد
ب�أنها �ستكون عملية قليالً ن��ظ��راً اىل الكلفة
الفاح�شة لعملية و�ضعها على مدار ،حتى �أن مدير
م�ؤ�س�سة الف�ضاء يف كولورادو اليوت بولهام ي�ؤكد
�أن «تهديد هدف من الرب �أو البحر �أكرث �سهولة منه
يف الف�ضاء».
ً
يف الكونغر�س ،غالبا ما عار�ض الدميقراطيون
�سماحاً معلناً للربامج الع�سكرية الف�ضائية .ولكن
ج��ون بايك ،مدير منظمة غلوبال �سكيوريتي
(الأم��ن ال�شامل) املخت�صة بامل�سائل الع�سكرية
الف�ضائية ،الحظ ارتفاعاً يف ال�سنوات الأخرية
للم�صاريف «ال�سرية» لوكالة الدفاع ال�صاروخي،
وي��ردف �أن الفكرة هي «من يريد ال�سلم ّ
يح�ضر
احل���رب»� .أم��ا مايك م��ور ،م��ؤل��ف كتاب «حرب
الإنحطاط :جنون التف ّوق الف�ضائي الأمريكي»،
�وج .وي�ؤكد «�أن
فيق ّدر �أن هذا املنطق �إع� ّ
جم ّرد التفكري ب�أن الواليات

نظام كوزمو�س

()COSMOS

يتف ّرع هذا النظام اىل ثماين فئات ،ويت�ض ّمن
�أقماراً �صناعية رو�سية مل ُيك�شف بو�ضوح عن
مهماتها ،على الرغم من عدة فر�ضيات
متيل اىل الكالم على �أدوات متعددة الدور
ذات الإ�ستعمال الع�سكري �أو العلمي .ومنذ 16
�آذار  1962اىل �أيامنا ،و�ضع الإحتاد ال�سوڤياتي ال�سابق ومن
ثم رو�سيا حواىل  2500قمر �صناعي على املدار .والقمر كوزمو�س -
 2251التابع لوزارة الدفاع الرو�سية (احل�ضي�ض 783 :كلم ،الأوج821 :
كلم ،الإنحناء 47 :درجة) �أطلق يف  16حزيران .1993
اجلي�ش  -العدد رقم 286
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املتحدة هي قيد ال�سيطرة على الف�ضاء ،و�أن عليها
�أن تقوم بذلك ،يدفع الآخرين اىل رد الفعل .ملاذا
افتتاح �سباق اىل الت�س ّلح؟ فالواليات املتحدة،
مالكة �أكرب عدد من الأقمار ال�صناعية على مدار،
هي التي �ستخ�سر الأك�ثر» .وعلى الرغم من كل
هذا ي�س ّلم ب�أن «هذه الأ�شياء تنتهي ب�أن يكون لها
عمرها اخلا�ص».
هل من حلول للت�صادم يف الف�ضاء؟
�إن �إ���ص��ط��دام القمرين ال�صناعيني الرو�سي
والأمريكي يثري جم��دداً اجلدل حول �أمن الأجهزة
الف�ضائية وال �سيما
�أن ه������ذا احل������ادث
ح�صل على ارتفاع
تتكاثر عنده الأقمار
ال�صناعية وحيث هو
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«املكان الأ�سو أ� لرتك البقايا» على ح ّد قول داڤيد
رايت اخلبري يف �أ�سلحة الف�ضاء يف �إحتاد العلماء
امل�س�ؤولني.
ويذ ّكر رايت �أن الإ�صطدام وقع على الإرتفاع
نف�سه الذي ّمت فيه الإختبار ال�صيني امل�ضاد للأقمار
العام  2007وحيث تتط ّلب �آالف ال�شظايا ع�شرات
ال�سنني لتتفكك .ويك�شف ه��ذا احل��ادث اىل �أي
مت�س احلاجة اىل ّ
�سن قوانني حت ّد من تكاثر
درجة ّ
النفايات يف الف�ضاء .ويقول رايت« :هي قليالً
عقلية زمن الغرب الأمريكي البعيد .فع�صر ذاك
كان النا�س يقولون �إن ال حاجة اىل قوانني لأن ذاك
خال من الب�شر تقريباً،
الغرب ال�شا�سع واملهجور ٍ
لذا ميكن رمي النفايات هناك يف �أي مكان حيث
ال �أحد ينزعج .والأمر نف�سه يحدث يف الف�ضاء حيث
يظن النا�س �أنه ميكن رمي �أي �شيء من دون �أي
خطر.»...
من بني احللول املطروحة ما يقت�ضي يف البدء
تقلي�ص عدد الآالت املر�سلة مع زيادة مدى حياتها
النا�شطة وا�ستعمال الأقمار املتع ّددة الغر�ض.
ويجب �أن متتلك الأقمار يف نهاية حياتها �إحتياط
وقود مي ّكنها من النزول نحو الطبقات الكثيفة
من الغالف اجلوي لتحرتق هناك� ،أو من ال�صعود
اىل مدارات �أقل «اكتظاظاً» ،وهذا اخليار الأخري هو
الأف�ضل� .أما «مقربة» الأقمار ال�صناعية فيجب �أن
تقع على ارتفاع  300 - 200كلم فوق املدار
امل�ستقر.
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تناذر ك�سلر
تناذر ك�سلر هو �سيناريو و�ضعه العام  1991امل�ست�شار لدى
«نا�سا» (وكالة الف�ضاء الأمريكية) ،دونالد ك�سلر ،وح�سبه �أن حجم
الف�ضالت الف�ضائية يبلغ اىل عتبة بعدها تت�صادم تكراراً �أج�سام
على مدار مع �أخرى ما يزيد بطريقة �إ�س ّية ()Exponentielle
عدد الف�ضالت واحتمال الت�صادم .وما بعد ح ّد معني ،يجعل
مثل هذا ال�سيناريو �شبه م�ستحيل الإ�ستثمار الف�ضائي وحتى
�إ�ستعمال الأقمار ال�صناعية لعدة �أجيال.
تناذر ك�سلر هو مثال عن التفاعل امل�سل�سل .فال�سرعات
الن�سبية للأج�سام املدارية قد تتجاوز  10كلم/ثانية ما يجعل
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ك��ل �إ�صطدام،
عند ح��دود ه��ذه ال�سرعات،
بني ج�سمني كبريي احلجم (ب�ضعة �سنتيمرتات �أو
د�سيمرتات) يو ّلد غيمة من النفايات ذات امل�سارات املحتملة
 تبعرث طاقة الإ�صطدام احلركية  -والتي تكون ق��ادرة علىالت�س ّبب با�صطدامات �أخرى .وعقب �إ�صطدام �ضخم مع قمر �ضخم
مثل املحطة الف�ضائية الدولية ،ميكن لكمية ال�شظايا الناجمة
�أن جتعل املدارات املنخف�ضة غري �صاحلة للإ�ستثمار متاماً.

�إن تنظيف الف�ضاء املحيط
بالأر�ض يبدو م�شكوكاً فيه جداً
يف امل�ستقبل القريب .و ُيقترَ ح
ب�شكل خا�ص �إ�ستعمال الليزر
لهذه الغاية .غري �أن التبخري الكامل لأ�صغر �شظية يتط ّلب كثرياً من الطاقة.
وباملقابل ميكن لبع�ض املواد �أن تتف ّتت حتت ت�أثري الليزر فيزيد عدد البقايا
الهائمة.
و�أخرياً هذه الطريقة يف التنظيف خطرة كفاية لأن البث القوي للطاقة يه ّدد
لي�س بك�سر التوازن احلراري للغالف اجلوي وح�سب ،و�إمنا اي�ضاً بتعديل تركيبته
الكيميائية.
ً
وهكذا لي�ست هناك تدابري عملية ف ّعالة لتاليف تلويثا للجو على ارتفاع �أكرث
من  600كلم حيث ينعدم تقريباً الت�أثري املط ّهر للغالف اجلوي الذي يكبح
دوران الأقمار ال�صناعية.
و�أخرياً يخفي الرتاكم امل�ستمر للأج�سام ال�صناعية على املدارات حول الأر�ض
خطراً :حلظة بلوغ عتبة اخلطر� ،سوف ت��زداد كمية البقايا بطريقة � ِّإ�س َية
( )Exponentielب�سبب الإ�صطدامات التي تتكاثر �أكرث ف�أكرث ،الأمر الذي
�سي�ؤدي بني ليلة و�ضحاها اىل جعل الإ�ستثمار الف�ضائي م�ستحيالً.

ما فائدة هذه الأجهزة
التي تربك الف�ضاء؟
• �أقمار الإت�صاالت ونقل
املعطيات:
عال (حتى ارتفاع � 36ألف كلم).
املدارٍ :
العدد� :أكرث من .500
حواىل ثلثي الأقمار ال�صناعية النا�شطة م�ستعملة يف الإت�صاالت .مبا �أن
معظم �أقمار الإت�صاالت يدور على مدارات ي�صل ارتفاعها حتى � 36ألف كلم
فوق الأر�ض ،ي�صعب ا�ستهدافها �أكرث من تلك العاملة على مدار متو�سط.
والكثري من الأقمار ال�صناعية التجارية الدائرة على مدار مرتفع م�صنوع ليدوم
�أكرث ،وخ�سارتها قد تكون كارثة �إقت�صادية.
• �أقمار املراقبة والإت�صاالت الع�سكرية:
املدار :منخف�ض حتى املتو�سط (من  500اىل  13000كلم ارتفاعا)ً.
العدد :عدة مئات.
ً
تدور �أقمار الإ�ستطالع حول الأر�ض منذ �أكرث من ثالثني عاما ،وهي تفيد يف
خم�ص�صة للعمليات الع�سكرية وتدور على مدارات على
التقاط �صور �سلبية ّ
ارتفاع  500كلم .ويعرف القليل عن الطاقة الكاملة لهذه الأقمار ،وت�سهر
اجلي�ش  -العدد رقم 286
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احلكومات التي ت�ستعملها
على �أن ت�ص ّنف �أي معلومة
تتع ّلق بها .وخالل �سقوط بغداد ُن ِّفذ
 ٪83من الإت�صاالت بني القوات الأمريكية
بوا�سطة الأقمار ال�صناعية.
• بث برامج تلفزيونية:
املدار :مرتفع (� 35ألف كلم ارتفاعا)ً.
العدد :عدة �آالف.
�إن البث التلفزيوين بوا�سطة القمر ال�صناعي يحل م�شاكل املدى والإنحراف
من خالل بث الإ�شارات التلفزيونية عرب الف�ضاء .والأقمار التلفزيونية تدور
على مدار متزامن �أر�ضي (� ،)Géosynchroneأي �أنها مثبتة على �سرعة
دوران الأر�ض� .إن غالبيتها هي ( )Geostationnaireلذلك ،بحيث �أنك لو
كنت قريباً من خط الإ�ستواء ت�ستطيع مراقبتها من غري �صعوبة ،فهي ت�شبه
النيازك ال�صغرية .ويف الواليات املتحدة ت�ستعمل هذه الأقمار �أكرث ف�أكرث لبث
الإ�شارات الراديوية.
• مراقبة الأر�ض:
املدار :منخف�ض ( 700كلم ارتفاعا)ً.
العدد :جمهول.
قمر غوغل �إيرث ( ،)Google Earthكويك بريد ،)Quick Bird( ،هو قمر
جتاري عايل الإ�ستبانة �أطلق العام  ،2001وهو اليوم �أحد �أ�شهر �أقمار مراقبة
الأر�ض .ب�إمكانه تقدمي ال�صور الأكرث امتداداً ،ويتمتع ب�أكرب قدرة على التخزين
املدمج جلميع �أقمار املجال العام .ويلتقط �صوراً �سلبية بالألوان بدقة كافية
بحيث ميكن مثالً ر�ؤية تفا�صيل جدار ال�صني العظيم� .أما توب�سات (Top
 ،)Satفهو قمر �صناعي �صغروي �أطلق العام املا�ضي ويدور على ارتفاع 700
كلم ،ويتم الدوران حول الأر�ض خالل �ساعة و 38دقيقة.
• �إت�صاالت الطوارئ:
املدار :منخف�ض ( 800كلم ارتفاعا)ً.
العدد 17 :جمموعة كبرية.
هناك منوذجان كبريان من �أقمار �إت�صاالت الطوارئ« ،ثريا» و«ايريديوم»
( )Thurayaو( .)Iridiumكوكبة «ايريديوم» ت�ضم  66قمراً باتت  65بعد
64
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ا�صطدام � 10شباط .ومن املفرت�ض �أن ي�ضم النظام 77
قمراً ،ومن هنا �إ�سم «ايريديوم» ،وهو عن�صر كيميائي رقمه
الذري  .77وهذه ال�شبكة من الأقمار فريدة مبا �أنها تغطي جممل م�ساحة
الأر���ض حتى القطبني ،واملحيطات ومم��رات املالحة اجلوية .ولكن ،مبا �أن
النظام تديره الواليات املتحدةُ ،م ِنعت الإت�صاالت من واىل كوريا ال�شمالية
و�إي��ران وكوبا وليبيا وال�سودان .لذا يلج أ� امل ّت�صلون الأجانب املتنقلون اىل
املناطق البعيدة يف �أفريقيا وال�شرق الأو�سط اىل التعامل مع «ثريا» ،قمر
�إت�صاالت ( )Geostationnaireموجود فوق املحيط الهادئ.
• مراقبة املناخ:
املدار :منخف�ض ( 800كلم ارتفاعا)ً.
العدد :حواىل .40
ت�سمح الأدوات املحمولة على منت هذه الأقمار للباحثني مبتابعة تطور
املناخ ،والتغيرّ ات على م�ستوى البحار ،وكمية ثاين �أوك�سيد الكربون يف
اجلو .وكان الر�صد املداري للكربون ،الذي �أطلق العام � ،2000أول جهاز للنا�سا
ُ�ص ّمم لإجراء تدابري دقيقة على م�ستوى ثاين �أوك�سيد الكربون �إنطالقاً من
قمر �صناعي .وقدراته اليوم واعدة للغاية نظراً اىل ا�ستحالة �إ�ستبدال لواقطه
املدجمة.
• امل�ساعدة يف املالحة:
املدار :متو�سط ( 19300كلم ارتفاعا)ً.
العدد :من  35اىل .100
يعمل نظام حتديد املواقع العاملي ( )GPSعن طريق �شبكة من  27قمراً
مدارياً منها  24فاعلة و 3للتعزيز .يف الأ�صل ،ط ّور النظام و ُو ِ�ضع يف خدمة
عمليات اجلي�ش الأمريكي .ولكن ،بعدما �أثبتت قدرته يف جمال املالحةُ ،ع ّمم
النظام على العامل كله� .إن كل قمر �صناعي يعمل بالطاقة ال�شم�سية ،يدور
حول الأر�ض على ارتفاع حواىل  19000كلم وين ّفذ دورة كاملة خالل � 12ساعة.

و ُت ّ
نظم املدارات بحيث �أنه ،يف كل حلظة وحيثما كنت موجوداً ،ثمة �أربعة
�أقمار على الأقل تعمل لأجلك يف الف�ضاء .ولكن للنظام املالحي الأمريكي
بالأقمار مناف�سني :الرو�س ميتلكون اليوم  16قمراً يف نظامهم «غلونا�س»
( )Glonassالذي �سي�صل عدد �أقماره حتى نهاية العام  2009اىل  24قمراً،
والنظام الأورويل «غاليليو» ( )Galileoالذي ي�ضم  30جهازاً على ثالثة
مدارات خمتلفة ،ونظام «بيدو» ( )Beidouال�صيني الذي ي�ضم  35جهازاً.
• مراقبة الكوارث الطبيعية:
املدار :منخف�ض ( 800كلم ارتفاعاً).
العدد :جمهول.
بعد �ساعات من �ضرب �إع�صار كاترينا نيو �أورليانز يف �آب � 2005سمحت �صور
التقطتها �أقمار �صناعية حملت �إ�سم «DMC» (Disaster Monitoring
 )Constellationبتن�سيق عمليات الإغاثة.
وتت�ألف الكوكبة من خم�سة �أقمار بلواقط عن بعد �أطلقتها حكومات كل من
اجلزائر ونيجرييا وتركيا وبريطانيا وال�صني .وكذلك ق ّدمت �أقمار »«DMC
�صوراً ق ّيمة جداً عن نتائج ت�سونامي  2004يف �أندوني�سيا.
• الإ�ستك�شاف الف�ضائي:
عال (حواىل  1.6مليون كلم من الأر�ض).
املدارٍ :
العدد :جمهول.
منذ �إطالقه العام  ،1990بات هابل �إحدى الأدوات الأهم يف تاريخ علم
الفلك .وبعد � 19سنة يبقى م�ستقبله غري م�ؤكد .فلقد جتاوز معدل حياته
بع�شر �سنوات ،وتقنيته يف �آخر خدمتها .ويتوقع يف ال�سنوات املقبلة �أن
تطلق عدة مقرابات (تل�سكوبات) مثل املقراب الف�ضائي «جيم�س وب» الذي
�سوف يطلق العام  2013على مدار حواىل  1.6مليون كيلومرت.

هل ي�صبح املدار غري قابل للإ�ستعمال؟
على الرغم من التزايد ّ
املطرد للأج�سام ال�صغرية وال�ضخمة على املدار،
ف�إن حوادث قمرية �صناعية كالذي ح�صل يف � 10شباط  2009لن حتدث �إال
نادراً جداً وذلك بف�ضل املراقبة بعناية خا�صة ،لهذه الكعكة املدارية ال�ضخمة
 - DONUTامل�ستثمرة وا�سعاً ببع�ض من الأمان  -من قبل وكاالت الف�ضاء.
ومع ذلك يخ�شى العديد من العلماء ظهور تناذر ك�سلر (Syndrome de
) Kesslerعلى املدى البعيد ،وهو العتبة التي بعدها يحيل تزايد الف�ضالت
والإ�صطدامات املدار املنخف�ض غري قابل للإ�ستعمال ولل�سكن عالوة على ذلك،
وعاجالً �أم �آجالً� ،سوف يعاد النظر با�ستعماالت املالحة القمرية وقوانينها من
�أجل احل ّد من �إختناق حمتمل للف�ضاء.
املراجع:
- http://fr.wikipedia.org/wiki/
syndrome_de_kessler
- www.armées.com/Russie-Etats-Unies-collision-en.html
- www.Liberation.fr
- The Independant.
- Financial Times.
- RIA NOVOSTI.
- The New York Times

 -مو�سوعة املعارف الكربى.
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مر حيث كان

بـــرحليون

الإبن احللو ِّ
لل�شعر والعنفوان والكرم

يف دارة رئي�س البلدية
� ّ
إ�ستهل رئي�س البلدية احلديث عن رقعة امتداد
برحليون التي ت�ض ّم قريتني :برحليون و�شريا .من
هنا �إمكانات البلدية ال تفي مبتطلبات الإمناء
املتوازن لأنها �ضئيلة ،على �أمل �أن «ن�صل يوماً ما
اىل ال مركزية �إدارية من �ش�أنها �أن جتعل البلدات
اجلبلية يف منو م�ستم ّر».
�أما تاريخ ت�أ�سي�س بلدية برحليون فيعود اىل

العام � ،1964إال �أن ظروفاً �أ ّدت اىل ح ّلها لتعود
العام  1998مع �أول جمل�س بلدي برئا�سة ب�شري
ط��راد ال��ذي ا�ستم ّر لغاية العام  ،2004عندما
انتخب املجل�س البلدي احل��ايل برئا�سة مر�سال
قزحيا ال�سندرو�سي والذي ي�ض ّم ت�سعة �أع�ضاء.
وعن اخلدمات التي ت�ؤمنها البلدية للبلدة قال:
«منذ انتخابنا بد�أنا نتط ّلع اىل الأمور الإمنائية
التي حتتاج اليها البلدة مثل �شق طرقات جديدة

وت��أه��ي��ل ال��ق��دمي��ة وتزفيتها
(وت���ق��� ّدر ال��ط��رق��ات احلالية
ً
املطلوب تزفيتها بـ 30كلم تقريبا)� ،إن�شاء حيطان
دعم ،بناء مدخل على �شكل قناطر مع الفتة تدل
اىل البلدة� ،إ�ستحداث غرف �إنتظار لطالب اجلامعات
يف حمطات البا�صات .كما اهتمت البلدية بالبنى
التحتية :م ّد �شبكات ال�صرف ال�صحي ،ومياه ال�شفة
والري ،وهي ب�صدد درا�سة م�شروع مب�ساهمة من
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دولة الكويت على �شكل هبة بقيمة مليون ون�صف
مليون دوالر لت�أمني املياه لقرى برحليون وعبدين
وبالّ ،وذلك مب�سعى من نواب املنطقة احلاليني،
وقد وافق عليها جمل�س الوزراء.
�أما على �صعيد الن�شاطات الإجتماعية فتق ّدم
البلدية جائزة �سنوية لأبناء البلدة الناجحني يف
�شهادة البكالوريا  -الق�سم الثاين  -وهي «جائزة

�إذ تغ ّنى بالنواحي الطبيعية لبلدته برحليون
ال��ت��ي تتح ّلى بجمال طبيعي خ�ل� ّاب ومتن ّوع
بني ربى مرتفعة و�أودي��ة �سحيقة ومنب�سطات
ف�سيحة وغابات كثيفة وينابيع رق��راق��ة ...يف
هذا اجلو الطبيعي ترعرع ،ونظم �أجمل الق�صائد
ما جعله يتع ّلق �أكرث بهذه الأر�ض� ،أر�ض الأجداد
وما تركوه من قيم نعتز بها وت��راث نفتخر به.

رئي�س البلدية اال�ستاذ مر�سال قزحيا ال�سندرو�سي

مبنى البلدية

اخلور �أ�سقف يوحنا طراد» الذي له الف�ضل الكبري
بتط ّور البلدة عندما بنى املدر�سة الر�سمية،
وامل��داف��ن ،وكني�سة م��ار �أنطونيو�س البدواين،
ومدر�سة على �إ�سمه تديرها راه��ب��ات املحبة
مع �صالة للمنا�سبات العامة .وقد جمع الأموال
الالزمة لهذه امل�شاريع من �أبناء البلدة املغرتبني
واملقيمني .يجدر بالإ�شارة �أن اخلور �أ�سقف يوحنا
طراد تويف العام  ،2002و�إحيا ًء لذكراه وتقديراً
لعطاءاته ،قامت البلدية بتجميل ال�ساحة العامة
و�ساحة الكني�سة و�أطلقت عليها �إ�سمه.
ويف اخلتام ،مت ّنى رئي�س البلدية على الدولة �أن
تهت ّم باملدن  -التي نريدها مزدهرة  -ولكن لي�س
على ح�ساب باقي البلدات اجلبلية .و�أهدى «جملة
اجلي�ش» هذه الأبيات ال�شعرية:
�شرقط يا �سيف احلق حملوك الأ�سود
و�شبكوا الأيادي البي�ض تا يحموا العرين
وحلفوا اليمني يرجعوا كرامة حدود
ويحموا الأمانة من الغزاة الطامعني
مئة �شاعر و�شاعر
اللقاء مع ال�شاعر جوزف ال�سندرو�سي (مدير
الثانوية الثقافية يف عني الرمانة) كان �شاعرياً،
68
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مدخل برحليون

«�أجدادنا هم َم ْن ط ّوعوا هذه الأر�ض
ف�أطاعتهم ،ونحتوا �صخورها وجعلوها
ريا�ضاً غ ّناء �أم ّدهم �إنتاجها بكل ما
يحتاجون اليه لت�أمني حياة كرمية».
وع���ن احل���ي���اة الإج��ت��م��اع��ي��ة يف
ال��ب��ل��دة ق���ال« :م���ا زال���ت البلدة
حتتفظ بعادات الأجداد وتقاليدهم،
ف�أبنا�ؤها يت�شاركون الأفراح والأحزان
ويتعاونون يف الأع��م��ال الزراعية
والعمرانية وغريها».
�أما عن الناحية الفكرية والأدبية
وال�شعرية لبلدة برحليون فح ّدث وال
حرج« :دعيت بلدتي «قرية املئة �شاعر و�شاعر»
لأنها حتوي في�ضاً من ال�شعراء .كما �أن فيها رجاالً
مثقفني و�أطباء �إخت�صا�صيني يف املجاالت العلمية
�شتى ،وطالباً يق�صدون املدار�س الراقية الكت�ساب
العلم واملعرفة ما ي�ؤهلهم لتب ّوء مراكز مهمة� .إال
�أن حميط القرية ال�ض ّيق دفعهم للعمل خارجها
لتحقيق طموحاتهم ،من دون �أن يح ّد من تع ّلقهم
بقريتهم التي يزورونها �أ�سبوعياً وال يف ّوتون
منا�سبة فرح �أو ترح �إال ويح�ضرونها».
وق��د درج��ت البلدة على �إق��ام��ة املهرجانات

اال�ستاذ جوزف ال�سندرو�سي

ال�شعرية ،حيث يتبارى ال�شعراء على النمط الذي
ك��ان معتمداً يف �سوق عكاظ والزجل اللبناين
والق�صيد والقرادي واملو�شح وامليجانا والعتابا...
وكل �أنواع ال�شعر اللبناين والف�صيح .فكل َم ْن يف
البلدة �إما يتقن نظم ال�شعر �أو يتذ ّوقه».

و�أنهى حديثه ب�أبيات �شعرية من ق�صيدة يف �إخت�صا�صي برجمة وحما�سبة  -معلوماتية �إدارية)
الذي طالب ب�إن�شاء مالعب ريا�ضية و�أندية ثقافية
اجلي�ش:
َ
َ
نجُ
جتمع �أبناء البلدة ملمار�سة هواياتهم املتن ّوعة،
أمـل نـرتاد عتـه
مل يبق مـن � ٍ
ُ
ّ
بجيــ�ش بــه الأوطــان تفــتخــ ُر كما طالب با�ستحداث حدائق عامة للتنزه ،و�شكر
�إال ٍ
جمتمع
البلدية على مركز الإن�ترن��ت يف و�سط البلدة
جي�ش تر ّفع عن ِ
ٍ
عاهات ٍ
ُ
ّ
أخـــالق ينت�صــــ ُر ( )Networkالذي يرت ّدد اليه ال�شباب من الأعمار
للحــق يعمــل لل ِ
كافة.
منت�صب
أبي كجذع الأرز
ٍ
ٍ
جي�ش � ٍّ
ّ
يلوي مع الريح لكن لي�س ينك�س ُر
ٌ
�أ�صل ت�سميتها
�ضـبـاط غطارفــ ٌة
يقـو ُد جنــ َد ُه
ُ
كال ْأ�س ِد ثورت ُه ْم يف الغاب �إن ز�أروا �أجمعت املراجع كلها على �أن كلمة برحليون
�سريانية الأ�صل ،فهي تت�ألف من «بر» مبعنى
�أج�سـادهـم ِد َ�شـ ٌم �أقوالهـم ِح َم ٌم
�أحــدا ُقهُــ ْم ُجهُــ ٌم � ُ
أحلاظـهُــ ْم �شــَ َر ُر الإب��ن ،و«حليو» مبعنى احللو �أو اجلميل ،فيكون
معناها الإبن احللو اجلميل.
وج��اء يف كتاب «برحليون بوابة ج ّبة ب�شري»
تطلعات ال�شباب
تطلعات ال�شباب «الربحليوين» حت� ّدث عنها لإبن برحليون الأ�ستاذ جميد حنا طراد �أنه «لعل
من�صور ال�سندرو�سي (�إب��ن رئي�س البلدية « -حليو» مقلوبة عن «حيلو» ،وا َحل ْيل �أو ا َحل ْول تعني
على مدّ عينك
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القدرة والقوة �إذ يقال «ال حيل �أو ال حول وال قوة �إال
باهلل العلي العظيم» ،ذلك �أن العديد من رجالها
ا�شتهروا بقوتهم البدنية وباتوا م�ضرب مثل يف
القرى املجاورة».
�أما حملة �شريا  -وهي قرية م�ستقلة من قرى
ب�شري ح�سب امل�صادر التاريخية  -فهي جزء من
برحليون ،ومعنى �إ�سمها يف ال�سريانية «احلرير»،
الأمر الذي تثبته زراعة التوت يف تلك الناحية
بحيث �ش ّكلت العمود الفقري القت�صاد �سكان تلك
املنطقة حتى بدايات القرن الع�شرين.

من رجاالت برحليون
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موقعها
تقع برحليون اىل
اجل��ه��ة ال��غ��رب��ي��ة من
ق�ضاء ب�شري  -حمافظة
ال�شمال  -ال��ذي عرف
عرب التاريخ با�سم جبة
ب�شري .وحتتل منحدراً
ف�سيحاً يتجه �صعداً من
الغرب باجتاه ال�شرق
بخط م�ستقيم يتد ّرج
ُ�ص ُعداً من �أ�سفل حملة
�شريا �أي من ارتفاع
 625مرتاً عن �سطح البحر حتى مقر �سيدة ديرونا
على علو  1325م�تراً ،ثم ينحدر قليالً ليتابع
ارتفاعه حتى قمة «تلة القموعة» املرتفعة 1375
مرتاً عن �سطح البحر.
يح ّدها من ال�شرق بيت منذر وحدث اجلبة ،ومن
الغرب قرى بنهران ومرتيت ور�شدبني التابعة
لق�ضاء الكورة ،ومن ال�شمال الغربي مغر الأحول،
ومن اجلنوب خراج قرية حردين التابعة لق�ضاء
البرتون.
تبعد برحليون  25كيلومرتاً عن ب�شري ،مركز
الق�ضاء ،و 30كيلومرتاً عن مدينة طرابل�س،
عا�صمة ال�شمال ،و 100كيلومرت عن العا�صمة
بريوت.
تتبع �إداري �اً لق�ضاء ب�شري ،وق�ضائياً ملحكمة
�أميون يف ق�ضاء الكورة .فيها جمل�س بلدي �أن�شئ
العام .1964

الزميلة جان دارك حتاور ابن رئي�س البلدية من�صور ال�سندرو�سي
عن تطلعات ال�شباب الربحليوين

خراج قرية برحليون املثلث املت�ساوي الأ�ضالع
�شكالً ،قاعدته نحو الغرب ور�أ���س��ه نحو ال�شرق،
ّ
يغطي م�ساحة تزيد على  8كيلومرتات مر ّبعة.
�أما امل�ساحة العامرة فدائرية
ال�شكل ح��ول بقعة م�ستوية
ي��ب��ل��غ ارت��ف��اع��ه��ا و�سطياً
ح���واىل 1000م ع��ن �سطح
البحر و�سطها كني�سة القرية
ومدر�ستها الر�سمية .ويراوح
ارتفاع هذه املنطقة بني
 950مرتاً يف �أ�سفل القرية
و 1225م�ت�راً يف �أعالها
�شرقاً ،وهي ت�شرف ب�أكملها
على �ساحل البحر و�أق�ضية
ال��ك��ورة وال��ب�ترون وزغرتا
وعكار.

• القا�ضي �سليم اخلوري
�سمعان �أب��ي ن��ادر .كان وراء �إن�شاء �أول جمل�س بلدي
فيها العام  .1964من �أب��رز �أعماله �إ�صدار جمموعة
الت�شريع اللبناين.
• دارل ملحم طراد ،نائب ووزير يف حزب العمال
الأو�سرتايل.
• رميون ملحم طراد ،عامل يف الكيمياء والأدوية.
• اخلور �أ�سقف يوحنا جريج طراد ،منحه البابا
يوحنا بول�س الثاين رتبة ع�ضو �شرف يف احلر�س
البابوي.

ليخربنا ع��ن تاريخ
رئي�س ق�سم املطبوعات العميد انطوان جنيم
قرية رائعة .وكان �أول
مع اال�ستاذ جميد طراد
�س�ؤال ملح ّدثنا.
• خذنا� ،أ�ستاذ
جم��������ي��������د ،يف
رح��ل��ة يف ت��اري��خ
برحليون.
 ي���رق���ى ت��اري��خاحل�ضور ال�سكاين يف
ال��ق��ري��ة اىل ع�صور
ق��دمي��ة ج���داً ودليلنا
ن���واوي�������س وخ���رائ���ب
منت�شرة بوفرة يف نواحي القرية كافة ،بالإ�ضافة
برحليون يف التاريخ
َم��ن لنا ،للوقوف على ح�ضور برحليون يف اىل �أط�لال معا�صر ،و�آب��ار خمروطية حمفورة يف
التاريخ غري �إبن برحليون ،حامل �إ�سمه بكل جدارة ،ال�صخر ال�صلد .كما تدل �أ�سماء بع�ض املواقع يف
الأ�ستاذ جميد طراد �صاحب كتاب «برحليون ،ب ّوابة القرية مثل :عني �سعيد وعني عي�سى ،وعني بو
ج� ّب��ة ب�شري» ال�����ص��ادر حديثاً ،في�صل والبطحانية والزعبية والداغرية وغريها
كثري ،على ارتباطها ب�أ�شخا�ص وعائالت
تالل خم�ضو�ضرة

اختفى �أثرها وذك��ره��ا ،وتخ ّلدت ب�أطالل منازل
ا�ستمرت بادية للعيان حتى وقت قريب كما مع
�آل الزغبي الذين كانوا يقطنون يف و�سط القرية
ثم رحلوا اىل بلدة دار بع�شتار الكورانية.
�أما الوجود ال�سكاين القريب العهد فيعود اىل
بداية القرن ال�ساد�س ع�شر ،وقد ورد يف �أقدم
�إح�صاء �سكاين لقرية ناحية ب�شري جرى العام 1519
�أن عدد املتز ّوجني يف برحليون بلغ � 7أ�شخا�ص،
ومبع ّدل � 6أ�شخا�ص للعائلة الواحدة ح�سب تقدير
تلك الأيام ،فيكون عدد �سكان برحليون ع�صرذاك
بحدود  42ن�سمة .وارتفع ع��دد املتزوجني يف
�إح�صاء العام  1571اىل ثالثني �شخ�صاً ليكون عدد
ال�سكان  180ن�سمة .ولكن مع �ضريبة «الق�شلق»
التي فر�ضتها الدولة العثمانية العام  1572خلت
برحليون من �ساكنيها كما قرى �أخرى كثرية.
العام  ،1759ثار �أبناء اجل ّبة على حكم �آل حمادة
ف�أطاحوه وط��ردوا �أتباعه وتو ّلوا ب�أنف�سهم حكم
البالد .وراح احل�ضور ال�سكاين يف برحليون ينمو
وينت�شر يف ظل حكم م�شايخ القرى.
ويف الإح�صاء ال�سكاين لعام  1862بلغ عدد
�سكان برحليون  92ن�سمة .ويف �إح�صاء
الحق جرى العام  1900كان عددهم 323
ن�سمة ي�ضاف اليهم  40ن�سمة يف حملة
�شريا التابعة للقرية .ومعنى هذا �أن
التزايد ال�سكاين خالل حواىل � 40سنة كان
 271ن�سمة ،وهي ن�سبة تزايد ي�ستحيل
�أن تقع بالتوالد من العدد الأول � -أي 92
 -وال �شك يف �أن هناك وافدين ا�ستقروا
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يف القرية وانتموا اليها� .أم��ا يف �إح�صاء العام
 1903فقد بلغ العدد  350ن�سمة ،ي�ضاف اليها
 60ن�سمة يف �شريا.
العام  ،1970ووفق �إح�صاء �أجراه نادي الت�ضامن
الربحليوين ناهز عدد الربحليونيني الألف ن�سمة.
والعام � 2005أظهرت القوائم الإنتخابية �أن عدد
الناخبني والناخبات يتجاوز  ،1150الأمر الذي يفيد
ب�أن عدد �سكان القرية قد جتاوز الألفي ن�سمة.
من ناحية ثانية هناك برحليون �أخ��رى و�أكرب
مو ّزعة يف دول الإنت�شار اللبناين .ففي �أو�سرتاليا
�أكرث من �ألف ن�سمة ،ويف كل من الواليات املتحدة
الأمريكية واملك�سيك ما يزيد على  300ن�سمة،
ويف الأرجنتني ح��واىل  150ن�سمة ،ويف كندا
حواىل املئة.
املعامل الأثرية يف برحليون
• هل ثمة مواقع �أثرية يف برحليون،
أ��ستاذ جميد؟
 بكل ت�أكيد ،تكرث يف برحليون املعامل التيتثري اهتمام هواة التنقيب عن

الآثار ،ويتناقل الربحليونيون ،قدمياً وحديثاً� ،أخبار
الذين عرثوا على كنوز ذهبية �أو متاثيل معدنية
ذات قيمة.
يف �أعلى تلة القموعة ،وارتفاعها 1375
مرتاً عن �سطح البحر موقع يحتوي على حجارة
مق�صبة ِق َطعاً م�ستطيلة بع�ضها ما
�ضخمة ّ
زال قائماً ،والآخ��ر �سقط وت��و ّزع يف املكان
حمافظاً على روعته� .أما �أ�سلوب البناء يف
املوقع فروماين الطراز ي�شبه اىل حد بعيد
حجارة بعلبك املتو�سطة احلجم .وقد يكون
البناء �إحدى القالع �أو �أبراج املراقبة نظراً
اىل موقعه الإ�سرتاتيجي املهم الذي
ط
بيعة برح
يتح ّكم ب�أحد املنافذ القليلة امل�ؤدية اىل
ليون ال�شتوية
بالد ال�شام عرب جبال لبنان ال�شمايل.
واىل جانب املوقع �آبار خمروطية ال�شكل
حمفورة يف �صخور ّ
م�سطحة �صلبة وي��راوح قطر
من بي
فوهاتها بني املرت ون�صف املرت تقريباً ،ثم تت�سع
وتات برحليون
تدريجاً نحو الأ�سفل حتى يبلغ قطر قاعدتها
خم�سة �أمتار على عمق �ستة �أمتار تقريباً .وكانت
هذه الآبار ت�ستعمل جلمع مياه الأمطار.
املوقع الثاين هو موقع بعف�شا� ،أو منطقة
اخل���راي���ب ،وي��ق��ع اىل
م
ن مقالع احلجر

ت�صويب
�سقط �سهواً يف حتقيق «�سياحة يف الوطن» عن بلدة ر�شميا ذكر
عائالت :الكفراوي� ،شاهني ،ومن�صور يف خانة العائالت.
ما اقت�ضى الت�صويب والإعتذار.
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بر عائالت
�أبي نادر ،ا حليون

خل
خليفة ،داغر ،وري حن
ا
ا
ل
ق
�
س
�سندرو� ديب ديب ،ي�س،
الع سي ،طراد ،عك �سرور،
لم ،كرم ،م اري،
نادر ،يز �سلّم،
بك.

اجلهة ال�شرقية ال�شمالية
من القرية على تلة
ترتفع  1050مرتاً
ع���ن ���س��ط��ح ال��ب��ح��ر.
وه���ي ت�����ض��م العديد
م��ن الآب���ار املخروطية،
واىل جانبها �آث��ار �أبنية
عديدة متقاربة الأحجام
جم���اورة بع�ضها لبع�ض
وم��ا ي��زال بع�ض جدرانها
قائماً .وعلى م�سافة كيلومرت
تقريباً اىل اجلهة ال�سفلى
�آبار خمروطية ما زال �أ�صحاب
الأم��ل�اك ي�ستخدمونها حتى
اليوم لتخزين املياه ملوا�شيهم.
و�أخ���ي��راً تنت�شر يف �أم��اك��ن
متعددة من القرية غرف جنائزية
وه��ي قبور م�ستطيلة منحوتة
بدقة يف ال�صخر ويعود معظمها
للع�صور البيزنطية ،ويحتوي بع�ض
ه��ذه ال��غ��رف على هياكل عظمية
مفككة.
• مباذا يعمل �أبناء برحليون
توفرياً للعي�ش الكرمي؟
 م��ن �أب��ن��اء قريتي َم��ن يعمل يفقطاع البناء بفروعه �شتى ،ومنهم َمن
ميلكون معامل لن�شر ال�صخور �أو مزارع
ل�ترب��ي��ة ال���دواج���ن،

وهناك فئة ال ب�أ�س بها تعمل يف جمال املهن
احل� ّرة كالطب والهند�سة واملحاماة .وهناك فئة
من �صغار التجار يك�سبون رزقهم عن طريق تبادل
ال�سلع ال�صناعية واملحا�صيل الزراعية بني خمتلف
املناطق اللبنانية.
وكـذلك ي�ضـم ال�سلـك الع�سكري عدداً ال بـ�أ�س بـه
من �أبنـاء القرية .ومـن ناحية ثانية ،ت�شكـّل �أمـوال
املغرتبني م�صـدراً رئيـ�ساً من م�صادر دخل �أبناء
القرية نظراً اىل ارتفاع ن�سبة املهاجرين فيها.
�سياحة يف برحليون
انطلقنا ورئي�س البلدية والأ�ستاذ جميد طراد
نتع ّرف على معامل برحليون .ولكن ال�سماء ما
انفكت جتود بغيثها همالً ،والربد يقر�ص ،وال�شم�س
ُم ْف َت َق َد ٌة خلف غيوم داكنة حتاول من دون جدوى
التف ّلت من �أ�سرها فتحت�ضن الطبيعة بخريها كما
املطر ،وم�ص ِّو َرنا فتزهو ُ�ص َو َره.
اىل دير �سيدة ديرونا الوجهة �صعوداً .وهنا نحن
نقف على تلة خالّبة من تالل برحليون تعلو 1325
مرتاً عن �سطح البحـر .وت�شـرف على مـا يحيـط
بها من اجلهات الأربع بحيث ي�ستطيـع املـرء يف
حـال �إنق�شاع الر�ؤيـة «�أن يــ�شاهد بالعـني املجـ ّردة
�ساحل البحر املتـو�سط املمتد من الالذقية يف
�سوريا �شمـاالً حتى �ساحل مدينة جبيل جنوباً،
�إ�ضافـة اىل معظـم قـرى �أق�ضـيـة عكـار وال�ضنيـة
وزغرتـا والكـورة والبتـرون ،و�إذا حــ ّول ب�صـره نحـو
ال�شــرق طالعتـه قمـم جـــبـل املكمـل ومـراكـــز
التــزلج يف الأرز واللقـلوق» ،كمـا �أخبـرنا الأ�ستاذ
طراد.
�أم���ا الدير
امل

در�سة الر�سمية

يف

ربوع برحليون
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�سنديا

نة معمّ رة يف �ساحة
دير ديرونا

مدخل دير ديرونا
كني�سة مار نهرا

�سيدة �شري

الذي جل�أنا اىل جدرانه ال�شرقية هرباً من ريح
غربية ب��اردة فا�سمه دي��رون��ا م�شتق من ديرو
بال�سريانية �أي الدير بالعربية ،وديرونا تعني
الدير ال�صغري ،ولعله كان قدمياً مركزاً �أقامه بع�ض
الرهبان لل�صالة .ال يعرف تاريخ بنائه بالتحديد،
ورمبا يعود اىل القرن الثالث ع�شر �أو ما قبله �إذ
يذكر الأب بطر�س �ضو يف كتابه «تاريخ املوارنة»
�أن البطريرك املاروين لوقا البنهراين الذي عا�ش
حواىل العام  1283هو �أول بطريرك جعل مقره
يف جبة ب�شري يف بلدته بنهران �شتا ًء ويف �سيدة
ديرونا فوق قمة ت�شرف على بالد برحليون �صيفاً.
الدير عبارة عن بناء م�ستطيل ال�شكل طوله 7
�أمتار وعر�ضه خم�سة �أمتار تقريباً معقود ال�سطح،
وتدل جدرانه على �أنه خ�ضع لعمليات ترميم يف
حقبات متالحقة من الزمن .ولعل �أو�سع عملية
ترميم وبناء خ�ضع لها جرت يف الن�صف الثاين
من القرن التا�سع ع�شر على يد اخلوري الربحليوين
74
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يوحنا يو�سف جريج طراد حيث
ّمت ت�شييد بناء مدر�سي جديد
من طبقتني ،وقد حفرت حتت
رواقه بئر ماء كبرية منقو�شة
يف ال�صخر على مقربة من
ال��دي��ر ال���ق���دمي .وت��ك�� ّررت
عمليات ال�ترم��ي��م �إث���ر كل
ت�ص ّدع �أو �إنهيار كان ي�صيب
ال���دي���ر ن��ت��ي��ج��ة ال��ع��وام��ل
الطبيعية �أو الب�شرية كما
يف احل��رب الأخ�ي�رة العام
.1977
ودي��رون��ا ال��ي��وم مركز
����س���ي���اح���ي ط��ب��ي��ع��ي
بالإ�ضافة اىل طابعها
الديني ي�ؤمها ال�سياح

كني�
سة مار قوزما ودميانو

�س

ويف طريقنا اىل دي���ر ال��ق��دي�����س�ين قوزما
ودميانو�س� ،أخربنا حم ّدثنا الأ�ستاذ جميد عن دير
مار �أ�سطفان الواقع اىل اجلهة ال�شرقية اجلنوبية
من القرية يف مكان ح�صني ال ميكن بلوغه �إال
ب�صعوبة بالغة وحذر �شديد ،وهو عبارة عن بناء
معقود مال�صق جل��دار �صخري يك ّون �أح��د جوانبه
الأربعة .وله مدخل واحد م�شرف على ٍواد �سحيق،
الن�ساك ويتناقل امل�س ّنون
وكان مركزاً للرهبان ّ
الربحليونيون �أن الأمطار الغزيرة جرفت �صخرة
كبرية احلجم ورمتها على �سطحه املعقود ف�أزاحت
بع�ض حجارة العقد وا�ستقرت مكانها ،وما تزال
اىل اليوم ،ويعترب الرواة هذه احلادثة من معجزات
القدي�س ا�سطفان.
جانب
�أمام دير القدي�سني قوزما ودميان وقفنا �أمام
من �ساحة دير ديرونا
رهبة التاريخ .ويخربنا الأ�ستاذ جميد �أن «دير
قوزما العتيق» يقع اىل اجلهة الغربية من القرية
د
يف �أ�سفل منطقة �شريا ،ال يعرف
ير ومدر�سة وكني�سة
مار انطونيو�س الباد
وا
ين
تاريخ بنائه بال�ضبط و�إن كان
م��ؤك��داً �أن��ه يعود اىل القرن
اخلام�س ع�شر �أو قبله ح�سب
البطريرك الدويهي يف كتابه
«تاريخ الأزمنة» .و�آث��ار الدير
م��ا زال��ت ماثلة للعيان حتى
اليوم فهناك �أج��زاء من اجلدران
ما تنفك قائمة وقد نبتت حولها
�أ�شجار ال�سنديان املع ّمرة.
�أما الذي تقف �أمامه فهو «دير
مار قوزما اجلديد» الذي �ش ّيد يف
ف�ترة الحقة على م�سافة 500م
تقريباً من الدير العتيق وهو بناء
ويغ�ص ب�أبناء القرية
من املناطق كافةّ ،
م�ستطيل م��ن عقد م��ف��رد �سقط
والقرى املجاورة يف عيد �إنتقال ال�سيدة العذراء ن��واط�ير ال��دي��ر ،لت�ستم ّر يف
يف � 15آب من كل �سنة حيث ،بعد م�شاركتهم وظيفتها حار�سة خالدة لرتاث ي�ستمر حياً به ّمة ن�صفه وما يزال ن�صفه الباقي قائماً .ويف منت�صف
القرن الع�شرين وعلى ُبعد ع�شرة �أمتار من بقايا
بالقدا�س الإلهي ،مي�ضون نهارهم يف �أرجاء الدير الربحليونيني.
الف�سيحة حيث يتناولون طعامهم ويعقدون حلقات يف دي��ر م��ار نوهرا ،حمطتنا الثانية ،طالعنا هذا الدير �ش ّيد �أبناء �شريا كني�سة جديدة على �إ�سم
الدبكة والرق�ص يف ظل �سنديانة دهرية �ضاربة بناء حجري معقود ال�سقف ،م�ؤلف من ق�سمني القدي�سني قوزما ودميانو�س.
حتد ال مثيل له .متال�صقني مب�ساحة �أربعني مرتاً مربعاً يف�صل
جذورها يف ال�صخور ال�صلبة يف ٍ
حجر برحليون :ثروة القرية البكر
وبعد جولة يف �أرجاء الدير عبقت خاللها �أنوفنا بينهما جدار يتو�سطه باب معقود� .أعيد ترميمه
برائحة الرتاب ،وبني الدير وعيوننا م�سافة ا�ستغلها حديثاً مع الإحتفاظ بحجارة جدرانه القدمية التي واقرتبنا من �شواهق �سرقت �أن��ظ��ارن��ا� ،إنها
ما زالت قائمة كبرية احلجم رومانية الطراز .ومن ثروة برحليون البكر والواعدة يف حال ا�ستثمارها
خيالنا طويالً ليعيدنا عميقاً يف التاريخ...
ولكن املطر املطر رفيقنا ال��دائ��م يخطفنا املحتمل �أن يكون قد بني تخليداً للقدي�س لو�سيان م�ستقبالً .ف�ثروة هذه البلدة تتم ّثل يف جودة
اىل ال�سيارات وك�أنه يطردنا لتخلو له ال�ساحة ال��ذي ق� ِ�دم اىل جبة ب�شري مع بداية التب�شري ال�صخور املنت�شرة بكرثة يف معظم �أرجائها
وال �سيما يف حملة �شريا ،ما جعل املهند�سني
ف�يروي ال�سنديانات العتيقة ،والأ�شجار الأخرى امل�سيحي وا�ست�شهد فيها.
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والف �صحتني

كني

�سة �صغرية من

احلجر املق�صوب

والفنيني ي��ؤث��رون��ه��ا على�أنواع
رئي�س البلدية
ال�صخور امل�ستوردة كافة.
نح�سه.
ويروي الأ�ستاذ جميد نادرة عن �أحد هذه املقالع :ب�����س��ؤال عما ن���راه ،ال ب��ل م��ا ّ
«�إن �أح��د ال��ع��ق��ارات امل�س ّمى «ب�لاط��ة ا�سحق» فكان جوابه �سريعاً وخمت�صراً و�ساخراً�« :إنه الإمناء املتوازن».
وتوقفنا �أمام منزل كاهن �شريا حيث ا�ستقبلتنا
وم�ساحته تزيد على ثمانني �ألف مرت مربع من
«اخلورية» بكل ترحاب وق ّدمت لنا القهوة قبل �أن
الأر�ض ال�صخرية القليلة الإنحدار� ،إ�شرتاه �صاحبه
نو ّدعها عائدين �أدراجنا اىل بيت رئي�س البلدية
برغيف من اخلبز زمن احلرب العاملية الثانية ،ثم
�ضيعتي
حيث كانت تنتظرنا مائدة عامرة اىل جانب
تناوب على ملكيته �أكرث من �شخ�ص حاول كل
ّملا عرف امل�ؤهل الأول
منهم التخ ّل�ص منه ب�أبخ�س الأثمان كونه غري
موقد النار.
و ّدع��ن��ا رئي�س البلدية �شاكرين ح�سن
املتقاعد ال�شاعر جنيب كرم �أننا
قابل للإ�ست�صالح والزراعة .واليوم يتناف�س
امللقى وكرم ال�ضيافة ،وعدنا على �أجنحة
يف قريته� ،سارع اىل ملقانا ،هو َمن
كُثرُ على امتالكه بعدما حت ّول ثروة عظيمة.
املطر اىل قواعدنا �ساملني.
كان ُيغني جملة «اجلندي اللبناين» ،وبرنامج
وختاماً لل�سياحة الباردة الغارقة يف عمق
اجلندي ،زمن خدمته يف اجلي�ش ،ونفحنا
التاريخ كما يف املطر ،زي��ارة اىل حملة
ت�صوير:
بق�صيدة له ،تنقل �أبهى �صورة عن برحليون،
�شريا مل تكن ِم�سكاً �إال يف �آخرها .فالطريق
العريف بالل العرب
ال �سيما عن ع�شق �أهل القرية لل�شعر
اليها ترابية ُحفرها �أفعوانية حت ّولت بركاً،
كتابة وتذ ّوقاً.
وتك ّومت ُوحولها ت�لاالً ،ف�أين املف ّر؟ وبادرنا
�ضيعة عريقة مك ّب�شي بكومة �صخور
حم�صني وملعب ن�سور
قلعة �صمود ّ
وت�لاّت عا�صفحاتها املجد انكتب
�صيفها ال��ع��رزال وك���روم العنب
ْمناخ �ص ّحي ،زهور منها العطر فاح
ر ّن��ة معاولها مع طلوع ال�صباح
ووادي تف ّيى ال�سحر فيها واجلمال
منبت الأب��ط��ال ،م�صنع للرجال
ْمناظر ،طبيعة ،ربوعها �أغلى ربوع
وال�شم�س �شو ما �ش ّدت ِوع ْل ِيت طلوع
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بت�شوف فيها �ساعة البتزورها
وجن��وم ت�سحب نورها من نورها
�شو ب ّو�ستها ال�شم�س قبل غروبها
و�ش ّلة �صبايا تكزدر ْعلى دروبها
�إي����د وح����دي ك��ب�يره��ا وزغ�يره��ا
بتندمج م��ع نغمة ْع�صافريها
غ � ّن��ال��ه��ا وامل���ج���د ع� ّي��د عيدها
بريجف الدهر �إن ّ
حط �إيدو ب�إيدها
���ش��اخم��ه ،امل�� ّري��خ م��ا بيطالها
ّ
بت�ضل �أوط��ى من �سفوح جبالها

والليل م�تر ّب� ْ�ع عا بيدر م�شحره
التاريخ م�ش فايق عا �أ ّول مع�صره
�شعبها ال��ط� ّي��ب ب ��إمي��ان��و غني
وكم �سندياين واقفي بوجه الدين
ب�أبنائها اعت ّزت قبل ما الكون كان
ن�ساهن تراب العنفوان
ال الغرب ّ
�ضيعتي ملعب ون���ادي للنجوم
ْموا�سم ،ليايل ع� ّز ،غدو ّية كروم
من قلب لبنان وال�شعب النبيل
متل املنارة لكل �شعب وكل جيل

ون�سمات �شرقية وبدر خالق جديد
والدهر م�ش �أعتق من خوابي النبيد
قلبو على ب�ل�ادو ،على �أجمادها
عناد الزمان ّ
حتطم ْعلى عمادها
بغ ّيابها بي�شوف حالو الإغ�تراب
وال ال�شرق قادر ينتزع ح ّبة تراب
وكعبة قوايف ال�شعر �إلها بيلتجي
جناين ِغوى ،فرا�شات حلوي مغ ّنجي
�ضيعتي كانت م��راي��ه ومل تزل
و�إ�سمها خالد على �شفاف الأزل

ني�سان

2
0
0

9

�أمهات مبدعات
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

بني �ض ّفتي
الأمومة والفكر
�إملي ن�صراهلل
وكلوديا �شمعون �أبي نادر
ومي من ّ�سى
يتحدثن عن جتربتهن
ّ

لعل الأمومة �أجمل �إبداعات احلياة ،والإبداع �أجمل جت ّليات الفكر.
فبني �إبداع احلياة و�إبداع الفكر ،م�سرية َم َ�شتْ ها ن�ساء كثريات.
«اجلي�ش» توجّهت بثالثة �أ�سئلة اىل
ثالث �أمهات �أديبات لبنانيات حول هذه امل�سرية.
� -1أنت ك�أم �شهدت والدتني :والدة ولدك ،عط ّية ال�سماء لك،
ووالدة �أعمالك الإبداعية ،بنات �أفكارك ،فكيف تنظرين اىل هاتني الوالدتني،
�أيهما ترومني �أن تخ ّلدك؟ وملاذا؟
 -2ما كان دور بنات �أفكارك يف تن�شئة فلذات �أكبادك؟
هل كانت عائقة� ،أم مي ّ�سرة؟ وهل كانت لأبنائك مبنزلة «�أخ مل تلد ُه � ّأمك»؟
 -3ما هي و�ص ّيتك لولدك ك�أم وك�أديبة ،وال �سيما يف ال�سهر على «�إخوته» بالفكر؟
�إملي ن�صراهلل ،كلوديا �شمعون �أبي نادر ومي من ّ�سى ،يجنب يف ما ي�أتي عن الأ�سئلة.
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�إملي ن�صرهلل:
ل�ست �أدري �إن كنت
�أختلف عن �أي �أم

� -1أعترب كالًّ من الوالدتني هبة احلياة التي ال
ُتث ّمن؛ �إمنا ال جتوز املقارنة بني والدة الطفل،
والتي عندها تت�ساوى كل الأمهات بالعطاء وبالتم ُّيز
الذي جعل من الأم ،وهي الإن�سانة العادية ،وا�سط ًة
ال�ستمرار احلياة والبقاء؛ وبني والدة عمل �أدبي،
ويخ�صها وحدها� ،إذ
هو ثمرة تتف ّرد به الكاتبةّ ،
هو ح�صيلة طموحها ،و�سعيها اىل جانب موهبة
طبيعية.
�أما الطمع باخللود فله حديث خمتلف� ،إذ �أن
ب���ذرت���ه ،و�إن لبثت
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يف خلفيات الالوعي ،وتقود اخلطى نحو الإرتقاء،
ف�إنها تظ ُّل مبهمة ،ويتق ّدم عليها الوجود العملي،
يدفع الأم لت ؤ� ّدي واجبها مبتعة وحنان ،مثلما يقود
الكاتبة كي توا�صل �إبداعها ب�شغف ول ّذة.
 -2ل�ست �أدري �إذا ُ
كنت �أختلف عن �أ ّي��ة �أم
بالن�سبة اىل تن�شئة �أوالدها؛ فقد اجتهدت دائماً
لأكون معهم الأم وح�سب ،و�أعطيهم �أف�ضل ما يف
كياين :ح ّبي وعاطفتي� .أما الكاتبة ،فظ ّلت ت�سرق
منهم الوقت �سرقة ،لتمار�س هواية رافقتها منذ
تف ُّتح الوعي :الكتابة.
�أحياناً ،كان �أوالدي يذ ّكرونني بلحظات تق�صري
معهم ،حني كان يخطفني منهم الهوى الآخر؛
ُ
حر�صت على �أالّ يكون لذلك �أث � ٌر �سلبي.
لكني
واحلمد هلل �أ ّنهم وعوا ذلك ولو بعدما ن�ضجوا ،وباتوا
يعرفون قيمة اجلهد الذي تبذله املر�أة  -الأم -
حني حت��اول املحافظة على التوازن بني عملها
وتربية �أوالدها.
 -3بالطبع� ،أحاول �أن �أنق َل اىل ولدي خال�ص َة ما
ل ّقنتني احلياة من درو�س ،احللو وال�سهل ،كما امل ّر
واملتح ّدي ،لأن �أ ّم�اً ثانية تت�س ّلمه بعدما َي ِ�ش ُّب
ويغادر ح�ضني ،و�أق�صد �أ ّمنا جميعاً :احلياة؛ والتي
تبدو يف بع�ض الأوق��ات قا�سية� .إالّ �أن لق�سوتها
تلك ،غاي ًة ،لو نحن �أدركناها وفهمناها ،ملا ك ّنا
بحاجة اىل تكرار :الدر�س والأخطاء.
ولي�س ل��ديّ ما أُ��ضيفه اىل ما تع ّلمه ولدي
باملثال من �أمه ومن �أبيه ،لأن خري الدرو�س التي
ننقلها اىل �أوالدنا ،هو �أن يعي�شوا ب�صدق النوايا
والأعمال؛ فال يكذبوا على �أنف�سهم �أوالً ،وقبل �أن
يكونوا �صادقني مع الآخرين.
وثمة در���س �آخ��ر �أريد
�أن ميار�سه �إبني
يف حياته،
م��ن خالل

تعامله مع الآخ��ر ،واعتباره �إن�ساناً مثله ،مهما
اختلف عنه مبوا�صفاته من عرق ولون �أو دين ولغة
وهوية.
�أم��ا ال��در���س الأول والأه��� ّم من كل �شيء ،فهو
املحبة ،وتكون رفيقة دروبه و�سلوكه يف تعامله
مع النا�س كما مع �سائر املخلوقات.
الدكتورة
كلوديا �أبي نادر:
�أف�ضل ما عندي

 -1رزقني اهلل بفتا َتني ب�ترا وباميال ،وهما
حمور عمري ،وفرحة حياتي .علماً �أن الأمومة ال
تعني الإجناب وح�سب ،بل هي �أي�ضاً �أ�سلوب عي�ش
وطريقة تعاطي مع الآخرين .فالأمومة ت�شمل
العطف واحلنان والتف ّهم والت�ضحية ،وبالأخ�ص
نكران الذات يف بع�ض الأحيان بهدف م�ساعدة َمن
ال عون لهم و�إ�سعادهم.
�أ ّما الوالدة الفكرية فهي ماه ّية وجودي وقبلة
طموحاتي ،ما من م�سافة بيني وبينها ،متاهينا
كل ّياً .دائماً ُي � َر َّدد على م�سامعي�« :أال تتعبني،
�أال ترتاحني؟» كيف ميكن للإن�سان �أن يرتاح
من نف�سه؟ فاملحا�ضرات والندوات وامل�ؤمترات
وال�برام��ج التلفزيونية ،ال تتعار�ض مع عملي
ك�أ�ستاذة جامعية وككاتبة .فالفكر ال يتج ّز�أ ،بل
ي ّتخذ �أوجهاً عديدة ومتن ّوعة.
�شخ�صياً ،ال �أرى اخللود �إال من خالل الإن�سان ،ال �شك
�أن الكتابة ُتخ ّلد �إ�سم الكاتب .حلمي �أن �أُزرع يف
قلب كل من َعرفني ،لأنني،

وبال �شك� ،س�أُزهر حينذاك يف الأجيال الآتية .وكلما �أيا برتا وباميال ،وحدها الثقافة تغ ّذي العقل
نب�ض قلب بي� ،أعاد �إحيائي ونفى موت ج�سدي .وجتوهر الروح.
 -2الأمومة ال ُتخت�صر بالأمور املادية� ،أو العطف
واحلنان فح�سب؛ �صحيح �أن عملي واهتماماتي
مي من�سى:
الثقافية ،وم�س�ؤوليتي كرئي�سة «جمل�س الفكر»،
مي�ضي الزمن
�أم��ور �سرقت �ساعات ك��ان ب��و ّدي مت�ضيتها مع
وتبقىالأم
بناتي� .إالّ �أنني �أ�ؤمن �أن احلب ال يعني التال�صق
اجل�����س��دي؛ ف����الأوالد يت�ش ّربون نف�س ّية الأه��ل
وعقليتهم ،من خالل الرتبية .فبناتي تربينّ يف
بيئة ق ّد�ست احلرية والإ�ستقاللية والإعتماد على
النف�س .طوال ت�سع �سنوات ،بعد زواجي ،تابعت
درا�ستي وح�صلت على ع��دة �شهادات ،بجانب
التدري�س والواجبات الإجتماعية ،ويف ظروف
قا�سية� ،سببها احلرب يف لبنان .معاً ،زوجي ح ّنينا
�أبي نادر و�أنا ،حافظنا على العائلةّ ،
ووظفنا الوقت،
كي ال ُتهدر �سنواتنا .واحلب احلقيقي ،بالن�سبة
ا ّ
يل ،هو توفري كل ما ُي�سعد من ُنحب ،وي�ساعده
على حتقيق ذاته ،بفرح وثقة يف النف�س.
فاحلياة لي�ست �سهلة ،وال ت��رح��م ال�ضعفاء
وامل�ست�سلمني واملتخاذلني  -هي احلياة تدعم
ال��ذي يجابه ،وي�صمد ،ويعرف معنى الطموح  -1مي�ضي الزمن وتبقى الأم �أماً ال يقيلها عن
والإجناز .ما من ف�شل يف احلياة ،بل �سوء ت�ص ّرف ،مملكة الأمومة �شيء وال حتى يف حاالت م�أ�سوية
وعدم تخطيط ،وقلة مثابرة ،وا ّدعاء قاتل� .ضريبة يتن ّكر فيها الأوالد اىل الأهل .واقع الأمومة هبة
النجاح عالية� ،صحيح� ،إالّ �أن النتيجة ُتن�سي الإن�سان من اهلل ،يكرب الولد ويبقى حبل ال�س ّرة بينها وبينه
التعب وال�سهر والت�ضحيات .جميع هذه الأمور لها عالقاً ،يطول مع م�سافات العمر وال ينقطع.
مكان ما يف تفكري برتا وباميال .مل �أعتمد الوعظ معجزة اخللق ه��ذه حتتاج اىل �إثنني لفعلها.
يوماً لأنه من ِّفر� ،إالّ �أن الإر�شاد واجب ،والتوجيه فلوال الرجل ملا ُ
كنت �أماً .رجال يرحلون عن البيت
�ضرورة� .أعلم �أن �إبنتي فخورتان بي ،وكذلك زوجي ،الزوجي ويخونون عهده ،ويبقى لقب الأم حمفوراً
ولذلك ال �أتعب ،فمكاف�أتي يف ر�ضى ربي ،ووالديّ  ،على جبينها ،فخورة �إن جنح الولد وازدهر ،مدافعة
رحمهما اهلل ور�ضى عائلتي ،وهل من جائزة �أبلغ ،عنه ب�أمل �إن ّ
�شط عن ال��درب ال�صحيحة .الإبداع
و�أعمق ،و�أجمل؟ ما هو �أكيد� ،إين فخورة بعائلتي ،يبقى يف ما حت ّققه امل��ر�أة بنف�سها ،بهذا
امل��ع��ول ال���ذي تنقب ب��ه تربتها
وبعملي ،ومب�سريتي الثقافية والفكرية.
 -3ك�أم� ،أقول لبرتا وباميال :كونا ذاتكماُ .
حاولت لتجني من الال�شيء نبعة ماء.
�إعطاءكما �أف�ضل ما عندي ،بكل ما � ُ
حب ه��ي كتبي ت��خ � ّل��دين .هو
أوتيت من ّ
وقدرة على الن�ضال .ال �أطلب منكما تقليدي ،وهذا الكالم عليها يف املنابر
لي�س من طبعكما؛ ك ُّل �إن�سان ملزم نحت �شخ�صيته العاملية واملحلية الذي
من خالل التجارب واملعاناة والنجاحات؛ ووحدها يعطيها و�سام التقدير.
ال�صدقية تعرف الإ�ستمرارية� .أيا برتا وباميال ك ُّل مت��وت امل����ر�أة بعد �أن
ني على فراغ� .إعمال على �صقل ت��ك��ون ج��ن��ت �أم��وم��ة
ٍ
جمد باطل� ،إن ُب َ
�أه��م مكامن �إن�سانيتكما ،فهي الأبقى؛ وليكن و�أع����م����االً ويبقى
الفرح م�شعل دربكما ،وال�صدق منارة توقكما .اخل��ل��ود مل��ا زرعته
جمي ٌل هو الطموح� ،أما الأجمل فهي القناعة.
بفكرها ومعرفتها.

 -2بقدر ما تتم ّتع به الأم من طموح ي�شق
�أمامها دروب املعرفة على غري �صعيد ،تربوياً كان
�أو ثقافياً وحتماً �أخالقياً ،يكون مردوده على الطفل
والرجل يف ما بعد ،قمحاً ال ز�ؤاناً يتغلغل فيه وال
�أع�شاباً �سامة .البيت الذي ي�ؤثث يف ف�ضائه مكتبة
قبل املقاعد وال�سجاد والتحف الثمينة ،تبد أ� من
كتب الأطفال امل�ص ّورة وتدريجاً اىل كتب الر ّحالة
وامل�ست�شرقني ،و�صوالً اىل الفال�سفة الذين �أغنوا
الفكر الإن�ساين ببحوثهم ،ال بد من �أن يرتعرع
فيه الولد يف �أمان .وك�أن العلم الذي ينك�ش يف
تربة املرء يقيه التعثرّ يف خطواته �شاباً ورجالً ذا
م�س�ؤوليات.
�إبني وليد م�شى يف هذه الدرب التي ُ�ش ّقت له
�صغرياً ،ينهل من املو�سيقى والكتب ما يطيب
روحه ومن الكتب ال�سماوية �أ�سئلة تتط ّلب َج َلداً
و�إلهاماً ربانياً للإجابة عنها ب�شكل ُير�ضي ف�ضوله
الطامح دوماً اىل امللمو�س والالملمو�س .اليوم
هو الأب الذي ي�أتيني بفتا َتيه حني �أو ّقع رواياتي.
ولقد كتبت ق�صتني م�ص ّورتني من وحي �سارة ولورا
وك�أين بدور اجلدة هذا �أ�ستعيد دوري ك�أم .بعد �سن
معينة تغدو الأم لولدها �أختاً وحليفة ،يناديني
�أمام معارفه با�سمي ،ف�أ�شعر بكرب هذه العالقة
التي ما زال��ت تتط ّور وتطيب باحرتام وحنان
والتبادل الفكري� .أطلب منه ن�صائح ويطلب مني
�أن �أ�ضع �أحياناً معرفتي يف بع�ض ق�ضايا عمله.
 -3يف احلقيقة و�صيتي لإب��ن��ي  -الوحيدة
حتى الآن  -تع ّلقت ب�أمر واحد وحازم� :إن �أ�صبت
باخلرف يا بني هذا ال��داء املريع «الألزهامير»
حاول ب�سرعة �أن جت ّنب �أمك
�أن تكون م�ضحكة �أمام النا�س.
املخ�ص�ص
خذين اىل املكان ّ
لفاقدي الذاكرة وان�سني هناك
ال �أريدك �أن ت�سرف حلظة من
حياتك على �شيء ما عاد منه
فائدة� .أما «�أخوته» كما ت�س ّمني
�أعمايل ،فالزمن �سي�سهر عليها
�إن ا�ستح ّقت خ��ل��وداً �أو ترمى يف
مهمالته �إن هي �أ�صبحت مع الوقت
عدمية الفائدة .الأوالد الذين �سهروا على
�إرث �أهلهم هم الآتون من �سالالت عريقة
يف ال��ت��أل��ي��ف وال��ن��ح��ت واملو�سيقى
والر�سم والإكت�شافات...
اجلي�ش  -العدد رقم 286
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ال ت��������أ��������س�������ف وال حت������������زن ع����ل���� ّي����ي
ي�������ا وال�������������دي م�������ن م�����وق�����ع�����ي ب���ح��� ّي���ي���ك
ول����ب���������س����ت����ن����ي ت�����������اج ال������رج������ول������ ّي������ي
ع���ل���م���ت���ن���ي ح������ب ال������وط������ن ي������ا ����ش���ري���ك
واخ�����������������دم ب�������ل������ادي ق���������د م���������ا ف����� ّي�����ي
وع���������ا ك�������ل ������ص�����خ�����رة �إرف�������������ع م����دام����ي����ك
ح�����ت�����ى ال���������س����م����ا والأر������������������ض وامل������ ّي������ي
ب�����ل�����ادي ي�������ا ب�����ي�����ي ال�������ي�������وم ب���ت���ه���ن���ي���ك
ه�����������وين ب������������������أول �آب رح الق�����ي�����ك
وب�������ك�������ل �أول �آب رح ح����اك����ي����ك
ان��������ط��������رين ب�����������������أول �آب ي��������ا ب���ي���ي
ب�������ع�������دو ح�������������س������ام ب����ق����ل����ب����ك م����ع���� ّل����ق
ودخ�������ل�������ك ي�������ا ام����������ي ل����ي���������ش زع���ل���اين
وي����غ����ف����ى ب�����ه�����دا ع�����ا ������ص�����درك وي�������ش���ه���ق
م�����������ش�����ت�����اق م�����ن�����ك ي���������س����م����ع غ����ن����اين
ع����ال����ن����ا�����س ر�� ّ�����ش������ي ال������������ورد وال����زن����ب����ق
ق������وم������ي ي�������ا ام���������ي ب���ج�������س���م���ك احل�������اين
غ����ي����رك وغ����ي����ر الأر����������������ض م�������ا ب���ع�������ش���ق
ق������وم������ي ي�������ا ام����������ي وخ�������ّب������رّ ي اجل�������اين
وك�������������ل ج��������ن��������دي الب�����������������س م�������ع������� ّرق
وح��������� ّي���������ي رف���������اق���������ي وك�����������ل اخ�����������واين
ل�����ب�����ن�����اين ب�������اق�������ي جم��������د ل��ل���إن�����������س�����ان
وق�����������������ويل لأه����������ل����������ي وك�������������ل خ���ل���اين
وه�����اجل�����ي�����������ش ب������اق������ي وم���������ا ب���ي���ت���ف���رق
درب ال�������ب�������ط�������ويل م���������ا ب����ت����ت����ج��ّيّ
وي�����������ا رف��������اق��������ي ع����������ال����������درب �����ض���� ّل����و
وراي���������������ة ������ص�����م�����ود امل����������ا ب���ت���ت���ك�����ّ��س���ر
ان���������ت���������و جم�����������د ل������ب������ن������ان������ن������ا ك����ل����و
وخ������� ّل�������و �أرزن����������������ا ������ش�����ام�����خ و�أخ�����������ض�����ر
وك���������رم���������ال ع����ي����ن��ي�ن ال�������وط�������ن �����ص���� ّل����و
م�����ه�����م�����ا ع�����ل�����ي�����ن�����ا ج��������������ارت االي������������ام
وال ك��������ل جم�����������رم ح�����������رب رح ق���� ّل����و
م����ن���������ض����ل �إخ����������������وي وم�����������ا م����ن����ت����غ�ّي�ر
ال ت�������ذرف�������وا ال������دم������ع������ات ع������ا غ���ي���اب���ي
وي����������ا اخ�������وت�������ي وي����������ا ك�������ل �أح�����ب�����اب�����ي
ع�����اي�����������ش �أن������������ا وف��������رح��������ان ب���ك���ت���اب���ي
وال ت������ف������ك������روين ب����ال���������س����م����ا زع����ل���ان
وه������������وين رف�������اق�������ي وك����������ل ا�����ص����ح����اب����ي
ك�����ت�����اب�����ي ال�����������ص��ل��ا واحل�����������ق وال��������ق��������ر�آن
وه����������وين الأرز وال�������������ش������وح وال����غ����اب����ي
وه�����������وين ال�����������دين واحل�����������ب وال�����غ�����ف�����ران
وه������������وين ال����ط����ب����ي����ع����ة ك�����ث��ي��ر خ��ل�� ّاب�����ي
وه���������وين ال�����������ص�����دق وال�������زه�������د والإمي�����������ان
مل��������ا ت������������������زوروا ال�������ق���ب���ر ي��������ا اخ����������وان
وم���������ن ك���ت���ر ح�����ب�����ي ال �أر��������������ض ل���ب���ن���ان
ازرع�����������ويل ����ش���ل���ح �أرزة ...ع�����ا ت���راب���ي
ولدي احلبيب الغايل ،هذه �سنة ثانية ي�أتي فيها عيد
الأم و�أن��ت بعيد عني! كم ا�شتقت اليك وكم ا�شتقت
ل�سماع �صوتك و�أنت تقول يل بب�سمتك الوا�سعة كل عام
و�أنت بخري يا �أمي يا حبيبتي ،كم �أفتقدك يا ح�سام يف
كل �ساعة وكل يوم ويف كل منا�سبة.
كم �أفتقد وج��ودك بيننا ،كم �أفتقد �أحاديثك اجلميلة
املمتعة وخفة ظلك .بعد غيابك يا ولدي فقدت طعم
احلياة ،فعذراً منك حبيبي لأن��ك كنت تع�شق احلياة،
تخلق ال�سعادة لنف�سك ولكل من حولك ،وع��ذراً منك
حبيبي لأنني مل ا�ستطع �أن �أ�ستعيد ابت�سامتي لأنني
عاجزة عن منح ال�سعادة ملن حويل� ،أعاتب نف�سي لأنك
متلأ كل تفكريي وقلبي� ،أح�س وك�أنك �أخذت قلبي معك
مع �أنني �أحاول �أن �أراك بوجه كل واحد من اخوتك و�أخواتك،
فهم جميعاً يحاولون �أن ي�سعدوين و�أن يخففوا حزين،
ولكن القلب جمروح و�أنا �أطلب من اهلل �أن يعو�ض بهم
عنك وعن غيابك عني.

ول��دي ،هذه طبيعة احلياة ،كل اجل��راح تلتئم �إال جرح
قلب الأم فيزداد عمقاً مع كل �إ�شراقة �شم�س وينزف دماً
مع كل خفقة قلب� .أطلب من اهلل �أن ي ّربد قلبي وقلوب
جميع الأمهات املجروحات� .أما والدك امل�سكني� ،أنظر اىل
عينيه ،ف�أرى فيهما حزناً عميقاً يحاول �إخفاءه عني كي ال
يزيد حزين ،فيتحدث عنك بكربياء وفخر ،هكذا هو والدك
كما عرفته ي�ستطيع �أن يخفي م�شاعره وما يختلج يف
�أعماقه ،كان اهلل يف عونه.
يقول اهلل �سبحانه وتعاىل «وبالوالدين �إح�ساناً» �صدق
اهلل العظيم .فلطاملا �أح�سنت الينا يا ولدي بتقديرنا
واحرتامنا وحبك الكبري لنا ،و�أح�سنت الينا ب�سمعتك
امل�شرفة و�سريتك احل�سنة ب�ين جميع م��ن عرفوك.
�أح�سنت الينا با�ست�شهادك من �أجل لبنان الذي �أحببته
�أكرث من نف�سك فافتديته بروحك وبدمك الطاهر �أيها
البطل الغايل .ف�أنت تعي�ش يف روحي وعقلي وقلبي
ويف قلوب جميع من عرفوك و�أحبوك.

التكرمي لرجال الكرام
����ش���و ح���ل���و ال���ت���ك���رمي ل����رج����ال ال���ك���رام
و����ش���و ح���ل���و الإك�����ب�����ار ل����رج����ال ال��ك��ب��ار
وال�����وف�����ا لأه�������ل ال�����وف�����ا م�����ا �أج���م���ل���و
وال���������ش����رف م����ا �أع���ظ���م���و وم�����ا �أن��ب��ل��و
وال��ت�����ض��ح��ي��ة ب���ت���ف���وق ك����ل الإع���ت���ب���ار
و����ش���و ح���ل���و يف ه���ال���ت�ل�ات���ه الإل����ت����زام
ول��ل��ج��ي�����ش ول����رم����ز ال����ب��ل�اد االح���ت��رام
ه���امل���رج���ع���ي���ه ل���ل���ق���ي���م والإن����ت���������ص����ار
ووح�����دة وط���ن ب�ي�رف���رف ع��ل��ي��ه��ا ال�سالم
م���ن وح��ي��ه��ا ل��ل�����ش��اع��ر ب��ي��ح��ل��ى ال���ك�ل�ام...
ال�شاعر �إميل نون
�أمني �سر نقابة
ع�صبة ال�شعر اللبناين
تعليقاً على الإحتفال بتكرمي فخامة
العماد مي�شال �سليمان رئي�س
اجلمهورية اللبنانية
يف قيادة اجلي�ش

و�صية �شهيد
ال ت��ب��ك��ي ع��ل��ي��ي ي����ا ام�����ي احل��ب��ي� ِ�ب��ة
امل�صيبة
�أخ�����دين ال���ق���در م�����ش ه����وين
ِ
امل�������ص���ي���ب���ة ن����ت��� ُرك مب����ه����ب ال����ه����وا
ل���ب���ن���ان احل���ل���و ب���ج���روح���و ال��ع�����ص��ي� ِ�ب��ة
جل��ي�����ش��ن��ا ال���ب���ا����س���ل و ّدي�����ل�����و ر����س� ِ��ال���ة
ر�����س����ال����ة وف������ا ت��ط��م��ن��و ع����ن ح����وايل
ول���رف���اق���ي ق��ول��ي � ُل��ن ا���ش��ت��ق��ت � ُل��ن كتري
ال�������ش���ه���ادة ل���ل���وط���ن �أح����ل����ى ���ض��ري� ِ�ب��ة
ود ّم�������ي ي����ا �أ ّم�������ي ب���ال���ع��� َل��� ْم َر� ْ���س���م���و
���وع����ك ب���ال���ف���رح ي��رت�����س��م��وا
خ��� ّل���ي دم� ِ
����ش���اي���ف ْ
���ك وف����رح����ان
ب���ال�������س���م���ا �أن�������ا
ِ
���س��ه��ام امل���غ���ف���رة ت��رم��ي��ه��ا وت�صيبي
اجلندي مورا جرج�س
نادي �ضباط منطقة ال�شمال

لوعة الفراق

النقيب ح�سني �شكر
الكتيبة 32

ده�������ر م�������ض���ى واحل����������زن ي�����ش��ت��ع��ل
���س��ه��م ا�����ص����اب ال���ق���ل���ب ف��ان�����ش��ط��ر
ي�����ا ف�����ار������س�����اً ا�����ش����ت����اق ه��ي��ب��ت��ه
ك������م ك����ن����ت ل���ل���أخ���ل��اق م����در�����س���� ًة
رب�����ي�����ت�����ن�����ا ل������ب������ن������ان ع����زت����ن����ا
ك�����م ك���ن���ت ت���ع���ط���ي دومن��������ا ت��ع��ب
ب����اب����ا ت����رك����ت ال���ب���ي���ت ف��ان��ك�����س��ر
ع������ام م�������ض���ى ك���ال�������ض���وء يف عجل
ق������د ع�����ان�����ق�����وين ك����ل����ه����م و�أن��������ا
ق�����ل ك���ي���ف �أخ�����ف�����ي ح����رق����ة الأمل
ب�����اب�����ا ح���ب���ي���ب���ي �أي���������ن ن���ظ���رت���ك
�أ������ش�����ت�����اق ك�����م �أ������ش�����ت�����اق ط��ل��ت��ك
ال�����������دار ت���ب���ك���ي م������ن م���واج���ع���ه���ا
ب�������س���ت���ان���ن���ا ي�������ش���ت���اق خ�������ض���رت���ه
ال������زه������ر ي�����رث�����ي ل��������ون وج���ن���ت���ه
وال�����ط��ي��ر ي���ب���ك���ي يف ح��دي��ق��ت��ن��ا
م����در�����س����ت����ي ت���������ش����ت����اق ب���زت���ك
وال����ع����ي����د �أم���������س����ى غ�������ص���ة وق���ف���ت
�أراك يف ق���ل���ب���ي ويف ع��م��ل��ي
يف ب�����ع�����دك الأزه���������������ار ج����ارح����ة
ك������ل م���������س����اء �أرت��������������دي وج���ع���ي
ل�������و ت������رج������ع الأي���������������ام ث���ان���ي���ة
ي���������زور ق���ل���ب���ي احل��������ب وال�����ف�����رح
اغ��������رورق��������ت ع����ي����ن����اي يف ك��م��د
ج����م����ر �أ�������ص������اب ال����ق����ل����ب م��ق��ت��ل��ه
ي�������ا وال�������������دي ذك�������������راك خ�����ال�����دة
ك���م���ا ���س��ت��ب��ق��ى ال�����ش��م�����س م�شرقة

ي����غ����ف����و ع����ل����ى �آالم�������ن�������ا اجل����ب� ُ
���ل
اجل������������رح دام ح������������ادث ج����ل� ُ
���ل
ي������ا ������س�����ي�����داً ت����ي����ج����ان����ه امل����ث� ُ
���ل
ك����ن����ت ع����ل����ى الإمي�������������ان ت���ت���ك� ُ��ل
ب����ذ�����س م�����ن خ�����ان�����وا وم������ن خ���ذل���وا
ومل ي�����������زرك ال�������ك������� ّد وامل������ل� ُ
�����ل
غ�����ادرت�����ن�����ا ،الأ�������ض���ل��اع ت��ن��ف�����ص� ُ�ل
وال������ك������ون ب�����الأب�����ط�����ال ي���ح���ت���ف� ُ��ل
�أب����ك����ي وي���خ���ف���ي دم���ع���ت���ي اخل���ج� ُ��ل
������ش��ل��ال ������ش�����وق ك����ي����ف ي���ع���ت���ق� ُ��ل
ُ
ال��ع��ل��ل
�أو ب�����س��م��ة ت�����ش��ف��ي ب���ه���ا
ه�������ذا ال������ف������راق ك����ي����ف ي���ح���ت���م� ُ��ل
غ�����ادرت�����ه�����ا ف�������اح�������دودب الأم� ُ
��������ل
م����ذ غ���ب���ت مل ت��خ�����ض��و���ض��ر اخل�����ص� ُ�ل
ط����ف����ل �����ص����غ��ي�ر زاره ال����ك����ل� ُ
���ل
ي����ا وال��������دي ق����د ����ض���اق���ت ال�����س��ب� ُ�ل
ف���ال���ع���ل���م ب�����ال�����وج�����دان ي���ك���ت���م� ُ��ل
ُ
ال��ع�����س��ل
ك���ال���ن���ح���ل ي�����أت����ي ب����ع����ده
ويف ال���ن�������س���ي���م ح���ي��ن ي���ن���ت���ق� ُ��ل
ت�����غ�����دو ك����م����ا اخل����ن����اج����ر ال���ق���ب� ُ��ل
وق���������رب ب�������اب ال����ب����ي����ت اب���ت���ه� ُ��ل
ل�����و ن���ل���ت���ق���ي ،وال�����ك�����ون ي��ن�����ش��غ� ُ�ل
ع����ي����ن����اي م������ن م�����������ر�آك ت���ك���ت���ح� ُ��ل
�����ض����اع ال�����������س������ؤال غ����اب����ت اجل���م� ُ��ل
������رح ل���ي�������س ي���ن���دم� ُ��ل
وال����و�����ش����م ج� ٌ
ون�����ح�����ن ق��������وم ل����ل����ه����دى ج���ب���ل���وا
ذك����������راك ل�����ن ت���غ���ي���ب ي�����ا ب���ط� ُ��ل

�إ�سمك ...للمجد عنوان
�إ����س���م���ك ي����ا �أم������ي ل��ل��م��ج��د ع���ن���وان
ب��ال��ت�����ض��ح��ي��ة وط���ه���ر ال��ق��ل��ب جم��ب��ول
ي������ا �أم الأب�������ط�������ال �����ش����و ه��� ّم���ن
والأر�������������ض �����ص����ار ت����راب����ه����ا ب���خ���ور

م���ن���ك ع���ط���ي���ت���ي ل���ل���وط���ن �إمي������ان
وب��ي�����ش��ب��ه ����ش���م���وخ���ك �أرز ل��ب��ن��ان
م���ا دام ���س��ف��ك��وا ب���ه���الأر����ض د ُم���ن
روح�������وا اح����رق����وا ال���ب���خ���ور تن�شمن

ال�شاعر �سليم خليفة
بلونة  -ك�سروان
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ق�ضية

�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي
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خا�صة
يف ا دة املتقاعدة يف الأ با�شرة على الهواء .و حول «دور
ال جلي�ش اللبناين �أد من العام دالل ر قد ا�ست
�
ضا
ف
ت
ف
ي
ال عميد الركن املتقاع يب را�شد ،ال�سيدة حباين ،العميد املت ها كالً من:
د
غادة
قاعد
�سيد
ال�شه ة پاتري�سيا �سمعانيف اجلي�ش إ�براهيم ع عون زوجة
ي
ز
ون،
نور خ د طوين �سمعان والآ وجة الرائد
ن�سة
وري �إب
فار�س خور نة العقيد
ي.
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 ...يف عروقي ع�سكر لبنان
�إ�ستهلت الدكتورة �أبي نادر احللقة مبقدمة �س ّجلت فيها اعتزازها وافتخارها
كونها �إبنة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية�« :أنا �إبنة �ضابط ،املقدم اليا�س �شمعون
(قائد ال�شرطة الع�سكرية �سابقاً)� ،إبن بلدة �سرعني البقاعية ،والتي �أعطت
اجلي�ش ،وما تزال �أعداداً كبرية من �أوالدها ،وعطا�ؤها لي�س مب ّنة ،بل �إكليل
غار يز ّين هامتها .كان لوالدي� ،شرف حمل علم بالدي �أربع ع�شرة �سنة ،ويف
عروقي ي�سري ع�سكر لبنان ،وهو يحتل �صدارة حما�ضراتي ولقاءاتي مع
الأجيال ال�صاعدة».
وو ّجهت حتية اىل فخامة الرئي�س العماد مي�شال �سليمان ،الذي زرع اجلي�ش
يف الأر�ض والفكر وال�ضمائر ...وحتية اىل قائد اجلي�ش اللبناين العماد جان
قهوجي ،الذي ُي�شعر كل فرد يف اجلي�ش� ،أن له دوراً قيادياً وم�صريياً ...وحتية
اىل قائد املدر�سة احلربية العميد �سهيل حماد و�ضباط املدر�سة ورتبائها
و�أفرادها ...حتية اىل تالمذتها� ،ضباط امل�ستقبل ،م�صدر اعتزازها ،مئات
العميد املتقاعد
يف اجلي�ش
�أديب را�شد

التالمذة ال�ضباط الذين كان لها �شرف �إعطائهم املحا�ضرات منذ العام 1980؛
«�إ�ست�شهد الع�شرات منهم؛ بكيتهم من دون ي�أ�س ،فاال�ست�شهاد �إنت�صار،
واحلق �أقوى من املوتُ ،كتب يف مدر�سة العنفوان «ماتوا لنحيا»؛ �أنا �أعلم
جيداً� ،أنكم ُنذرمت لل�شهادة فك َّر�سكم الوغى �أبطاالً ،والبطل ال ميوت» ...وحتية
اىل املر�أة التي دخلت اىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ...وحتية اىل الأخت والزوجة
والإبنة ،وحتية اىل الأم التي �أجنبت ،ور ّبت ،و�ساعدت ،و�ض ّحت يف املحن
والأوقات ال�صعبة.
موا�ضيع طرحت يف احللقة
الأفكار الرئي�سة التي ُطرحت يف احللقة متحورت حول نظرة الرجل اىل املر�أة
يف ال�سلك الع�سكري واملهام املوكلة اليها ،فا�ستخل�صت امل�شاركات �أنه على
ال�صعيد اللبناين ،العالقة جيدة  -مدنياً ي�ستهجن البع�ض وجود املر�أة يف
مهنة ُتع ّد ذكورية بامتياز.
دخلت اللبنانية اىل ال�سلك الع�سكري يف الثمانينيات ،وهي موجودة فعلياً
84
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د .كلوديا ابي نادر

ال�سيدة غادة عون
زوجة العميد الركن
املتقاعد ابراهيم عون

يف اجلي�ش والأمن العام� .أما املهام املوكلة اليها فهي �إدارية (وحدها العميدة
دالل رحباين و�صلت اىل �أعلى رتبة ع�سكرية يف ال�شرق الأو�سط ،ك�إمر�أة� ،إذ
�شغلت من�صب مدير عام الأمن العام) .على �صعيد العامل مل تدخل املر�أة
اىل احلياة الع�سكرية �إال من باب الن�ضال �ضد الإحتالل؛ فاحلرب ُتلزم اجلميع
عملية التحرير.
أخ�ص الأم)
كما ُطرحت ق�ضية الإ�ست�شهاد ،وانعكا�ساتها على الأهل (وبال ّ
والزوجة والأوالد .فال�ضابط عادة يكون م�ستعداً لهذا الواجب الوطني ،فيهيئ
الأهل والزوجة ،منذ بداية الطريق .واملوت ها هنا يغدو بطولة تع ّو�ض غياب
الأحباء.
و�أُثريت م�س�ألة غياب ال�ضابط عن عائلته ب�سبب ظروف العمل ،وكيف �أن
الزوجة تتح ّمل امل�س�ؤولية ،ويكون الأمر �صعباً بالن�سبة اىل الأوالد من الناحية
العاطفية ،وي�صبح الو�ضع دقيقاً ،حني تكون الزوجة عاملة ،ف ُتطرح ق�ضية
الإهتمام بالأوالد وتدري�سهم وتربيتهم.
وعن و�ضع املر�أة يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،خ�صو�صاً يف الأوق��ات ال�صعبة

العميدة املتقاعدة
يف الأمن العام دالل رحباين

احلياة ،تتح ّمل م�س�ؤوليتها كاملة ،معطية بذلك ظروفاً ح�سنة ملن هو يف
احلياة الع�سكرية ،كي ي�ؤ ّدي واجبه ب�أمانة جتاه م�ؤ�س�سته ووطنه ،وراحة بال
جتاه عائلته.
ر�سالة اخلتام
ويف ختام احللقة و ّجهت الدكتورة �أبي نادر الر�سالة التالية:
�أيها الع�سكريون الأ�شراف ،اطمئنوا ،نحن م�ؤمنون بكم ،م�شعلكم �سنبقى،
الحت�ضان ناركم.
جنودنا �ضباطنا ،قائدكم العماد جان قهوجي يعمل ب�صمت النار يف اله�شيم.
كونوا الريحّ ،
حطموا املعوقات ،نهم الأوطان ال ي�شبعها �سوى غلبة الكرامة
والعنفوان.
جي�ش بالدي� ،ضباطك ،رتبا�ؤك ،وعنا�صرك ،متاهوا بلبنان ،فتجاذبت الرتب،
وتلألأت الأجنم حمتارة ،فالفلك ُيغريها ،ووطني يناديها ،فهوت على كتف

ال�سيدة باتري�سيا �سمعان
زوجة الرائد ال�شهيد
طوين �سمعان

كاحل ْمل ،ووالدة الأطفالُ ،طرح �إ�ستفهام :هل ُتراعى ظروفها؟ وكانت الإجابة
�إيجابية� ،إذ ُتوخذ بالإعتبار دقة الو�ضع.
هل ت�ستطيع املر�أة �إ�صدار الأوامر للرجال؟ وبالطبع هذا ال�س�ؤال ،ال يطرحه
�إالّ املتز ّمت ،و َمن ميار�س التمييز �ضد املر�أة .فالأهلية والكفاءة واخلربة ال
عالقة لها باجل�سد .وب�شهادة ال�ضابط ال�ضيف ،فاملر�أة يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
َن َف�سها طويل ،ج ّدية ،و�صلبة؛ و ُتتقن عملها على الرغم من التعب .وال�شواذ
يف هذه امل�س�ألة ال ُيقت�صر على الن�ساء� ،إذ جنده اي�ضاً عند الرجال (�أي عدم
اجلدية يف العمل).
لمِ َ ال تخو�ض املر�أة املعارك؟ وكان اجلواب :حتى يف الدول الأكرث تق ّدماً ،ال
توجد املر�أة يف اجلبهات� .أما يف العراق ،فاملج ّندة الأمريكية خا�ضت احلرب،
وا�ست�شهدت �أو غدت مع ّوقة ،بالرغم منها� ،إذ ُو�ضعت يف نقاط التفتي�ش التي
كانت دائماً عر�ضة للتفجريات الإنتحارية.
وكانت اخلال�صة� :إن املر�أة يف �أي موقع كانت ،زوجة� ،أو والدة� ،أو �شقيقة،
�أو �إبنة ،هي داعمة للعن�صر الع�سكري؛ فالرتبية والتدري�س والإهتمام ب�ش�ؤون

الآن�سة نور خوري
ابنة العقيد
فار�س خوري

لبنان  -الإن�سان ،الذي مل يعرف اجلث ّو �إال لربه.
�شهدا�ؤنا ،نق�سم باهلل العظيم� ،أالّ نن�ساكم ،نق�سم باهلل العظيم � ،اّأل يذهب
دمكم �سدى.
كنت ،رتيبة� ،أم فرداً ،كما ومن موقعك املدين
�أيتها اللبنانية� ،ضابطة ِ
ج�سد البطولة
احليوي ،ك��أم وزوج��ة و�إبنة ،عظيمة �أن� ِ�ت ،فجي�شنا البطلّ ،
�إنت�صارات ،و�شرف الإ�ست�شهاد ،عانقه ،بعد �أن ح ُلم به.
ح�ضرة العماد جان قهوجي ،قائد اجلي�ش اللبناين ،معك� ،سري ّدد كل لبناين
أبي ،ما قاله ال�شاعر �سعيد عقل ،يف لبنان ال�صامد ،لبنان البطل:
�شريف و� ّ
«جبالنــا هي ُ
الريح ت�ضر ُبهـا
نحنُ ،
يعط ُ
نختـزن
الرعـد ِ
ق�صف ِ
نقــوى ،وما ِ
ع�شـنا هنــا ،ال ُنهَـ ُّم ،الفق ُر م ّر بنـا
أر�ض غـــ ّز ُه َفـفــَ ِــنــي
ومــ ّر َمــن ِ�شبــ ُر � ٍ
ا�سرتح ،للم�ستب ِّد � ِأ�ش ْح
للفقر قلنا ْ
ِ
غداً على ال ّر ِمل ال يبقى �سوى ال ِّد َم ِن».
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ف�سحة فرح
�إعداد:
ندين البلعة

برعاية
ال�سيدة الأوىل
وفاء مي�شال �سليمان،
ح�ضر اىل لبنان �أع�ضاء
فرقة «�سحرة بال حدود»
بني  17و� 24آذار  ،2009لتقدمي عرو�ض جمانية من �ألعاب اخل ّفة
وال�سحر اىل �أطفال لبنان الذين كانوا �ضحايا احلرب ،الإرهاب ،العنف،
الإق�صاء ،الب�ؤ�س وال�صعوبات اجل�سدية �أو العقلية.
جال �أع�ضاء الفرقة على اجلمعيات اخلريية التي تهتم برعاية
الأطفال وتربيتهم� ،إ�ضافة اىل امل�ست�شفيات واملراكز الطبية التي
تُعنى بالأطفال املر�ضى يف جميع املناطق اللبنانية .وقد ن ّ�سقت
املحامية الكندية كارول جورج �شلحت ،ممثلة اجلمعية يف لبنان،
الزيارة والعرو�ض بالتعاون مع املجل�س الوطني للطفولة
وبالتن�سيق مع املحافظني يف املناطق ،ومع
اجلمعية الإجتماعية الثقافية اللبنانية -
الكندية.

عر�ض لعائالت ال�شهداء
كان لأوالد �شهداء اجلي�ش ،ح�صة من هذه العرو�ض
حيث ق ّدمت «�سحرة بال ح��دود» عر�ضاً مده�شاً
بالتنظيم مع جلنة من جهاز الرعاية وال�ش�ؤون
الإجتماعية للع�سكريني القدامى يف اجلي�ش
اللبناين برئا�سة العقيد الإداري غ�سان حجاب.
تو ّجهـت اجلمعيـة يـوم ال�سبت 2009/3/21
اىل نـادي الرتبـاء املركـزي  -الفيا�ضية ،حيث
ح�ضر العر�ض ممثل العماد قائد اجلي�ش العقيد
الإداري �أحمد اجلارو�ش ووفد من عائالت �شهداء
اجلي�ش.
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كلمة ممثل القائد
بعد الن�شيد الوطني كانت كلمة ممثل العماد
قائد اجلي�ش العقيد اجل��ارو���ش ال��ذي ا�ستهلها
بالقول:
ي�س ّرين وي�ش ّرفني �أن �أقف بينكم ممثالً قائد
اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي ،يف ه��ذا اللقاء
املفعم بروح املحبة والإخال�ص ،والذي �أرادت
منه جمعيتكم الكرمية م�شكورة ،التعبري عن
اعتزازها ب�شهداء اجلي�ش ،والإ�سهام يف �إدخال
البهجة وال�سرور اىل قلوب �أبنائهمّ ،
ولعل
ما ي�ضفي على لقائنا اليوم املزيد من
املعاين ال�سامية� ،أنه ي�أتي يف �أجواء عيد
الأم ،مع بداية ف�صل الربيع ،ف�صل الإنبعاث

�أوالد �شهداء اجلي�ش

يزرعون
الفرح

فرقة «�سحرة بال حدود»
هي جمعية خريية كندية ال تتوخى الربح ،مهمتها تقدمي
عرو�ض جمانية من ال�سحر و�ألعاب اخل ّفة للأطفال القادمني
من �أو�ساط حمرومة �أو الأطفال املر�ضى ،بهدف زرع الفرح
يف قلوبهم .و�أع�ضاء فرقة «�سحرة بال حدود» جمازون من عدة معاهد
دولية لل�سحر ،وهم يجوبون العامل ليلتقوا الأطفال خ�صي�صاً .وهم:
�أندريه روفو ،ماريو كاديو ،كالو جريو ،ترينا ويانيك الكروا،
وباتريك نيكو�س.

والتج ّدد.
و�أ�ضاف قائالً:
كما ت��ب��ذل حبة القمح نف�سها يف ال�ت�راب،
فتتوالد �أ�ضعافاً م�ضاعفة ،هكذا هي الأوط��ان
ت�صان بالبذل والت�ضحيات ،وحتيا بدماء ال�شهداء
الأبرار الذين ي�صنعون مب�آثرهم البطولية� ،إرثها
الغني وحا�ضرها القوي وغدها امل�شرق الواعد.
ف�ألف حتية �إكبار و�إجالل ل�شهدائنا الأبرار ،الذين
جادوا ب�أرواحهم الطاهرة ،دفاعاً عن تراب الوطن
وا�ستقالله ،وحفاظاً على كرامة املواطن و�أمنه
وا�ستقراره.
وتو ّجه اىل �أمهات ال�شهداء وزوجاتهم بالقول:
كما يتط ّلع اجلي�ش اىل �شهدائه بكل فخر
واع��ت��زاز ،كذلك ي�شخ�ص ّ
اليكن بالفخر عينه

واالعتزاز عينه ،كيف ال ،وقد �أجنبنت خرية الأبناء
التم�سك بجميل القيم
ال�صاحلني ،و�أن�ش�أتهن على ّ
والأخ�لاق ،والتفاين يف حمبة لبنان ،وحني دعا
الواجب ،مل تبخلن يف تقدمي الزوج والإبن والأخ
يف �ساحات احلرية والكرامة ،قانعات م�ؤمنات� ،أنه
يف �سبيل الوطن ترخ�ص املهج والأرواح وتهون
�أغلى الت�ضحيات .فمن م�ؤ�س�سة اجلي�ش ،عهد ووعد
ّ
لكن ،ب�أن تبقى هذه امل�ؤ�س�سة وفية ل�شهدائها،
واىل جانب ذويهم يف ال�س ّراء وال�ضراء.
با�ســم قـائد اجليـ�ش العمـاد جـان قهـوجي،
�أتو ّجـه بتحية �شكر وتقديـر اىل اجلمعية الكندية
«�سحرة بال ح��دود» رئي�ساً و�أع�ضاء ،واىل عائالت
ال�شهداء وكل من �شارك و�أ�سهم يف �إقامة هذا
العر�ض ال��رائ��ع� ،سائالً اهلل للجميع دوام اخلري

واال�ستقرار والتق ّدم.
ب�سمة وفرحة
بدورها ر ّحبت ال�سيدة ك��ارول �شلحت ب��الأوالد
وب�أهلهم وا�صفة �إياهم بالعظماء لأنهم �ضحوا
ب��الأب والأخ وال��زوج يف �سبيل الوطن ،مفتتحة
العرو�ض ال�سحرية التي �أذهلت احل�ضور ،الكبار
منهم كما ال�صغار.
وقد �شـارك بعـ�ض الأطفال يف م�ساعدة ال�س َح َرة.
ٌ
عر�ض مميز من �ألعاب اخل ّفة �ش ّد الأنظار وحب�س
الأنفا�س؛ فبطريقة عجيبة غريبة ،راحت الأ�شياء
تتح ّول وتتداخل وتظهر من عدم...
باخت�صار عر�ض رائع و�ساحر زرع الب�سمة على
وجوه احل�ضور والأطفال خا�صة.
وقد اخ ُت ِتم العر�ض بحفل كوكتيل للمنا�سبة.
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�إعداد :رميا �سليم �ضومط

�صناعة ال�صور
• http://www.apogeephoto.com/

متخ�ص�صة بالت�صوير
جملة �إلكرتونية جمانية ّ
الفوتوغرايف ،غنية باملقاالت التعليمية حول
تقنيات الت�صوير و�صناعة ال�صور ،بحيث
تق ّدم مادة مفيدة للهواة واملحرتفني يف
الوقت عينه.

عامل الأطفال
• http://www.enfant.com/

ك��ل م��ا يه ّم الأه���ل م��ن معلومــات حول
الأط��ف��ال منذ ال���والدة وحتى بلوغهم �سن
احلادية ع�شر.
ن�صائح من الإخت�صا�صيني وذوي اخلربة
ت�ساعد على تنمية الطفل ب�شكل �سليم على
ال�صعيدين اجل�سدي والذهني.

نادي ال�سيارات
• http://cars-club.maktoob.com/

ن� ٍ��اد ل��ل�����س��ي��ارات ي�ضم م��ع��ر���ض�اً لل�صور
وڤيديوهات و�سباقات� ،إ�ضافة اىل كاتالوجات
جمانية و�أف��ك��ار للعناية بال�سيارة ودليل
للمواقع املتخ�ص�صة بال�سيارات.
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جمموع م�ستخدمي جمهور
جت����اوز ع���دد م�ستخدمي
أكرث
�
صني
�
ال
الإنرتنت يف العامل.
الإنرتنت حول العامل املليار
ً
ا
ستخدام
�
ا
الدول
يف حني احتلت الواليات
�شخ�ص يف كانون الأول 2008
للإنرتنت
املتحدة الأمريكية املركز
وذل���ك طبقاً خل��دم��ة تعداد
اجلمهور التي �أجرتها �شركة
الثاين (بن�صيب  16.2يف
«كوم �سكور».
املائة) ،وجاءت اليابان يف
واحتلت منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ �أعلى املركز الرابع (بن�صيب  6باملائة) ،و�أملانيا
ن�سبة من امل�ستخدمني حيث بلغت  41يف يف املركز اخلام�س (بن�صيب  3.7باملائة)،
املائة ،تلتها �أوروب��ا (بن�سبة  28باملائة) ،وبريطانيا يف املركز ال�ساد�س (بن�صيب 3.6
و�أمريكا ال�شمالية (بن�سبة 18
باملائة) ،و�أمريكا الالتينية
(بن�سبة  7باملائة) ،وال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا (بن�سبة 5
باملائة).
وت��ت��ك��ون املجموعة التي
�أجري عليها التعداد من �أنا�س
تبلغ �أعمارهم � 15سنة و�أكرب،
ي�ستخدمون �أجهزة الكمبيوتر
من منازلهم �أو مقر عملهم.
وق��د ا�ستثني م��ن التعداد
احل��رك��ة الهائلة الآت��ي��ة من
�أجهزة الكمبيوتر العامة مثل
مقاهي الإنرتنت �أو الدخول
عرب الهواتف �أو �أجهزة «بي دي �أيه» املحمولة .باملائة).
وج��اءت ال�صني يف املقدمة ك�أكرب جمهور و�أكد ماجد �أبرهام رئي�س �شركة «كوم �سكور»
على �شبكة الإنرتنت يف العامل العام � 2008أن اجتياز عدد م�ستخدمي الإنرتنت املليار
بعدد م�ستخدمني و�صل اىل  180مليون م�ستخدم هو عالمة بارزة يف تاريخ الإنرتنت.
م�ستخدم ،ممثلة ما يقرب من  18باملائة من

ني�سان

2
0
0

9

�أ�سماء المعة
�إعداد:
تريز من�صور

�صاحب ري�شة مبدعة ،و�إزميل
خ ّالق .له هويته اخلا�صة
املتم ّيزة باملزج بني العمل
امل� ّسطح واللوحة املنحوتة.
يحتكم اىل روح املغامرة
واجلر�أة والتجدّ د .ت�شرق �أعماله
من النبع الداخلي ،الواعي
والالواعي� .إنه الفنان والأ�ستاذ
اجلامعي مارون احلكيم ،الذي

مارون احلكيم

من هو؟
يف مزرعة ي�شوع ،القرية ال�ساكنة على كتف
جبل املنت ،ولد مارون احلكيم العام  ،1950والده
ال�سيد يو�سف احلكيم (معمرجي) ووالدته ال�سيدة
الفا�ضلة نبيهة �سمعان.
هو الأ�صغر �سناً يف عائلة م�ؤلفة من �أحد ع�شر
�شخ�صاً ،ثمانية �شبان وث�لاث ب��ن��ات .ترعرع
ال�صبي يف كنف عائلة �أعطته كل احلب واحلنان،
وز ّودته الإح�سا�س بالكرامة وامل�س�ؤولية جتاه احلياة

ري�شة املبدع
حتاور الإزميل اخل ّالق

وتفان ،ود ّربته على
وم��واج��ه��ت��ه��ا ب��ق��وة وع��زم ٍ
حب اهلل والوطن.
عـا�ش مت�أثراً مبهنـة والـده و�أخـوتـه ،وهـي
مهـنـة اللبنانيني ،ع�شق الإزميل واحلجر منذ
البداية.
ويف �سن الثانية ع�شرة بد�أت رحلته الفنية معه،
فراح ينحت ال�صخر ،مبحاوالت بدائية كان �أولها
نق�ش على بالطات �سطح بيته ،لكتابات ونقو�ش

يجمع يف فنه الر�سم والنحت،
ويط ّوع احلجر واللون لأحالمه
ور�ؤاه املو ّزعة بني الطبيعة
والإن�سان واملر�أة ،مز ّوداً ثقافة
عميقة وتع ّلقاً بالرتاث والتاريخ.
ّ
ولعل ال�سرياميكية التي يتقن،
هي النربة الأكرث بالغة يف
�شخ�صيته الفنية امل�ضيئة يف
الت�شكيلية اللبنانية.

ب�سيطة ،م��ا ب��رح��ت �أن ت��ط � ّورت اىل
ح�شرية ملعاجلة ال�شكل من كل جوانبه.
ويف الرابعة ع�شرة من عمره تف ّتقت لديه
املوهبة الفطرية ،و�شرع ينحت ال�صخور يف
موا�ضيع خمتلفة ،كالوجوه والأي��دي واحليوانات
وغريها من �آالت مو�سيقية �أو موا�ضيع تاريخية
م�ستوحاة من الكتب املدر�سية.
تلقى علومه الإبتدائية يف مدر�سة راهبات
العائلة املقد�سة ،وعلومه الثانوية يف ثانوية
اجلي�ش  -العدد رقم 286
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م�سرية مبدع
�إخ��ت��ار م����ارون احل��ك��ي��م ال�����س�يرام��ي��ك جم��االً
ح�صل
للتخ�ص�ص ،لأنه كان على ثقة ب�أنه قد ّ
ّ
ثقافة فنية عالية وكافية �أكادميياً ،وهي التي
خ ّولته البدء برحلته الفنية بقوة وع��زم .لكن
القلق ال��ذي ك��ان ينتابه ،ه��ذا الإنف�صام بني
كونه نحاتاً ور�ساماً يف الوقت نف�سه ،جعله يفكر
بطريقة ما جتمع ذاته بذاته ،وتو ّحد بني النحات
والر�سام يف �شخ�صية فنية واحدة ،متم ّيزة وذات
خ�صو�صية .فلم يجد �سوى فن ال�سرياميك ،وهو
الفن الذي يجمع بني احلجم واللون يف عمل واحد.
درا�سته لهذا الفن �ساهمت يف ا�ستحداثه تياراً
ومدر�سة جديدة يف احلركة الفنية الت�شكيلية
اللبنانية .فدرا�سته فن ال�سرياميك وحدت ر�ؤيته
الفنية وع ّززت نظرته اجلديدة اىل العمل الفني.
ت��و�ّ��ص��ل خ�لال جت��ارب��ه اىل ا�ستنباط اللوحة
املنــحوتــة ،وعر�ضهــا لأول مرة يف غالريي دامو
يف �أنطليا�س .تركزت

ا نطليا �س ،
ثم انت�سب اىل دار املعلمني
للتخ�ص�ص يف مادة الر�سم والت�صوير لغياب الرفقة
ّ
التخ�ص�ص يف النحت .وهناك تد ّرب على اللون
يف ّ
من دون �أن يتخلى عن ال�شكل الذي تابعه بو�سائله
اخلا�صة .و�شاءت ال�صدف �أن يلتقي يف املعهد
بالأ�ستاذين الفنانني ر�شيد وهبي وجوزف مطر،
اللذين اكت�شفا موهبته و�أر�شداه اىل معهد الفنون،
حيث بد�أ رحلته الفنية الإحرتافية.
ح��از احلكيم دب��ل��وم درا���س��ات عليا يف الر�سم
والت�صوير من معهد الفنون اجلميلة يف اجلامعة
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اللبنانية العام  ،1975مع انطالقة
���ش��رارة احل��رب الأه��ل��ي��ة اللبنانية،
ف�سافر اىل �إيطاليا حيث انت�سب اىل
كلية روم��ا للفنون التطبيقية ،وحاز
دبلوم «�أ�ستاذ فن» العام .1976
تزوج من الدكتورة وال�شاعرة �سمر ناه�ض
(�أ�ستاذة يف معهد الفنون اجلميلة  -اجلامعة
اللبنانية) ،و�أجنب منها ثالثة �أوالد� ،سماح (25
عاماً) متخ�ص�ص يف الفنون الإعالنية (Graphic
 )Designerوهو �أ�ستاذ يف جامعة الروح القد�س
يف الك�سليك ،مرياب ( 22عاماً) متخ�ص�ص يف
علم ال�لاه��وت ،نيكوال ( 15عاماً) ال زال يتابع
درا�سته املدر�سية ويرغب يف التخ�ص�ص يف علم
املو�سيقى.

التجربة على احلفر
يف اخل�شب امل�ضغوط ،ومن ثم تلوينه بالألوان
الزيتية ،وما لبثت �أن تط ّورت مع اندفاعه يف
جتاربه تباعاً .فقد �شهدت لوحته تداخل املزيد من
العنا�صر واملواد �إذ ا�ستعمل ال�صورة الفوتوغرافية
ولوحات ال�سرياميك وال�شريط ال�شائك والقما�ش
واخل�شب كلها يف عمل واحد .بعد ذلك ا�ستعمل
�أل��وان الأكريليك بتقنية جديدة متطورة حتاكي
التفجرات والإنفعاالت النف�سية والثورة الدفينة
(معر�ض يف «نوا�س �آرك» .)1996
م��ارون احلكيم ما زال يبحث عن �أف��ق جديد
للوحته املنحوتة التي باتت على عتبة مرحلة
جديدة خا�صة.

�إهتمامه باللوحة املنحوتة ال
يعني �إهماله فنوناً �أخرى يزاولها من نحت ور�سم
ومائيات وزيتيات و�أكريليك وبا�ستيل و�سرياميك.
لل�صخر والرخام الأول��وي��ة يف �أعماله النحتية،
�أما اخل�شب في�أتي يف الدرجة الثانية .غا�ص يف
عمق املواد و�سرب قما�شاتها و�إمكاناتها ،من �أحجام
و�ألوان وطبقات م�ستك�شفاً �إمكانات املادة اخلام
ومدى قدرتها على الإيحاء والتعبري ،ليعمل على
ّ
بث النب�ض فيها ،و�صوالً اىل �أق�صى حدود التوتر
والتقمي�ش والتخ ّيل.
تع ّمق احلكيم يف مادة املائيات ال�شفافة
حتى بات معروفاً �أن جممل مراحله الفنية
تبد أ� خرب�شات �أوىل بهذه امل��ادة ،قبل �أن
تنطلق اىل النحت والت�صوير بالزيت �أو
الأكريليك...
يقول :الفنان الذي يط ّوع ال�صخور وال
ينحني �أمام ق�ساوتها ،قادر على �سرب �أغوار
املواد الأخرى الأقل تعباً والأكرث رهافة،
وقادر على �إدخالنا اىل عامله ال�سحري
امل�سكون باملتناق�ضات ،لنعرف �سر
فل�سفته اجلمالية املت�شبثة بكل ما
هو الف��ت وممثل حلقيقة امل�شاعر
العميقة.
نقيب الفنانني الت�شكيليني
بالإ�ضافة اىل �أعماله الفنية
يف الر�سم والنحت ،ي�ؤدي ر�سالة
�سامية يف التدري�س ،فهو �أ�ستاذ
يف م�لاك اجلامعة اللبنانية -
معهد الفنون اجلميلة منذ العام
 1979ولغاية تاريخه يدر�س

م�������ادت�������ي
ال���ت����أل���ي���ف
ال������ف������ن������ي
والنموذج احلي،
وهو رئي�س ق�سم
ال��ت�����ص��وي��ر يف
املعهد منذ العام
 .1986ير ّدد دائماً
على م�سامع طالبه
�أن جن����اح الفنان
ي��ت��ط � ّل��ب ���ش��روط �اً
ث�ل�اث���ة :امل��وه��ب��ة،
والتعمق يف
الثقافة
ٍ
التقنيات واخل�ب�رات،
والإ����ص���رار على العمل
واملتابعة.
يعترب �أن املوهبة تخلق
مع كل �إن�سان ،ولكنها تنمو
وتكرب �إذا توافرت الظروف
املنا�سبة لها .الفنان يجب
�أن ال يكون �أنانياً بر�أيه ،وعليه
عي�ش احلياة بحلوها وم ّرها.
�إنه يلتقط ال�صور ويح ّولها اىل
�أعمال فنية وي�ستمد القدرة
من احلياة لت�صبح هذه الأعمال
كائنات حية.
انتخب رئي�ساً جلمعية الفنانني
يف �آذار العام  ،1998التي حت ّولت
اىل «نقابة الفنانني الت�شكيليني»
ال���ع���ام  ،2002ب��ف�����ض��ل ج��ه��وده
وم�ساعيه .وقد عمل على حتقيق
�إجنازات نقابية �إدارية وفنية �س ّهلت
�أع��م��ال الفنانني وحياتهم .واحلدث
الأب���رز للجمعية� ،إن�شاء �سمبوزيوم
النحت يف مدينة عاليه ،بالتعاون مع
املجل�س البلدي ،حيث �أجن��ز النحاتون
اللبنانيون وال��ع��رب� ،أك�ثر م��ن ثالثني
منحوتة �صخرية ورخامية ب�أحجام كبرية،
�أ�صبحت ن��واة متحف للنحت يف الهواء
الطلق ،وهو �أول متحف من نوعه يف لبنان.
عمل مارون احلكيم على تعزيز دور النقابة
كحا�ضنة ل�ل�إب��داع وكمركز ي��ؤم��ن توا�صل
اجلي�ش  -العدد رقم 286

91

املعار�ض
اخلا�صة
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•  - 1977قاعة وزارة الثقافة املغربية  -الرباط  -املغرب :كوالج،
مائيات ،حرب �صيني.
•  - 1978غالريي دامو  -انطليا�س :نحت ،مائيات ،حرب �صيني،
�سرياميك.
•  - 1979غالريي دامو  -انطليا�س :لوحات منحوتة.
•  - 1980غالريي دامو  -انطليا�س :نحت بال�صخر والرخام.
•  - 1982غالريي تري دونيون  -امليزون فلوري  -الأ�شرفية:
مائيات.
•  - 1983غالريي تري دونيون  -امليزون فلوري  -الأ�شرفية :نحت.
•  - 1984غالريي �شاهني  -بريوت :مائيات.

الفنانني واملبدعني ،وي�ضمن حقوق الفنان وكرامة
الفن .ويف هذا الإطار �أقيمت معار�ض وحما�ضرات
وعر�ضت �أفالم وثائقية عن �أعمال فنانني لبنانيني
وعرب وعامليني.
�أق��ام م��ارون احلكيم ثالثني معر�ضاً فردياً يف
كل من لبنان ،املغرب ،العراق ،الكويت� ،سوريا،
•  - 1985غالريي التوال  -الرمال :نحت بال�صخر
والرخام.
•  - 1986غالريي الت��وال  -ال��رم��ال :لوحات
منحوتة ومائيات.
•  - 1987غالريي التوال  -الرمال :نحت بال�صخر
والرخام واخل�شب.
•  - 1988غالريي �ألوان  -الك�سليك :مائيات.
•  - 1990غالريي لو فواياجور  -باري�س :مائيات.
•  - 1991غالريي انرتنا�شيونال �آرت �سنرت  -الزلقا :نحت بال�صخر
والرخام واخل�شب.
• � - 1991صالة مطعم �أبو في�صل  -نيقو�سيا  -قرب�ص :مائيات.
•  - 1991اوتيل زخيا � -إهدن :نحت ،مائيات ولوحات منحوتة.
•  - 1992غالريي انرتنا�شيونال �آرت �سنرت  -الزلقا :لوحات
منحوتة.
•  - 1993غالريي بخعازي  -الأ�شرفية :نحت باخل�شب.
•  - 1994غالريي �ستا�سيون دي زار  -بدارو :مائيات.
•  - 1995بريا ع��زام � -سن الفيل :نحت ومائيات ولوحات
منحوتة.
•  - 1996غالريي نواز �آرك  -الزلقا :لوحات منحوتة.
•  - 1997كاف دو فران�س  -الي�سار :مائيات عاريات.

البحرين ،ال�شارقة ،ال�سعودية ،م�صر ،الأردن،
�سوي�سرا ،فرن�سا وال�سودان.
وله العديد من الأعمال املميزة يف امل�ؤ�س�سات
العامة واخلا�صة واحلدائق العامة �أهمها:
ثالث منحوتات يف حديقة ذوق مكايل (،)1980
•  - 1998غالريي �إيربوف دارتي�ست -
الأ�شرفية :نحت بال�صخر والرخام.
•  - 1999غالريي �إيربوف دارتي�ست
 الأ�شرفية :با�ستيل عاريات.• � - 2000سيتي كافيه -
بريوت :مائيات ولوحات منحوتة.
•  - 2001غالريي �إيربوف دارتي�ست  -الأ�شرفية :نحت
بال�صخر والرخام.
•  - 2002غالريي �إيربوف دارتي�ست -
الأ�شرفية� :أكريليك.
•  - 2003غالريي يل �سيميز  -هوليداي
بيت�ش  -ن��ه��ر ال��ك��ل��ب :ن��ح��ت� ،أكريليك،
با�ستيل ومائيات.
•  - 2004قاعة جمعية �أ�صدقاء الفنان
ج���ورج خ�ي�راهلل  -امل��ت�ين :ن��ح��ت� ،أكريليك
ومائيات.
•  - 2006جامعة البلمند :معر�ض
�إ�ستعادي.
•  - 2008تد�شني البيت املحرتف
يف مزرعة ي�شوع.
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حمرتفه
ح��� ّول الفنان م���ارون احلكيم بيت
العائلة العريق الذي ترعرع فيه اىل
حم��ت��رف .وال��ب��ن��اء

ن�صب تذكاري
مبنا�سبة مئوية �شركة مياه بريوت
( ،)1996فينيك�س للإعالن (،)1992
�شعار �سمبوزيوم عاليه للنحت
( ،)1999مل�صق الذكرى ال�سنوية
الرابعة ملجزرة قانا ( ،)2000جدارية
فخارية لكني�سة مار نهرا يف مزرعة
ي�شوع ( ،)2002ن�صب فني نحتي
على مدخل مزرعة ي�شوع (.)2008
94
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ي ّت�سم بهند�سة مت��زج ب�ين دفء
العائلة وجمال البناء ،وتتناغم مع
الطبيعة املحيطة بها ومتتزج
معها� .سقف البيت م�صنوع من
خ�شب الأرز ،ال��ذي ما زال��ت رائحته
تفوح اىل اليوم ،وي�شعر بها من
يدخل اليه.
هذا البيت ،الذي ما زالت �أرجا�ؤه
ترجع �صدى �ضحكات العائلة التي
�سكنته ،ع��اد من جديد اىل احلياة
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العام  ،2008كتحية وفاء من الإبن الأ�صغر اىل
والده وعائلته ووطنه لبنان ،فتج ّددت فيه
الروح وفتح قلبه للحلم الذي بد�أ �صغرياً
وك�بر م��ع ال�سنني ،وه��و يحقق اليوم
اخل��ط��وة الأوىل يف اجت��اه حتويله اىل
متحف.
ي�ضم املحرتف جمموعة من اللوحات
بتقنيات خمتلفة (�أكواريل� ،أكريليك،
زي��ت) و�أح��ج��ام متنوعة وقيا�سات
و�أ�شكال م�ستطيلة ترمز اىل �أزمنة
ال�ضيق والي�أ�س ،يهيم فيها النا�س
يف ف����راغ �أب��ي�����ض حت��ي��ط بهم
م�ساحات دكناء وتوحي بامتداد
احلالة �أفقياً ودميومتها عمودياً
جت�سد
ونزوالً اىل الهاوية .و�أخرى ّ
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احلرية ل�شعب انتف�ض يف وجه الظلم والأ�سر،
م�ؤكداً على وطن الكرامة ،عرب تعبريات فنية
تتفاعل فيها مواقف الفنان ،مع بيئته و�شعبه.
يف املحرتف �أي�ضاً لوحات �صغرية احلجم مبادة
الأكريليك تعك�س التجريب الفني ،الذي يتميز
به مارون احلكيم ب�أ�سلوب عفوي وبو�سائل و�أدوات
تنطق مبكنونات ذاته الالواعية.

اىل جانب اللوحات تربز املنحوتات املتطلعة فتتنـوع بيـن انت�شـار الأج�سـاد والوجـوه بفرح احلب
كلها نحو الأعلى ،ب�شموخ ين ّم عن �شموخ ذات واحلرية حيناً ،وانفالتها يف متاهات الت�أمل حيناً
الفنان ،من بينها منحوتات من اخل�شب املتنوع �آخر.
من الفرتة الأوىل الت�صويرية ،تنت�صب �أج�ساداً
ور�ؤو�ساً بتعابري تن�ضح بالرف�ض والت�أمل واحلنان،
وتن�شد �إطاراً جديداً للمعاناة (.)2003 - 2002
�أم��ا املنحوتات احلجرية والرخامية،

يف اجل��زء الأخ�ير من �أعمال الت�صوير ،ت�ضيء
الأل��وان م�ساحاتها فتبـرز �صحوة متجددة
ت�شـع بالنور يف مناظـر من احللـم ال�صايف
والأمـل بوالدة الربيع (.)2008 - 2007
ي�ؤكد الفنان م��ارون احلكيم «�أن هذا
املحرتف �سيكون مقراً لتجارب ت�شكيلية
فنية طويلة يف اجلمالية والتقنية،
ومق�صداً ملتذوقي الفنون وطالبها».
وهو ّ
يح�ضر لإقامة معر�ض (ال�صيف
امل��ق��ب��ل) ،يتمحور ح���ول اللوحة
امل�ستجدة وخال�صة التلوين والنحت،
متميزاً بنكهة جديدة ي�سعى اىل
�إدخالها يف كل �أعماله.
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ني�سان

9

ق�ضايا بيئية
�إعداد:
ليال �صقر الفحل

تل ّوث الهواء
يع ّد من �أخطر �أنواع التل ّوث �إذ ي�ؤثر
مبا�شرة يف �صحة الإن�سان واملناخ،
و�أهم مل ّوثات الهواء هي:
 ث��اين �أوك�سيد الكربيت الذييت�أ ّتى عن حرق النفط والفحم ذي
املحتوى الكربيتي العايل خ�صو�صاً
يف حمطات الطاقة الكهربائية.
 اجل�سيمات الدقيقة املت�أتية عناحلرق املنزيل والوحدات ال�صناعية
واملحركات العاملة على الديزل.
 �أول �أوك�سيد ال��ك��رب��ون وثاين�أوك�����س��ي��د ال��ن��ي�تروج�ين ()NO2
املت�أتي من �أبخرة البنزين املنبعثة
من املركبات.
 ال�ضباب والدخان الذي يتو ّلد عن�إنبعاثات املركبات.
 الر�صا�ص الناجم ع��ن �إح�تراقالبنزين الذي يحتوي على ر�صا�ص �أو

الإن�سان يدفع �ضريبة ما �صنعته يداه

2
0
0

عن �إحرتاق الفحم.
ي��ت��ع � ّر���ض ل��ه��ذا النوع
من التل ّوث غالبية �سكان
املدن ال�ضخمة ذات الكثافة
ال�سكانية املرتفعة وحيث
ن�سبة التل ّوث يف الهواء
هائلة.
ال ي��ت��وق��ف ت��ل � ّوث ال��ه��واء على
البيئة اخل��ارج��ي��ة� ،إمن���ا يتعداها
اىل البيئة الداخلية التي يعي�ش
فيها الإن�سان ،نتيجة �أن�شطة َمن
ي�شغلونها وا�ستخدامهم الأجهزة
واملعدات الكيميائية التي ت�ضاف
اىل املل ّوثات اخلارجية.
�أه���م ه���ذه امل��ل � ّوث��ات :ال��دخ��ان،
التبغ ،منتجات الإح�تراق ،الزئبق،
الزرنيخ� ،أمالح الكربيت ،واملبيدات
احل�شرية...
ويعترب تل ّوث البيئة الداخلية �أكرث

ت�شري تقديرات منظمة ال�صحة العاملية
اىل �أن  13مليون حالة وفاة �سنوياً مردّها اىل
عوامل بيئية كان بالإمكان الوقاية منها وجت ّنب
حدوثها مع مزيد من الدراية ب�أمور البيئة
و�أنواع التل ّوث وم�ضارها...
املعادلة وا�ضحة ،فالإن�سان يح�صد ما زرعته يداه
من دمار يف البيئة ،وهو يدفع �ضريبة التط ّور
التكنولوجي وال�سعي اىل مزيد من الرفاه ،من
دون �إهتمام كبري با�ستمرارية البيئة التي
ح�ضنته وب�سالمتها وتوازن عنا�صرها.
و�إذا كان وعي الق�ضايا البيئية قد �أدى خالل العقود
الأخرية اىل دق ناقو�س اخلطر و�إقرار املواثيق
والإتفاقيات الدولية التي ت�ؤكد حق الإن�سان يف
احلياة يف بيئة �سليمة ،ف�إن �أمام الب�شرية الكثري
من العوامل لتحقيق هذا الهدف.
ي�ش ّكل التل ّوث مبختلف أ��شكاله واحدة من �أكرب
امل�شاكل البيئية التي تنعك�س على �صحة الإن�سان
و�سالمته .يف ما يلي حماولة للإ�ضاءة على حدّ ة
امل�شكلة التي ترتبط مبا�شرة بالن�شاط الإن�ساين
وخ�صو�صاً الن�شاط الإقت�صادي والإجتماعي.

 13مليون حالة وفاة �سنوياً
�سببها عوامل بيئية
خطورة من تل ّوث البيئة اخلارجية،
�إذ يق�ضي النا�س معظم وقتهم يف
الداخل.
فتل ّوث الهواء الداخلي ي�ؤثر على
حواىل  2.5مليون ن�سمة ،وهو قادر
على قتل  2.2مليون �شخ�ص �سنوياً
ب�سبب الأمرا�ض التي ميكن �أن ي�ؤدي
اليها من التهابات اجلهاز التنف�سي
(ت�صل ن�سبة هذا املر�ض يف البلدان
النامية اىل  ،)٪90والإن�سداد الرئوي
املزمن ( 1.3مليون وفاة �سنوياً)
ال���ذي ي ّت�سم بالفقدان املرحلي
لوظيفة الرئة وينجم عن التع ّر�ض

للدخان والغبار.
ت�����ض��اف اىل ذل����ك الأم���را����ض
ال�سرطانية املت�أتية عن �إ�ستن�شاق
هذه املواد ال�ضارة...
يتجاوز �أثر تل ّوث الهواء الت�أثريات
ال�صحية املبا�شرة لي�شمل البيئة
العامة ،فالأمطار احلم�ضية الناجتة
عن تل ّوث الهواء كحام�ض الكربيت
والنيرتوجني ت��ؤث��ر على املباين
وجتعل الأرا�ضي وجماري املياه التي
ت�ستقبلها �أقل �إنتاجية.
كما �أنها ت ��ؤدي اىل تغريات يف
التوازن الكيميائي للمياه والرتبة،
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م�س ّببات تل ّوث الهواء يف لبنان
يرتبط تقرير واقع البيئة
يف لبنان عن تل ّوث الهواء
بالأن�شطة التالية:
 �إزدحام ال�سري والإعتمادال�شديد على ال�سيارات
ال�سياحية اخل�صو�صية للنقل.
 الفعالية املنخف�ضةل���ل���وق���ود يف امل��رك��ب��ات
القدمية �أو تلك التي ال تلقى عناية.
 �إنت�شار �إ�ستعمال املركبات العاملة على الديزل الرديء النوعية. �إ�ستعمال البنزين املحتوي على الر�صا�ص (حتى منعه العام.)2002
 عدم خ�ضوع ال�سيارات للمعاينة امليكانيكية. الور�ش القائمة. مناخ لبنان (ال �سيما �صيفاً) الذي يت�س ّبب مب�ستويات مرتفعةمن الغبار يف اجلو.
 فقدان املراقبة امل�ستمرة لنوعية الهواء على امل�ستوى الوطني.تعددت امللوثات والنتيجة واحدة

وت�ؤثر بالتايل على حياة النباتات
واحليوانات فيفقد بع�ض الأن��واع
�أو حتى ينقر�ض ،ومن هنا خ�سارة
التن ّوع البيولوجي.
�إن التغيري يف التوازن الكيميائي
�أدى اىل م�شاكل بيئية خطرية،
�أهمها الفجوة احلا�صلة يف طبقة
الأوزون ال��ت��ي حتمي الأر�����ض من
الأ�شعة ما فوق البنف�سجية ،و�سببها
املركبات الهالوجينية (الكلورين
والفلورين) وم�صدرها مواد التربيد
واملواد الب ّخاخة.
ت�ضاف اىل هذه امل�شكلة العاملية
م�شكلة �أخ��رى ال تقل �أهمية هي
م�شكلة الإح��ت��ب��ا���س احل����راري� ،أي
ارت��ف��اع امل��ع��دل الو�سطي حل��رارة
الأر�ض ب�سبب تراكم الغازات الدفيئة
مثل ث��اين �أوك�سيد الكربون الذي
ي�ؤدي اىل تغيرّ املناخ العاملي.
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تل ّوث املوارد املائية
ي����ؤدي ع��دم مراعاة
ال��ت��وازن ب�ين تغذية
طبقات املياه اجلوفية
وب�ي�ن ك��م��ي��ة امل��ي��اه
امل�ستخرجة من هذه
الطبقات اىل �إنخفا�ض
م�������س���ت���وى ���س��ط��ح
ه���ذه امل��ي��اه وزي���ادة
ال��ت�����س � ّرب اىل مياه
انعكا�سات التلوث ال�ضو�ضائي!
البحر يف �آب��ار بع�ض
املناطق ال�ساحلية،
حيث ترتفع درجة امللوحة لدرجة اىل ت�س ّرب هذه املواد ال�سامة اىل
متنع الإ�ستفادة من ه��ذه املياه م�صادر املياه .ت�ساهم يف تل ّوث
املياه الن�شاطات ال�صناعية التي
للإ�ستعماالت اليومية.
�أه���م م��ا ي�ض ّر ب��ال�ثروة املائية تطلق �أنواعاً خمتلفة من النفايات
هو الإ�ستعمال الع�شوائي للأدوية ال�سائلة الكيميائية يف جماري
ال��زراع��ي��ة وامل��ب��ي��دات احل�شرية املياه اجلوفية وال�ساحلية ،وهي ما
والأ���س��م��دة واملخ�صبات م��ا ي ��ؤدي ي�سمى باملواد ال�سامة الع�ضوية.

الر�صا�ص يف الهواء
مع ازدياد �إ�ستعمال ال�سيارات
للبنزين مع ر�صا�ص زادت ن�سبة
الر�صا�ص يف الهواء خ�صو�صاً يف
املدن ذات الكثافة ال�سكانية،
م��ا رف��ع ن�سبة الر�صا�ص يف
ال��دم عند ال�سكان ،والر�صا�ص
م��ادة �سامة ت�ؤثر على اجلهاز
الع�صبي ب�شكل خا�ص.
ي�ضاف اىل ذلك �سوء �صرف املياه
امل�ستعملة ،وعدم الإدارة ال�سليمة
لأماكن الطمر ال�صحي حيث ُتعا َلج
النفايات ال�صلبة ب�شكل خاطئ ،ومن
دون متابعة ،وهو ال�سبب الأ�سا�سي
يف تل ّوث املياه ال�سطحية واجلوفية
على ٍحد �سواء.

كيف تتلوث املوارد املائية؟

وتبقى الطبيعة �أف�ضل متنف�س

�أه���م �أن���واع النفايات ال�صلبة:
ال��ن��ف��اي��ات امل��ن��زل��ي��ة والنفايات
املت�أتية عن الإدارات العامة من
ورق وك��رت��ون ،النفايات املت�أتية
عن الن�شاطات التجارية ال�سياحية
(م��ط��اع��م ،م��ت��اج��ر ،)...النفايات
املت�أتية عن ن�شاطات امل�صانع،

ف�ضالت امل�ست�شفيات ،نفايات البناء
والأ�شغال العامة (ركام ،حجارة.)...
امل�شكلة الأخطر يف ه��ذا ال�صدد
تربز خ�صو�صاً يف دول العامل الثاين
والثالث ،حيث ترتك هذه النفايات
لترتاكم يف ال�شوارع وبني املنازل
والأحياء ال�سكنية فتخلق البيئات

القاتلة ،الناقلة للأمرا�ض.
وت�����ش��م��ل امل���ل��� ّوث���ات اجل��راث��ي��م
والف�ضالت الع�ضوية واملخ�صبات
النباتية واملعادن الثقيلة والروا�سب
والأج�����س��ام ال�صلبة� .أخ��ط��ر �أن���واع
ه��ذه امل��ع��ادن الزئبق والر�صا�ص
والزنك والنحا�س وهي مواد �سامة

ذات �إرت��ب��اط مبا�شر بالأمرا�ض
ال�سرطانية والأ���ض��رار التي تلحق
باجلينات وامل��خ والعظام� ،إ�ضافة
اىل الأمرا�ض التي تنتقل عرب املياه
كالديزنتاريا وغريها من �أمرا�ض
الكبد والطفيليات و�أمرا�ض اجلهاز
اله�ضمي والتيفوئيد.
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الأغنياء يل ّوثون �أكرث
ي��رت��ب��ط ال��ن��م��و الإق��ت�����ص��ادي يف
املجتمعات الغنية بنظام خدماتي
ي�شجع الأمناط الإ�ستهالكية بهدف الربح وعلى
ح�ساب �سالمة البيئة وتوازنها .ف�سكان �أعلى البلدان دخالً الذين ال
مي ّثلون �سوى  ٪20من �إجمايل �سكان العامل ي�ستهلكون  ٪86من
�إجمايل نفقات الإ�ستهالك اخلا�ص .بينما ي�ستهلك �سكان البلدان
الأ�شد فقراً ون�سبتهم  ٪20من �إجمايل �سكان العامل ،حواىل .٪1.3
والطفل الذي يولد حالياً يف بلد من البلدان امل�صنعة� ،سي�ضيف
اىل الإ�ستهالك والتل ّوث على امتداد عمره �أكرث مما ي�ضيفه �آخر
يولد يف بلد ٍنام مبا يراوح بني  30و� 50ضعفاً.

املقالع والك ّ�سارات يف لبنان

العام 1996
كان عدد املقالع يف لبنان يبلغ  710مقلعاً تت�ض ّمن 464
مقلعاً للأحجار الكل�سية و 246مقلعاً رملياً.
معظم املقالع غري مرخ�ص له ،كما �أنها ال حترتم املعايري
الأ�سا�سية ومقايي�س العمل .وتتو ّزع املقالع على نحو ع�شوائي يف
جميع املناطق اللبنانية .معظمها متمركز قرب املناطق ال�سكنية
ويف �أجمل املواقع الطبيعية.
ومتار�س املقالع �ضغوطاً مهمة على البيئة فهي ت�ش ّوه املناظر
الطبيعية وقد حتدث �ضرراً باملنازل القريبة نتيجة التفجريات.
كما و�أنها ت�سبب �إزعاجاً لل�سكان الذين يعي�شون على مقربة من
هذه املقالع ب�سبب ال�ضجة والغبار� .إ�ضافة اىل ذلك ت�ضر املقالع
با َملواطن الطبيعية للحيوانات والنبات ف�ضالً عن تغيري
التكوينات اجليولوجية.

التلوث ي�ؤدي اىل تغري املناخ العاملي

�سيارة �أو �إثنتان �أو �أكرث
وت�صيب جهاز التنف�س والعظام،
التل ّوث الإ�شعاعي
الإ���ش��ع��اع��ات ال��ت��ي ت�����ص��در عن وت�س ّبب ال�����س��رط��ان��ات املختلفة
ن��وى ال���ذرات تختلف يف قدرتها والعقم وال�شيخوخة املبكرة.
على �إخ�ت�راق الأج�����س��ام ،وبالتايل
التل ّوث ال�ضو�ضائي
ف ��إن خطرها على الكائنات احلية
م��ت��ف��اوت ،وينتج بفعل �أن�شطة يرتبط ه��ذا ال��ن��وع م��ن التل ّوث
ب�شرية ،خ�صو�صاً التفجريات النووية بالأ�صوات ذات الإ�ستمرارية ،وتكون
ال��ت��ي تبقى ع��دة �أ���ش��ه��ر بعد �أن ع��ادة �أ�صـوات غيـر مرغوب فيها
ت�سقط على الأر����ض والنباتات ،حت��دث ب�سبب ال��ت��ق � ّدم والتط ّور
فتدخل اىل ال�سال�سل الغذائية ال�صناعيني.
وتنتقل اىل �أج�سام الكائنات احل ّية م�صدر ه��ذا ال��ن��وع م��ن التل ّوث
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يف لبنان وا�ستناداً اىل �إح�صاء حول الأو�ضاع املعي�شية للأ�سر ،ميلك
 ٪62.4من الأ�سر �سيارة واحدة على الأقل .باملقابل ميلك  ٪28من
العائالت �سيارتني يف جبل لبنان بينما تنخف�ض هذه الن�سبة يف كل
من ال�شمال واجلنوب والنبطية والبقاع .ويف بريوت ميلك ٪20.6
من العائالت �سيارتني �أو �أكرث.
هو امل��دن ذات الت�ضخم ال�سكاين
العمراين ،حيث تتداخل الأ�صوات،
�أ�صوات ال�سيارات مبركبات النقل
وال�سكان ،والأ���ص��وات املت�أتية عن
�آالت العمران واملقالع والك�سارات،
م��ا ي��زع��ج الإن�����س��ان وي�سبب له
�ضغوطاً نف�سية ت�ؤثر يف �صحته عرب

رفع م�ستوى �ضغط ال��دم ،وزيادة
ال��ع��دوان��ي��ة ،اىل �إ���ض��ع��اف ال�سمع
و�إتالف خاليا اجلهاز ال�سمعي.
�إ�شارة اىل �أن هذا التحقيق �إ�ستند
اىل كتاب «ال�سكان والبيئة» ،العام
 2004ت�أليف� :إميان نويه�ض ،مي
م�سعود ورمي فيا�ض.
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طب و�صحة
�إعداد:
تريز من�صور

ال�صداع الن�صفي ()Migraine
وال�صداع الت�ش ّنجي (Tension

 )Headacheهما ال�سببان الرئي�سان
لأوجاع الر�أ�س ،التي ت�ستحوذ على
الن�سبة الأكرب من املعاينات الطبية.
ت�شخي�ص املر�ض امل�س ّبب لآالم الر�أ�س
وطرق العالج يف هذا احلديث مع
الدكتور �شاكر خمي�س الإخت�صا�صي
يف �أمرا�ض اجلهاز الع�صبي.

من العني اىل ن�صف الر�أ�س ،وهي غالباً على
�شكل نب�ضات القلب ،تنتقل من جهة اىل جهة
�أخرى ،ويرافقها غثيان �أو تقي�ؤ وانزعاج من ال�ضوء
وال�ضجيج .وقد ت�سبق �أوجاع الر�أ�س �أحياناً غ�شاوة
على العني مت ّر كالربق ( ،)Auraكما يرافقها نادراً
�شلل جزئي �أو ن�صفي ،ولكنه م�ؤقت يزول مع زوال
ال�صداع.
ت�شخي�ص الطبيب لهذا النوع من ال�صداع يرتكز
على ق��دم ه��ذه النوبات.
حيث من املمكن �أن ال تتكرر
لعدة �أ�شهر� ،أو �أن تتك ّثف
لت�صبح مب��ع��دل ن��وب��ة �أو
نوبتني �أ�سبوعياً ،وهنا يبد�أ
امل��ر���ض ب��ال��ت��أث�ير على
نوعية احلياة والعمل.
و�أ������ض�����اف ال���دك���ت���ور
خمي�س :ال�صداع الن�صفي
من �أه��م �أ�سباب التعطيل
ع���ن ال��ع��م��ل ،وت��ف��ادي �اً
لذلك يجب ت�شخي�ص هذا
املر�ض وعالجه .واجلدير
بالذكر� ،أنه ال فحو�صات

�أك�بر من ن�سبة الرجال ،وذل��ك ب�سبب التقلبات
الهرمونية يف �أثناء العادة ال�شهرية .كما �أن
تقلبات املناخ ت�ؤثر على ال�صداع الن�صفي ،وال
�سيما الطق�س احلار .ولطريقة التغذية ت�أثريها
اي�ضاً ،لذلك نن�صح بتفادي �أن��واع عديدة من
الأجبان والنبيذ والبهارات ،وباعتماد نوعية حياة
معتمدة على طريقة معينة من التغذية وبعيدة
عن ال�سهر الطويل وال�ضجيج والبدانة ،اىل ممار�سة

ر�أ�ســـي ي�ؤملنـي وامل�س ّكــنــات
�أ�سباب الوجع
• ما هي ن�سبة �أوجاع الر�أ�س ،وما هي
الأ�سباب الكامنة خلفها؟
 تعترب �أوج���اع ال��ر�أ���س من بني �أه��م �أ�سباباملعاينات الطبية ،وهي ت�صيب �أكرث من  10يف
املئة من النا�س.
�أوجاع الر�أ�س متعددة الأ�سباب ،وي�ش ّكل ال�صداع
الريا�ضة ب�شكل دائم.
الن�صفي �أي «امليغرين» وال�صداع الت�ش ّنجي �أبرز
وقبل اللجوء اىل الأدوي���ة نح ّبذ
الأ�سباب ،فهما م�س�ؤوالن عن  90يف املئة من
مراقبة وترية تكرر النوبات و�أ�سبابها.
�أوجاع الر�أ�س.
�أما العالج بالأدوية فهو نوعان:
تو�سع
ينتج ال�صداع الن�صفي «امليغرين» ،عن ّ
 -1العالج من النوبة احلادة ،الذي يعتمد على
طريقة العالج
جزء من ال�شرايني اخلارجية للر�أ�س ،وهو ي�أتي
ب�شكل نوبات �أوج��اع م�ؤملة وح��ادة ت��راوح مدتها • ما هي العوامل امل�ؤثرة على املر�ض� ،أنواع من الأدوية امل�س ّكنة ...ويعطى فقط عند
ح�صول النوبة ،وخ�صو�صاً �إذا كانت ت�أتي ب�شكل عابر.
بني دقائق معدودة و� 48ساعة �أو �أك�ثر .ي�سبب وكيف تتم طريقة العالج؟
ال�صداع الن�صفي معظم الأح��ي��ان �أوج��اع �اً متتد  -ي�صيب ال�صداع الن�صفي ن�سبة من الن�ساء  -2العالج املزمن للمري�ض ،والذي يعطى عندما
�إ���ش��ع��اع��ي��ة �أو خمربية
ت�ش ّخ�ص ال�صداع الن�صفي،
فالت�شخي�ص يت ّم �سريرياً
فح�سب م���ن خ�ل�ال ط��رح
العديد من الأ�سئلة على
املري�ض� .أ ّم��ا الفحو�صات
التي ُتطلب من املري�ض،
ف��ه��ي الك��ت�����ش��اف �أ�سباب
�أخرى غري ال�صداع الن�صفي �أو
الت�شنجي.
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يعاين املري�ض ،على الأق��ل ،نوبة �صداع حادة
�أ�سبوعياً �أو نوبة كل �أ�سبوعني تدوم نحو � 48ساعة،
وبالتايل ت�ش ّكل تعطيالً حلياته العملية.
ولفت الدكتور خمي�س اىل �أن تناول امل�س ّكنات
ب�صورة م�ستمرة ،يجعل ال�صداع على عالقة
مبا�شرة بهذه الأدوية ،مبعنى �أنها ت�صبح امل�سبب
الرئي�س لل�صداع.
ال�صداع الت�ش ّنجي

• ما هي �أ�سباب ال�صداع الت�ش ّنجي،
وه��ل هي م�شابهة يف عوار�ضها لل�صداع
الن�صفي؟
 مل يتو�صل العلم اىل معرفة الأ�سباب املبا�شرةلهذا ال�صداع ،الذي ي�صيب عدداً كبرياً من النا�س.
وال�صـداع الت�ش ّنجي هو �صداع حاد ومزمن ،يتم ّيز
عن ال�صداع الن�صفي ،ب�أنـه لي�س ب�شكل نب�ضات،
وهو ينطـلق يف معـظـم الأحيـان مـن خلـف الر�أ�س
ترافقه �أوج��اع يف
ال��رق��ب��ة ،وميكن
�أن يرافقه تقيــ�ؤ
وان��زع��ـ��ـ��ـ��اج من
ال�����ض��ج��ي��ـ��ج
وليـــ�س مــن
النور.
و �أو�ضـــــــح
قائالً� :إن��ه �صداع
ي�����ش��م��ل ال���ر�أ����س
ب�أكمله وي�ش ّد يف �صداغات
الر�أ�س .وميكن �أن يح�صل مرة
�أ�سبوعياً� ،أو يومياً ،ويرتافق
الأمل مع القلق الدائم ،وال �سيما

بحيـث ي�صبح مر�ضاً مزمناً ي�صيب املري�ض
يومياً ،وميكن �أن ترافقه �أوجاع متنقلة يف جميع
ع�ضالت اجل�سم ويف الأط���راف والظهر (فيربو
مياجلم) .وعلى الطبيب العمل على �إراحة مري�ضه
وتنبيهه و�إعالمه ،ب�أن كرثة الفحو�صات الطبية،
ت�ش ّكل م�صدر قلق له من دون �أن تكون ذات فائدة.
و�أ�شار الدكتور خمي�س اىل �أن هناك بع�ض احلاالت
التي يكون ال�صداع فيها م��زدوج�اً �أي يرتافق
ال�صداع الن�صفي مع الت�ش ّنجي ،و�أنه على الطبيب
ّ
حث املر�ضى على عدم تناول امل�س ّكنات جمدداً،
لكي ال يتح ّول امل�س ّكن اىل م�س ّبب الوجع بدل �أن
يكون عالجاً.
العالج النف�سي
• ما هو العالج لهذا النوع من ال�صداع؟
 يو�صي الطبيب مري�ضه باعتماد العالجالنف�سي ،و�أحياناً بتناول الأدوي��ة اخلا�صة بحاالت
الإكتئاب والقلق النف�سي يف حال ترافقها مع
ال�صداع ،وتناول الأدوية امل�س ّكنة م�ؤقتاً عند ح�صول
نوبة وجع عابرة.
وي�شري الدكتور خمي�س اىل �أن هناك �صداعاً
ن�صفياً يف الوجه �أو يف الع�صب اخلام�س للوجه

ال تريحني! هل من عالج لل�صداع
خالل النوم.
وه��ذا ال��ن��وع من
ال�������ص���داع ،على
ع��ك�����س ال�������ص���داع
ال��ن�����ص��ف��ي ،يتك ّرر
ب�����ص��ورة م�ستمرة،
ل��درج��ة �أن املري�ض
يعتاد عليه ،وال ي�ش ّكل
�سبباً لتعطيله عن
العمل.
تط ّور املر�ض
• هل يتطور هذا
املر�ض وكيف؟
 -يتطور ه��ذا املر�ض

(نيفراجلي) ،و�صداعاً يف �شرايني الوجه (�أجلي
فا�سكولري).
واعترب �أن توعية املري�ض �أه��م من العالج،
وخ�صو�صاً طم�أنته اىل عدم خطورة مر�ضه ،وعدم
الإجن��رار اىل �إج��راء الفحو�صات الطبية املتكررة،
فهذه ت�صبح م�صدر قلق.
وذكر �أنه لكل مري�ض ولكل حالة ،طريقة عالج
خمتلفة عن غريها ،وذل��ك وف��ق ما ت�ستدعيه
احلاجة وعوار�ض املر�ض.
و�أخرياً لفـت اىل وجـود �أ�سبـاب �أخـرى م�س�ؤولة
عن ن�سبة �ضئيلة من �أوج���اع ال��ر�أ���س منها ما
يرتبط باجليـوب الأنفية ،و�ضغـط العني� ،أو
�أمرا�ض ال�سحايا والتورمـات الدماغية والتهابات
�شرايني الر�أ�س...
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رحلة يف االن�سان
�إعداد:
غري�س فرح

«�إنه خط�أ القمر .لقد اقرتب من كوكبنا �أكرث مما يجب ،وت�س ّبب بجنون
النا�س».
�إنه مقطع من م�سرحية «�أوتيلو» للكاتب الإنكليزي ال�شهري
ويليام �شك�سبري .مقطع ردّده الكثريون عرب القرون ،وخ�صو�صاً
لدى ح�صول �أحداث غريبة يف �أثناء اكتمال القمر ،وبوجه التحديد
تلك املتع ّلقة بال�صحة العقلية ،و�أعمال العنف واجلرائم.
حتى اليوم ،ما يزال الكثريون ي�ؤمنون ب�صحة هذه املقولة ويعزونها
اىل دالئ��ل علمية را�سخة ،وحجّ تهم يف ذل��ك ،نظرية الفيل�سوف
اليوناين املعروف �أر�سطو ،والتي �أ ّكد من خاللها �أن الدماغ الب�شري
يت�أثر بجاذبية القمر ،كونه �أكرث �أع�ضاء اجل�سم رطوبة.
ما �صحة هذا الإعتقاد ،وهل ب�إمكان جاذبية القمر املكتمل �أن تتالعب
بخاليا الدماغ بالطريقة التي تحُ دث فيها املد واجلزر؟

ال�صحة العقلية بني
احلقيقة واخلرافة

�أر�سطو وكتّاب معا�صرون
بعد �أر�سطو ،أ� ّك��د بع�ض الك ّتاب املعا�صرين،
ومنهم العالمِ النف�ساين الأمريكي �آرنولد ليرب� ،أن
ت�أثري القمر على ال�سلوك ،ينبع من ت�أثريه على
مياه الأر�ض ،كالبحار والبحريات و�سواها .وباعتبار
�أن ن�سبة املاء يف اجل�سم الب�شري ت�صل اىل حواىل
 ،٪80ي�صبح الإمي��ان بارتباط القمر املكتمل
بال�سلوك ال�شا ّذ منطقياً اىل حد بعيد.
ويف �إحدى الدرا�سات التي ٌُن�شرت العام 1982
يف الواليات املتحدة الأمريكيةُ ،عرف �أن حوادث
ال�سري تزداد ب�شكل ملحوظ يف الليايل املقمرة،
ه��ذا بالإ�ضافة اىل زي���ادة دخ��ول املر�ضى اىل
106

اجلي�ش  -العدد رقم 286

ما هي عالقة
القمر املكتمل
باجلنون

التي اختلطت منذ القدم بالواقع ،واحتلت جزءاً ال
ُي�ستهان به من تفا�صيل �أفالم الرعب واجلرمية
املعا�صرة ،ال بد من العودة اىل اجلذور الالتينية
لكلمة «قمر» �أي « »Lunaالتي هي م�صدر كلمة
«� »Lunaticأو «اجلنون» .وهذا يعني �أن الكلمتني
يف�سر
ارتبطتا يف اللغة منذ �أقدم الع�صور ب�شكل ّ
العالقة الالعقالنية القائمة بينهما .وهنا ال بد من
م�ست�شفيات الأمرا�ض العقلية ،وتزايد عمليات الإ�شارة اىل الإعتقادات ال�شعبية ال�شائعة التي
ربطت بني الليايل املقمرة وبع�ض اخلرافات،
ال�سطو و�سواها من اجلرائم.
ومنها حت � ّول بع�ض النا�س اىل ذئ��اب ب�شرية
وم�صا�صي دم��اء� ،إ�ضافة اىل الربط بينها وبني
اجلذور اللغوية والإعتقادات ال�شعبية
ّ
ّ
ع�ضات الكالب ال�شاردة وعمليات الإنتحار و�سواها
قبل الدخول يف م�ضمون بع�ض احلكايات ال�شعبية

من الأحداث الذهانية التي ت�ض ّخمها الأفالم.
و ُعرف �أن بع�ض الدرا�سات احلديثة ،ك�شف النقاب
عن حقيقة �أن  45باملئة من ط�لاب املدار�س
الع�صرية ي�ؤمنون بت�أثري القمر املكتمل على الأداء
الذهني ،وت�س ّببه بالتايل مبعظم الأحداث الغريبة
التي تتزامن وتوقيت اكتماله .ويقرتح الكثريون
البحث عن و�سائل عالجية ووقائية للح ّد من ت�أثريه
على ال�سلوك الب�شري.
�إحتياطات و�آراء داح�ضة
ال��ع��ام � 2007أق���دم بع�ض �أق�����س��ام ال�شرطة
الربيطانية على زي��ادة �أع��داد �ضباط الطوارئ
وعنا�صرها يف �أثناء فرتات اكتمال القمر ،حت�سباً
الحتمال زي��ادة اجل��رائ��م .مع ذل��ك ،ف ��إن معظم
الباحثني يف احلقل النف�سي والع�صبي وعلوم
الفلك ،يدح�ض اليوم هذه النظرية ،ويعتربها �شكالً
من �أ�شكال الهذيان.
وكان عالمِ الفلك الأمريكي جورج رابيل قد هز�أ
من هذه املفاهيم بقوله�« :إن البعو�ضة ال�صغرية
التي ّ
حتط على الذراع الب�شرية ،حتدث جاذبية �أكرث
من تلك التي يحدثها القمر املكتمل».
ويتابع م�ؤكداً�« :إن العلم يثبت ت�أثري جاذبية
القمر على املياه املك�شوفة كالبحار والبحريات
واملحيطات ،ولي�س على املحتويات املائية
املغلقة ،ومنها الدماغ الب�شري .وهو يعتقد �أن
ت�أثري جاذبية القمر على مياه الأر�ض ال تختلف من
حيث الفعالية بني مرحلة اكتماله ومرحلة بزوغه،

�أو حني يكون غري مرئي من الأر�ض».
هذا يعني �أن الآراء التي تعار�ض نظرية تالعب
القمر بالعقول يف �أثناء �إكتماله ،تفوق الآراء
امل�ؤيدة لها .وال�س�ؤال املطروح� :إذا كانت هذه
النظرية هي جم� ّرد وه��م ،فكيف ن�ش�أت ،وكيف
ّمت الربط بينها والعلوم ،وخ�صو�صاً الفيزياء
والبيولوجيا
بني احلقيقة والوهم
ح�سب ما �أ ّكدته جمموعة من الباحثني النف�سيني
يف جامعة وي�سكون�سني  -مادي�سون الأمريكية
ف�إن العالقة بني �إكتمال القمر واجلنون� ،أو الأحداث
الغريبة ،هي «عالقة خمادعة» �أو غري موجودة .لذا
فهم ي�ش ّبهونها بالعالقة بني الطق�س املمطر
و�أوج���اع مر�ض ال��روم��ات��ي��زم وال��ت��ي ي��ؤم��ن بها
الكثريون ،علماً �أنها وهمية ،وغري مو ّثقة من
الناحية العلمية.
والعالقة الوهمية ،على ح ّد تعبري الباحثني ،تن�ش�أ
من مقدرة �أدمغتنا على ت�سجيل الأحداث وتذ ّكرها
بالتزامن مع توقيت حدوثها .ولهذا ال�سبب ،ف�إن
�أدمغتنا بالذات ،تعجز عن الأخذ باالعتبار الأوقات
التي تخلو منها الأحداث ومتحوها من الذاكرة.
فمثالً ،عندما يحدث �شيء غريب يف وقت
معني كوقت �إكتمال القمر ،ف�إننا نالحظه لأننا
نهتم بالتوقيت ،ونفعل ذلك من منطلق �إعتقادنا
بنظرية ت�أثري القمر .لكن ،عندما تخلو مرحلة
�إكتمال القمر من الأحداث ،ف�إن ذاكرتنا تعجز عن

املالحظة والت�سجيل .وهذا يعني �أن تذ ّكرنا الأحداث
ي�صبح جزئياً �أو �أنتقائياً.
�أما بالن�سبة اىل ن�شوء نظرية الرتابط امل�شار
اليها �أي العالقة بني «الليايل املقمرة» و«اجلنون»،
ف�إنها بح�سب العالمِ الأمريكي �شارلز ريزون ،قد
ن�ش�أت بفعل �إحتوائها على جزء من احلقيقة .وهذا
يعني �أنها اعتربت يف زم��ن ما حقيقية وغري
زائفة.
�إذا ما تركنا جانباً مبد�أ تالعب جاذبية القمر
باملياه على الأر�ض ،واعتبار الإن�سان كائناً رطباً �أي
مكوناً من ن�سبة كبرية من املاء ،ف�إن العودة اىل
فجر احل�ضارات �أو املجتمعات البدائية كفيل ب�إلقاء
ال�ضوء على بع�ض الوقائع.
فقبل �إنت�شار البنيان و�أ�ضواء ال�شوارع ،كان �ضوء
القمر ال�ساطع مينع الذين يعي�شون يف العراء
من النوم ،مبن فيهم معانو الأمرا�ض العقلية
احلادة .وهنا يجدر بالإ�شارة �أن احلرمان من النوم
يح ّفز الت�ص ّرفات الغريبة وال�شاذة لدى الأ�شخا�ص
امل�صابني ببع�ض �أمرا�ض الإكتئاب ،وخ�صو�صاً
الإكتئاب ذي احلدين (.)Bipolar Depression
وعلى هذا الأ�سا�س ،ن�ش�أت عالقة بني اكتمال القمر
واجلنون.
مهما كانت التعليقات الآخذة ب�صحة هذه النظرية
�أو عدمها ،ف�إن عالقة �إكتمال القمر باجلنون تبقى
ك�سواها من املفاهيم ال�شعبية ،را�سخة اجلذور
بوهم اخلرافة من جهة ،وبواقع حياتنا املليء
بالغرائب واملتناق�ضات من جهة ثانية.
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�أخبار ريا�ضية
�إعداد:
نينا عقل خليل

نتائج بطولة اجلي�ش
يف التزلج للعام 2009
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�أقيمت بطولة اجلي�ش يف التزلج للعام 2009
يف منطقة الأرز ،وذل��ك برعاية قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي ممثالً بالعميد الركن عزت
ديب من منطقة ال�شمال ،وبح�ضور قائد مدر�سة
التزلج العميد الركن حممد خري وقادة الوحدات
وفعاليات املنطقة.
ت�ضمنت البطولة التي ب���د�أت يف � 12آذار
املن�صـرم وا�ستمرت حتى ال��راب��ع ع�شر منه،
�سباقات التعـ ّرج الق�صيـر والتعرج الطـويل
و�سباق العمق ،و�أ�شرف عليها الإحتاد اللبناين
للتزلـج ممثـالً بالأمني العام ال�سيد ادمون كريوز.
ويف الت�صفيات النهائية للبطولة ،جاءت
النتائج على النحو الآتي:
• فئة ال�ضباط:
 التع ّرج الق�صري: ال���رائ���د �سميح خ��ل��ي��ل م��ن فوجاملغاوير ،الأول.
 الرائد زياد حريقة من فوج املدفعيةالثاين ،الثاين.
 امل�لازم الأول عطية �أب��و حيدر منفوج املغاوير ،الثالث.
 التع ّرج الطويل: الرائد �سميح خليل منفوج املغاوير ،الأول.
 امل�ل�ازم الأول رودول���فع��ق��ل م��ن ف���وج املغاوير،
الثاين.
 الرائد زي��اد حريقة منف���وج امل��دف��ع��ي��ة ال��ث��اين،
الثالث.
• فئة الرتباء والأفراد:
 التع ّرج الق�صري: املعاون ادوار جعجع منمدر�سة التزلج ،الأول.
 الرقيب اندريه جنم منمدر�سة التزلج ،الثاين.
 الرقيب �شربل ب�شراويمن فوج املغاوير ،الثالث.
 التع ّرج الطويل: امل��ع��اون ادوار جعجع،الأول.
 -ال��رق��ي��ب ان��دري��ه جنم،

الثاين.
 املعاون كامل عدرا من فوج املغاوير ،الثالث. �سباق العمق: الرقيب �أحمد بطيخ ،من مدر�سة التزلج،الأول.
 العريف رميون حد�شيتي من مدر�سة التزلج،الثاين.
 العريف �أحمد كنعان من مدر�سة التزلج،الثالث.
ويف ختام البطولة� ،أقيم حفل توزيع ميداليات
على الفائزين.

اجلي�ش ي�شارك يف بطولة لبنان بالتزلج ويف بطولة الأ�سبوع الدويل الع�شرين
ّ
نظم الإحتاد اللبناين للتزلج ،بطولة لبنان يف اللعبة للعام  ،2009يف للعبة على منحدر جربان خليل جربان يف منطقة الأرز ،وذلك اعتباراً من
 2009/3/6ولغاية  8منه.
منطقة الأرز وذلك اعتباراً من  2009/3/21ولغاية  29منه.
ّ
نظم البطولة التي �شاركت فيها عدة دول عربية و�أجنبية ،الإحتاد
�شارك يف البطولة فريق اجلي�ش اىل جانب الأندية الإحتادية ومتزجلون.
كذلك� ،شارك فريق اجلي�ش يف التزلج يف بطولة الأ�سبوع الدويل اللبناين للتزلج.

اللقاءان الأول والثاين لبطولة اجلي�ش يف �سباق البدل 1000*6
يف �إط��ـ��ار الن�شـاطات للعـام الريا�ضي
 ،2009و�ضمـن بطولـة اجلي�ش يف �سباق
البدل � ،1000*6أقام املركـز العايل للريا�ضة
الع�سكرية اللقاءين الأول وال��ث��اين على
ملعب ب�يروت البلدي وذل��ك بتاريخي 13
و.2009/3/20
وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

اجلي�ش يت�ألق يف بطولة
«ك�أ�س املرحوم ف�ؤاد روكز»
يف �سالح ال�شي�ش
�شارك فريق اجلي�ش يف لعبة
املبارزة يف بطولة «ك�أ�س املرحوم
ف�ؤاد روكز يف �سالح ال�شي�ش» التي
�أقيمت يف ن���ادي امل���ون ال�سال
 ع�ين ���س��ع��ادة وذل���ك مب�شاركة�أن��دي��ة امل���ون ال���س��ال ،التعا�ضد
واجلامعة اللبنانية .وجاءت نتائج
الع�سكريني يف البطولة على النحو
الآتي:
 العريف ڤيكتور فيا�ض ،املركزالثاين.
 امل��ع��اون حممد علي �أحمدوالعريف جورج فيا�ض يف املركز
الثالث.

• اللقاء الأول:
 الأول :لواء احلر�س اجلمهوري. الثاين :لواء امل�شاة احلادي ع�شر. الثالث :لواء امل�شاة اخلام�س.• اللقاء الثاين:
 الأول :لواء احلر�س اجلمهوري. -الثاين :لواء امل�شاة اخلام�س.

 الثالث :لواء امل�شاة احلادي ع�شر.• الت�صنيف النهائي للفرق لبطولة
اجلي�ش يف �سباقات ال��ط��رق والبدل
:1000*6
 الأول :لواء احلر�س اجلمهوري. الثاين :لواء امل�شاة اخلام�س. -الثالث :لواء امل�شاة الأول.

�شارك عدا�ؤو اجلي�ش اىل
�سباق
جانب نحو  350ع��داء وع���داءة من
«�شهداء
النوادي اللبنانية ومن قوى الأمن الداخلي
قوى الأمن
والأمن العام و�أمن الدولة وقوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان ،يف �سباق ن�صف املاراتون
الداخلي»
مل�سافة  21.1كيلومرتاً ال�سنوي الثاين ،الذي ّ
نظمته
املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي متعاونة وجمعية عرب لبنان لعدائي
الطرق ون��ادي العدائني القدامى حتت عنوان «�سباق �شهداء قوى الأمن
الداخلي».
و�أحرز املركز الأول يف ال�سباق الرقيب ح�سني عوا�ضة من اجلي�ش اللبناين
عن فئة الرجال ،وعن فئة ال�سيدات الرتكية نيالو �إي�سن من جمعية عرب لبنان
لعدائي الطرق .وقد و ّزع العميد روبري جبور ممثالً املدير العام لقوى الأمن
الداخلي اللواء �أ�شرف ريفي والعميد ب��اراداالي ممثالً قائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة اجلرنال كالوديو غراتزيانو ،الك�ؤو�س على الفائزين
والدروع على الثالثة الأوائل يف الفئات العمرية ،بالإ�ضافة اىل
امليداليات للعدائني امل�شاركني.
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اجلي�ش يحل ثالثاً يف
بطولة لبنان العامة للكبار باجلودو
�شارك فريق اجلي�ش
ببطولة لبنان العامة
للكبار يف لعبة اجلودو،
التي ّ
نظمها الإحت��اد
ال��ل��ب��ن��اين للعبة يف
القاعة املقفلة لنادي
ب���ودا � -أدم���ا بتاريخ
 2009/3/1ومب�شاركة
 89العباً.

وق����د اح��ت��ل فريق
اجلي�ش املركز الثالث
يف ترتيب الأن��دي��ة،
و�أح���رز الع��ب��وه ف�ضية
وت�سع برونزيات.
ويف اخل���ت���ام �س ّلم
ال�شهادات وامليداليات
رئي�س الإحتاد و�أع�ضا�ؤه
والعقيد روب�ير حايك

بطولة النوادي
اخلام�سة ع�شرة
يف ال�شطرجن ال�سريع
110
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م���ن امل���رك���ز ال��ع��ايل
للريا�ضة الع�سكرية.
وهنا ترتيب الفرق:
 الأول :نادي بودا -�أدما.
 الثاين :نادي مونال�سال.
 ال��ث��ال��ث :فريقاجلي�ش.

�شارك فريق اجلي�ش يف لعبة ال�شطرجن يف بطولة النوادي اللبنانية يف اللعبة ،والتي �أقيمت بتاريخ
 ،2009/3/29يف جامعة بريوت العربية  -طريق اجلديدة ،وب�إ�شراف الإحتاد اللبناين لل�شطرجن.
ح�ضر املباريات رئي�س الإحتاد نبيل �سنو وح�شد من م�شجعي اللعبة ،و�شارك فيها نحو  125العباً منم 13
نادياً .ويف النتيجة النهائية �أحرز النادي الريا�ضي يف بريوت املركز الأول ،تاله ال�سنابل يف املركز الثاين
ونادي متخرجي الإحتاد ال�سوڤياتي يف املركز الثالث� .أما فريق اجلي�ش ّ
فحل يف املركز اخلام�س.

ن��ع��ت ق��ي��ادة
اجلي�ش املقدم جان حاطوم ،الذي
تويف بتاريخ .2009/3/30
 من مواليد  1961/10/1تربل  -زحلة. تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ رتيباعتباراً من . 1983/7/14
 التحق يف املدر�سة احلربية اعتباراً من ،1984/1/9ورقي �إىل رتبة مالزم اعتباراً
من  ،1986/12/31ثم ت��د ّرج يف الرتقية
�إىل رتبـة مق ّدم اعتباراً من .2005/7/1
 تابع عدة دورات درا�سية وتدريبية. حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى مرتني.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة

يف �سجل اخللود

املقدم جان حاطوم

الف�ضية.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الثالثة.
• امليدالية التذكارية للم�ؤمترات للعام
.2002
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �أربع
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  20مرة.
• تهنئة نائب رئي�س الأركان للعمليات.
• تهنئة قائد املنطقة.
• تهنئة قائد اللواء �ست مرات.
• تهنئة قائد مع�سكر ع�شر مرات.
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.

الرقيب الأول
ح�سني حممود
املذبوح
ن��ع��ت ق���ي���ادة اجلي�ش
ال��رق��ي��ب الأول ح�سني
حم����م����ـ����ود امل�����ذب�����وح
ال�����ذي ت����ويف ب��ت��اري��خ
.2009/3/24
 م�������ن م����وال����ي����د - 1982/6/1ع��ل��ي النهري • تنويه العماد قائد اجلي�ش
 ق�ضــاء زحلـة  -مـحـافـظــة مرتني.• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
البقـاع.
 ت��ط��ـ� ّوع يف اجلي�ش مرتني.بتاريخ  • .2002/11/13تهنئة ق��ائ��د ال�شرطة
 من عداد ال�شرطة مرتني.• تهنئة قائد املدر�سة.
الع�سكرية.
 حائز: -عازب.

اجلندي
عبداهلل
ح�سن الأحمد
نعت قيادة اجلي�ش اجلندي عبداهلل ح�سن الأحمد الذي تويف بتاريخ
.2009/3/23
 من مواليد  -1976/1/16عيات  -ق�ضاء عكار  -حمافظةال�شمال.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .2008/12/27 من عداد لواء امل�شاة العا�شر. -عازب
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• �أفقياً:
� -1سباق يجري لأول مرة يف اجلي�ش ،ت�أهُّب.
 -2نقي�ض عط�شان� ،شاعر فرن�سي راحل،
منزل ،من �أع�ضاء اجل�سم.
� -3أغنية لفريد الأطر�ش ،منطقة لبنانية.
 -4حرفان مت�شابهان ،يخ�صني ،يهجم ،من
املقايي�س� ،أن�ش�أت.
 -5ل��ل��ن��ف��ي ،ري����ق ،خليفة �أم����وي �ضبط
املقايي�س واملوازين.
� -6شركة �سينمائية �أم�يرك��ي��ة ،ن��وع من
الأفاعي.

حل العدد ال�سابق

الفائزون

• املعاون جورج جربايل
كتيبة الرادار.
• العريف حممود حمود
فوج املدرعات الثاين.
• العريف عزيز النجار
فوج الأ�شغال امل�ستقل.
• ن�سرين احلاج عبداهلل
عرب�صاليم  -اجلنوب.

�شــروط امل�سابقة

م�سابقة ال
ك
ل
ما
ت
ا
ملتقاطع
«اجلي�ش
فيها ج » لقرائها وتخ�ص� ة تقدمها
ص
الف ل وائز مالية قيمتها للفائزين
ري
القرعة ة لبنانية ،ت��وزع اربعماية
على اربعة فائزين .بوا�سطة

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة ،ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل
املربعات وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل .وتعلن النتائج يف العدد املقبل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش  -الريزة  -مديرية التوجيه -
جملة «اجلي�ش» « -م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن اجلي�ش يف جميع
املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول  25ني�سان .2009

 -7نوتة مو�سيقيةُ ،عمرُ ،ت ِلب�س الثيابُ ،د ّر.
 -8حفر البئرَ ،ح��ب احلنظل املطحون� ،أول
ال�شرب.
 -9مطار يف تاهيتي ،الإ�سم الثاين لرئي�س
�أمريكي راحل� ،شاعر �أملاين.
 -10عا�صمة �أفريقية ،دولة �أفريقية ،ماركة
�ساعات.
� -11ش ّدة وبلية� ،شديد العط�ش ،ما يتبع
ال�شيء ،ته ّي�أ للحملة يف احلرب.
 -12ت�شرب تباعاًَ ،مطربة م�صرية راحلة،
مدينة كولومبية.
ق�ص�ص.
دعي ،تخريبَ ،
َ -13
� -14أح��د ال�شهور ،خال�ص كل �شيء،
• عمودياً:
 -1م��دي��ن��ة ع��راق��ي��ة ،م��ن �أك�ب�ر ناثري
الإ�سبان ،خيمة.
ّ
 -2دولة �أفريقية ،بنا�ؤون� ،سكن بعد ح ّدة.
� -3أحرف مت�شابهة ،بحرية �أفريقيةِ ،ورك.
 -4ممثل �أم�يرك��ي ت��ويف العام ،1986
ّ
ي�شك .
 -5عا�صمة �أفريقية ،بان من بعيد.
 -6الإ�سم الثاين ملمثلة م�صرية ،جاع،
تتقن فعل.
 -7مدينة يف و�سط �أثيوبيا ،مرف�أ يف
الربازيل ،فيلم ملرمي فخر الدين و�شكري
�سرحان.
� -8أب ّر بالوعد ،يقنطون.
� -9أطول و�أعلى �سل�سلة جبلية يف �أمريكا
ال�شمالية� ،أكم َل.
 -10يب�س ع�صبه ،ر ّدد ،رئي�س عراقي
راحل.

ماركة �سيارات ،ممثلة باك�ستانية.
� -15شجر م��ع��روف��� ،ص��وت ح��زي��ن ،فنانة
لبنانية.
 -16ممثل �أمريكي تويف �سنة .1973
 -17مم��ث��ل وخم���رج م�����ص��ري راح����ل ،بطل
م�صارعة لبناين راحل.
� -18أوث��ق و�ش َّد ،يواجه ُه ،راحة اليد ،فنانة
لبنانية.
 -19ب ْرد ،الظلمة ،الإ�سم الثاين ملطرب �سوري
راحل ،نفرح.
 -20دولة �أمريكية ،دولة �أفريقية� ،ضعف.
 -21قمر ممتلئ ،ملك عربي راحل ،جمعت
و�ش ّدت ،مطار يف اليابان.
 -11مدينة يف ك��ن��دا ،م��و ّل��د كهربائي
ُيعرف بالبطارية ،م�سلك طويل �ض ِّيق.
 -12حرف ن��داء للبعيد� ،أثبت� ،أرخبيل
�إ�سباين� ،أف�سد.
 -13من �أدوات احل ّداد ،نعم بلغة �أجنبية،
يرمون ال�شيء متفرقاً ،بيوت الطيور.
 -14يك�سبونها ،الإ���س��م الثاين ملمثلة
�أمريكية راحلة ،بذ َر الأر�ض.
َ -15
إرتفع النبات.
رك�ض ،تدريبهاَ � ،
 -16لفظة هجاء ،ينتزع ويخرج برفق،
مرتدياً.
 -17جمموعة و�صفوف م��ن ،م��رف��أ يف
�إنكلرتا� ،شجر عريق.
 -18يج ّرونهم ،ذاتي ،عمى الب�صرية.
 -19يتع ّلقون به� ،أو�صانا على ،زعفران.
 -20والد الأب ،تبخرتت ،بلدة لبنانية،
�ضمري مت�صل.
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يف عيدها
تواعد مع ط ّلة الربيع نزوالً عند ن�صيحة البنف�سج والأقحوان ،وبات �أحدهما ال ّ
يطل
�إالّ وي�سرى الأول تت�شابك مع مينى الثاين .عيد الأم وعيد الربيع ،ت�سبق الب�سمة كالً
منهما والر�ضا ،ويزهو يف ديارهما كرم ال�ضيافة وحب العطاء.
و�ساعة اليد يف ديوان الربيع ال تخطئ ،ويوميته �صحيحة الأرقام ،وهو ّ
يطل يف
يومه املعروف كل م ّرة .لكنه ،هذا العام ح�ضر قبل املوعد بكثري ،ال خلط�أ رمبا� ،إمنا
تهيباً و�إجالالً واحرتاماً ،مما ه ّي�أ للأم �أن تو ّقع خطواتها فوق الب�سط اخل�ضر بخطى
واثقة ،لي�س �أقرب اليها �شبهاً� ،إالّ خطى ال�شهداء يف �ساحات البطولة .كيف ال ،ويف عيد
�أمهاتنا �إحياء دائم لذكرى �شهداء اجلي�ش ،فهذه املنا�سبة دائمة يف النفو�س على مدى
�أيام ال�سنة� ،صباحاً وم�سا ًء ،كلما ارتفع يف ثكناتنا علم� ،أو كلما هبط فوق �سطح الأر�ض
ّ
ظل �أرز �أو �سنديان.
وهل للأم �أن ت�سمح باالحتفال يف عيدها من دون �أن تطلق خيلها يف ال�ساحات،
وتطمئن اىل �أن غبار احلوافر قد بلغ �أطراف الغيوم ،ومن دون �أن ي�ضرب جمهورها
على طبول املنابر فت�ستعيد درو�س الت�ضحية يف وهاد املعارك؟ هذا فخرها ،وتلك
ع ّزتها ،وتلك م�آثر من �صنع يديها يف كل حال :ه�ؤالء �أبنائي وهذه �أخبارهم يف �سجل
اخللود.
ولقد ر�أينا الأم وهي تودّع ولدها ال�شهيد را�ضية متما�سكة منادية مبزيد من
الت�ضحية على مذبح الوطن ،يف مقارعة العدو الإ�سرائيلي م ّرة ويف مواجهة الإرهاب
م ّرتني ،ويف م�سرية احلفاظ على �أمن البالد م ّرات وم ّرات .ور�أينا الأم متدّ قامتها بني
خياالت احلزن ،تتقدّ م الأب بخطوات ،تدعوه اىل املحافظة على هيبته ومتا�سكه،
فيما هي ت�س ّلم الأمر للتعبري بالدمعة حيناً وبال�صرخة �أحياناً ،ويف الإثنتني الدمعة
وال�صرخة ،دعوة اىل الأخ اىل �أن يحل حمل �أخيه ،فاخلطب جلل واخلطر حمدق واملهمة
مقدّ �سة ،ولي�س لنا �أن ن�ستورد الأبطال من خارج احلدود ،ففي ترابنا ينبت ه�ؤالء كما
تنبت الزهور بني هامات ال�صخر ،من هنا املوعد ال�سنوي بني الأم والربيع ،ومن هنا لقاء
اجلمال ودميومة اخللود.
لكن الدمعة يف عني الأم لي�ست �إالّ ح ّبة الندى ترت�سم يف ك�أ�س زهرة برية ،تدعوها
اىل الن�ضارة والت�ألق والإنت�صار ،و�إطراقة الر�أ�س ما هي �إالّ دالل وزهو و�إحياء لروح
الت�ضحية يف الأعماق.
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