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احلياة  اإب��داع  فبني  الفكر. 

ْتها  َم�سَ م�سرية  الفكر،  واإب��داع 
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ملف العدد

اقت�صاد ومال

االأزم��ة  تداعيات  من  لبنان  اأي��ن 

اجتاه  اأي  يف  العاملية؟  املالية 

وهل  عليه،  تاأثريها  �سيتطور 

خماطرها؟  ع��ن  مب��ن��اأى  �سيظل 

ميكن  التي  االإيجابيات  هي  واأين 

االإ�ستفادة منه�ا والثغرات التي ال 

املو�سوع  يف  معاجلتها؟  من  بد 

واآراء  املعطيات  الأبرز  عر�س 

معنيني وخرباء.

واإمنا  الكون وح�سب،  اأبواب  االإن�سانية  االأول، مل تقتحم  ال�سناعي  القمر  اإطالق  عند 

غ االأقذار« الذي حّول ف�ساء املدار االأر�سي اىل مزبلة عمالقة لنفايات  اكت�سفت »مفرِّ

ن�ساطات االإن�سان الف�سائية. فهل تتحول االأقمار ال�سناعية اىل خطر يتهدد االأر�س؟

ل��ب��ن��ان��ي��ة ل�����رية   2500 ال�������س���ع���ر:   •
ل��ب��ن��ان: يف  ال�������س���ن���وي  اال������س�����رتاك   •
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امريكي دوالر   200 العربية:  والدول  • قرب�ص 
امريكي دوالر   250 وافريقيا:  اوروب���ا   •
امريكي دوالر   300 واوقيانيا:  ام��ريك��ا   •
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ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني املحامي اليا�س املر، املمثل ال�صخ�صي للأمني 

العام للأمم املتحدة ال�صيد مايكل وليامز، وعر�س معه ا�صتمرار التعاون يف 

�صري تطبيق القرار الدويل الرقم 1701.

وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل 

املمثل ال�سخ�سي

للأمني العام للأمم املتحدة
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اإ�صتقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، يف مكتبه 

يف الريزة، النائب ال�صابق وجيه البعريني.

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

النائب م�صباح الأحدب، وتطّرق احلديث اىل 

الأو�صاع العامة.

... والنائب ال�سابق

وجيه البعريني

... والنائب

م�سباح الأحدب

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، النائب م�صطفى 

ها�صم، وتناول البحث الأو�صاع 

العامة.

قائد اجلي�ش 

ي�ستقبل النائب 

م�سطفى ها�سم
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ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، املرتوبوليت جاورجيو�س 

احلداد رئي�س اأ�صاقفة بانيا�س 

)قي�صرية فيلب�س( ومرجعيون 

للروم الكاثويك على راأ�س وفد 

مرافق. وجرى البحث يف الأو�صاع 

العامة، وقد اأثنى الوفد على جهود 

املوؤ�ص�صة الع�صكرية يف احلفاظ 

على الأمن والإ�صتقرار، و�صيانة 

ال�صلم الأهلي يف البلد.

ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، رئي�س �صندوق 

املهجرين الأ�صتاذ فادي عرموين.

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الريزة، كلً من الدكتور مي�صال جنار والدكتور 

حبيب الراعي من جامعة البلمند. وتناول 

احلديث مو�صوع التعاون بني اجلامعة واملوؤ�ص�صة 

الع�صكرية.

ا�صتقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، وفداً من اإحتاد بلديات ق�صاء الكورة 

برئا�صة ال�صيد قبلن عويط، الذي اأعرب عن 

تقديره جلهود اجلي�س، وثّمن تعاونه مع بلديات 

الكورة خ�صو�صاً يف املجال الإمنائي.

... ورئي�ش اأ�ساقفة 

بانيا�ش ومرجعيون 

للروم الكاثوليك

... ورئي�ش �سندوق 

املهجرين

... ووفداً من جامعة البلمند

... ووفداً من اإحتاد بلديات ق�ساء الكورة
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ا�صتقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، الرئي�صة العامة 

جلمعية راهبات ال�صليب الأم ماري 

خملوف مع وفد مرافق، حيث 

اأطلعته على ن�صاطات اجلمعية، 

واإجنازها ملفاً عن موؤ�ص�صة 

الطوباوي يعقوب احلداد الكبو�صي. 

كما اأ�صادت بالدور الذي يقوم به 

اجلي�س يف احلفاظ على لبنان وطناً 

للعي�س امل�صرتك بني اأبنائه جميعاً.

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، رئي�س بعثة نادي 

ال�صباب اللبناين الريا�صي اىل دورة 

الإمارات العربية املتحدة ال�صيد 

جورج حداد، يف ح�صور لعبني 

من منتخب الإمارات. وقد عر�س 

اأع�صاء الوفد ن�صاطاتهم الريا�صية 

املختلفة، كما قّدم ال�صيد حداد درعاً 

باإ�صم البعثة لقائد اجلي�س، �صاكراً 

املوؤ�ص�صة الع�صكرية على دعمها 

الريا�صة يف لبنان.

ا�صتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

وفداً من رابطة �صيدات م�صر يف لبنان برئا�صة 

ال�صيدة ماآثر اجلوزو، التي اأطلعته على الن�صاطات 

التي قامت بها الرابطة اأخرياً. و�صّلم الوفد العماد 

قهوجي كتاباً حول هبة عينية ت�صمل معدات 

لتجهيز ق�صم الطوارئ يف امل�صت�صفى الع�صكري.

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

وفداً من املديرية العامة للدفاع املدين برئا�صة 

املدير العام العميد الطيار دروي�س حبيقة. 

وقد تناول احلديث املهمات امل�صرتكة بني 

املوؤ�ص�صتني، وقّدم العميد الطيار حبيقة درع 

الدفاع املدين لقائد اجلي�س.

... والرئي�سة العامة 

جلمعية

راهبات ال�سليب 

... ووفداً

ريا�سياً

... ووفداً من رابطة �سيدات م�سر

... ووفداً من املديرية العامة

للدفاع املدين
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ا�صتقبل رئي�س الأركان اللواء الركن 

�صوقي امل�صري، يف مكتبه يف 

الريزة، املرتوبوليت جاورجيو�س 

احلداد رئي�س اأ�صاقفة بانيا�س 

ومرجعيون للروم الكاثوليك، 

يرافقه م�صت�صار الأبر�صية القانوين 

املحامي هادي را�صد، والقّيم العام 

ال�صيد �صليم يعقوب. وقد اأعرب 

الّزائرون عن تقديرهم اجلي�س 

واأثنوا على جهوده املبذولة للحفاظ 

على م�صرية الأمن والإ�صتقرار 

وطماأنة املواطنني.

ريفي،  اأ�صرف  اللواء  الداخلي  الأمن 

الأمنية،  الأجهزة  وممثلون عن قادة 

حيث نوق�س تقرير التقييم النهائي 

للم�صروع التجريبي ملراقبة و�صبط 

اىل  بالإ�صافة  ال�صمالية،  احل���دود 

العمل للإنتقال  درا�صة م�صودة خطة 

اىل املرحلة الأوىل من �صبط احلدود 

ال�صرقية للبنان.

عقد يف مكتب رئي�س الأركان اللواء 

الريزة،  يف  امل�صري،  �صوقي  الركن 

اإجتماع عمل ح�صره مدير عام قوى 

ا�صتقبل اللواء الركن �صوقي امل�صري، يف مكتبه 

يف الريزة، وفد خماتري وفعاليات منطقة اأكروم 

- ق�صاء عكار، برئا�صة ال�صيخ زياد عدرا، الذي 

اأعرب عن تاأييده املوؤ�ص�صة الع�صكرية ودعمه لها.

اإ�صتقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، 

عائلة املرحوم العماد �صميط، التي قّدمت له 

ال�صكر على الإهتمام مبرا�صم اجلنازة.

رئي�ش الأركان ي�ستقبل

املرتوبوليت جاورجيو�ش احلداد

... ويعقد

اإجتماع عمل

... ووفد خماتري وفعاليات منطقة اأكروم

... وعائلة املرحوم العماد �سميط

ني�سان

ا�ستقباالت رئي�س االأركان
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ني�سان

اإعداد:

با�سكال معو�ش بو مارون

تكرمي

2
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راأ�ش قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف 

مبنى وزارة الدفاع حفل تكرمي ع�سو املجل�ش 

الع�سكري اللواء الركن جورج الها�سم، يف 

منا�سبة اإحالته على التقاعد بح�سور رئي�ش 

الأركان اللواء الركن �سوقي امل�سري، واأع�ساء 

املجل�ش الع�سكري ونواب رئي�ش الأركان وعدد 

من كبار �ضباط القيادة.

العماد قهوجي اأكد خلل الإحتفال اأن »الَعَلم 

ي�ستقبلنا ويوّدعنا وهو يعرف اأننا �سنبقى 

الأقرب اليه والأوفى ملعانيه، والأ�سد ت�سحية 

يف �سبيل احلفاظ على كرامته وحرية 

خفقانه...«.

هنا ن�ش الكلمة التي األقاها العماد قائد 

اجلي�ش يف الإحتفال.

تكرمي اللواء الركن جورج الها�سم

العَلم ي�ستقبلنا ويوّدعنا

ويعرف اأننا �سنبقى الأوفى ملعانيه

قائد

اجلي�ش

كلمة القائد

اأيها الأعزاء

نلتقي اليوم لتكرمي واحد من كبار �شباط جي�شنا، 

عمره،  زه��رات  من  كبرية  ح�صة  موؤ�ص�صته  منح 

الزاد الوفري، واخلري  اليوم تاركاً فيها  وهو يوّدعها 

امل�صاف اىل خريات الرجال املخل�صني. هذه لي�صت 

رفاق  من  تودعون فيها عزيزاً  التي  الأوىل  املرة 

ال�صلح، وهي لن تكون الأخرية، فبيننا من ياأتي 

وبيننا من مي�صي. ي�صتقبلنا الَعَلم ويوّدعنا، وهو 

اأننا �صنبقى الأقرب اليه والأوفى ملعانيه،  يعرف 

كرامته  على  احلفاظ  �صبيل  يف  ت�صحية  والأ�صد 

احلياة  بداأنا  لقد  الن�صائم.  بني  خفقانه  وحرية 

يف  والقلم  الورقة  نحمل  كنا  حني  اليه  تّواقني 

خنا انتماءنا لرموزه عندما  مدار�س طفولتنا، ور�صّ

والوفاء،  والت�صحية  ال�صرف  مدر�صة  اىل  انت�صبنا 
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وهو ي�صتمر مرفرفاً يف الأعماق حني تعود رحالنا 

الر�صل  نحن  هناك  العامة.  املدنية  احلياة  اىل 

واملن�صدين  بلغته،  الناطقني  ونحن  الأوف��ي��اء، 

ن�صيده: كلنا للوطن، للعلى للعلم...

عاملً  عرفتموه  الها�صم،  ج��ورج  الركن  اللواء 

املّطلع  باأ�صلوب  حم��ّدث��اً  الع�صكري،  ب�صمت 

حري�صاً  والعطاء،  البناء  تفا�صيل  متتبعاً  املتنّور، 

ونحن  والأكمل.  الأف�صل  اىل  �صاعياً  النتائج،  على 

الوطني هذا، ندعوه اىل جتديد  بيتنا  اليوم، يف 

لقائه مبوؤ�ص�صته الأم، واىل بقائه جماوراً لها، قريباً 

والأمثولة،  التجربة  عّودنا،  كما  يديه،  منها، ويف 

له،  وعدنا  اأما  والعربة.  والفكرة  الراأي  عقله  ويف 

ولكل رفيق �صلح يف اخلدمة، ويف خارج اخلدمة، 

ولكل الع�صكريني اأبناء موؤ�ص�صتنا، فهو اأن نزّودهم 

عملنا  تر�صيخ  يف  وجناحنا  تقّدمنا  اأخبار  دائماً 

املوؤ�ص�صاتي، ويف الدفاع عن تراب البلد، واحلفاظ 

على الوحدة الوطنية. فاإن �صمعوا، فلماآثر جي�صنا 

ح�صة كبرية يف ال�صمع، واإن قراأوا، فلأجماده �صطور 

و�صطور، واإن تذّكروا فها هي ال�صرَي احل�صنة ترتّبع 

الأكتاف جنوماً  زاهية، وفوق  اأو�صمة  ال�صدور  على 

ت�صيء. لك العافية والنجاح، يا رفيق ال�صلح، يف 

م�صتقبل اأيامك، ولتكن كما عهدناك جندياً �صلباً 

يف �صاحات الوطن.

كلمة املكّرم

بدوره �صكر اللواء الركن الها�صم قائد اجلي�س على 

اإياه  ما اأبداه من اهتمام ورعاية وتكرمي، معاهداً 

على البقاء اىل جانب املوؤ�ص�صة والإ�صتعداد الدائم 

لتلبية نداء الواجب.

خدمته  ط��وال  باأنه  الها�صم  الركن  اللواء  وذك��ر 

وتنفيذها  املهمة  اأولوية  هاج�صه  كان  الع�صكرية 

م الع�صكري، ولفت اأنه يف موؤ�ص�صة  من وحي الق�صَ

خلفنا  ن�صّلم  بل  »خريات«،  توارث  يتم  ل  اجلي�س 

مهمات وعمل وتعب طوال فرتة اخلدمة.

وختم اللواء الركن ها�صم �صاكراً قائد اجلي�س الذي 

»�صتتطّور املوؤ�ص�صة بقيادته ب�صكل كبري«، وجميع 

من  اجلي�س  يف  انخراطه  منذ  معه  عملوا  الذين 

ع�شكريني و�شباط.

ويف ختام احلفل قّدم العماد قهوجي اىل اللواء 

وتقدير  �صكر  عربون  اجلي�س  درع  الها�صم  الركن 

ثم  املوؤ�ص�صة،  لهذه  قّدمها  التي  اخلدمات  على 

�صرب اجلميع نخب الوطن واجلي�س.
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يف ثكنة ميلد النّداف يف عم�سيت تابع ثلثون رتيباً من فوج مغاوير البحر دورة تدريبية خا�سة 

)مدرب قتال �سوارع(، توىل التدريب فيها فريق اأمريكي من قوات العمليات اخلا�سة الأمريكية.

اأ�سابيع، ويف نهاية الأ�سبوع الثالث توىل الرتباء الذين تابعوا التدريب،  اأربعة  ا�ستمرت الدورة 

تدريب 30 عن�سراً من الفوج، وذلك يف اإطار ما ي�سمى »تدريب املدربني«.

�ضي�ضون حّيت جهود ال�ضباط واملتدربني

وممثل قائد اجلي�ش رّحب بالتعاون

حفل اإختتام دورة »مدرب قتال �سوارع« 

بني الإفتتاح والإختتام

اىل  اإ���ص��اف��ة  ال�����دورة  ت�صّمنت 

اجلنود  ت��دري��ب  ح���ول  تعليمات 

درو�صاً  مدربني،  باأنف�صهم  لي�صبحوا 

والرماية  يف عمليات دهم املنازل، 

ودرو�صاً  التحّمل،  ومهارات  والتفجري 

يف الإ�صعافات الأولية.

اأج��ري��ت  ال������دورة  ن��ه��اي��ة  ويف 

من  الرغم  على  ختامية  مباريات 

نهايتها  يف  مّت  العا�صف،  الطق�س 

ت�صنيف املتدربني وفقاً ملهاراتهم 

واإجنازاتهم يف الدرو�س كافة.

ال��دورة  اإختتام  ملنا�صبة  واأق��ي��م 

البحري  الركن  العميد  تراأ�صه  حفل 

اجلي�س  قائد  ممثلً  ول  ف�صّ عبدو 

وال�صفرية  ق��ه��وج��ي،  ج��ان  ال��ع��م��اد 

الأمريكية يف لبنان مي�صيل �صي�صون 

العقيد  البحر  مغاوير  ف��وج  وقائد 

والعقيد  ها�شم  الكرمي  عبد  الركن 

التعاون  مكتب  م��ن  ف���ورد  وي��زي��ر 

الأمريكي،   - اللبناين  والتن�صيق 

اخلا�صة،  ال��ق��وات  قيادة  من  ووف��د 

الأمريكية  البحرية  املغاوير  وقائد 

املنطقة   - الأمريكية  البحرية  يف 

الو�صطى، وفريق التدريب الأمريكي 

وعدد من �شباط الفوج.

نهج �سامل

�صريط  ع��ر���س  بعد 

ع��ن جم��ري��ات ال���دورة 

فادي  الرائد  وترحيب 

خم�����ول م����ن ال���ف���وج 

الدعم  �صاكراً  باحل�صور 

ملغاوير  الأم���ريك���ي 

ال�صفرية  األقت  البحر، 

كلمة  الأم����ريك����ي����ة 

هذا  اأن  خللها  �صرحت 

التدريبي  ال��ربن��ام��ج 

نهج  مكّونات  اأح��د  هو 

الوجوه  ومتعدد  �صامل 

امل�صاعدات  لربنامج 

الأمريكية  الع�صكرية 
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يف لبنان؛ و�صكرت ال�صفرية �صي�صون 

جهود  وح��ّي��ت  ا�صتقبالها  ح��ف��اوة 

ون�صاطهم  ال��دورة  خلل  املتخرجني 

و�شباط الفوج وعنا�شره.

الركن  للعميد  كلمة  كانت  بعدها 

بالتعاون  رّحب  الذي  ول  ف�صّ البحري 

واللبناين،  الأمريكي  اجلي�صني  بني 

و�صكر قوات البحرية الأمريكية على 

عمليات  يف  وم�صاعدتها  رعايتها 

التدريب املكثفة يف الفوج.

على  ال�صهادات  توزيع  وبعد 

احل�صور  اجتمع  املتخرجني 

على ماأدبة غداء للمنا�صبة.





ني�سان

اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ون�ساطات

2
0
0

9
قام وفد ع�صكري من كلية باك�صتان 

بزيارة  �صابطاً،   21 قوامه  البحرية 

نحو  ا�صتمرت  لبنان  اىل  اأكادميية 

اأربعة اأيام.

جولته  الباك�صتاين  الوفد  اإ�صتهل 

بزيارة اىل وزارة الدفاع الوطني يف 

الزهر  من  اإكليلً  و�صع  حيث  الريزة، 

ح�صور  يف  اخل��ال��دي��ن  ن�صب  على 

زار  ثم  اجلي�س،  قائد  العماد  ممثل 

املعاون  والتقى  اجلي�س  قيادة 

الأرك��ان  رئي�س  لنائب  البحري 

للعمليات العميد الركن البحري 

اىل  وا�صتمع  ف�����ص��ول،  ع��ب��دو 

حول  الإيجاز  قاعة  يف  حما�صرة 

اإن�صاء اجلي�س اللبناين وعقيدته 

القتالية ونظام التدريب املتبع 

لديه.

الوفد  زار  لح��ق،  وق��ت  ويف 

ق���ي���ادة ال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة، 

العميد  اأعمالها  م�صري  فا�صتقبله 

و�شباط.  املعلم  علي  البحري  الركن 

وتعّرف الزائرون من خلل اإيجاز اىل 

وتنظيمها  البحرية  القوات  تاريخ 

واملهام التي تنّفذها. ثم كانت لهم 

البحرية  ب��ريوت  قاعدة  اىل  زي��ارة 

اىل  مهامها،  على  خللها  اطلعوا 

واملراكب  امل�صاغل  �صملت  جولة 

ال�شباط  انتقل  بعدها،  لها.  التابعة 

البحرية  جونية  ق��اع��دة  اىل  ب��ح��راً 

اأن  قبل  البحرية،  القوات  ومدر�صة 

يف  غ��داد  ماأدبة  اىل  الدعوة  يلبوا 

نادي ال�شباط يف جونية بح�شور عدد 

من ال�شباط.

جولة  اي�صاً،  الزيارة  تخللت  وقد 

يف  ال�صياحية  املراكز  بع�س  على 

الع�صكري،  املتحف  �صملت:  لبنان 

واأقامت  الدين.  وبيت  مو�صى  ق�صر 

اإ�صتقبال على  اجلي�س حفلت  قيادة 

�شرف الوفد ح�شرها عدد من ال�شباط 

اللبنانيني.

وفد ع�سكري باك�ستاين يف زيارة اأكادميية اىل لبنان
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تبادل خربات بني �سلح 

الإ�سارة اللبناين

والوحدة الإيطالية

يف اإطار تطوير املعارف امل�صرتكة بني اجلي�س 

يف  امل��وؤق��ت��ة  املتحدة  الأمم  وق���وات  اللبناين 

يف  )معني  الإ�شارة  �شباط  من  وفد  قام  لبنان، 

جمال الوقاية من الأ�صلحة البيولوجية الكيميائية 

الإيطالية  املجموعة  مركز  بزيارة  وال�صعاعية( 

»Task Force C4« التابعة للوحدة الإيطالية.
ح�صر لقاء العمل الذي عقد يف مركز املجموعة 

الركن مروان حالوي  العقيد  الرتباط  رئي�س جهاز 

غوديو  فلفيانو  العميد  الغربي  القطاع  وقائد 

وقائد الوحدة و�صباطها واأفرادها.

يف بداية اللقاء، قّدم قائد املجموعة الإيطالية 

العقيد اأنطونيو دي �صيو اإيجازاً حول تاريخ اإن�صاء 

جنوب  يف  اليها  املوكلة  واملهمات  املجموعة 

لبنان، بالإ�صافة اىل مهمة �صرية الأ�صلحة اخلا�صة 

على  الرتكيز  مّت  كما  بها.  امللحقة   )NBC(
الوحدات  قبل  من  امل�صتعملة  الل�صلكية  الأجهزة 

كتيبة  بها  تقوم  التي  املهام  وعلى  الإيطالية 

اطلع  كذلك،   .)NBC( الأ�صلحة  و�صرية  الإ�صارة 

املعطيات  جلمع  امل�شتخدم  العتاد  على  ال�شباط 

الكيميائية وال�صعاعية .

الأجهزة  على  عملي  مترين  الإي��ج��از  اأع��ق��ب 

الل�صلكية وعمل �صرية الأ�صلحة اخلا�صة يف فح�س 

هذه  مع  التعامل  وكيفية  ملّوثة  �صامة  م��واد 

املواد والوقاية منها.

الإيطالية  املجموعة  قائد  اأع��رب  اخلتام،  ويف 

ال�شباط  رغبته يف م�شاركة  �شيو عن  دي  العقيد 

يتعلق  ما  �صيما  ل  اخل��ربات  بتبادل  اللبنانيني 

اأجهزة  لها  تتعّر�س  التي  الت�صوي�س  بعمليات 

يف  العملنية  املهمات  يف   »TETRA«�ال

ال�صكنية. املناطق 
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اإطار زيارات التعارف التي ت�صمل خمتلف وحدات  يف 

العرب  الع�صكريني  امللحقني  رابطة  عميد  قام  اجلي�س، 

حممد  املهند�س  اللواء  لبنان  يف  املعتمدين  والأجانب 

اىل  بزيارة  الرابطة،  اأع�صاء  امللحقون  يرافقه  احلجاج 

مدر�صة التزلج يف الأرز.

الركن  العميد  املدر�صة  قائد  الوفد  ا�صتقبال  يف  وكان 

ا�صتمع  كما  اأرجائها.  داخل  كانت جولة  حممد خري، حيث 

الزائرون اىل نبذة عن تاريخها واطلعوا على �صري العمل 

فيها والتدريبات املنّفذة، الأمر الذي ترك اأثراً طيباً يف 

نفو�صهم.

وقد اختتمت الزيارة، بحفل غداء على �صرف الزائرين 

اأقيم يف نادي ال�شباط - الأرز.

ملحقون ع�سكريون 

عرب واأجانب

زاروا مدر�سة 

التزلج

يف الأرز

روت�����اري  ن�����ادي  م���ن  وف����د  زار 

برئا�صة  ب��ريوت  يف  كو�صموبولينت 

املركز  ب���ريوت���ي،  ج����ورج  ال�����ص��ي��د 

اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام، 

حيث ا�صتقبله رئي�س املركز العميد 

الوفد  واطلع  و�شباط.  حممد فهمي 

خلل الزيارة على العمليات الإن�صانية 

نزع  املركز يف جمال  ينّفذها  التي 

الألغام والقنابل العنقودية والذخائر 

التوعية من  وبرامج  املنفجرة،  غري 

وذلك  �صحاياها،  وم�صاعدة  خماطرها 

واإمكان  التعاون  �صبل  يف  للبحث 

برامج  دع��م  يف  ال��ن��ادي  م�صاهمة 

التوعية من خماطر الألغام وم�صاعدة 

ال�صحايا.

امل��رك��ز  ال���وف���د  زار  ذل����ك،  ب��ع��د 

بالألغام  للأعمال املتعلقة  الإقليمي 

نزع  وور�صة  النبطية،  منطقة  يف 

يف  اللبناين  للجي�س  تابعة  األغام 

منطقة زوطر ال�صرقية.

وفد نادي روتاري كو�سموبولينت

يزور املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام
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جمعية  ل��ط��ل��ب  تلبية 

اللب�ن�اين  امل�ركز  يف  اأق�ي�م   ،)NPA( الرنوج�ي�ة  ال�صع�بي�ة  امل�صاع�دات 

للأعم��ال املتعلقة بالألغام حفل تخريج دفعة من الع�صكريني الذين تابعوا 

ت�صّلموا  وقد   ،»It Essentials - Hardware Maintenance« دورة 

�صهاداتهم خلل احلفل.

ح�صر احلفل رئي�س املركز العميد حممد فهمي، ورئي�صة اجلمعية يف لبنان 

ووفد  الي�صري  وفاء  ال�صيدة 

مرافق، بالإ�شافة اىل عدد كبري من ال�شباط واملتخرجني.

على  اجلمعية  فيها  �صكر  املنا�صبة،  يف  كلمة  فهمي  العميد  األقى  وقد 

جهودها يف دعم اجلي�س اللبناين واملركز.

ثم �صّلم رئي�س املركز العميد حممد فهمي درعاً تذكارية لل�صيدة الي�صري 

وهدايا تذكرية للوفد املرافق.
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حفل تخريج يف املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام

�صاهني،  جوزيف  بالعقيد  ممثلً  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

مركزها  يف  الأمهات  عيد  مبنا�صبة  تكرميياً  حفلً  عقيقي  اآل  رابطة  اأقامت 

يف فيطرون، ح�صره رئي�س الرابطة الأ�صتاذ فيليب عقيقي والهيئة الإدارية 

ومعظم اأمهات اآل عقيقي وح�صد من الأهايل.

وللمنا�صبة، األقى الأ�صتاذ فيليب عقيقي كلمة حّيا فيها الأم ربيع احلياة، 

واجلي�س ربيع الوطن.

برعاية قائد اجلي�س العماد جان قهوجي حفلة تكرميية لأمهات اآل عقيقي
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اإفتتح املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام بتمويل من وزارة اخلارجية 

نوع  الألغام  �صات  متح�صّ و�صيانة  ا�صتعمال  على  تدريبية  دورة  الأمريكية 

 Dyn( كورب  داين  �صركة  قبل  من  حتقيقها  مّت  التي   ،»Minelab F3«
Corp( الأمريكية ل�صالح العمليات الإن�صانية التي ينّفذها اجلي�س اللبناين.

وكان ال�شيد مارك كريغ مدير م�شروع �شركة داين كورب التي تقوم بتقدمي 

امل�صاعدة لبناء القدرات الذاتية يف جمال العمليات الإن�صانية لنزع الألغام، 

قد دعا اىل هذه الدورة التدريبية التي نّفذها 15 عن�صراً من فوج الهند�صة 

الوروار،   - الهند�صة  فوج  ثكنة  يف  وذلك  اأ�صبوع،  ملدة  اللوج�صتي  واللواء 

باإ�صراف اخلبري الأو�صرتايل دايڤيد اأيلز من ال�صركة امل�صّنعة.

ويف ختام الدورة مّت توزيع ال�صهادات على املتخّرجني من قبل مدير الدورة 

العقيد ر�صتم رزق رئي�س ق�صم العمليات يف املركز اللبناين للأعمال املتعلقة 

بالألغام، وال�شيد مارك كريغ مدير م�شروع �شركة داين كورب الأمريكية.

دورة تدريبية على 

�سات الألغام  ا�ستعمال متح�سّ

Minelab F3

املوا�سفات العامة

من  اأنواع  ثلثة  على  • حتتوي 
وهذه  بح�صا�صيتها،  تتعلق  الربامج 

ال��ذي  بالعقب  مرتبطة  ال��ربام��ج 

جّهزت به وفقاً للآتي:

لك�صف  ي�صتعمل  الأ�سود:  العقب 

ومن خمتلف  املعادن  اأنواع  خمتلف 

الأحجام وعلى اأعماق خمتلفة، بحيث 

جداً  مرتفعة  تكون  احل�صا�صية  اأن 

لك�صف الألغام قليلة املعدن.

لك�صف  ي�صتعمل  الأحمر:  العقب 

وعلى  الكبرية  الأحجام  ذات  املعادن 

اأعماق حمددة، بحيث تكون احل�صا�صية 

الألغام  بك�صف  وت�صمح  متدنية 

واملوجودة  ب�صهولة  للآليات  امل�صادة 

�صمن هذا العمق.

لتعديل  ي�صتعمل  الأ�سفر:  العقب 

�صة بوا�صطة برنامج  ح�صا�صية املتح�صّ

ميكننا  بحيث  احلا�صوب،  على  خا�س 

منه  اأك��ر  احل�صا�صية  زي��ادة  من  اإم��ا 

واإما  الأ�صود،  العقب  ا�صتعمال  عند 

عند  منه  اأق��ل  احل�صا�صية  تخفي�س 

ميكن  كما  الأحمر،  العقب  ا�صتعمال 

تثبيت احل�صا�صية على م�صتوى حمدد 

بني العقبني الأ�صود والأحمر.

�س  لتح�صّ ا�صتعمالها  ميكن   •
عمقها  حتى  املنفجرة  غري  الذخائر 

الأق�صى.

وفقاً  حجمها  تعديل  ميكن   •
عمل  م��ع  يتنا�صب  ال���ذي  للو�صع 

النقاب.

بها  املجّهزة  التو�صيل  • كابلت 
هي داخلية وحممية.

وال�صيانة. التعهد  • �صهلة 
احلا�صوب  على  تو�صيلها  • ميكن 
 RS232 ن���وع  م���اأخ���ذ  خ���لل  م���ن 

لتعديل ح�صا�صيتها.

البطاريات  علبة  ف�صل  • ميكن 

عنها.

متحرك  �س  املتح�صّ ال��راأ���س   •
الدائري  الراأ�س  نوعان،  منه  ويوجد 

ال�صغري والراأ�س الدائري الكبري.

�صة  املتح�صّ جتهيز  عند  ملحظة: 

ذلك  ي��وؤدي  الكبري  الدائري  بالراأ�س 

ك�صف  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  زي����ادة  اىل 

قد  التي  الطريان  وقنابل  القذائف 

ت�صل حتى عمق ثلثة اأمتار، كل ذلك 

امل�صتعمل  بالعقب  مرتبطاً  يبقى 

�صة. يف املتح�صّ

جمالت ال�ستخدام

�صة يف  ميكن ا�صتخدام هذه املتح�صّ

ويف  العملنية  الع�صكرية  املجالت 

املجالت الإمنائية وذلك بغية:

حقول  وتنظيف  حتديد  • ك�صف، 
الألغام.

يف  املمرات  الثغرات،  فتح   •

حقول الألغام.

امل�صبوهة. البقع  على  • الك�صف 
البقع  وتنظيف  الك�صف   •
امل���ل���وث���ة ب���ال���ذخ���ائ���ر وال��ق��ن��اب��ل 

العنقودية وقنابل الطريان.

العمل  ج��ودة  على  التاأكيد   •
ونوعيته.

موا�سفات »Minelab F3« وجمالت ا�ستخدامها

الأمريكية  امل�صاعدات  برنامج  اإط��ار  يف 

اللواء  ت�صّلم  اللبناين،  للجي�س  املخ�ص�صة 

من  ع���دداً  ب���ريوت،  م��رف��اأ  ع��رب  اللوج�صتي، 

الآليات الع�صكرية، كجزء من اإجمايل امل�صاعدة 

املقررة.

اللواء اللوج�ستي 

يت�سّلم اآليات 

ع�سكرية
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يف اإطار موا�صلة 

الأمنية  التدابري 

ئية  �صتثنا لإ ا

وع���م���ل���ي���ات 

ال�������ده�������م 

التي  والتفتي�س 

املناطق  يف  اجلي�س  بها  يقوم 

اللبنانية كافة، قامت قوى من اجلي�س باتخاذ تدابري 

دهم اأماكن مطلوبني للعدالة بجرائم قتل و�صرقة وجتارة ممنوعات �صملت 

واإطلق نار، بالإ�صافة اىل �صبط خمالفات متنوعة، حيث متّكنت من توقيف 

عدد كبري من الأ�صخا�س و�صبط كمية من الأ�صلحة والذخائر واملمنوعات.

فبتاريخ 2009/3/21، نّفذت وحدات من اجلي�س تدابري خمتلفة ويف غري 

والذخائر  الأ�صلحة  من  كمية  و�صبط  خمالفني  توقيف  عن  اأ�صفرت  منطقة، 

واملمنوعات. وقد بو�صرت التحقيقات مع املوقوفني لي�صار اىل اإحالتهم على 

الق�صاء املخت�س.

باأن  الرا�صخ  اإميانها  منطلق  »وم��ن  العملية  عقب  اأك��دت  اجلي�س  قيادة 

اإ�صتثناء،  دون  من  املواطنني  جلميع  مقّد�س  حق  هو  الأم��ن  على  احلفاظ 

وي�صّكل القاعدة الأ�صا�صية التي يبنى عليها اإ�صتقرار الوطن، باأنها �صت�صتمر 

يف ملحقة املجرمني واملخلني بالأمن اأينما وجدوا حتى اإلقاء القب�س عليهم 

و�صوقهم اىل العدالة«.

)بتاريخ  اجلي�س  م��ن  ق��وى  ق��ام��ت  امل��ّت��خ��ذة،  ل���لإج���راءات  وا���ص��ت��ك��م��الً 

2009/3/22(، بدهم اأماكن وجود اأحد املطلوبني الرئي�صيني يف بلدة حربتا 

يف البقاع ال�صمايل ومطاردته يف جرود البلدة، حيث مّت العثور على �صيارتني 

م�صروقتني، الأوىل من نوع »راجن روڤر«، والثانية من نوع »غراند �صريوكي« 

م�صفحة. وقد �صبطت داخل ال�صيارتني اأ�صلحة وذخائر واألب�صة ع�صكرية وعملت 

مع  امل�صرتكني  من  عنا�صر  ثلثة  توقيف  مّت  كما  مزّورة.  ولبنانية  اأوروبية 

املخت�صة  اجلهات  على  امل�صبوطات  مع  املوقوفون  واأحيل  العلقة.  �صاحب 

للتحقيق.

عمليات دهم يف عدة مناطق 

واجلي�ش يت�سدى ملعتدين 
ويوقف مطلوبني

اجلي�ش يدعو 

اىل ا�ستبدال 

بطاقات 

الإحتياط

قيادة اجلي�ش 

تذّكر مبنع 

ال�سيد يف 

جنوب الليطاين

 - للعديد  اجلي�س  اأرك��ان   - اجلي�س  قيادة  تعلن 

مديرية التعبئة ما يلي:

متّدد لغاية 31 كانون الأول 2009، مهلة اإ�صتبدال 

اجلي�س من  لإحتياطيي  العائدة  الإحتياط  بطاقات 

الرتب كافة )خدمة فعلية وجمّندين ومن �صمنهم 

ال�شباط املجّندين( با�شتثناء ال�شباط املتقاعدين 

من اخلدمة الفعلية، وفقاً ملا يلي:

فرتة  خلل  نفو�صهم  قيد  تعبئة  اأق�صام  من  التقّدم  الإحتياطيني  على   -

بحوزتهم  التي  القدمية  البطاقات  ل�صتبدال  اأع��له،  املذكورة  التمديد 

ببطاقات اإحتياط اأمنوذج جديد، م�شطحبني معهم:

1- ن�صخة عن الهوية اأو اإخراج قيد.

2- اإفادة �صكن من خمتار املحلة.

3- �صورة �صم�صية م�صّدقة )ذقن حليقة و�صعر ق�صري(.

اأما املوجود حالياً خارج البلد، فعليه التقّدم من ق�صم تعبئة نفو�صه اعتباراً 

من تاريخ دخوله الأرا�صي اللبنانية مبهلة ثلثة اأ�صهر من تاريخ الدخول.

 Liban( بو�صت  ليبان  �صركة  مراكز  من  التقّدم  العلقة  لأ�صحاب  وميكن 

Post( لتقدمي طلبات اإ�شتبدال بطاقاتهم.

مديرية   - اجلي�س  قيادة  عن  �صدر 

التوجيه بيان جاء فيه:

»ل يزال بع�س املواطنني ميار�س هواية 

اللبنانية  املناطق  خمتلف  يف  ال�صيد 

الليطاين،  جنوب  منطقة  �صمنها  ومن 

مبنع  املتعّلقة  القرارات  بذلك  خمالفاً 

ممار�صة ال�صيد، الأمر الذي يعّر�صه للملحقة القانونية.

اإن خ�صو�صي��ة بقع�ة العمليات، جنوب اللي��طاين، والتدابري التي 

املنطقة من  بخلو  والقا�صية  للقرار 1701،  اجلي�س تنفيذاً  اتخذها 

اللبنانية  والأمني��ة  الع�صكري��ة  القوى  با�صتثناء  م�صلح  وجود  اأي 

مبنع  الت�صّدد  تفر�س  لبنان،  يف  املوؤقت�ة  املت��حدة  الأمم  وق��وات 

ال�صيد وبخا�صة على مقربة من املراكز الع�صكرية وعلى امتداد اخلط 

الأزرق«.

ودعت القيادة »جميع املواطنني اىل التقّيد بقرارات منع ال�صيد، 

جنوب  منطقة  يف  �صيما  ل  اأنواعها،  على  بالأ�صلحة  التجول  وعدم 

املخالفني  توقيف  طائلة  حتت  الدولية،  احلدود  وحتى  الليطاين 

وت�صليمهم اىل الق�صاء املخت�س«.
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بني  البقاع  منطقة  يف  اإ�صتباك  ح�صول  اأثر  وعلى  نف�صه،  التاريخ  ويف 

اأمن  بذلك  مهددين  خمدرات،  وتهريب  �صرقة  ع�صابات  ي�صّكلون  م�صّلحني 

وتوقيف  الإ�صتباك  لف�ّس  اجلي�س  من  قوة  تدّخلت  و�صلمتهم،  املواطنني 

املتورطني به، فتعّر�صت لنريان من قبل هوؤلء امل�صلحني، حيث رّدت على 

م�ص�ادر الني�ران بالأ�صلح�ة املنا�صب�ة مبوؤازرة الطواف�ات الع�صكري�ة، مما اأجب�ر 

املناطق  نحو  والفرار  بحوزتهم  كانت  التي  ال�صيارات  ترك  على  امل�صلحني 

م�صروقة  �صيارات  اأربع  �صبط  من  الع�صكرية  الوحدات  متّكنت  وقد  اجلردية. 

ُعر اي��صاً بداخله�ا على بع�س املمن�وعات، فيما وا�ص�لت الإج�راءات امليدانية 

وملح�ق�ة املطلوبي�ن بغي�ة توقيف�هم واإحالته�م على الق��صاء املخت��س.

وليل 2009/3/24، اأجرت قوى اجلي�س عمليات دهم يف منطقة اجلنوب، 

متّكنت خللها من توقيف 41 �صخ�صاً، بالإ�صافة اىل �صبط خمالفات 

والأعتدة  والذخائر  الأ�صلحة  من  كمية  �صادرت  حني  يف  متنوعة، 

الع�صكرية. وقد بو�صرت التحقيقات مع املوقوفني متهيداً لإحالتهم 

مع امل�صبوطات على اجلهات امل�صوؤولة.

يف  م�صلح  �صطو  ع�صابة  بدهم  اجلي�س  من  قوة  قيام  اأثناء  ويف 

منطقة الدكوانة يف ق�صاء املنت )بتاريخ 2009/3/26(، بادر اأفراد 

الع�صابة اىل اإطلق النار عليها، وقد رّدت القوة على م�صدر النار مما 

امللحق  زعيرت  �صبحي  علي  املدعو  الع�صابة  زعيم  مقتل  اىل  اأدى 

اجلي�س  األقى  كما  مدنيني.  على  نار  واإطلق  �صطو  جرائم  بارتكابه 

جن�صيات  من  اأنهم  تبنّي  الع�صابة،  اأف��راد  من  اأربعة  على  القب�س 

الفور،  وعلى  بجروح.  اأ�صيب  قد  كان  واحد منهم  فّر  فيما  خمتلفة، 

رمانة  تفجري  وتوىل  املكان،  على  للك�صف  الع�صكري  اخلبري  ح�صر 

ّلم  و�صُ املداهمة.  القوة  لإلقائها على  القتيل قد جّهزها  كان  يدوية 

املوقوفون اىل اجلهات الق�صائية املخت�صة للتحقيق.

ال�صمايل،  البقاع   - �صليفا  وليل 2009/3/26، ويف حملة �صلل 

مّرت �صيارة على اأحد حواجز التفتي�س التابعة للجي�س، من دون اأن 

النار باجتاه  اأطلق من بداخلها  متتثل لأوامر اخلفري بالتوقف، وقد 

عنا�صر احلاجز الذين رّدوا باملثل، لكن ال�صيارة تابعت �صريها باجتاه 

البلدات املجاورة، على الرغم من ا�صطدامها بالعوائق احلديدية.

وفجر 2009/3/27، مّرت �صيارة يف املكان نف�صه وجتاوزت احلاجز 

التابع للجي�س يف حملة �صليفا على الرغم من تنبيهها بالتوقف، 

فاأطلق عنا�صر احلاجز النار باجتاهها، ما اأّدى اىل مقتل كل من علي 

حممد �صبحي جعفر وعلي عبا�س جعفر امللحق ب�172 مذكرة توقيف، 

تعود اىل تهم اإطلق نار على مراكز ع�صكرية، وحماولة قتل ع�صكريني 

وم��دن��ي��ي�����ن 

والإجت�������������ار 

ب���امل���خ���درات 

وارت������ك������اب 

ع���م���ل���ي���ات 

وقد  ت���زوي���ر. 

تبنّي اأن ال�صيارة هي من  ن�وع »راجن روڤر« )لون زيتي رقم 312536/ب(،  

م�صروقة منذ حواىل ع�ص�رة اأيام. و�صبط بداخلها قاذف »اآر. بي. جي« وبندقية 

م16 مع مقب�س رم�ي قذائف، بالإ�صاف�ة اىل قذائف وذخ�ائر خمتلفة وكمية 

من املمنوعات.





27

اجلي�ش - العدد رقم 286

ني�سان

اإعداد:

ندين البلعة

يف ثكناتنا

2
0
0

9

اأهمية التوا�سل

وبعد  اللبناين،  الوطني  بالن�صيد  احلفل  افُتتح 

الرتحيب باحل�صور، قّدم قائد فوج املغاوير العقيد 

ال�صباق،  اأهداف  �صارحاً  اإيجازاً  روكز  �صامل  الركن 

املدنيني  ب��ني  التوا�صل  اأهمية  على  م�����ص��دداً 

وطبيعته  لبنان  جبال  وا�صتك�صاف  والع�صكريني 

ال�����ص��ب��اق 279  ���ص��ارك يف  اخل��لب��ة. 

م��ت��ب��اري��اً )م��ن 

بينهم 23 اأجنبياً( من عمر 18 �صنة ما فوق.

تنورين  اأرز  من  اجلبال  �صل�صلة  املتبارون  اجتاز 

1850م(  ارتفاع  )على  الأكثف  الأرز  غابة  وهي 

اىل اأرز ب�صري )اأقدم غابة اأرز(، مروراً بجبال حدث 

ارتفاع  اىل  ب�صري  كفرا،  بقاع  ح�صرون،  اجلبة، 

2900م عند راأ�س م�صعد التزلج الع�صكري. 

ما هو ال�سباق؟

هو  مم��اث��ل  ن�شاط  م��ن  ال�شباق  ف��ك��رة  اأت���ت 

يجري  ت��ق��ل��ي��د 

اإ�صمه  �صنتني  ك��ل  �صوي�صرا  يف 

على  دلل��ة   »Patrouille des Glaciers«
والفرق  ال�صوي�صرية  اجلبال  ق�صاوة  بني  العلقة 

)Patrouille( التي تتاألف من ثلثة اأ�صخا�س.
ال�صباق  يف  روك��ز  �صامل  الركن  العقيد  �صارك 

اللبناين  الفريق  رئي�س  ك��ان  وق��د  ال�صوي�صري 

الن�شاط  هذا  تطبيق  واأراد  امل�شارك، 

داجماً  لبنان،  يف 

»معروف عن فوج املغاوير اأنه ُوجد للحرب فهو من القطع املقاتلة بامتياز، غري اأن للفوج الذي ي�سطلع 

اي�ساً بدور مهم يف املحافظة على الأمن والإ�ستقرار وتوقيف املطلوبني، ن�ساطات اأخرى يتوا�سل خللها مع 

ذ بنجاح باهر جعل من احلدث عربون وفاء للجي�ش  اأقام الفوج �سباق »اإغارة الأرز« الذي ُنفِّ املدنيني. واأخرياً 

وقائده...«.

الأمن والتوجيه يف فوج املغاوير( �سباق »اإغارة  الكلمات يحّدد العقيد املغوار ح�سيب عبدو )�سابط  بهذه 

الأرز« )Raid des Cèdres( الذي نّظمه فوج املغاوير يوم الأحد 2009/3/22.

دول  فيه  و�ساركت  فجراً،  الرابعة  ال�ساعة  بداأ  جان قهوجي،  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية  اأقيم  الذي  وال�سباق 

اإ�سافة اىل فرق ع�سكرية من فوج املغاوير،  اإيطاليا، ت�سيكيا، �سوي�سرا وفرن�سا(،  اأو�سرتاليا،  )املانيا،  اأجنبية 

وفرق  العام  للأمن  العامة  واملديرية  الع�سكرية  الطبابة  العا�سر،  اللواء  املجوقل،  الفوج  التزلج،  مدر�سة 

مدنية.
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»اإغارة  اإ�صم  الع�صك�ريني مع املدنيي�ن. فاعت�ُمِ�د 

كقوات  املغاوير  بني  العلقة  اىل  ن�صب�ة  الأرز« 

اللبناين،  الوطني  والرمز  خا�صة،  بعمليات  تقوم 

الأرز. 

لبناين  ل�صباق  حت�صريية  التجربة  هذه  �صتكون 

اجلي�س  اىل  فيه  ي�صارك  دويل  م�صتوى  على 

لبنانية  اأندية  اىل  اأجنبية  جيو�س  اللبناين 

وعاملية.

على  الأجانب  �صُيعّرف  ال�صباق  وه��ذا 

والإيجابيات  لبنان،  جبال  روعة  مدى 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��ع��ي��داً ع��ن ك��ل ما 

يعرفونه من حروب و�صراعات 

جتري على اأر�صنا.

ت�����األ�����ف ���ص��ب��اق 

من  الأرز  اإغ���ارة 

م�صَلَكني:
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م�����ص��ل��ك   -

ق�����ص��ري ه��و ع��ب��ارة ع��ن 16 

بطريقتني  املت�صابقون  ي�صلكه  كلم 

 )Randonnée( الثلج  على  لل�صري  زلجات  هما: 

.)Raquette( وم�صربة الثلج

- �صباق طويل 30 كلم خم�ص�س فقط للزلجات.

اأهداف ال�سباق

اىل  الو�صول  هو  التدريب  من  الهدف  كان  اإذا 

فاإن  القتايل،  ال�صعيد  على  الإح���رتاف  مرحلة 

الأهداف الأ�صا�صية التي طمح اليها للجي�س وفوج 

املغاوير بالتحديد هي:

للب�ن��ان،  دائ�م  كرم��ز  الأرز  اإ�ص��م  تخ�لي�د   -

الوط�ن والإن�صان.

وامل�حب�ة  الإلف�ة  روح  ب��ّث   -

واملدنيني  الع�ص�كريني  ب�ني  الت�وا�ص��ل  وزرع 

ما  اللبنانية،  الأر���س  على  ريا�صية  بن�صاطات 

ال�صعب  قلب  يف  للجي�س  الطبيعي  البعد  ينمي 

وخ�صو�صاً ال�صباب اللبناين.

- تعريف ال�صباب اللبناين على اجلبال اللبنانية 

انطلقاً من مقولة »حب اأر�س لبنان بتحب لبنان«.

وفوج  التنظيمية عموماً  اإبراز قدرات اجلي�س   -

املغاوير خ�صو�صاً للبطولت الدولية.

ردود الفعل

يو�صح قائد فوج املغاوير اأن جناح هذا ال�صباق 

فاق التوقعات ونال جناحاً باهراً من ناحية التنظيم 

و�صري ال�صباق والنتائج وعدد امل�صاركني فيه.

اجلي��س  تع���اون  التنظيمي��ة،  الناحية  فم��ن 

اىل  بالإنتماء  كذلك  �صعروا  الذين  املدنيني  مع 

التنظيم  اللفت  فكان  ال�صباق.  ه��ذا 

الدقيق واملراقبة احلّية للم�صلك اجلبلي، ومواكبة 

باأحدث  الفرق عرب غرفة عمليات جّهزت خ�صي�صاً 

املعدات.

على  الأولية  لالإ�شعافات  نقاط  هناك  كانت  كما 

الطوافات  جهوزية  اىل  بالإ�صافة  امل�صلك  طول 

الع�صكرية.

احلما�س  ال�صباق،  هذا  على جناح  يدل  ما  واأكر 

الرغم  على  امل�صاركون  اأبداهما  اللذان  والإندفاع 

�صاعة  عند  خ�صو�صاً  احلرارة  درجات  اإنخفا�س  من 

الرابعة  ال�صاعة  ال�صفر  حتت  درجات   6( الإنطلق 

فجراً(.

اجلديد  الإجناز  هذا  على  املغاوير  لفوج  فهنيئاً 

الذي ي�صاف اىل �صجل الت�صحية وال�صرف والوفاء.

النتائج

عند ال�صاعة الثانية من بعد الظهر، وّزع العميد 
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اجلي�س،  قائد  العماد  ممثلً  خ��ري،  حممد  الركن 

من  عدد  ح�صره  حفل  يف  الفائزين  على  اجلوائز 

�صفراء الدول امل�صاركة والر�صميني، تله حفل غداء 

على �شرف امل�شرتكني يف نادي �شباط الأرز.

وكانت النتائج على ال�صكل الآتي:

اإناث: كلم،   13 »راكيت«  • فئة 
غجر،  مارلني  قمر،  جويل  الأوىل:  املرتبـة   -

نورا دياب.

الدنا، تانيا جحا، رنا  الثانية: كارما  - املرتبة 

جبور.

- املرتبة الثالثة: منال �صامل، رول بو 

�صهل، ايليانا توما.

ذكور: كلم،   13 »راكيت«  • فئة 
- املرتبة الأوىل: حممد مو�صى، زين العابدين 

ب�صتاين، بلل خالد )فوج املغاوير(.

البا�صط  عبد  احلاج،  علي  الثانية:  املرتبة   -

عبداهلل، عمر اليو�صف )فوج املغاوير(.

 -

الثالثة:  املرتبة 

حطيط،  ح�صني  ع��دوي��ة،  ح�صني 

م�صطفى الرفاعي )فوج املغاوير(.

»Randonnée« 13 كلم: • فئة 
�صابني  كوماين،  تينا  اإناث:  الأوىل،  املرتبة   -

�صوايا، مار�صيا بينز.

- املرتبة الأوىل، ذكور: ح�صن عمريي، حممد 

نا�صر الدين، اأحمد الدهيبي )فوج املغاوير(.

حممد  حمو�صه،  م�صطفى  الثانية:  املرتبة   -

�صوفان، ح�صن مو�صى )الفوج املجوقل(.

خالد  البي�صري،  باخو�س  الثالثة:  املرتبة   -

ابراهيم، مارون حنا )مدر�صة التزلج(.

»Randonnée« 30 كلم: • فئة 
تيريي  �صاكرجيان،  غ��اري  الأوىل:  املرتبة   -

ديبول، غييوم بران.

اأحمد  حيدر،  اأب��و  عطية  الثانية:  املرتبة   -

عبدو، علي اأبو بكر )فوج املغاوير(.

- املرتبة الثالثة: كري�صتيان فرن�صي�س، داين 

مهنا، ماركو كادورين.
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اإعداد:

اح�سان مرت�سى

باحث يف ال�صوؤون الإ�صرائيلية

باأ�صبابها  العاملية،  الإقت�صادية  الأزمة  اإنخرطت 

�صياق  �صمن  اإ�صرائيل،  يف  ونتائجها  وتداعياتها 

املحللني  ب��ني  وا���ص��ع��ة  وم�صاحنات  نقا�صات 

دوائر  اىل  وو�صلت  املخت�صني،  الإقت�صاديني 

احلزبية  والكتل  القوى  بني  ال�صيا�صية  التجاذبات 

وقد  والإرتباك.  التوتر  من  اأجواء  �صمن  املختلفة 

متحورت هذه النقا�صات ب�صكل اأ�صا�صي حول مدى 

واآليته  الإقت�صادي  ال�صاأن  يف  احلكومي  التدّخل 

و�صرورة ذلك اأو عدمه، وحول احلاجة اىل تخفي�س 

يف  فيها  احلكومية  واملخ�ص�صات  املوازنة  بنود 

بع�س املجالت، مع �صرورة املحافظة على �صبكة 

الأمان الإجتماعي. كما و�صلت هذه النقا�صات اي�صاً 

طريق  �صواب  عن  الإيديولوجي  احلديث  حد  اىل 

الباحثني  بع�س  وراأى  ذاتها.  بحد  الراأ�صمالية 

قد  وخطورتها  بحجمها  الأزم��ة  اأن  الإ�صرائيليني 

اأعطت �صرعية لعملية نقد ما ي�صمى »راأ�صمالية 

على  واملجازفة  التهور  على  القائمة  الكازينو« 

املتنورة  الراأ�صمالية  ولي�س  �صرتيت«  »وول  غرار 

�صبيل  على  وهولندا  فنلندا  يف  والإجتماعية 

املثال.

املالية  ال�صوق  اأن  الباحثون  ه��وؤلء  وا�صتخل�س 

ميكنها  ل  والأمل  الثقة  على  والباعثة  امل�صتقرة 

فيها  رعائي  حكومي  تدخل  دون  من  تعي�س  اأن 

ل  و�صولً اىل حد اإمتلك اأجزاء منها، وهذا ما تو�صّ

اليه اي�صاً رجال اإقت�صاد بارزون يف اأمريكا نف�صها.

اأما يف ا�صرائيل فقد اهتمت و�صائل الإعلم، ول 

التاريخية  الأزمة  هذه  بتداعيات  ال�صحافة،  �صيما 

التي اعتربها مفّو�س بنك اإ�صرائيل باأنها »الأوىل 

من نوعها منذ قيام الدولة، وقد اأ�صابتنا من دون 

ذنب لنا فيها«. و�صّدد على �صرورة قيام احلكومة 

بالإجراءات الكفيلة بالتخفيف من اآثارها املدمرة 

على املواطنني وخ�صو�صاً الطبقات الفقرية.

ويف هذه الأثناء ت�صود حالة من الرتّقب والذهول 

الإنقاذ املايل الأمريكية  اآثار خطة  بانتظار ظهور 

واإ�صرائيل. وهي خطة ت�صّكل،  العامل  اأ�صواق  على 

بلوت�صكر،  �صيفري  الإقت�صادي  املحّلل  راأي  بح�صب 

علج  بداية  اأح��رون��وت«،  »يديعوت  �صحيفة  يف 

»طويل و�صاق«، يف حني ترتاكم تداعيات الأزمة 

يف جممل مفا�صل الإقت�صاد الإ�صرائيلي مت�صّربة 

من مدخلت كثرية، اأهمها يف قطاعات الت�صدير 

ن�صبة  وانخفا�س  والإئتمان  والعمالة  والإ�صتثمار 

ال�صعبي  الإ�صتهلك  وتقلي�س  ال�صنوي  النمو 

حجم  وتناق�س  اخلارجية  الإ�صتثمارات  وتراجع 

املوؤ�ص�صات  بع�س  اإخراج  اىل  اأدى  ما  ال�صادرات، 

وال�صركات ال�صناعية من �صوق العمل. وهذا بدوره 

 2008 العام   ٪6.1 من  البطالة  ن�صبة  من  رفع 

املكتب  اإح�صاءات  وبح�صب   .2009 العام   ٪7 اىل 

 ٪5.2 من  النمو  تراجع  ا�صرائيل،  يف  املركزي 

يف الربع الأول من العام املا�صي اىل 1.5٪ من 

الأدنى  الن�صبة  العام، وهي  الفرتة ذاتها من هذا 

منذ العام 2002.

الإ�صرائيلية  ال�صادرات  اإجمايل  انخف�س  وقد 

بن�صبة 13.4٪ ب�صبب الركود يف الوليات املتحدة 

واأوروبا وانخف�صت �صادرات ال�صناعة بن�صبة ٪57.5 

وهبطت   ،٪45.5 بن�صبة  ال�صياحية  واخلدمات 

الإقت�صاد  ف��روع  جممل  يف  الإ�صتثمارات  اي�صاً 

بن�صبة 17.8٪. وعك�صت الأزمة نف�صها يف جمال 

املوازنة جلهة تقلي�س نفقات احلكومة يف العديد 
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الرفاهية واخلدمات. ويبدو  واأبرزها  من امليادين 

تعّول  قطاع  وهو  العليا،  التكنولوجيا  قطاع  اأن 

الت�صديرية،  اأهميته  جلهة  كثرياً  اإ�صرائيل  عليه 

كان من القطاعات الأكر ت�صرراً، حيث اأن اإجمايل 

 )High Tech( اإنتاج �صناعات التكنولوجيا العليا

اأيلول 2008 و16٪ يف  هبط مبعدل 11.4٪ يف 

الربع الثالث من العام نف�صه، الأمر الذي اأدى اىل 

القطاع  العاملني يف هذا  ت�صريح عدد كبري من 

احليوي وتقلي�س اإنتاجه و�صادراته. 

ال�صناعات  بالن�صبة اىل قطاع  كذلك هي احلال 

اإنخفا�س ملحوظ يف  التي طراأ عليها  الع�صكرية، 

 2.5 بقيمة  �صفقت  الهند  جّمدت  فقد  الطلب، 

الإ�صرائيلية  اجلوية  ال�صناعات  مع  دولر  مليار 

وكذلك فعلت تركيا، مع العلم باأن اإ�صرائيل تعترب 

خام�س اأكرب م�صّدر لل�صلح يف العامل بعد الوليات 

املتحدة وبريطانيا ورو�صيا وفرن�صا، وهي ت�صيطر 

العاملية  التجارة  حجم  من   ٪5.2 ن�صبته  ما  على 

الع�صكرية  ال�صناعات  اإدارة  ذكرت  وقد  بال�صلح. 

على   2006 العام  باعت  اإ�صرائيل  اأن  الإ�صرائيلية 

من  دولر  مليار   4.4 قيمته  ما  املثال  �صبيل 

اىل  دولر  مليار  منها  الأمنية،  واخلربات  الأ�صلحة 

الوليات املتحدة وحدها. 

من ناحية اأخرى تاأتي م�صاألة املعونات اخلارجية، 

تقلي�صها  اىل  اأدت  الإقت�صادية  الأزم��ة  اأن  حيث 

�صعر  تراجع  مع  قيمتها  تراجع  واىل  ناحية  من 

الإ�صرائيلية  املحلية  العملة  اأمام  ال��دولر  �صرف 

)ال�صيكل( وعملت اأخرى يف العامل.

فاإن  ل��لأزم��ة،  ال�صخ�صي  امل�صتوى  على  اأم��ا 

اأكر  الإ�صرائيليني  خ�صارة  اىل  ت�صري  التقديرات 

من  دولر  مليار   15 من 

املالية  الإنهيارات  جراء 

واإفل�صات  البور�صات  يف 

التي  ال�����ص��رك��ات  بع�س 

ح�ص�س  فيها  لليهود 

اأغنى  اأن  وتبنّي  كبرية. 

اإ�صرائيل  يف  ث��ري��اً   35

ثرواتهم  قيمة  تراجعت 

بن�صبة 40٪ اإذ كانت نحو 

اىل  وهبطت  ملياراً   40

26 ملياراً.

كما واأن اخل�صائر مل تلحق بكبار الأثرياء فح�صب 

ال�صغرية  الإقت�صادية  امل�صالح  �صربت  اإنها  بل 

واملتو�صطة، ما جعل احلكومة ت�صع خطة طوارئ 

وتفاقمها  البطالة  تف�صي  خم��اف��ة  لإن��ق��اذه��ا 

�صمن  ومن  ال�صوارع،  اىل  العمال  اآلف  وخ��روج 

النفقات  وخف�س  جديدة  اإ�صتثمارات  جلب  ذلك 

امل�صارف  النقدية يف  ال�صيولة  وتوفري  احلكومية 

ملواجهة الإختناق الإئتماين، وحت�صني الإمتيازات 

ال�صريبية للم�صتثمرين الأجانب وخف�س معدلت 

الفائدة.

هذه الأجواء البائ�صة تذّكرنا باأجواء الفرح الكبري 

الأمريكية  احلرب  الإ�صرائيليني ع�صية  انتاب  الذي 

على العراق نتيجة توقعاتهم بجني فوائد كثرية 

اأن  لبثت  ما  الأج��واء  تلك  اأن  اإل  ذل��ك.  ج��راء  من 

و�صلت  التي  العميقة  الأزمة  اأعقاب  يف  تبّددت 

ال�صابقة  اجل��دد  املحافظني  اإدارة  �صيا�صة  اليها 

رافقها  ما  مع  بو�س،  ال�صابق  الرئي�س  برئا�صة 

كان  التي  احلرب  على  اأنفقت  طائلة  اأم��وال  من 

لإ�صرائيل �صلع كبري يف ن�صوبها.

الإ�شرائيلي  الإقت�شاد  ويف اخلتام وبحكم ارتباط 

بالإقت�صاد الأمريكي، فاإن تداعيات الأزمة اإن�صحبت 

و�صائر  والأم��ن  والزراعة  وال�صناعة  التجارة  على 

مناحي الواقع ال�صيا�صي - الإجتماعي، مما ينذر 

مبزيد من الركود والإنكما�س والتباطوؤ الإقت�صادي. 

ت�سري التقديرات اىل خ�سارة الإ�سرائيليني 

اأكرث من 15 مليار دولر من جراء الإنهيارات 

املالية يف البور�سات واإفل�سات بع�ش 

ال�سركات التي لليهود ح�س�ش كبرية فيها

تداعيات الأزمة الإقت�سادية العاملية 

انعك�ست على خمتلف مناحي الواقع 

ال�سيا�سي والإجتماعي يف اإ�سرائيل

مما ينذر مبزيد من الركود

والإنكما�ش والتباطوؤ الإقت�سادي
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حياته وع�سره

حزيران  من  الأول  يف  كلوزويتز  فون  كارل  ولد 

من  القريبة  »ب���ورغ«  قرية  يف   1780 ال��ع��ام 

»ماغدبورغ«، يف برو�صيا )اأملانيا حالياً(. وكانت 

الأ�صاتذة  من  عدد  منها  اإنحدر  »لوثرية«  عائلته 

والعظمة  الهيبة  اأّث���رت  وق��د  ال��له��وت،  وعلماء 

الربو�صّيتان يف طفولته وطبعتاها بطابعهما.

جرح  الربو�صي،  اجلي�س  يف  �صابطاً  كان  وال��ده 

يف اإحدى املعارك فاأحيل اىل اخلدمة املدنية يف 

الدولة.

وعمره  اجلي�س  اىل  كارل  انت�صب   ،1792 العام 

الأمري فرديناند  12 �صنة، واأ�صبح حامل علم لواء 

وهو اأ�صهر األوية اجلي�س الربو�صي جمداً و�صهرة.

 )1794  -  1793( ال��راي��ن  حملت  يف  �صارك 

مللحقة  فرن�صا  الربو�صي  اجلي�س  اجتاح  عندما 

النظام  لإع���ادة  حماولة  يف  الفرن�صيني  ال��ث��وار 

امللكي الفرن�صي.

يف  احلربية  املدر�صة  اىل  دخل   ،1801 العام 

برلني، التي كانت تدعى مدر�صة احلرب اجلرمانية 

)German War School( وهناك در�س فل�صفة 
يف  القادة  وكبار  احل��رب،  منّظري  وكل  »كانط« 

التاريخ، كما در�س مكيافيللي ومونت�صكيو، اإل اأن 

تاأّثره مبكيافيللي كان وا�صحاً يف ما بعد.

متّيز يف هذه الفرتة بثقافته وكرة مطالعاته 

اأنظار  اللمع حمّط  فكره  وكان  فراغه،  اأوقات  يف 

اجلي�س  منّظم  �صارنهور�صت  وخ�صو�صاً  روؤ�صائه، 

الربو�شي، الذي و�شع اإ�شمه يف راأ�س لئحة ال�شباط 

بقابلية  »يتمّتع  يلي:  ما  عنه  وكتب  رتبته  من 

نادرة للتقاط التحليالت العامة ب�شورة �شحيحة«. 

للأمري  الع�صكري  املرافق  كلوزويتز  اأ�صبح  وفجاأة 

اإب�����ن عم  اأوغ�������ص���ت 

لرتبة  ورق��ي  امل��ل��ك، 

 ،1803 ال��ع��ام  نقيب 

يف  �صارك  ذل��ك  وبعد 

�صد  برو�صيا  م��ع��ارك 

بونابرت  ن��اب��ول��ي��ون 

 1806 ال���ع���ام  م���ن 

وحتى 1815. اأ�صر من 

يف  الفرن�صيني  قبل 

العام  »يينا«  معركة 

يف  وب���ق���ي   ،1806

 1806( �صنتني  الأ�صر 

اأطلق  ث��م   )1808  -

�صراحه.

ترك   1809 ال��ع��ام 

اأوغ�صت  الأم��ري  خدمة 

امللك  كّلفه  الذي  ل�صارنهور�صت  �صكرترياً  واأ�صبح 

اإعادة تنظيم اجلي�س الربو�صي.

احلرب  وزارة  تاأ�صي�س  مّت  ال��ف��رتة  تلك  يف 

�صارنهور�صت  مع  كلوزويتز  �صّكل  وقد  الربو�صية 

لبناء  واحداً  فريقاً  وبوين  وهاردنبورغ  وجين�صناو 

خ�صعت  التي  واأمل��ان��ي��ا،  امللك  وخدمة  اجلي�س 

ل�صلطة الإمرباطور الفرن�صي )نابوليون(.

جديدة  اأملانيا  لبناء  هوؤلء  مع  كلوزويتز  عمل 

لربو�صيا  بالولء  يدين  قوي  جي�س  بناء  خلل  من 

وحدها ومللكها فح�صب، كمقدمة لتحرير بلده من 

ال�صيطرة الفرن�صية.  

اإقامة حتالف مع  اىل  برو�صيا  ا�صطر ملك  وملا 

كلوزويتز  كان  �صابطاً،  ع�صرون  اإ�صتقال  فرن�صا، 

تابعاً  اأ�صبحت  برو�صيا  اأن  اعترب  لأن��ه  بينهم، 

لفرن�صا، وبدا وا�صحاً له اأن م�صري اأمته وبلده اأهم 

الأمراء،  و�صللت  املالكة  الأ�صرة  م�صري  من  بكثري 

فتخلى عن بزته الع�صكرية الربو�صية.

�صّرحه امللك من اخلدمة  ني�صان 1812  يف 18 

برتبة عقيد. ويف 6 حزيران 1812 اإلتحق باجلي�س 

الرو�صي وارتدى البزة الرو�صية.

حارب  رو�صيا  على  الكربى  نابوليون  حملة  يف 

 1812 العام  الفرن�صي  اجلي�س  �صد  كلوزويتز 

اجلي�س  بني  �صرياً  حتالفاً  واأق��ام   1813 ومطلع 

جلي�س  التابعة  الربو�صية  وامل��ف��رزة  ال��رو���ص��ي 

الربو�صيني  اجلنود  بحياد  ق�صى  الكبري،  نابوليون 

هذه  وعرفت  رو�صيا،  قي�صر  جنود  �صد  احلرب  يف 

التي مّتت على م�صتوى اجليو�س بادئ  الإتفاقية 

 ،)Tauroggen( توروجن  اإتفاقية  باإ�صم  الأم��ر 
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يعترب كلوزويتز 

الأول  املوؤ�س�ش 

وكتابه  احلرب،  فل�سفة  يف  ال�سيا�سية  للمدر�سة 

»يف احلرب« الذي كان ح�سيلة خربة مهمة وثقافة 

زال  ما  عاماً،  ع�سرين  اإجنــازه  وا�ستغرق  عميقة 

يحافظ على تاأثريه يف معظم العقائد الع�سكرية 

التي ظهرت بعده.

احلرب فيل�ســوف 

كلوزويتز 

ال�صرتاتيجيا الع�صكرية واأعلمها

2
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برو�صي   - رو�صي  حتالف  اإقامة  اىل  مّهدت  وقد 

الأول  نابوليون  �صد  ب��ع��د،  م��ا  يف  وب��ري��ط��اين 

وحلفائه.  

بعد انتهاء احلرب على رو�صيا وتراجع نابوليون 

عاد  اأوروب��ا،  على  �صيطرته  وت�صع�صع  املاأ�صوي، 

 1814 العام  الربو�صي  اجلي�س  اىل  كلوزويتز 

فيلق  لأرك���ان  رئي�صاً  وع��نّي  نف�صها،  بالرتبة 

ثيلمان و�صارك يف معركة ليني )Ligny( وويڤر 

وخلل  العام 1815،  واترلو  )Wavre( خلل حملة 
عنّي   1818 العام  جرنال.  لرتبة  رقي  العام  هذا 

مديراً ملدر�صة احلرب يف برلني، وقد بقي فيها 

حتى وفاته العام 1831.

 1818 العامني  بني  ما  املمتدة  الفرتة  ق�صى 

»يف  ال�صهري  موؤلفه  كتابة  على  مكّباً  و1831 

اأم�صى  ال��ذي  الكتاب  وهو   ،)On War( احل��رب« 

ككاتب  والتفكري،  التاأمل  بني  عاماً  ع�صرين  فيه 

الثاين  ت�صرين  اأن تويف يف 16  اىل  وفيل�صوف، 

العام 1831 بداء الكولريا.

كتاب »يف احلرب«

)On War = Vom Kreige(
 1832 العام  الأوىل  للمرة  الكتاب  هذا  ن�صرت 

بروهل  فون  ماري  الكونتي�س  كلوزويتز،  اأرملة 

الطبعة  وت�صّمنت   ،)Marie Von Brûhl(
الثانية التي ظهرت العام 1853 بع�س التعديلت 

بروهل،  فون  الكونت  عمه  اأدخلها  والت�صحيحات، 

ومن املعتقد اأن هذه الت�صحيحات مل تكن كما اأراد 

لها كلوزويتز اأن تكون.

�صلبياً  احلرب«  »يف  لكتاب  الأول  املظهر  يبدو 

الرد  اىل  يهدف  كلوزويتز  كان  فقد  ما،  حدٍّ  اىل 

امل�صتقبل  حروب  اأن  يعتقدون  كانوا  الذين  على 

عا�صتها  التي  ع�صر  الثامن  القرن  كحروب  �صتكون 

مفهومها  يكن  مل  والتي  الوقت،  ذلك  يف  اأوروبا 

يتعدى اإخرتاع الأ�صلحة وا�صتخدامها، واإن�صاء القلع 

نة، وتنظيم اجلي�س واآلية حركاته،  واملراكز املح�صّ

هذا املفهوم الذي كان يبعده عن الأبعاد العاملية 

تغطي  التي  الأبعاد  وهي  احل��رب،  تاأخذها  التي 

املعطيات الفكرية للنزاعات.

م كلوزويت�ز كتابه اىل ثم�انية اأب�واب هي: ق�صّ

 -3 احل���رب،  نظرية   -2 احل���رب،  طبيعة   -1

القوات   -5 الإ�صتباك،   -4 العامة،  الإ�صرتاتيجيا 

امل�صلحة، 6- الدفاع، 7- الهجوم، 8- خطة احلرب.

احلرب: • ماهّية 
كلوزويتز  ُيظهر  احل��رب،  لنظرية  حتليله  يف 

ريادته يف هذا املو�صوع، اإذ مل ي�صبقه اأي موؤلف 

ال�صيا�صة  الكبري بني  التداخل  ذلك  يكتب عن  اآخر 

»اإن  فيقول:  لل�صيا�صة  احل��رب  وتبعية  واحل��رب، 

ولكنها  والفنون  العلوم  ميدان  تخ�س  ل  احل��رب 

تخ�س الوجود الإجتماعي. اإنها نزاع بني امل�صالح 

الكربى يحّله الدم«.

كما اأكد بقوة اأن احلرب عبارة عن تطّور ال�صيا�صة 

التي يختارها بلد ما، ويقرر اللجوء اليها )احلرب( 

الذي  الهدف  حتقيق  عن  ال�صيا�صة  تعجز  عندما 

و�صعه هذا البلد لنف�صه.

ال�صيا�صة  تاأخذ بالعتبار  اأن  اإن كل حرب ينبغي 

التي كانت �صبباً لها، كما ينبغي اأن تتلءم قيادتها 

اأن  التي تخدمها، وهذا يعني  وال�صيا�صة  واإدارتها 

اإن�صاء خطة  اأ�صا�صاً،  ال�صيا�صة هي التي حتّدد  هذه 

كما  العمليات.  اإدارة  منها  تنبثق  التي  احل��رب 

بني  التام  الإن�صجام  �صرورة  على  كلوزويتز  يوؤكد 

اأن اإدارة العمليات  اإدارة احلرب وهذه ال�صيا�صة، اإلّ 

واأن  لأ�صحابها،  ع�صكرية  م�صوؤولية  تبقى  احلربية 

اأي تدّخل لل�صيا�صة على م�صتوى العمليات يعترب 

خطيئة حقيقية يف املحاكمة والتفكري، وقد يقود 

اىل نتائج األيمة، لذلك يرى اأن على القائد العام 

تعّدها  التي  اخلطة  راأيه يف  يعطي  اأن  الع�صكري 

الع�صكرية  بالنتائج  اطلع  على  لتكون  احلكومة 

لقرارها، ويكون دوره اإ�صت�صارياً، اإلّ اأنه ل يجوز اأن 

ي�صاركه ال�صيا�صيون يف حتديد العمليات واإطارها. 

يكون  اأن  القائد  اأن على  كلوزويتز  يرى  ومن هنا 

مزّوداً ثقافة �صيا�صية كافية.

وبعد مائة وثلثني عاماً من كتابات كلوزويتز، 
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الأوىل عن  اآرون« يفتتح حما�صراته  نرى »رميون 

كلوزويتز  فكرة  م�صتعرياً  الذرية،  الإ�صرتاتيجيا 

كليمن�صو:  كلمة  جميعاً  تعرفون  »اإنكم  قائلً: 

معه  يجوز  ل  مبلغاً  اجلّدية  من  تبلغ  احلرب  »اإن 

كنتم  رمبا  ولكنكم  وحدهم.  للع�صكريني  ُترتك  اأن 

جتهلون كلمة اأخرى للجرنال ديغول رداً على رئي�س 

اجلرنال  عن  قال  الذي  )اآتلي(  الربيطاين  الوزراء 

كان  اأنه  غري  كبرياً  ع�صكرياً  رجلً  »كان  اإنه  ديغول 

�صيئاً«. قال ديغول: »اإن ال�صيا�صة مهمة  �صيا�صياً 

اأكر جدية من اأن ُترتك لل�صيا�صيني وحدهم«.

اأو  خ��لف  الفكرتني  ب��ني  يوجد  ل  اأن��ه  وي��ب��دو 

ثقافة  باإعطاء  بينهما  التوفيق  وميكن  تناق�س، 

ال�شيا�شة  رج��ال  ت��رك  وع��دم  لل�شباط،  �شيا�شية 

الفن  وتطبيقات  الإ�صرتاتيجيا  مبعطيات  جاهلني 

الع�صكري.

احلرب: • نظرية 
اأعمال  من  عمل  احل��رب  »اإن  كلوزويتز:  يقول 

هذا  عن  للتعبري  حدود  من  هناك  ولي�س  العنف، 

قانون  ي�صنع  اخل�صمني  من  خ�صم  فكل  العنف، 

اىل  الأم��ور  ي�صّعد  متبادلً  عملً  يوّلد  ما  الآخ��ر، 

احلدود الق�صوى«، لذا فاإن البلد يحكم على نف�صه 

من  جزء  ا�صتخدام  عن  ميتنع  عندما  بالهزمية 

على  خ�صمه  يحر�س  ال��ذي  الوقت  يف  و�صائله 

اأن  كلوزويتز  يعترب  كما  كلها.  و�صائله  ا�صتخدام 

نهاية كل عمل حربي هو القتال، وهدف القتال هو 

الو�صول اىل تدمري قوات اخل�صم امل�صّلحة وجتريده 

من �صلحه وهذا هو حجر الأ�صا�س واملحك لكل عمل 

حربي«.

وكاإ�صتنتاج حول هذه النظرية يقول كلوزويتز: 

�صعيد  على  ولكن   )Duel( مبارزة  هي  احل��رب 

لي�صت  اإرادتنا،  تنفيذ  على  اخل�صم  لإجبار  اأك��رب، 

احلرب حرباء حقيقية فح�صب، تبدل طبيعتها يف 

ومن  عامة،  كظاهرة  ولكنها  ملمو�صة،  حالة  كل 

ثالوث  فيها،  امل�صيطرة  والإجتاهات  امليول  حيث 

مده�س جند فيه ثلث �صفات، اأو ميول:

ميكن  والتي  والغ�سب:  واحلقد  العنف  اأولً:   -

ال�صعب  اإندفاعة طبيعية عمياء، ويهتم  اعتبارها 

ال�صعب  يكون  اأن  ال�صروري  ومن  ال�صفة،  بهذه 

م�صبعاً بالأهواء التي تتاأجج خلل ال�صراع.

التي  والإحتمالت:  ال�سدفة  لعبة  ثانياً:   -

النف�س.  اأعمال  من  ح��راً  عملً  احل��رب  من  جتعل 

وبهما  ال�صفة،  بهذه  واجلي�س  القيادة  وتهتم 

حقل  يف  واملوهبة  ال�صجاعة  لعبة  حجم  يتعّلق 

ال�صدفة وتقلباتها وخ�صو�صاً �صخ�صية القائد.

اأداة  كونها  لل�سيا�سة  احلرب  تبعية  ثالثاً:   -

باحلرب  اخلا�صة  الطبيعة  وه��ذه  اأدواتــهــا:  من 

املح�س،  الفكري  الإدراك  اأو  الفهم  اىل  تنتمي 

واحلكومة وحدها هي من يحّدد الأهداف ال�صيا�صية 

لها.

هذا  عنا�صر  اأحد  ا�صتبعاد  اأن  كلوزويتز  ويعترب 

واملهم  للف�صل،  النظرية  م�صري  يعّر�س  الثالوث 

توازن  على  حتافظ  معّينة  نظرية  تطّور  يف  هو 

هذا الثالوث، اأو امليول الثلثة وكاأنها قطعة معدن 

معّلقة بني مراكز جاذبية، ثلثة، وب�صكل متوازن.

والهجوم: • الدفاع 
الن�شاط احلربي يّتخذ �شكلني  اأن  يرى كالوزويتز 

عن  يختلفان  وال��دف��اع،  الهجوم  هما  متميزين 

غري  بقوة  ويتمّتعان  ك��ب��رياً  اإخ��ت��لف��اً  بع�صهما 

متكافئة، وهما يخت�صران فن احلرب وتكتيكاته.

هو  املبا�صر  ال��دف��اع  ه��دف  لي�س  الدفاع:   -

ّد فح�صب، بل اإن اأروع حلظات الدفاع  القتال وال�صّ

الهجوم،  اىل  والقوي  ال�صريع  الإنتقال  هي حلظة 

والطرف الذي ل يفكر يف هذه اللحظة منذ البدء، 

اأن  ي�صتطيع  ل  دفاعه  مفهوم  يف  ُيدخلها  ول 

يفهم تفّوق الدفاع، وعلى الدفاع اأن يكون على 

جيداً  و�صائله: جي�س مدّرب  كل  اإ�صتعداد من  اأكرب 

�صاٍف  بذهن  خ�صمه  ينتظر  وقائد  احل��رب  على 

وغري مرتّدد، وبح�صون ل تخ�صى احل�صار، وب�صعب 

غني بالقدرات واملوارد، �صعب ل يخ�صى العدو بل 

يفر�س هيبته على هذا العدو، عند ذلك تنت�صب 

ال�صعوبات اأمام الهجوم.  

قوات  تدمري  اىل  الهجوم  يهدف  الهجوم:   -

اخل�صم واحتلل اأر�صه اأو جزء منها واإخ�صاع اإرادته، 

وهذا يطّبق كذلك يف الدفاع، فقد يتحّول الهجوم 

اىل دفاع والدفاع اىل هجوم وهكذا. ولكن الهجوم 

اأن قوة  اإل  ينجح بتوافر القوى املادية واملعنوية 

كلما  ومعّينة،  كثرية  لعتبارات  تتناق�س  الهجوم 

تقّدم الهجوم.

الهجوم  من  اأهدافه  يحّقق  اأن  املهاجم  وعلى 

هذه  يف  لأن��ه  منه،  ال��ذروة  نقطة  يبلغ  عندما 

اللحظة قد يتلّقى �صربة معاك�صة تقلب اإنت�صاره 

وفهمه  القائد  حكمة  ت��ربز  وهنا  ه��زمي��ة،  اىل 

الدقيق لتحديد هذه النقطة.

الإحتياط  وجود  اأهمية  على  كالوزويتز  رّكز  وقد 

�صواء اأكان على امل�صتوى التكتي اأم الإ�صرتاتيجي، 

لإحراز  املنا�صب  الوقت  يف  ا�صتخدامه  و�صرورة 

الن�صر والق�صاء على قوة اخل�صم ومقاومته. 

والإ�سرتاتيجيا: • التكتيك 
الكفاح هو  واأن  اأن احلرب �صراع،  يرى كلوزويتز 

املبداأ الوحيد الذي يوؤّثر يف هذا الن�شاط املتغرّي 

الع�صور  اأقدم  الذي يدعى احلرب. ومنذ  واملتبّدل 

اىل  ال��رج��ال  وحاجاته  القتال  متطلبات  دفعت 

اخرتاعات تتيح لهم التفوق على خ�صومهم، كذلك 

التي  والتجهيزات  الأ�صلحة  وجود  القتال  حّدد  فقد 

اأّثرت بدورها يف تعديل طرق القتال وتطّوره.

راأي كلوزويتز  احلرب هو وفق  فاإن فن  من هنا 

القتال  يف  معّينة  و�صائل  اإ�صتخدام  معرفة  فن 

احل��رب«،  اإدارة  »ف��ن  ويدعوه  الدقيق  باملعنى 

من  يتكّون  القتال  لأن  واإدارته  القتال  ترتيب  اأي 
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عمل واحد اأو عدة اأعمال يتمّيز بع�صها عن بع�س، 

وتكّون جمموعاً واحداً يدعى اإ�صتباكات. اإن ترتيب 

الإ�صتباك يدعى »تكتيك«، اأما ترتيب الإ�صتباكات 

يدعوه  احلرب  بهدف  بينها  والتن�صيق  واإدارتها 

فاإن  كلوزويتز  راأي  ح�صب  وهكذا،  »اإ�صرتاتيجيا«، 

الإ�صتباك  يف  امل�صلحة  القوات  اإ�صتخدام  نظرية 

ن�ظرية  »الإ�صرتاتيجيا«، فهي  اأما  »التكتيك«،  هو 

هدف  اىل  للو�صول  و�صيلة  الإ�صتباكات  اإ�صتخدام 

احلرب«. لذلك ينبغي على الإ�صرتاتيجيا اأن ت�صع 

املحّدد  للهدف  طبقاً  حت��ّدد،  واأن  احل��رب،  خطة 

)هدف احلرب( �صل�صلة من الأعمال امللئمة التي 

تقود اىل حتقيقه.

مبعار�صة  قوبل  للإ�صرتاتيجيا،  التعريف  ه��ذا 

املفّكر الع�صكري الربيطاين ليدل هارت يف كتابه: 

»الإ�صرتاتيجيا وتاريخها يف العامل« ورف�س اإعتبار 

هدف  اىل  للو�صول  الوحيدة  الو�صيلة  الإ�صتباك 

احلرب. وقّدم تعريفاً اآخر هو اأن »الإ�صرتاتيجيا هي 

الع�صكرية  الو�صائل  وا�صتخدام خمتلف  توزيع  فن 

لتحقيق هدف ال�صيا�صة«.

واحلرب  »ال�صلم  كتابه:  يف  اآرون  رميون  ويرى 

بني الأمم« اأن الإ�صرتاتيجيا »هي جممل العمليات 

الع�صكرية. اأما الدبلوما�صية فهي توجيه العلقات 

مع الدول الأخرى، على اأن تكون 

الإ�صرتاتيجيا والدبلوما�صية 

تابعتني لل�صيا�صة«.

اأما اجلرنال بوفر فريى اأن الإ�صرتاتيجيا: »هي فن 

اإ�صتخدام القوة للو�صول اىل هدف ال�صيا�صة«.

تدل  وخمتلفة،  متعددة  اأخرى  تعاريف  وهناك 

العوامل  وغمو�س  وت�صابك  تعّدد  على  اإختلفاتها 

التي حتكم هذا النوع الهام من فن احلرب.

اأهمية الكاتب والكتاب

عميقاً جلوانب  يعترب كتاب »يف احلرب« حتليلً 

ظاهرة احلرب املختلفة. هذه الظاهرة التي عا�صرت 

اأو  املجتمعات منذ ن�صاأتها، واأّثرت على تطّورها، 

اإنقرا�صها، اإنه كتاب كل�صيكي ثمني حافظ معظم 

اأفكاره على ِجّدتها على الرغم من مرور ما يقرب 

هذا  ويعترب  كتابته.  على  الزمن  من  قرنني  من 

لفهم احلرب، قّدمه  كبرياً  اإ�صهاماً فل�صفياً  الكتاب 

كارل فون كلوزويتز للأجيال الآتية، اأّثر يف معظم 

زالت  وما  بعده،  ظهرت  التي  الع�صكرية  العقائد 

املدار�س  معظم  يف  تدّر�س  ونظرياته  اأف��ك��اره 

الع�صكرية يف العامل حتى اليوم، وتثري الكثري من 

اجلدل، اإلّ اأنه كما قال عنه لينني )خالفه يف ذلك 

�صتالني يف ما بعد(، »اأن كلوزويتز هو من اأعمق 

املفّكرين الع�صكريني، ومن اأعاظم فل�صفة احلرب، 

وموؤرخيها، اإنه كاتب اأ�صحت اأفكاره الأ�صا�صية اليوم 

الزاد الذي ل بد منه لكل مفّكر«.

للمدر�صة  الأول  املوؤ�ص�س  اليوم  كلوزويتز  يعترب 

ال�صيا�صية يف فل�صفة احلرب، والتي ترى اأن »احلرب 

خدمة  يف  ومنطقية  عقلنية  واأداة  و�صيلة  هي 

اأ�صكال  اأعلى  هي  بل  ل  الوطنية،  الدولة  �صيا�صة 

ال�صيا�صة، ونهايتها املوؤقتة يف بع�س الظروف«.

املراجع:

1- الوجيز يف احلرب: اجلرنال كارل فون كلوزويتز 

- ترجمة اأكرم ديري والهيثم الأيوبي - امل�وؤ�ص�صة 

الطبعة   - ب��ريوت   - والن�صر  للدرا�صات  العربية 

الثانية 1988.

2- املذاهب الع�صكرية يف العامل: ب�صام الع�صلي 

- دار النفائ�س - بريوت - الطبعة الأوىل 1993.

 3- www.wikipedia.org: Carl Von
Clausewitz.
4- www.Strategy.com
5- www.Clausewitz.com
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ني�سان

اإعداد:

تريز من�سور

اقت�ساد ومال

2
0
0

اأين لبنان9

من تداعيات 

الأزمة املالية 

العاملية؟

بعد ن�سف عام على تفّجر اأزمة 

مع  يها  وتف�سّ العاملية  املــال 

اإقت�سادي،  ركود  من  �سببته  ما 

ــادات  اإقــتــ�ــس معظم  ــال  ــط ي

على  والنا�سئة  النامية  الــدول 

الإقت�ساد  اإيقاع  يبقى  ال�سواء، 

املفاعيل  وطاأة  حتت  لبنان  يف 

ب�سقف  املحكومة  الإيجابية، 

يحافظ  فهو  الداخلي.  املناخ 

حركته  يف  اإيجابي  اإيقاع  على 

الفائ�ش  اأن  بدليل  الإقت�سادية، 

 700 نحو  بلغ  املدفوعات  ميزان  يف  الرتاكمي 

مليون دولر يف اأول �سهرين من ال�سنة، على غري 

عادة، بينما النجاح يف �سبط الت�سخم عند حدود 

الـ4 يف املئة، اأبقى النمو يف احلدود عينها خلفاً 

لجتاه الإقت�سادات العاملية.  

ولقد اأجمع بع�ش الإقت�ساديني، اأن لبنان لن يتاأثر 

واإمنا هناك بع�ش  الأزمة املالية �سلبياً،  بتداعيات 

الفاتورة  كلفة  يف  الإنخفا�ش  لناحية  الإيجابيات 

الأوروبي  ال�سياحي  الإجتاه  يف  وكذلك  النفطية، 

الر�ساميل  عودة  اىل  بالن�سبة  واأي�ساً  لبنان،  نحو 

وذلك  اللبنانية،  امل�سارف  اىل  الكبرية  اخلارجية 

على الرغم من اأن املوؤ�سرات تنذر بعودة الآلف من 

اللبنانيني العاملني يف منطقة اخلليج العربي، 

تراوح  بن�سبة  تراجع قيمة حتويلتهم  وبالتايل 

التوقعات املتفائلة  اأن  اإل  10 و20 يف املئة.  بني 

تقف حتت �سقف املناخ ال�سيا�سي والأمني.

ومبا اأن البور�سة تعك�ش حركة الأ�سواق املالية يف 

البلد، يبدو اأن حركة هذه الأخرية قد تراجعت من 

خلل املوؤ�سرات ال�سادرة. ويف مطلع العام 2009، 

بالأزمة  البور�سة  تاأثر  باأن  الإيحاء  البع�ش  يحاول 

النتخابات  جراء  من  ال�سلبي  التاأثري  واأن  انتهى،  قد  العاملية  املالية 

النيابية املقبلة هو الأكرث اأثراً. وبح�سب معلومات لو�سطاء يف بور�سة 

بريوت، فاإن اخلليجيني حاملي الأ�سهم م�ستمرون يف بيع حمافظهم 

وت�سييلها، نظراً اىل حاجاتهم اىل ال�سيولة، يف ظل الأزمة.

�سيظل  وهل  لبنان،  على  املالية  الأزمة  تاأثري  �سيتطور  اجتاه  اأي  يف 

الإ�ستفادة منها  التي ميكن  الإيجابيات  واأين هي  مبناأى عن خماطرها؟ 

والثغرات التي ل بد من معاجلتها؟ يف ما يلي عر�ش لأبرز املعطيات 

واآراء معنيني وخرباء.

خطط يف العامل

ملواجهة  خططاً  ت�صع  العامل  دول  ب��داأت  لقد 

القطاعات  الأزمة املالية، وهي ترّكز على تنمية 

كثرياً  �صتتاأثر  اأنها  خ�صو�صاً  وحمايتها،  الإنتاجية 

ت�صتطيع  القطاعات  فهذه  القائمة.  ب��الأزم��ة 

توفري ح�صانة معينة للدول، التي تنزلق الواحدة 

تلو الأخرى اىل م�صتنقع الركود وتنامي معدلت 

جملة  اخلليج  دول  اأعلنت  فقد  وهكذا  البطالة. 

مثل  الإنتاجية،  القطاعات  على  للإنفاق  خطط 

ال�صناعة واخلدمات والتعليم والتدريب...

فوؤاد  احلكومة  رئي�س  اأع��ّد  فقد  لبنان،  يف  اأم��ا 

اإقت�ساديون اأكدوا غياب 

تداعيات الأزمة املالية عن 

لبنان و�سّددوا على �سرورة 

معاجلة ق�سية الدين العام 

وتعزيز القطاعات الإنتاجية
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وت�صري  اليوم.  لغاية  تناق�س  مل  خطة،  ال�صنيورة 

تنّفذ  اأن  احلكومة  على  اأن��ه  اىل  اخلطة،  مقدمة 

الإقت�صاد  حتييد  يف  ت�صهم  ا�صتباقية،  خطوات 

العاملية،  املالية  الأزم��ة  تداعيات  عن  احلقيقي 

وت��ف��ادي ال��وق��وع يف خ��ط��ر ال��رك��ود وال��رتاج��ع 

الرئي�س  راأى  وقد  البطالة.  ي  وتف�صّ الإقت�صادي 

ال�صنيورة عرب بنود اخلطة هذه، اأن مواجهة الأزمة 

الإقت�صاد، يكونان عرب �صلة  املالية وحت�صني 

يف  الإ�صتثمار  حتّفز  التي  الإج����راءات،  من 

القطاع اخلا�س، وتقّدم الت�صهيلت ال�صريبية 

ما  وه��ذا  العمل.  فر�س  من  وتزيد  والتمويلية، 

يف  لبنان  يف  الإنتاجية  القطاعات  ممثلو  و�صعه 

اأن  اىل  م�صريين  ال�صطحية،  »ال�صعارات«  اإط��ار 

قطاعية،  خطط  اإق��رار  عرب  تكون  الأزم��ة  مواجهة 

ت�صع ت�صوراً وا�صحاً ومتكاملً، عن كيفية النهو�س 

اىل  القطاعات  هذه  واإع��ادة  وال�صناعة،  بالزراعة 

الإقت�صاد  يف  اأ�صا�صياً  حموراً  بو�صفه  دوره��ا،  اأداء 

الوطني.

�سلمة:

موؤ�سراتنا الإقت�سادية اإيجابية وخماطرنا يف 

الإنتكا�سات ال�سيا�سية والأمنية

يف  نفى  �صلمة  ريا�س  لبنان  م�صرف  حاكم 

م�صرفية  اأ�صول  اأية  »وجود  الأخرية  ت�صاريحه  اأحد 

اأ�صبحت م�صمومة«، موؤكداً »عدم حاجة لبنان اىل 

اأو  العقاري  القطاع  �صواء يف  وح�صية«  »ت�صفيات 

على ت�صليفات معينة، لكن يجب اأن يكون لبنان 

جمهزاً لأي طارئ اإحرتازي«.

املدفوعات  ميزان  يف  الفائ�س  »بلغ  واأ�شاف: 

يجعل  م��ا  دولر،  مليون   318 نحو  �شباط  يف 

املا�صيني،  ال�صهرين  خ��لل  الرتاكمي  الفائ�س 

ويوؤثر  جيد  الرقم  هذا  دولر.  مليون   683 بحدود 

يكون  الفائ�س  اأن  نعلم  عندما  وخ�صو�صاً  اإيجاباً، 

بقاء  واأن  �صنة.  اأي  من  الأول  الف�صل  معدوماً يف 

ن�صب الت�صخم وفقاً للتوقعات دون ال�4 يف املئة، 

اىل  �شباط  يف  الن�شبة  و�شلت  ولقد  جيد،  موؤ�شر 

حدود 2.6 يف املئة.

اىل  بالن�صبة  املركزي  البنك  موؤ�صر  اأك��د  ولقد 

اأن  املا�شيني،  ال�شهرين  يف  الإقت�شادي  الن�شاط 

ن�صبة النمو احلقيقي �صتكون 4 يف املئة اأو اأكر. 

زالت  اللرية ما  الدولر اىل  التحويلت من  اأن  كما 

يف   68 بحدود  اأ�صبحت  الدولرة  واأن  م�صتمرة، 

الثقة  ب�صبب  الفوائد م�صتقرة  فاإن  كذلك،  املئة. 

ال�صعيد  على  وخ�صو�صاً  ال�صوق،  يف  امل��وج��ودة 

اللبناين، حيث نرى اإكتتابات يف �صندات اخلزينة، 

ما يدفع البنك املركزي اىل اإ�صدار �صهادات اإيداع 

ل�صتيعاب ال�صيولة باللرية«.

ورمبا  م�صتقرة،  �صتبقى  الفوائد  »هذه  اأن  واأكد 

ولكن  ال�صنة  خلل  فيها  تدريجي  تراجع  ي�صّجل 

مبعدلت �صغرية«.

بعد  �صهدت  الثانوية  ال�صوق  »اإن  اأخ��رياً:  وقال 

جناح عملية ا�صتبدال ال�صندات والإكتتاب اجلديد، 

ارتفعت  فيما  الأوروب��ون��د،  على  للفائدة  تراجعاً 

ن�صب ال�صيولة. كل هذه املوؤ�صرات اإيجابية، وناأمل 

هذا  �صمن  والأمني  ال�صيا�صي  الو�صعان  يبقى  اأن 

املناخ، لتكون هذه ال�صنة اإيجابية«.

الوزير قرم:

على لبنان معاجلة املديونية العامة 

وال�ستفادة من امليزات التناف�سية

)اأ���ص��ت��اذ يف  ال�صابق ج��ورج ق��رم  وزي��ر امل��ال 

يف  القد�س  وال��روح  يو�صف  القدي�س  جامعتي 

الأزمة  بتداعيات  لبنان  تاأثر  عن  قال  الك�صليك( 

الأزمة  عن  مبناأى  لبنان  »اإن  العاملية:  املالية 

اأن دفع  اأنه �صبق له  اأ�صباب، ومنها  املالية لعدة 

م�صرفية  بانهيارات  املا�صي،  يف  باهظاً  ثمناً 

القطع،  �صوق  يف  جمنونة  ومب�صاربات  حملية، 

بها فرتة  التي متّيزت  للغاية،  العالية  وبالفوائد 

الت�صعينيات، والتي حالت دون بلوغ معدلت منو 

مرتفعة.

اأو  مالية  ه���ّزات  ح�صول  ع��دم  ف��اإن  ال��ي��وم  اأم��ا 

املراقبة  جلنة  مراقبة  اىل  عائد  فهو  م�صرفية، 

امل�صارف  �صعي  واىل  جهة،  من  امل�صارف  على 

يف لبنان اىل اإيجاد م�صادر ربح ماأمونة، �صواء يف 

تاأمني واإعادة متويل الدين العام، اأو يف القرو�س 

للقطاع اخلا�س، اأو يف القرو�س الإ�صتملكية 

جهة  من   ،)... �صكن،  )�صيارات،  املختلفة 

اأخرى. وبالتايل مل ت�صعر امل�صارف اللبنانية 

الأدوات  يف  بالإكتتاب  املغامرة  اىل  حاجة  باأية 

املالية ال�صامة، التي مّت اإ�صدارها يف اأ�صواق املال 

الغربية.

لبنان،  لي�س يف  اأنه  ن�صيف  اأن  ومن ثم ميكن 

هو  كما  الت�صدير،  على  يتكل  �صخم  اإنتاجي  جهاز 

�صرقي  ودول  وال�صني  النامية  ال��دول  يف  احل��ال 

اآ�صيا«.

الذي  املوقع  »اأم��ا  واأ���ص��اف: 

الإقت�صاد  به  يتاأثر  اأن  ميكن 

ال���ل���ب���ن���اين، ف��ه��و حت��وي��لت 

املغرتبني، مع اأنه من ال�صابق 

حجم  معرفة  اىل  ال�صعي  لأوانه 

ولكن  يح�صل.  قد  الذي  التدين 

م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، ف���اإن ع��ودة 

لبنان،  اىل  املغرتبني  بع�س 

من  �صلبياً  عاملً  تكون  ل  قد 

قد  اإذ  الإق��ت�����ص��ادي��ة،  الناحية 

خدماتية  ن�صاطات  يوؤ�ص�صون 

يف  ت�صاهم  جديدة،  اإنتاجية  اأو 

اإيجابية.  النمو  معدلت  اإبقاء 

ال�صياحي  القطاعني  اأن  واأعتقد 

بالأزمة  يتاأثرا  لن  العقاري،  اأو 

بقيت  اإذا  خ�صو�صاً  امل��ال��ي��ة، 

لبنان.  جيدة يف  الأمنية  احلالة 

لبنان،  اىل  ال�صياحي  فالتدفق 

من  الأ�صا�س  يف  يت�صّكل  الذي 

والعرب،  اللبنانيني  املغرتبني 

القطاع  ع��ن  اأم���ا  �صي�صتمر. 

كما  اللبنانيني  ف��اإن  العقاري، 

ة؟
م

لز
ة ا

ه
ج

وا
مل

مل 
عا

ال
يف 

ط 
ط

خل
ي ا

ه
ا 
م

د. ريا�ش �سلمة



43

اجلي�ش - العدد رقم 286

العرب الأثرياء، يرون يف متّلك اأي �صقة فخمة يف 

للوجاهة  معياراً  الراقية،  امل�صايف  اأو يف  بريوت 

اأزمة يف هذا  اأتوقع  واأنا ل  الإجتماعية والتباهي، 

القطاع، علماً اأن عدد البيوعات قد ينخف�س قليلً، 

عما كان عليه يف ال�صنوات ال�صابقة«.

وعن �صرورة و�صع خطة علجية لتفادي تداعيات 

»اأن  ق��رم  ال��وزي��ر  اعترب  الأزم���ة، 

يحتاج  ل  املالية،  الأزم��ة  اىل  بالن�صبة  لبنان 

اىل معاجلات خا�صة، نظراً اىل عدم وجود هّزات 

الإقت�شادي  الن�شاط  يف  حا�شل  تدٍن  اأو  م�شرفية 

لبنان  على  يبقى  اإمنا  اأ�صلً(.  متوا�صع  )فهو 

تهددان  اأ�صا�صيتني  ماليتني  ق�صيتني  معاجلة 

العامة،  امل��دي��ون��ي��ة  امل�صتقبلي:  م�����ص��ريه 

التناف�صية  امل��ي��زات  م��ن  الأم��ث��ل  والإ���ص��ت��ف��ادة 

بالدرجة  وه��ي  امل��ت��ع��ددة،  وال��ق��درات 

والرتبة  الب�صرية  ال��ك��ف��اءات  الأوىل، 

البيولوجي.  والتعدد  واملياه  اخل�صبة 

وبذلك ينتقل الإقت�صاد من اإقت�صاد مقّيد، يعتمد 

الفخمة،  والعقارات  واملال  ال�صياحة  على  ح�صرياً 

اىل اإقت�صاد منتج ي�صتغل كل القدرات الكامنة يف 

البلد بدلً من تبذيرها، وت�صجيع هجرة الكفاءات«.

يف  اإنتاجي  مناخ  اإيجاد  الدولة  »على  واأ�صاف: 

الأجنبية  اأو  اللبنانية  الر�صاميل  ي�صّجع  البلد، 

الإنتاجية  القطاعات  اىل  ه  التوّجّ على 

م�صافة  قيمة  ت��دّر  التي  واخل��دم��ات��ي��ة، 

ن�صاطات  على  الإعتماد  من  بدلً  عالية، 

اإمنا  العالية،  الأرباح  حمدودة يف م�صتوى 

جتلب  ل  وهي  متدنية،  امل�صافة  قيمها 

اللبنانية.  الب�صرية  الكفاءات  جتتذب  ول 

اأن  يجب  التي  النجاحات  بع�س  وهناك 

النبيذ  �صناعة  مثل  تتعدد،  لكي  تذكر 

ال�صركات  بع�س  مثل  اأو  ال��ب��ق��اع،  يف 

التي  املعلوماتية  الربجمة  يف  الناجحة 

ت�صّدر خدماتها. وال�صوؤال يطرح هنا، اأين 

�صناعة  مثل  اأخ��رى  ن�صاطات  يف  النجاح 

والبيولوجية  اجل��ودة  العالية  امل��اأك��ولت 

واإنتاج  الزراعية،  البذور  واإنتاج  الطابع، 

املعتمدة  الأدوي��ة  خا�س  وب�صكل  الأدوي��ة، 

على الأع�صاب الطبية، وكذلك الأبحاث يف 

املجالت الطبية والكيميائية والإلكرتونية 

اإيرادات كبرية  اأن تدّر  والإقت�صادية... التي ميكن 

خ�صو�صاً  العمل،  فر�س  من  الآلف  وتوؤمن  للبلد، 

ية وهجرة اأدمغة«. واأننا نعاين حالت بطالة متف�صّ

بالأزمة  بريوت  لبور�صة  املحدود  التاأثر  عن  اأما 

املالية، فاأو�صح اأنه »�صحيح اأن البور�صة قد تاأثرت 

من  بكثري  اأقل  بدرجات  اإمنا  بالأزمة،  ما  حد  اىل 

حجم  لأن  وذل��ك  واخلليجية،  العاملية  البور�صات 

التداول وعدد الأ�صهم املدرجة على البور�صة قليل 

للغاية، على خلف البور�صات اخلارجية النا�صطة«.

اأن  يجب  امل�صمار،  هذا  »يف  اأنه  اأخ��رياً،  واعترب 

اللبناين  للإقت�صاد  اخلطري  الإنك�صاف  اأن  نن�صى  ل 

قد  والتي  اخل��ارج.  من  املالية  التدفقات  على 

تن�صب اأو تت�صاءل، والتي يجب ا�صتبدالها مبوارد 

مالية ذاتية، من جراء زيادة الت�صدير والدخول يف 

هي  والتي   - ذكرتها  التي  الإنتاجية  الن�صاطات 

وحدها �صتوؤمن فر�س العمل والإ�صتقلل املايل - 

�صيوؤمن حالة املديونية اخلطرة التي نحن فيها«.

الدكتور �سادر:

الدولة اللبنانية ت�سّجع الإنفاق على م�ساريع 

وتزيد الإنفاق اجلاري يف املوازنة

مكرم  الدكتور  امل�صارف  جمعية  ع��ام  اأم��ني 

�صيا�صات  الدول  و�صعت  »لقد  ب��دوره:  قال  �صادر 

خا�صة ملكافحة الأزمة املالية، متحورت حول اأمور 

اأ�صا�صية منها تدّخل الدول اخلا�س، من خلل زيادة 

والأو�صاع  تراجع،  قد  النمو  اأن  باعتبار  الإنفاق، 

الإجتماعية للعائلت قد تدهورت، وكذلك من خلل 

لكي  القطاع امل�صريف،  الطائلة يف  الأموال  �صّخ 

يتمّكن من املتابعة يف اإقرا�س الزبائن.

اأما يف لبنان، فاإن الإنفاق العام يزيد بالن�صبة 

اىل الناجت املحلي الإجمايل، الذي ل يتعدى 6 - 7 

اإ�صوة بغريها من  اللبنانية  الدولة  واإن  يف املئة. 

دول العامل، تقوم بتدابري لتفادي الأزمة املالية. 

فمن جهة ت�صّجع الإنفاق على م�صاريع من خلل 

تعهدات باري�س - 3، ومن جهة اأخرى تزيد العجز 

د. مكرم �سادرد. جورج قرم
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ناحية  من  اأما  املوازنة.  يف  اجل��اري  الإنفاق  يف 

امل�صارف، فاإنها ل حتتاج اىل �صيولة لأنها ما زالت 

ت�صّخ من اأرباحها«.

حتويلت  ب��ني  نخلط  ل  اأن  »علينا  واأ���ص��اف: 

ف��الأوىل  الر�صاميل.  وع��ودة  اجلارية  املغرتبني 

تراجعت بنحو 15 يف املئة، واأعتقد اأنها قد تتاأثر 

بن�صب تراجع تراوح بني 10 و20 يف املئة، فذلك 

اخلليج،  دول  يف  الإقت�صادي  الو�صع  على  يعتمد 

الأموال  ت�صّخ  وهي  اإنقاذ،  �صيا�صات  و�صعت  التي 

الطائلة يف امل�صارف، كما اأنها تزيد من الإنفاق، 

للتعوي�س عن و�صع الركود الإقت�صادي اإيجاباً. اأما 

عودة الر�صاميل فقد ارتفعت بن�صب عالية«.

�صينعك�س  النفط،  اأ�صعار  »تراجع  اأن  واعترب 

ت�صدير  مع  مقارنة  التجاري،  امليزان  عجز  على 

 90 بني  ما  لبنان  دف��ع  فقد  النفط.  م�صتقات 

من  الواحد  للربميل  و�صطي  ك�صعر  دولر  و100 

تنخف�س  اأن  ناأمل  وبالتايل   ،2008 العام  النفط 

كانت  عما   ،2009 العام  النفطية  الفاتورة  كلفة 

عليه العام 2008.

اأما بالن�صبة اىل ال�صياحة، فاأعتقد اأنه لن تتاأثر 

لل�صياحة  ملجاأ  لبنان  يكون  اأن  وميكن  ك��ث��رياً، 

الأوروبية هذا العام«.

الدكتور قرب�سي:

الرتباط الوثيق بني امل�ضارف والدين العام 

مظلة حمت لبنان من الأزمة املالية العاملية

للإ�صكوا  ال�صابق  التنفيذي  الرئي�س  قال  بدوره 

حما�صر  )اأ�صتاذ  قرب�صي  عاطف  الدكتور  بالوكالة 

اأن  �صك  »ل  كندا(:  يف  ما�صرت  م��اك  جامعة  يف 

اقت�صاداً  بكونه  اليوم،  يتمّيز  اللبناين  الإقت�صاد 

مديناً، حيث ي�صّكل الدين العام ن�صبة عالية من 

�صعر  يف  اإنخفا�س  فاأي  الإجمايل.  املحلي  الناجت 

الفائدة العاملي، يخّف�س من اأعباء الدين وخدمته، 

ويحّرر الدولة من التزامات مالية �صخمة، بالإمكان 

حتويلها اىل دعم للإقت�صاد املحلي«.

واأ�صاف قائلً: »الإقت�صاد اللبناين يتمّيز بن�صبة 

الأ�صعار  فانخفا�س  عالية،  اإ�صترياد 

اليورو  �صرف  �صعر  وت��دين  العاملية، 

و�صعر �صرف عملت اأخرى، من �صاأنهما 

وحتى  التجاري،  امليزان  يف  العجز  حجم  تقلي�س 

وكلفة  املحلية  والأ�صعار  الت�صخم  م�صتوى  يف 

ال�صيارات  اأ�صعار  تدين  اأن  وخ�صو�صاً  املعي�صة، 

والنفط، �صيكون له اآثار جتارية مبا�صرة.

يف   75 حواىل  اىل  النفط  اأ�صعار  اإنخفا�س  اأّما 

اليها  و�صل  التي  الق�صوى،  الأ�صعار  من  املئة 

لأنه  ذا حدين،  �صيفاً  ف�صيكون  املا�صي،  يف متوز 

املواطن،  على  وكلفته  ا�صترياده  اأكلف  �صيخّف�س 

ولكنه اي�صاً �صيخّف�س موارد الدولة«.

اأ�صعار  يف  الإنخفا�س  »لهذا  قرب�صي:  واأو�صح 

يف  �صاهم  باعتباره  اي�صاً،  �صلبية  اآث��ار  النفط، 

العديد  يعمل  حيث  اخلليج،  اإقت�صادات  تقلي�س 

كبرياً  ق�صطاً  حتويلتهم  وت�صّكل  اللبنانيني،  من 

تتاأثر  اأن  الطبيعي  اللبنانيني. ومن  من مداخيل 

بالأزمة  اخلليجي  الإقت�صاد  بتاأثر  ه��وؤلء  اأعمال 

املالية العاملية، حيث من املتوقع عودة العديد 

لهم فر�صة  تتوافر  لبنان، يف حال مل  منهم اىل 

اخلليج،  اإقت�صادات  لتقلي�س  اأّن  كما  اأخرى.  عمل 

لبنان  على  تدفقهم  كتدين  �صيئة،  اأخ��رى  اآث��اراً 

ك�صياح وم�صتثمرين.

من  والإ�صتثمارات  التحويلت  تدين  اأن  �صك  ل 

و�صيئ  ملمو�س  اأثر  له  �صيكون  النفطية،  الدول 

نق�صت  اإذا  خ�صو�صاً  اللبناين،  الإقت�صاد  على 

اأ�صعار  تدين  عن  والتحويلت  الإ�صتثمارات  هذه 

وبطالة  عقارية  اأزمة  فيه  تنفجر  وقد  الإ�صترياد، 

عالية، ما قد يوؤول اىل عجز يف ميزان املدفوعات. 

ولهذا اأثر �صيئ على �صعر �صرف اللرية، اإل اإذا اأدى 

الذهب، اىل رفع قيمة املوجودات  اأ�صعار  ارتفاع 

والإحتياطات الداعمة للرية«.

الدكتور  العام قال  وعن علقة امل�صارف بالدين 

امل�شارف  بني  الوثيق  الإرتباط  »�شّكل  قرب�شي: 

من  لبنان  حمت  مظلة  العام،  والدين  اللبنانية 

لت  ف�صّ حيث  واأمريكا،  اأوروب��ا  يف  املالية  الأزم��ة 

�صراء  يف  ودائعها  توظيف  اللبنانية  امل�صارف 

اأوروبا  احلكومية، بدلً من توظيفها يف  ال�صندات 

يف  الكبري  التدهور  جّنبها  ال��ذي  الأم��ر  واأم��ريك��ا، 

غري  املبا�صرة،  واآثارها  الأزمة  من  الأوىل  املراحل 

لبنان.  على  �صتوؤثر  املبا�صرة  غري  التداعيات  اأن 

اللبناين،  الإقت�صاد  حت�صري  ال��ي��وم  واملطلوب 

والتي  املبا�صرة،  غري  الآث��ار  ملعاجلة  وحت�صينه 

الآن  حتى  تتجلَّ  مل  واإن  وموؤذية،  كبرية  �صتكون 

ولكنها اآتية حتماً«.

وختم بالقول:

»لقد تغلب لبنان على الأزمات التي عاي�صها يف 

اإبان احلرب الأهلية والإعتداءات الإ�صرائيلية، بف�صل 

املكت�صبة،  اخلربة  وهذه  للإقت�صاد.  حكيمة  اإدارة 

ال�صلبية،  الآثار  قوياً ملعاجلة  ر�صيداً  اليوم  ت�صّكل 

التي �صيختربها لبنان عاجلً اأم اآجلً. وهذا ما يدعو 

اللبناين  الإقت�صاد  باأن  الأمل  واىل  التفاوؤل،  اىل 

قادر اليوم كما الأم�س على معاجلة الأزمة«.

عبود: اإذا مل يتم تخفي�ش الر�سوم وال�سرائب 

لن ي�ستطيع القطاع ال�سناعي

ا�ستيعاب موظفني جدد

منطقة  يف  العامل  ال�صباب  ع��ودة  اإط��ار  يف 

على  ال�صناعي  القطاع  ق��درة  وم��دى  اخلليج، 

خطة  وف��ق  خرباته،  من  والإ�صتفادة  ا�صتيعابه 

جمعية  رئي�س  »اجلي�س«  التقت  لبنان،  و�صعها 

ال�سيد فادي عبودد. عاطف قرب�سي
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ال�صناعيني ال�صيد فادي عبود الذي قال:

جلب  اىل  ت�صعى  املتقدمة  الإقت�صادات  »اإن 

الطاقات العلمية كافة، من حاملي �صهادات عالية 

التنمية  من  الزيادة  بغية  وذلك  اي�صاً،  وحرفيني 

على  خائفاً  ل�صت  فاإنني  وبالتايل  الإقت�صادية. 

م�صري لبنان يف حال عادت هذ الطاقات، وتوقفت 

حتويلتها اخلارجية، لأنه باإمكانها م�صاعدة لبنان 

الأجواء  تتوافر  اأن  �شرط  حتويالتها،  حجم  اأ�شعاف 

التناف�صية لها«.

ف��وؤاد  احلكومة  رئي�س  اأط��ل��ع  »لقد  واأ���ص��اف: 

م�صمون  على  الإقت�صادية  الهيئات  ال�صنيورة، 

عناوين  تت�صّمن  والتي  و�صعها،  التي  اخلطة 

ل ت�صري  ولكنها  الإقت�صاد،  اأجل حتفيز  رئي�صة من 

اىل اأعمال �صحرية ت�صاعد على ذلك.

فتن�صيط الإقت�صاد وزيادة النمو، يبداآن بتخفي�س 

الأكلف وال�صرائب، فكيف يتم النمو، اإذا كان مرفاأ 

اأكرث  العامل، ور�شومه تبلغ  الأغلى يف  بريوت هو 

ال�صريبة  مدخول  املئة، من جمموع  من 16 يف 

ت�صجيل  ر�صوم  كانت  واإذا  امل�صافة،  القيمة  على 

املتنوعة،  وم�صاكلها  الرخ�س  ور�صوم  ال�صيارات، 

مرتفعة جداً، واإذا كان احل�صول على رخ�صة حفر بئر 

اأو  بنزين  اأو حمطة  اإ�صتثمار م�صنع،  اأو  اإرت��وازي، 

مطعم... �صعبة للغاية وبكلفة مرتفعة جداً، واإذا 

كانت كلفة الطاقة وال�صمان الإجتماعي هي الأغلى 

واأ�صعار  الأجور  اىل  بالن�صبة  وكذلك  املنطقة،  يف 

الأرا�صي، ول �صيما ال�صناعية منها.

لبنان  يف  الإ�صتثمار  اأكلف  من  يجعل  هذا،  كل 

اإن�صاء امل�صاريع،  باهظة، وي�صري اىل �صعوبة يف 

تتمتع  التي  املحظوظة  امل�صاريع  با�صتثناء 

نرى من  وبالتايل  اأو غري مبا�صر.  باحتكار مبا�صر 

مريحة،  و�صركات  م�صانع  تاأ�صي�س  جداً  ال�صعب 

املوؤ�ص�صات  واإن  احلر.  التناف�س  على  اعتمدت  اإذا 

اأغلى  لبنان  يف  الإنتاج  كلفة  اأن  جتد  الإنتاجية 

من الدول ال�17 التي وّقعت على اإتفاقية التجارة 

ا�صتيعاب  مبداأ  اإن  القول  ميكننا  وهكذا  العربية. 

اإقت�صاداً  لبنان  اإقت�صاد  جعل  من  يبداأ  العائدين 

تناف�صياً، وقاعدة اأكلف مدرو�صة مقارنة مع دول 

اجلوار، وهذا مل توفره اخلطة املقرتحة«.

ال�صناعة  على  اليوم  اجلميع  »يتكلم  واأ�صاف: 

من  اخلليجية،  �صمنها  ومن  العربية،  ال��دول  جمموعة  ال��دويل  النقد  �صندوق  ح��ّذر 

الدول  يف  الإقت�صادي  الرتاجع  تفاقم  اأخطار  و»من  العامل  يف  املالية  الأزمة  اإنعكا�صات 

اأنها تواجه حتدياً مزدوجاً يف  اأ�صواق املال، خ�صو�صاً  املتقدمة والأو�صاع امل�صطربة يف 

اأزمة الإئتمان العاملية وت�صّخم الأ�صعار يف اأ�صواقها املحلية«، وتوّقع تباطوؤ الإقت�صادات 

العربية هذا العام.

وقال مدير منطقة ال�صرق الأو�صط واآ�صيا الو�صطى يف ال�صندوق حم�صن خان اإن توقعات 

اأ�صعار  ال�صريع يف  الأو�صط معر�صة للخطر ب�صبب الرتاجع  ال�صرق  الإقت�صادي يف  النمو 

ال�صنة مبني على  النمو هذه  اأن تقدير  اىل  بالإنخفا�س، م�صرياً  �صُتعّدل  واإنها  النفط، 

افرتا�س �صعر متو�صط للنفط بنحو 100 دولر للربميل. واأ�صاف: »اأعتقد اأنه �صيكون اأقل 

من ذلك. ونتيجة لذلك فاإن بع�س التوقعات �صتعدل باخلف�س، لكن لي�س بقدر كبري«.

يف الوقت نف�صه حذر مدير مكتب العمل الدويل خوان �صومافيا من اأن الأزمة املالية 

قد ترفع عدد العاطلني عن العمل يف العامل من ع�صرين مليون �صخ�س اىل 210 مليني 

�صخ�س يف نهاية 2009. وقال اإن هذه الأرقام ميكن اأن تتفاقم بح�صب تاأثري الأزمة على 

ق للحكومات، للوقاية من اأزمة  الإقت�صاد احلقيقي، موؤكداً احلاجة اىل »حترك �صريع ومن�صّ

اإجتماعية ميكن اأن تكون قا�صية وطويلة و�صاملة«.

�سندوق النقد الدويل يتوّقع

تباطوؤ الإقت�سادات العربية

واخلليجية هذه ال�سنة

العامل يفقد 20 مليون 

فر�صة عمل

يف اأزمة الأ�صواق
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امل�صافة  القيمة  ذات  ال�صياحة  وحتى  واخلدمات 

الوحيد  البلد  لبنان،  اأن  الظاهر  ولكن  املرتفعة، 

اخلدمة  اأن  الرغم من  ذلك، على  الذي يبحث عن 

واإذا  الأحيان.  اأف�صل يف بع�س  يف الدول املجاورة 

املفرو�س  فمن  ال�صناعة،  عن  بعيداً  مثالً  اأخذنا 

الأفلم  اإنتاج  يف  وجهة،  اأف�صل  لبنان  يكون  اأن 

اجلهة  اأنه  احلقيقة  ولكن  وال�صينمائية،  الإعلنية 

الأغلى يف هذا املجال«.

وعن واقع ال�صادرات اأكد اأنها »مل تنخف�س لغاية 

خردة  تت�صّمن  ال�صناعية  ال�صادرات  ولكن  الآن، 

الذهب وخردة املعادن. اأما اخلوف احلقيقي اليوم، 

بالب�صائع  اللبناين  ال�صوق  اإغ��راق  يتم  اأن  فهو 

اإنخفا�س  ب�صبب  وغريها،  الإم��ارات  يف  املنتجة 

الإ�صتهلك يف تلك الأ�صواق«.

ا�صتيعاب  على  ال�صناعي  القطاع  ق��درة  وعن 

خرباتهم،  من  والإ�صتفادة  اخلليج  من  العائدين 

على  حالياً  قادرة  غري  اللبنانية  ال�صناعة  »اأن  اأكد 

ارتفاع  ب�صبب  جدد،  عمال  اأو  ا�صتيعاب موظفني 

التي  املدرو�صة،  غري  الزيادة  عن  الناجت  الرواتب 

الزيادة  اأن  علماً  م��وؤخ��راً،  ال��وزراء  جمل�س  اأقّرها 

ال�صرائب  لكلفة  ونتيجة  العاملني.  حق  من  هي 

اىل  اللبناين  ال�صناعي  يلجاأ  �صوف  والر�صوم، 

العاملني، وذلك من خلل  املكننة وتخفي�س عدد 

الإنتاج  عمليات  ومكننة  ال�»روبوت�س«،  ا�صتعمال 

وتكبري  اأكلفها  حجم  تخفي�س  اأج��ل  من  كافة، 

�صوقها«.

وقال عبود: »�صاذج كل َمن يعترب اأن لبنان مبناأى 

كلي عن تداعيات الأزمة املالية العاملية. بالطبع 

اأنه مل يتعّر�س اىل ال�شغوط نف�شها التي تعّر�شت 

قطاعه  متانة  اىل  نظراً  العامل،  اإقت�صادات  لها 

ب�صكل  اخلا�س  قطاعه  اعتماد  وع��دم  امل�صريف، 

اإذا مل تعالج تداعيات  كلي على الإ�صتدانة، ولكن 

بعدم  املحلي،  ال�صوق  حت�صني  خلل  من  الأزم��ة، 

وبدعم  مدعومة،  اإنتاجها  كلفة  بب�صائع  اإغراقه 

القطاعات الإنتاجية، فاإننا �صوف نلحظ ن�صب منو 

متدنية جداً، وارتفاعاً كبرياً يف ن�صب البطالة«.

بدورها  رفعت  ال�صناعيني  جمعية  »اإن  واأ�صاف: 

اخلطة  ح��ول  ملحظاتها  احلكومة،  رئي�س  اىل 

ارتفاع طارئ،  املعدة، والتي ت�صّمنت رف�س كل 

واأكلف  ب��ريوت،  مرفاأ  يف  التخزين  كلفة  ومنه 

ال�صمان الإجتماعي، والعمالة الأجنبية...

وكما كنا ندعو منذ  واإننا ندعو املعنيني جميعاً 

�صنني، اىل اإطلق خطة وطنية لإيجاد فر�س عمل، 

واإعلن احلرب على البطالة«.

اخلوف على امل�سري

اللبنانيني  من  بع�صاً  »اجلي�س«  جملة  التقت 

العاملني يف اخلليج، حيث اأبدوا خماوفهم الكبرية 

اأية حلظة، وحتديداً يف  من خ�صارة وظائفهم يف 

قطاعي العقارات وامل�صارف، وخ�صو�صاً مع �صريان 

مهمات  له  لي�س  َمن  كل  عن  »الإ�صتغناء  ظاهرة 

األقت بظللها  الأزمة  عمل وا�صحة«، لأن تداعيات 

ب�صدة على الإمارات، حيث مّت الإ�صتغناء عن الآلف 

بح�صب  م�صتمرة  وامل�صرية  القطاعات،  هذه  يف 

املراقبني، الذين يعتربون اأن تداعيات الأزمة مل 

وقد تطال معظم  الآن،  جلية حتى  ب�صورة  تظهر 

القطاعات.

واىل جانب ظاهرة الإ�صتغناء عن اخلدمات، برزت 

بع�س  اأقدم  حيث  الرواتب،  خف�س  ظاهرة  اي�صاً 

ال�صركات على ذلك، من خلل تخيري املوظف بني 

الإ�صتغناء عن خدماته اأو التوقيع على عقد جديد 

اللبنانيني  اأح��د  قال  ولقد  املئة.  يف  ب���20  اأق��ل 

»ُخّف�س  العقارية  ال�صركات  اإح��دى  يف  العاملني 

خيار  لدي  لي�س  لأنه  وقبلت،  درهم  األفي  راتبي 

ويلغون  رواتبنا  يخّف�صون  اأنهم  وامل�صكلة  اآخ��ر. 

�صنفقد  لأننا  الكلم،  ن�صتطيع  ول  امتيازاتنا، 

وظائفنا«.

كما اأو�صح البع�س اأن هناك عائلت لبنانية، مل 

تتمّكن من دفع اإيجارات منازلها التي تراوح بني 

لبنان،  اىل  العودة  وترف�س  درهم،  األف  و90   70

مع  م�صرتكة  بيوت  ال�صكن يف  الوحيد  احلل  وكان 

عائلت اأخرى.

ة؟
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كلمة الإفتتاح

املنظمة  لل�صركة  العامة  املديرة  األقت  بداية 

فيها  لفتت  كلمة  عيد  تانيا  ال�صيدة  »ك��اري��رز« 

اىل اأن »فورورد« هو اليوم التحّرك الفعلي الوحيد 

الإ�صتحقاق اخلطري على  الأر�س يف مواجهة  على 

م�صتوى �صوق العمل يف لبنان، ونا�صدت احلكومة 

الإ�صتحقاق  خلطورة  الوعي  جميعاً  وامل�صوؤولني 

الهيئات اخلا�صة  والتن�صيق مع  بالتعاون  والقيام 

الوطن  اأب��ن��اء  ل�صتيعاب  مدرو�صة  خطة  بو�صع 

لأن خ�صارتهم من  والإحتفاظ بهم،  اليه  العائدين 

جديد كما نّبهت »�صتكون هذه املرة �صيفاً قاطعاً 

ذا حدين: فالف�صل يف احتواء الإ�صتحقاق اجلديد قد 

ينتج عنه اإما تكرار ظاهرة الهجرة وهذه املرة بل 

باأزمة بطالة  الت�صّبب  الأخطر من ذلك  اأو  رجعة«، 

وا�صعة النطاق توؤدي اىل كارثة اإقت�صادية مدّمرة، 

حيث يتحّول اأبناء الوطن العائدون اىل عبء عليه 

وعالة«.

خلل  م��ن  ط���وارئ  خطة  اإط���لق  عيد  واأع��ل��ن��ت 

العودة«  »اإقت�صاد  يدعم  برنامج  لو�صع  مبادرة 

عمل  فر�س  بخلق  العري�صة  خطوطه  وتتلّخ�س 

للموؤ�ص�صات  قرو�س  تاأمني  ت�صهيل  طريق  عن 

و�صطية  �صركات  اىل  لتتحّول  الناجحة  ال�صغرية 

واإعطاء  وموظفني،  عمال  اىل  حاجتها  من  فتزيد 

اأو  لكل �صاحب فكرة  قرو�س بفوائد منخف�صة جداً 

خربة يتطلع اىل تاأ�صي�س �صركة �صغرية اأو عمل، 

والتحّرك نحو ح�ّس الدولة واملجل�س النيابي لإ�صدار 

وت�صريعات  مرا�صيم  م�صاريع  اإقرتاح  اأو  مرا�صيم 

ال�صركات  اأعمال  ت�صّهل  وقوانني  حمّفزة  �صريبية 

واأي�صاً  والعربية،  الأجنبية  الإ�صتثمارات  وت�صّجع 

املعلومات  تاأمني  توفري مركز معلومات مهمته 

اإن  الأم،  وطنهم  اىل  العائدون  اليها  يحتاج  التي 

عرب  وذلك  املهني  اأو  الإجتماعي  امل�صتوى  على 

موقع اإلكرتوين ون�صرة اإلكرتونية.

على  والت�صميم  املبادرة  جّدية  على  وتاأكيداً 

امل�صي بها قدماً، قامت ال�صيدة عيد بتوزيع دعوة 

اخلطوط  ت�شّمنت  احلا�شرين  على  مبا�شرة  خطية 

العري�صة لربنامج »اإقت�صاد العودة« ومتنياً باإن�صاء 

ج�صور توا�صل لرتجمته واقعاً على الأر�س.

الأكرب  التوظيفي«  فورورد  »ملتقى  اإفتتح 

التا�سعة  دورته  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف 

»بيال«  ــرات  ــوؤمت وامل املعار�ش  مركز  يف 

وانعكا�ساتها  العاملية  املالية  الأزمة  متحّدياً 

اآلف  اأمام  اأبوابه  وم�سّرعاً  العمل  اأ�سواق  على 

توظيف  بطلبات  املتقّدمني  اللبنانيني 

اأو  الإغـــرتاب  دول  من  اأخـــرياً  ــادوا  ع ممن  وخ�سو�ساً 

يخططون للعودة بعد اأن خ�سروا وظائفهم.

�سبق الإفتتاح الر�سمي للملتقى حفل غداء يف �سالة 

الإت�سالت  وزير  بح�سور  اأقيم  تّرا�ش«  رويال  »باڤيون 

التجارة  غرفة  ورئي�ش  با�سيل،  جــربان  املهند�ش 

وال�سناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان ال�سيد غازي 

قريطم وممثل قائد اجلي�ش العقيد اأنطوان ا�سطنبويل وح�سد من الفاعليات والهيئات 

الإقت�سادية وكبار رجال الأعمال وممثلو و�سائل الإعلم.

تقاطع بني العر�ش والطلب

الوزير با�صيل اعترب اأن »هذا املعر�س فريد من 

نوعه ويحّقق عاماً بعد عام جناحات ويتعاظم �صاأنه 

لأنه يتناول �صاأناً لبنانياً اأ�صا�صياً هو تاأمني فر�س 

اأهميته  اىل  نظراً  حكومة  لأي  اأولوية  وهو  العمل 

الإقت�صادية والإجتماعية وقال:

الإجتماعية  الرتكيبة  يف  خللً  جمتمعنا  »يعاين 

يف  اخللل  اىل  بالإ�صافة  ال�صباب  هجرة  ب�صبب 

الطبقة  �صطب  عن  الناجت  الإقت�صادية  الرتكيبة 

الو�صطى. وب�صبب هذه الهجرة يفتقد لبنان اليوم 

التي  واخللّقة  املبدعة  والأدم��غ��ة  الكفاءات  اىل 

ويهمنا  الأم��ام.  اىل  بالنمو  تدفع  اأن  �صاأنها  من 

الأزمة  لبنان يف جتاوز  اإذا جنح  اأنه  اىل  ن�صري  اأن 

�صيتجّنب  اأنه  اأكيدين  فل�صنا  والإقت�صادية  املالية 

اليوم  حتى  نفتقد  فنحن  العاملية.  البطالة  اأزمة 

اأي  ل�صتيعاب  وا�صح  ت�صّور  تركيب  حماولة  اىل 

عمل،  فر�س  عن  للبحث  لبنان  اىل  يعود  لبناين 

من  لذلك  املو�صوع.  لهذا  التهيوؤ  اإذاً  واجبنا  فمن 

ل�صتيعاب  خطة  لدينا  تكون  ل  اأن  امل�صموح  غري 

اللبنانيني العائدين واأعتقد اأننا قادرون اأن نخلق 

مهمة،  اإ�صتثمارية  فر�صاً  عديدة  جم��الت  يف 

على  ق��ادرة  لبنان  ال��وزارات يف  كل  اأن  وقناعتي 

ابتكار جمالت لتنمية الإقت�صاد«.

واأ�صاف:

»اإن معر�صاً على غرار فورورد اأ�صا�صي فهو يوؤمن 

على  يبقى  اإمنا  والطلب  العر�س  بني  التقاطع 

الدولة اأن تخلق فر�س عمل من خلل توفري املناخ 

حول  خاطئة  مفاهيم  ثمة  املنا�صب.  الإ�صتثماري 

فر�س الإ�صتثمار التي ميكن توافرها يف قطاعي 

الت�صليم  امل�صموح  غري  من  والزراعة.  ال�صناعة 

بهذا املفهوم اخلاطئ. ل يظن اأحد اأن الدولة عاجزة 

عن �صرف الأموال يف اإ�صتثمارات جديدة منتجة، 

ال�150  اإ�صتثمرنا ما يفوق  الإت�صالت  ففي وزارة 

مليون دولر و�صيحقق ذلك عائدات كثرية للدولة 

اىل جانب خلق املزيد من فر�س العمل وتقدمي 

خدمات جديدة للبنانيني ورفع ن�صبة الإخرتاق.

»ملتقى فورورد 2009« يف دورته التا�سعة

اآلف طلبات العمل ودعوة اىل اإقرار خطة طوارئ 

تتدارك اأزمة ال�سوق

ني�سان

اإعداد:

جان دارك ابي ياغي

تريز من�سور

معار�س وموؤمترات
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الإقت�صادي  القطاع  ب��دور  اأن���ّوه  النهاية  يف 

اإنتظارات  اأمام  واقت�صادنا  الإقت�صادية  والهيئات 

عديدة من غري امل�صموح اأن نتخّلف عنها«.

خلق فر�ش عمل

يف  وال��زراع��ة  وال�صناعة  التجارة  غرفة  رئي�س 

األقى  قريطم  غ��ازي  ال�صيد  لبنان  وجبل  ب��ريوت 

الأزمة  اإنعكا�صات  عن  فيها  حت��ّدث  كلمة  ب��دوره 

املالية العاملية على لبنان و�صبل مواجهتها حمّملً 

تبعات  م�صوؤولية  احلالية  الإقت�صادية  ال�صيا�صة 

هذا  قاله يف  اللبناين. ومما  ال�صوق  على  الأزمة 

ال�صياق: »اإن كان ينق�صنا الإح�صاءات الدقيقة عن 

العمالة الوافدة، لكن الأمر الأكيد اأنه ل بد للبنان اأن 

اللبناين  للإقت�صاد  كافة، ول بد  للإحتمالت  يتهّياأ 

جديدة  عمل  فر�س  خلق  يخّوله  منو  حتقيق  من 

واأ�صاف:  احلالية«.  بالفر�س  الإحتفاظ  عن  ف�صلً 

على  تقع  الأ�صا�صية  امل�صوؤولية  اأن  نعترب  »نحن 

عاتق ال�صيا�صة الإقت�صادية املتبعة التي بقدر ما 

ال�صريبي  العبء  وتخّفف  الإ�صتثمار  حوافز  تطّور 

ا�صتيعاب  ت�صتطيع  والأف���راد،  املوؤ�ص�صات  عن 

ال�شغوط الناجتة عن الأزمة العاملية«.

ومعار�س  التوظيف  �صركات  بدور  قريطم  ه  ونّوّ

التوظيف بتاأمني فر�س العمل، لفتاً اىل اأن ذلك 

اخلا�س  القطاع  ديناميكية  على  اإ�صايف  دليل 

وفعاليته.

وجرى  املعار�س  قاعة  اىل  احل�صور  توّجه  بعدها 

الإفتتاح الر�صمي لفورورد 2009، ثم جال اجلميع 

على اأجنحة املعر�س واطلعوا على اخلدمات التي 

يقّدمها والفر�س املعرو�صة. 

العام  هذا  »فورود«  ملتقى  دورة  اأن  اىل  اإ�صارة 

هي الأكرب والأ�صمل، اإذ ت�صارك فيها اأكر من 140 

�صركة )معظمها لبناين( تعر�س اأكر من 3000 

وظيفة ت�صمل القطاعات وامل�صتويات كافة.

م�ساركة اجلي�ش

يف  �صاركت  التوجيه  مديرية   - اجلي�س  قيادة 

اخت�صا�صات  على  الطلب  لتعريف  املعر�س  هذا 

الإنت�صاب  لناحية  وخ�صو�صاً  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 

اىل مدار�صها املختلفة، وذلك من خلل تخ�صي�س 

توّلت  وق��د  الغاية.  لهذه  خا�س  بجناح  اجلي�س 

اأ�صعد  العميد  برئا�صة  للمحا�صرات  الثانية  اللجنة 

خمول هذه املهمة.

الإقت�صادية يف  والعلوم  الأعمال  اإدارة  كلية  نّظمت  وح�صوره،  ايلي ماروين  ال�صياحة  وزير  برعاية 

جامعة اللويزة موؤمتراً عنوانه »تقاطع امل�صالح بني القطاعني العام واخلا�س يف جمالت ال�صناعة 

ال�صياحية يف لبنان«، يف قاعة الأ�صدقاء يف مقر اجلامعة يف زوق م�صبح، ح�صر املوؤمتر عدد من 

النقابيني واأ�صحاب املوؤ�ص�صات ال�صياحية اخلا�صة والرتبوية، وممثلي ال�صفارات، وم�صت�صارين ومعنيني 

يف القطاع ال�صياحي، اإ�صافة اىل اأ�صرة اجلامعة والطلب.

جعيتا  مغارة  و�صول  اأهمية  عن  فيها  حتّدث  الذي  مطر  �صهيل  ال�صيد  الإحتفال  عريف  كلمة  بعد 

اىل النهائيات بالن�صبة اىل لبنان، كانت كلمة عميد اإدارة الأعمال والعلوم الإقت�صادية الدكتور ايلي 

ي�صوعي الذي اعترب فيها »اأن ال�صياحة ظاهرة ح�صارية حتّولت من ن�صود املتعة اىل التفاعل الإن�صاين 

واأ�صحت  ال�صعوب،  بني  والثقايف 

بني  وجدانية  وم�صاركة  وّد  علقة 

�صكان هذه الأر�س«.

بحاجة  لبنان  اإقت�صاد  »اإن  واأ�صاف: 

من  الكلية،  نتائجه  ت�صحيح  اىل 

ما  اىل  ال��ع��ام  دينه  ن�صبة  اأهمها 

هذا  زي��ادة  بوا�صطة  �صنوياً  ينتجه 

الإقت�صاد.  حجم  وتكبري  الإن��ت��اج 

وال�صناعة ال�صياحية، مثل الإنتاج الزراعي وال�صناعي، من دعائم هذا الإقت�صاد، ومن اأهم اأ�صباب زيادة 

منّوّ وتعزيز نتائجه وت�صحيح عيوبه، اإذا اأفادت واقعاً من رعاية ر�صمية ممّيزة ودعم خا�س منا�صب«.

وبعد ذلك اأو�صح رئي�س اإحتاد النقابات ال�صياحية يف لبنان ال�صيد بيار الأ�صقر »اأن الإ�صتقرار الأمني 

هو العن�صر الأ�صا�صي يف تقّدم اأي قطاع �صياحي يف العامل وجناحه«، م�صرياً اىل »غياب جلنة خا�صة 

بال�صياحة يف املجل�س النيابي، واىل هرمية القوانني اخلا�صة بال�صياحة واملو�صوعة منذ ال�صبعينيات، 

وهي حتتاج اىل تعديلت لكي تتما�صى والقوانني ال�صياحية املتطّورة عاملياً«.

وكانت كلمة لرئي�س جامعة �صيدة اللويزة الأب وليد مو�صى الذي قال: »كثريون يتحّدثون عن ال�صياحة 

يف اأعداد ال�صياح يف قيمة لبنان الأثرية...، ولكن امليزة الأ�صا�صية تبقى، التي لولها ملا كان لبنان، 

ول كانت ال�صياحة. هذه امليزة هي الإن�صان، اإنه الراأ�صمال الأ�صا�صي الذي ميكنه اأن يرتفع بلبنان اىل 

امل�صتوى احل�صاري اجلمايل الذي نطمح اليه«.

ودعا املعنيني »اىل تعديل املناهج اإذا لزم الأمر، وحتديثها بهدف تخريج طلب يتمّتعون، اأكر 

فاأكر، بح�ّس فني جمايل اإن�صاين عملي، يحّققون الر�صالة الوطنية املطلوبة«.

اأهمية  ال�صياحة، مو�صحاً  اإجنازات وزارة  ال�صياحة ايلي ماروين الذي عر�س  كانت كلمة وزير  واأخرياً 

الأنواع ال�صياحية التي يتمّتع بها لبنان من �صياحة ثقافية اىل �صياحة دينية و�صياحة بيئية و�صياحة 

طبية وتاريخية...

واأ�صار اىل »اأن الت�صريعات ال�صياحية حتتاج اىل تعديل كي تتما�صى والت�صريعات العاملية، خ�صو�صاً 

ه الوزير ماروين بالتعاون الوثيق والفّعال بني  واأن لبنان قد دخل العوملة والتطّور واملناف�صة«. كما نّوّ

القطاع اخلا�س ووزارة ال�صياحة، والذي �صاهم يف ت�صويق لبنان عاملياً.

وكانت قد عقدت جل�صتا عمل بعد اجلل�صة الإفتتاحية تناولتا موا�صيع الت�صويق، النوعية والهوية، 

ودور ال�صناعة ال�صياحية يف الإقت�صاد اللبناين.

»الت�سريعات اللبنانية 

ال�سياحية بحاجة

اىل تعديل«

موؤمتر يف اللويزة

عن

»ال�سناعة ال�سياحية«
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الإن�سانية  تقتحم  مل  الأول،  ال�سناعي  القمر  اإطلق  عند 

غ الأقذار« الذي بف�سله حتّول ف�ساء  اأبواب الكون وح�سب، واإمنا اكت�سفت »مفرِّ

املدار الأر�سي اىل مزبلة عملقة لنفايات ن�ساطات الإن�سان الف�سائية. فعلى ارتفاع اأكرث من 200 

والأقمار املعّطلة  ال�سمامات  واأغطية  الدفع،  القوية  وال�سواريخ  القواذف  كيلومرت، تتكاثر طبقات 

الف�سائية  الأجهزة  اإنفجارات  الناجمة من  ال�سظايا  ُي�ساف اىل هذه،  اأو امل�سرفة على نهاية حياتها. 

والف�سلت املنزلية الناجتة من املركبات املاأهولة اأو املحطات املدارية، من دون ن�سيان كل اخلردوات 

املكّونة من م�سامري كبرية وحزقات، وحتى اأدوات اأ�ساعها رّواد الف�ساء اإثر خروجهم اىل الف�ساء.

خمّلفات الإن�سان يف الف�ساء

ال�صخمة  بالأ�صياء  يفي�س  للأر�س  املداري  الف�صاء  اإن 

والأ�صياء   ،)26000 )حواىل  الإن�صان  م�صدرها  التي 

احلماية  اأغطية  التجميع،  )عنا�صر  الأ���ص��غ��ر 

اأكر  م��رات  و5   3 ب��ني  ال���خ...(  ُقوطة،  ال�صَ

والتي ما تنفك تت�صادم، ما يزيد، اإثر كل 

اإ�صطدام، عدد ال�صظايا الناجتة.

هذه النفايات قد ت�صطدم باأقمار 

ومبركبات  اخلدمة  يف  �صناعية 

مدارية.  وحمطات  ف�صائية 

بالن�صبة  ت�صّكل  وه��ي 

الف�صاء  رواد  اىل 

ج�صيماً:  خطراً 

فاأي �صيء 

بحجم حبة بازيل يدور يف مدار قد ت�صل �صرعته اىل 18000 كلم/�صاعة يوؤدي 

العام  يف حال ا�صطدامه مبركبة ف�صائية اىل تفجريها حتماً. وهذا ما ح�صل 

املناورة  اىل  ا�صطر  حني  الكارثة  لم�س  الذي  دي�صكڤري  املكوك  مع   1991

الف�صاء ي�صبح  الف�صاء املقذوف يف  َبْول رواد  لتليف قطعة معدنية. وحتى 

مقذوفات خطرة لأنه يتجّمد حتت �صكل جليد. ولهذا قّرر الأمريكيون اخلتم على 

البول على منت املركبة الف�صائية، بينما وجد الرو�س احلل منذ الأ�صا�س اإذ اأنهم 

يعيدون تدوير البول اىل ماء ي�صتعمل يف حمام رواد الف�صاء.

وثمة مثال اآخر لنتائج هذا التلوث، ففي كانون الثاين 1978، ويف منطقة 

�س  املخ�صّ  »954 »كوزمو�س  ال�صناعي  القمر  وقع  كندا  يف  �صلف«  »غريت 

ملراقبة البحار نا�صراً نفايات م�صّعة عديدة.

الوليات املتحدة ورو�سيا ت�سطدمان 

يف الف�ساء

الأوىل  للمرة  العاملي.  الطريان  علم  تاريخ   2009 �شباط  من  العا�شر  دخل 

اأمريكي  اإحداهما قمر �صناعي  الف�صاء:  اإ�صطدمتا يف  الإن�صان  اآلتان �صنعهما 

للإت�صالت »ايريديوم - 33«، والآخر قمر اإت�صالت ع�صكري رو�صي من 

نوع »كوزمو�س - 2251«.

العاملي  بالتوقيت  دقيقة  و55   16 ال�صاعة  عند 

ال�صاعة  يف  كيلومرت  األف   28 ب�صرعة  اإ�صطدام  وقع 

كلم،   790 ارتفاع  على  ت��دوران  مداريتني  اآلتني  بني 

 56( �صناعي  قمر  الأوىل  �صيبرييا.  �صمال  فوق 

كلغ( ي�شّكل جزءاً من كوكبة »ايريديوم« 

 66 املت�صّمنة   )IRIDIUM(
للإت�صالت،  ق��م��راً 

وو�صع 

ني�سان

اإعداد:

العميد اأنطوان جنيم

2
0
0

9
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ع���ل���ى امل�����دار 

العام 1997 وكان يعمل 

بانتظام تام، والثاين قمر �صناعي 

»كوزمو�س«  طراز  من  رو�شي  كلغ(   950(

)COSMOS( ذو حمّرك نووي وقد و�صع على املدار 
العام 1993، ومل يعد ي�صتعمل منذ العام 1995 ح�صب قائد 

القوات الف�صائية الرو�صية اجلرنال الك�صندر لكو�صني.

الإ�سطدام ي�سّكل غيمة نفايات

منذ اأن اأر�صل الإحتاد ال�صوڤياتي اىل الف�صاء للمرة الأوىل العام 1957، رحلة 

الأقمار  عدد  اأ�صبح   »1 »�صبوتنيك  ال�صاروخ  منت  على  الأر�س  حول  ماأهولة 

ال�صناعية على مدارات حول الأر�س �صتة اآلف قمر. حواىل 3000 منها ما تزال 

عملنية اىل اليوم وفقاً لوكالة الف�صاء الأمريكية »نا�صا«، ويبقى عدد الأقمار 

 )Stratcom( النا�صطة غري حمّدد. وفيما تتكلم القيادة الإ�صرتاتيجية الأمريكية

وكالة   ،)CNES( الف�صائية  للدرا�صات  الوطني  املركز  على 800 قمر، يحّدد 

الف�صاء الفرن�صية، العدد ب�600 قمر.

اإنها املرة الأوىل التي ي�صطدم فيها قمران �صناعيان كاملن، يوؤكد فيليب 

باملركز  املرتبط  تولوز  يف  الف�صائي  املركز  يف  امل�صاعد  املدير  غ��ودي، 

ما  ولكن مع  املا�صي  اإ�صطدام يف  حالت  عرفنا  »لقد  وي�صيف:   ،)CNES(
ي�شّمى بقايا اأو ف�شالت، اأي قطعة من قمر �شناعي قدمي مدّمر كلياً، اأو من 

طرف �صاروخ«.

وت�صّبب احلادث بغيمة من البقايا �صّمت اأكر من 600 ف�صلة بع�صها م�صّع. 

بع�صها  �صيتيه  الأر�صي يف حني  اجلو  �صقوطها يف  ر عقب  �صُتدمَّ وغالبيتها 

الف�صلت  كوكبة  يتجّمع تدريجاً يف  املدّمرة ثم  للأقمار  بدئية  حول مدارات 

والف�صلت ال�صغروية ال�صناعية )حواىل 18000 مدّونة يف فهر�س( امللّوثة 

اىل الآن املدار الأر�صي املنخف�س. وك�صفت مراقبة طولية دقيقة جّداً للقمرين 

ال�صناعيني ال�صيني والأمريكي املدّمرين ب�صواريخ م�صادة للأقمار، اأن العملية 

باأكملها )من الإنفجار حتى التجّمع( ت�صتغرق �صنة.

واأ�صارت وكالتا الف�صاء الرو�صية والأمريكية اىل اأن غيمة الف�صلت الأوىل ل ت�صّكل 

اأي خطر مبا�صر على الأقمار ال�صناعية الأخرى ول على حمطة الف�صاء الدولية 

الدائرة على م�صار اأكر ارتفاعاً بكل و�صوح. ويف حال التقت على هذا امل�صار 

مع عدة غيمات ف�صلت، وب�صكل خطري، ومهما كان قليلً اإنذارها ودعمها عرب 

»امل�صاِعدات املوّجهة عن بعد« الأر�صية، فباإمكان هذه املحطة تنفيذ مناورة 

ه�������روب 

وجناة.

ح���������������ص�������ل 

 - ايريديوم  اإ�صطدام 

»منطقة«  يف  كوزمو�س 

اآلة   900 م��ن  لأك���ر  ت�صمح 

الإق��رتاب  اأو  بالتحليق  م��داري��ة 

واجلنوبي.  ال�صمايل  القطبني  من 

وبطريقة اأو باأخرى، يرتّكز جهد حركة �صري 

�صميكة   )Donut( حلوى  كعكة  يف  الأقمار 

مدارية تغطي الدائرتني القطبيتني. ويف اإطار 

املمكن، تعيد الآلت املرتوكة اأو املت�صّررة ب�صكل 

قليلة  اأو  خطراً  اأق��ل  م�صارات  على  متو�صعها  كبري 

الإرتياد يف امللحة القمرية. ويف بع�س احلالت، تدّمر 

ع�صكرية  لأغرا�س  الغالب  يف  م�صتثمرة   - ا�صة  ح�صّ اآلت 

حالتني  يف  ولكن  الأر���س.  جو  يف  الق�صري  دخولها  عقب   -

واأمريكي  �صيني   - �صناعيان  قمران  ُدّمر  عنيفتني،  فريدتني 

- اإرادياً بوا�صطة »رمايات �صديقة« بال�صواريخ امل�صادة للأقمار. 

ولكن هذا احلادث، الذي ك�صف عن عر�س قوة، اأثار علماء الف�صاء 

لأنه زاد من التلّوث ال�صناعي للمدار املنخف�س.

مليني الأ�سياء 

خطر يتهّدد

الأر�ش

وقريباً ي�ستحيل 

ا�ستثمارها!
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اخلطرة على الأقمار

احل���ا����ص���ر،  وق���ت���ن���ا  يف 

ه���ن���اك دول����ت����ان ف��ق��ط، 

املتحدة،  والوليات  رو�صيا 

راداراتهما  بف�صل  قادرتان 

على  الب�صرية،  واأجهزتهما 

ال�صناعي  بالتلّوث  التحكم 

فهناك  اخل��ارج��ي.  للف�صاء 

الر�صمية  الإح�صاءات  وفق 

حواىل 10 اآلف ج�صم، تراوح اأبعادها الدنيا بني 10 و30 �صنتيمرتاً للمدارات 

ال�صفلى وحتى مرت واحد للمدار املتزامن )Geostationnaire(، ما يعني اأنها 

د، واأنها قيد املتابعة املنتظمة. دّونت يف فهار�س خا�صة، واأن اأ�صلها قد ُحدِّ

 10 قطرها  يتجاوز  التي  واملراقبة  املكت�صفة  للأج�صام  الكامل  العدد  اإن 

�صنتيمرتات يلم�س ال�14000، من بينها 950 هي مركبات ف�صائية نا�صطة 

تنتمي لدول خمتلفة. اأما عدد الأج�صام التي قطرها دون الع�صرة �صنتيمرتات 

األ��ف   200 ب��ني  ف����رياوح 

 0.1 بني  وما  األفاً،  و250 

ف���رياوح  �صنتيمرت  و1 

اأما  مليون،  و80   70 بني 

امليكرومرتية  الأج�����ص��ام 

 و10 
13

فعددها يراوح 10 

واىل   10 ال��رق��م  )اأي   
14

 14 اأو  �صفراً   13 ميينه 

تبقى  ذلك  ومع  �صفراً(. 

نظرية  التقديرات  ه��ذه 

اجلزيئات  ه��ذه  لأن  بحتة 

ب��امل��ق��راب  ل  ُت�����رى  ل 

بالرادار،  ول  )التل�صكوب( 

فهر�س  و�صع  وي�صتحيل 

لها.

ولكن ميكن جل�صم قطره 

منطلق  ملليمرت  ن�صف 

ع�صر  من  تفوق  ب�صرعة 

مرة  ع�صرين  اىل  م��رات 

بندقية،  طلقة  ���ص��رع��ة 

�صهولة  ب��ك��ل  ي��خ��رق  اأن 

د  وُيهدِّ الف�صاء.  رائد  بذلة 

اأبعادها  جزيئة  اإ�صطدام 

الآلت  كانت  واإن  حتى  بتعطيله  نا�صط  �صناعي  بقمر  �صنتيمرت  من  اأك��ر 

الإ�صطدامات. فخلل خم�س ع�صرة  ب�صكل عام من  ال�صخمة مباأمن  الف�صائية 

�صنة من ت�صغيل املحطة املدارية ال�صوڤياتية »مري« )Mir(، اأج�صام ف�صائية 

بني  تراوح  م�صافة  على  مرات،  عدة  منها،  اقرتبت  كفاية  �صخمة  �صناعية 

كيلومرت وثلثة. والعام 2001، اأجرت املحطة الف�صائية الدولية )ISS( مناورة 

لتليف دعامة معدنية زنتها 7 كلغ فقدها رواد ف�شاء اإثر خروج اىل الف�شاء.

ب�صرعة 25 األف كلم/�صاعة يخرتق مكّون قمري بكل �صهولة الألواح ال�صم�صية 

اأو ف�صلت �صغروية ثقوباً  اآلة ف�صائية، وُيحِدث حجر نيزكي �صغروي  اأو هيكل 

�صغرية جداً غري مرئية تقريباً اأو متاماً بالعني املجّردة. ومن اأجل اكت�صاف هذه 

الثقوب يف عمليات ال�صيانة على املدار، مي�صح رواد الف�صاء طويلً وبكل دقة 

م�صاحات الآلة كلها بوا�صطة كوا�صف فو�صوتية حممولة. وتعكف »نا�صا« حالياً 

دقة  بكل  �صتحّدد  ال�صناعية  للأقمار  اإيجاد م�صت�صعرات ل�صلكية مدجمة  على 

ماأثراً �صغروياً وتطلق اإنذاراً يف حال اكت�صاف اأ�صرار جدية تقريباً.

ذلك  عن  ف�صلً  ي�صّبب  امل��دارات  على  ب�صري  م�صدر  من  اأج�صام  جتّمع  اإن 

فالإحتاد  اخلارجي.  الف�صاء  يف  الإ�صعاعي  الو�صع  م�صتوى  على  عظيماً  قلقاً 

ال�صوڤياتي ال�صابق اأطلق يف املا�صي 33 اآلة ف�صائية ذات دفع نووي. وبعد اأن 

اأجنزت هذه مهمتها، انف�صلت اأجهزة الدفع عن الأقمار ال�صناعية لتنتقل اىل 

مدار »مقربة« )بني 700 و1000 كلم ارتفاعاً(. وهناك، انف�صلت بدورها عن 

نواها التي مل تكن اأكر من خرطو�صات الوقود النووي. واليوم، ي�صم هذا املدار 

»املقربة« 44 ج�صماً م�صعاً رو�صي الأ�صل. وكذلك جند هناك قمرين �صناعيني 

مل يتخّليا عن جهازي الدفع النوويني )كوزمو�س 1818، وكوزمو�س 1867(، 

عدة خرطو�صات وقود و12 حمركاً نفاثاً بوقود �صائل معدين خارج اخلدمة، 15 

خرطو�صة وقود نووي و15 حمرك دفع نووي من غري وقود ولكنها حتتوي على 
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مرّبد ثانوي. و�صتدوم حياتها ال�صلبية على املدار »املقربة« على الأقل ثلثة 

اأو اأربعة عقود، الوقت الذي تتفّكك فيه منتجات اإن�صطار اليورانيوم 235 حتى 

م�صتوى الأمان.

خوف من تلّوث اإ�سعاعي للجو

 )Transit SB( »يف ني�صان 1964، تفّكك قمر امللحة »ترانزيت - �س ب

املزّود موّلد نظائر اإ�شعاعية الن�شاط من دون اأن يتمّكن من الإنتقال اىل مدار. 

وخلل احرتاقه يف الغلف اجلوي نر فوق اجلزء الغربي من املحيط الهندي، 

�صمال مدغ�صقر، حواىل كيلوغرام من البلوتونيوم 238.

 NIMBUS( »وبعد عدة �صنوات، �صقط قمر املناخ ال�صناعي »نيمبو�س ب

يحوي  وال��ي��وم  الهندي.  املحيط  يف   235 يورانيوم  بطارية  امل���زّود   )B
ارتفاعه  يراوح  اأمريكية على مدار  اأج�صام م�صعة  الأر�س �صبعة  الف�صاء حول 

املتزامن  امل��دار  من  قريبني  اآخ��ري��ن  وج�صمني  كلم،  و1100   800 بني 

)Geostationnaire - 35800 كلم(.

الرو�صية  »النووية«  ال�صناعية  الأقمار  من  املنبعث  املحتمل  اخلطر  اإن 

والأمريكية يكمن يف اأن ا�صطدامها مع نفايات ف�صائية قد يوؤدي اىل تلّوث 

م�صع ملناطق وا�صعة من الف�صاء حول الأر�س. علوة على ذلك، ميكن لبع�س 

اأن ترتك مدارها  فل ت�صتقر على مدار،  البطيئة جداً  ال�صرعة  ال�صظايا، ذات 

اإ�صعاعي  ا�صتبعاد تلّوث  الأر�صية. وهكذا ل ميكن  لتلّوث ق�صماً من امل�صاحة 

قوي للغلف اجلوي.

د اأم حادث؟ عمل متعمَّ

جاء يف �صحيفة »نيزا - في�صيمايا غازيتا« الرو�صية: »مهما قال اخلرباء عن 

احتمال وقوعه اأو عدمه، �صيدخل حادث 10 �شباط 2009 تاريخ الَهْو ف�صائي 

)جو الأر�س والف�صاء الذي وراءه(. ومثل هذا احلادث يلفت يف الدرجة الأوىل 

�صمعنا  طاملا  التي  النجوم،  حرب  والأمريكيني:  الرو�س  الع�صكريني  اإهتمام 

الع�صكريني  كبار  اأن  اىل  ال�صحيفة  بداأت؟«.واأ�صارت  عليها، هل  نظرياً  كلماً 

يف الدولتني �صارعوا اىل التعبري عن راأيهم بهذا احلادث. ومن بينهم اجلرنال 

مايكل ماري من القيادة الإ�صرتاتيجية املوّحدة يف 

لكو�صني،  األك�صندر  واجل��رنال  املتحدة،  الوليات 

قائد القوى الف�صائية الرو�صية.

وقد حّدد هذا الأخري القمر ال�صناعي »كوزمو�س - 

جزءاً  ي�صّكل  ل  بات  ع�صكرياً  قمراً  كان  باأّنه   »2251

العام  منذ  الرو�صية  املدارية  الأنظمة  منظومة  من 

1995. ومن دون اأدنى �صك، هذا هو �صبب عدم تزّوده 

اأ�صلً اأو حرمانه لحقاً من جهاز ي�صمح له بتغيري مداره. 

يف حني اأن القمر »ايريديوم - 33« كان مزّوداً مثل هذا 

اجلهاز ح�صب اخلبري يف ال�صيا�صة الف�صائية يوري كارا�س. 

وهكذا، يف هذه احلالة ملاذا مل ي�صتعمل الأمريكيون هذا 

واإذا  املذكورة!  الرو�صية  ال�صحيفة  ت�صاأل  ح�صبما  اجلهاز؟ 

ُطبِّقت قاعدة الطريان التي وفقاً لها تف�صح الطائرة ذات 

الطريق  املناورة  على  القدرة 

يعني  ما  اأخ��رى،  طائرة  اأم��ام 

اأنه كان على القمر ايريديوم - 

القمر  م�صار  يبتعد عن  اأن   33

ال��رو���ص��ي. ول��ك��ن الأم���ر لي�س 

كارا�س،  ي��وري  ح�صب  �صهلً، 

نظراً اىل ال�صرعة التي مّت فيها 

الإ�صطدام بني القمرين.

باملقابل،  امل���وؤك���د،  وم���ن 

ال�صكوف  يك�صف اخلبري �صرغي 

»اإزف�����ص��ت��ي��ا«  ���ص��ح��ي��ف��ة  يف 

اأف�رز  احل��ادث  اأن  الرو�صية، 

نظريات رائعة. فرو�ص�ي�ا يق�ول 

البع��س، وجدت و�صيلة لتدمري 

الأمريكية  ال�صناعية  الأق��م��ار 
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يزخر  الف�صائية  الإ�صطدامات  ّجل  ف�صِ تاأكيد.  بكل  الأول  لي�س  احل��ادث  ه��ذا 

طبقات  من  واملتاأتية  كبرية  اأم  كانت  �صغرية  ومعها،  الف�صلت  بني  الت�صادم  بحوادث 

»كرز«  اإ�صمه  للتج�ص�س،  فرن�صي  �صناعي  قمر  َدم  �صَ  1996 ففي متوز  العليا.  ال�صواريخ 

الفرن�صي  ال�صاروخ  من  �صظية  كلم/�صاعة  األف   50 تناهز  وب�صرعة   ،)CERISE(
»اأريان« )ARIANE(. وكذلك ح�صل اإ�صطدام بني �صفينة الف�صاء الرو�صية الآلية 

ما   ،)MIR( »مري«  الرو�صية  الف�صائية  واملحطة   )PROGRESS( »بروغر�س« 

�صواريخ  بني  اإرادي  اإ�صطدام  وهناك  الف�صاء.  لرواد  املوت  بخطر  تهديداً  �صّكل 

واأقمار �صناعية اأمريكية، رو�صية و�صينية )مرة واحدة(، جرى لتاأكيد اإعورار هذه 

ال�صنني قمران  الأخرى. وكذلك ت�صادم، منذ ع�صرات  الف�صائية  للقوى  الأقمار 

»كوزمو�س«  طراز  من  رو�صيان  �صناعيان 

.)COSMOS(
ُنِقل ثلثة من رواد  اآذار  وموؤخراً، يف 12 

الف�صائية  املحطة  منت  على  كانوا  الف�صاء 

اإنقاذ  �صفينة  اىل  وجيزة  لفرتة  الدولية 

من  اق���رتب  ب��ع��دم��ا  رو���ص��ي��ة،  ف�صائية 

اىل  رمبا،  عائد،  ف�صائي  حطام  حمطتهم 

با�صم  املتحدثة  واأعلنت  ذاتها.  املحطة 

»نا�صا«  الأمريكية  والف�صاء  الطريان  اإدارة 

 2.54 وعر�صه  احلطام،  اأن  روت�صون  ل��ورا 

املحطة  من  ج��زءاً  ما  وق��ت  ك��ان يف  �صم، 

الف�صائية، فيما ذكرت القيادة الف�صائية الرو�صية 

يعد يف  الطاقم مل  واأن  باملحطة  مّر  احلطام  اأن 

 11 جلوئهم  بعد  املحطة  اىل  عادوا  واأنهم  خطر 

دقيقة داخل ال�صفينة الرو�صية.

لي�ش احلادث الأول وقد ل يكون الأخري
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اأن  الآخر  وي�صرح  الإ�صتعمال.  خارج  اأنها  يزعم  اأقمار  بوا�صطة  اأوج عملها  يف 

بات يف  الذي  »ايريديوم«،  القمر،  هذا  تدمري  قّرروا  يكونون  قد  الأمريكيني 

نهاية حياته، بجعله ي�صطدم باأول عقبة تربز.

هل باإمكان القمر ايريديوم الإنحراف؟

اإن الأمريكيني يتابعون عن كثب 

حواىل 500 اىل 600 حطام 
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ناجت عن اإ�صطدام من اأجل حتديد ما اإذا كانت اأجهزة اأخرى هي يف خطر. وب�صكل 

عام، تراقب الوليات املتحدة حواىل 18 األف ج�صم يف الف�صاء - وبخا�صة 800 

قمر �صناعي ت�صتثمرها اأكر من 40 دولة - منها جميع اأنواع الف�صلت التي 

ول�صوء احلظ، حتى  اأكر من 10 �صنتيمرتات.  الواحدة منها  طول 

واإن ا�صتطاع التقنيون متابعة م�صارها فهم عاجزون عن 

التحديد امل�صبق والدقيق ما اإذا كانت �صتت�صادم. 

قمر  م�صار  تعديل  اأن  اىل  بالإ�صافة  ه��ذا 

لي�س  حمتمل  اإ�صطدام  لتليف  �صناعي 

اأن يعرت�س  اإذ ميكن  من دون خطر 

مدار حطام اآخر.

هل هي حرب ف�سائية؟

من  الكثري  اىل  حاجة  ل 

اخليال لفهم اىل اأي درجة 

حرب  ت��ك��ون  اأن  ميكن 

الف�صاء مرعبة.  يف 

للوليات  فعدو 

املتحّدية، ميكنه  اإيران  اأو  تايوان(،  املتحدة )كال�صني مثلً يف �صراعها مع 

تعطيل ال�صبكة الأمريكية من الأقمار ال�صناعية بوا�صطة �صليات �صخمة من 

الأ�صلحة امل�صادة للأقمار، ما يوؤدي اىل �صل موؤقت للقوى والطائرات وال�صفن 

يف العامل كله.

للإ�صتعمال خلل عقود.  التلّوث وغري قابل  الف�صاء ف�صيغدو عايل درجة  اأما 

وقد ينهار النظام الإقت�صادي العاملي جزئياً، وكذلك امللحة اجلوية والإت�صالت. 

امل�صارف  النقود يف  موّزع  وكذلك  العمل،  يتوقف عن  قد  اخللوي  فالهاتف 

ونظام حتديد املواقع العاملي )GPS(. وميكن اأن تظهر بكل و�صوح �صعوبة 

حتا�صي الإنطلق املفاجئ لل�صواريخ النووية.

الواقع نتائج حرب ف�صائية هي كارثية اىل حّد اأن اأن�صار »جمعية يف 

مراقبة الت�صّلح« يف وا�صنطن يتمنون بكل ب�صاطة وبراءة 

الغلف  وراء  ما  يف  الأ�صلحة  اىل  اللجوء  حظر 

اجلوي للأر�س.

الوقت؟  ت��اأّخ��ر  ه��ل  ول��ك��ن، 

 2008 �شباط  فمنذ 

ع��ن��دم��ا دّم���ر 

اأمريكي  �صاروخ 

خارجاً  �صناعياً  قمراً 

قالها  ال��ت��ح��ّك��م  ع���ن 

امل�صوؤولون  و���ص��وح  بكل 

ال�صراء  يف  والإخت�صا�صيون: 

عن  وا�صنطن  تبحث  وال�صراء، 

اأن تتزّود و�صائل القيام بحرب يف 

يوؤدي  اأن  يحتمل  الذي  الأمر  الف�صاء، 

اإ�صرتاتيجيو  ويح�صر  مناف�صات.  اىل 

البنتاغون بكل ن�شاط ما يجهد اآخرون ملنعه 

ل�صبب واحد وحيد: الوليات املتحدة هي اليوم 

متعلقة بالف�صاء بحيث غدا لها كعب اأخيل.

اإن فكرة مثل هذا  الف�صاء حتمية؟  هل احلرب يف 

ال�صراع ذائعة منذ »�صبوتنيك«، ولكنها، خلل اأوج احلرب 

الباردة، بقيت مطمئنة يف عهدة العلم اخليايل من دون 

اأن ترتك البتة عامل ال�صباق ال�صوڤياتي الأمريكي املحّدد اىل 
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الأ�صياء هي قيد التغيري. فهناك  اأن  الت�صّلح. بيد 

يف امل�صتقبل اأكر من ع�صر دول تنوي و�صع اأقمار 

تبخرتت  ولقد  امل��دار.  على  اأ�صلحة،  اأي  �صناعية، 

دّمرت  بعدما   2007 الثاين  كانون  يف  ال�صني 

اأكر  ارتفاع  ال�صناعية املناخية على  اأقمارها  اأحد 

الكونغر�س  من  جلنة  عّلقت  وقد  كلم.   800 من 

الأمريكي بالقول: »املرحلة الأوىل من ع�صر الف�صاء 

كانت مرحلة التجربة والإكت�صاف. ونحن اليوم غداة 

بالعمليات يف  التحّكم  مرحلة  جديدة هي  مرحلة 

الف�صاء«.

امل�ساريف »ال�سرية« على الت�سّلح 

تزداد

اىل  بالن�صبة 

منا�صري التحّكم بالت�صّلح، ت�صري الرواية ال�صينية الآنفة الذكر 

اىل اأي حّد ل بّد من تو�صيع معاهدة الف�صاء اخلارجي للعام 

اأخرى،  دولة  و90  املتحدة  الوليات  اأقّرتها  والتي   ،1967

والتي حتّظر اللجوء اىل الأ�صلحة النووية والتدمري املكّثف 

على املدار اأو على القمر. ومن هذا املنظار، يجب اأن 

والأبحاث  للإ�صتك�صاف  حمجوزاً  مكاناً  الف�صاء  يبقى 

ولي�س مكاناً لتدمري الب�صرية.

بالإنتظار، تتتاىل الأبحاث حول و�صائل حماية 

منع  جانب  اىل  الأمريكية  ال�صناعية  الأقمار 

ا�صتعمال  من  بالتاأكيد،  املحتملني،  الأعداء 

على  ج��اٍر  والعمل  احل��رب.  زم��ن  و�صائلها 
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معدنية  كاإ�صطوانات  مذهلة،  واأدوات  لي��زرات 

وت�شّمى  اأر�شية  اأه��داف  على  لالإ�شقاط  �شة  خم�شّ

الأ�صلحة يف  الآن ما تزال هذه  الإله«. واىل  »اأوتار 

الإعتقاد  على  يحمل  كله  والأمر  امل�صروع.  مرحلة 

الكلفة  اىل  ن��ظ��راً  قليلً  عملية  �صتكون  باأنها 

الفاح�صة لعملية و�صعها على مدار، حتى اأن مدير 

يوؤكد  بولهام  اليوت  كولورادو  الف�صاء يف  موؤ�ص�صة 

اأن »تهديد هدف من الرب اأو البحر اأكر �صهولة منه 

يف الف�صاء«.

الدميقراطيون  عار�س  ما  غالباً  الكونغر�س،  يف 

الف�صائية. ولكن  الع�صكرية  للربامج  �صماحاً معلناً 

�صكيوريتي  غلوبال  منظمة  مدير  بايك،  ج��ون 

الع�صكرية  بامل�صائل  املخت�صة  ال�صامل(  )الأم��ن 

الأخرية  ال�صنوات  يف  ارتفاعاً  لحظ  الف�صائية، 

ال�صاروخي،  الدفاع  لوكالة  »ال�صرية«  للم�صاريف 

ر  يح�صّ ال�صلم  يريد  »من  هي  الفكرة  اأن  وي��ردف 

»حرب  كتاب  م��وؤل��ف  م��ور،  مايك  اأم��ا  احل���رب«. 

الأمريكي«،  الف�شائي  التفّوق  جنون  الإنحطاط: 

»اأن  ويوؤكد  اإع��وّج.  املنطق  هذا  اأن  فيقّدر 

جمّرد التفكري باأن الوليات 

يتفّرع هذا النظام اىل ثماين فئات، ويت�صّمن 

ُيك�صف بو�صوح عن  �صناعية رو�صية مل  اأقماراً 

فر�صيات  عدة  من  الرغم  على  مهماتها، 

متيل اىل الكلم على اأدوات متعددة الدور 

ذات الإ�صتعمال الع�صكري اأو العلمي. ومنذ 16 

اآذار 1962 اىل اأيامنا، و�صع الإحتاد ال�صوڤياتي ال�صابق ومن 

 - كوزمو�س  والقمر  املدار.  على  �صناعي  قمر  حواىل 2500  رو�صيا  ثم 

2251 التابع لوزارة الدفاع الرو�صية )احل�صي�س: 783 كلم، الأوج: 821 

كلم، الإنحناء: 47 درجة( اأطلق يف 16 حزيران 1993.

)COSMOS( نظام كوزمو�ش



املتحدة هي قيد ال�صيطرة على الف�صاء، واأن عليها 

اأن تقوم بذلك، يدفع الآخرين اىل رد الفعل. ملاذا 

املتحدة،  فالوليات  الت�صّلح؟  اىل  �صباق  افتتاح 

ال�صناعية على مدار،  الأقمار  اأكرب عدد من  مالكة 

كل  من  الرغم  وعلى  الأك��ر«.  �صتخ�صر  التي  هي 

هذا ي�صّلم باأن »هذه الأ�صياء تنتهي باأن يكون لها 

عمرها اخلا�س«.

هل من حلول للت�سادم يف الف�ساء؟

الرو�صي  ال�صناعيني  القمرين  اإ���ص��ط��دام  اإن 

الأجهزة  اأمن  حول  اجلدل  جم��دداً  يثري  والأمريكي 

�صيما  ول  الف�صائية 

احل������ادث  ه������ذا  اأن 

ارتفاع  على  ح�صل 

الأقمار  عنده  تتكاثر 

هو  وحيث  ال�صناعية 
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داڤيد  حّد قول  البقايا« على  الأ�صواأ لرتك  »املكان 

العلماء  اإحتاد  الف�صاء يف  اأ�صلحة  اخلبري يف  رايت 

امل�صوؤولني.

الإرتفاع  على  وقع  الإ�صطدام  اأن  رايت  ويذّكر 

نف�صه الذي مّت فيه الإختبار ال�صيني امل�صاد للأقمار 

العام 2007 وحيث تتطّلب اآلف ال�صظايا ع�صرات 

اأي  اىل  احل��ادث  ه��ذا  ويك�صف  لتتفكك.  ال�صنني 

درجة مت�ّس احلاجة اىل �صّن قوانني حتّد من تكاثر 

قليلً  »هي  رايت:  ويقول  الف�صاء.  يف  النفايات 

ذاك  فع�صر  البعيد.  الأمريكي  الغرب  زمن  عقلية 

كان النا�س يقولون اإن ل حاجة اىل قوانني لأن ذاك 

تقريباً،  الب�صر  خاٍل من  واملهجور  ال�صا�صع  الغرب 

لذا ميكن رمي النفايات هناك يف اأي مكان حيث 

ل اأحد ينزعج. والأمر نف�صه يحدث يف الف�صاء حيث 

يظن النا�س اأنه ميكن رمي اأي �صيء من دون اأي 

خطر...«.

من بني احللول املطروحة ما يقت�صي يف البدء 

تقلي�س عدد الآلت املر�صلة مع زيادة مدى حياتها 

الغر�س.  املتعّددة  الأقمار  وا�صتعمال  النا�صطة 

ويجب اأن متتلك الأقمار يف نهاية حياتها اإحتياط 

الكثيفة  الطبقات  نحو  النزول  من  ميّكنها  وقود 

ال�صعود  من  اأو  هناك،  لتحرتق  اجلوي  الغلف  من 

اىل مدارات اأقل »اكتظاظاً«، وهذا اخليار الأخري هو 

الأف�صل. اأما »مقربة« الأقمار ال�صناعية فيجب اأن 

املدار  فوق  كلم   300  -  200 ارتفاع  على  تقع 

امل�صتقر. 
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لدى  امل�صت�صار   1991 العام  و�صعه  �صيناريو  هو  ك�صلر  تناذر 

»نا�صا« )وكالة الف�صاء الأمريكية(، دونالد ك�صلر، وح�صبه اأن حجم 

الف�شالت الف�شائية يبلغ اىل عتبة بعدها تت�شادم تكراراً اأج�شام 

 )Exponentielle( على مدار مع اأخرى ما يزيد بطريقة اإ�صّية

يجعل  معني،  حّد  بعد  وما  الت�صادم.  واحتمال  الف�صلت  عدد 

وحتى  الف�صائي  الإ�صتثمار  م�صتحيل  �صبه  ال�صيناريو  هذا  مثل 

اإ�صتعمال الأقمار ال�صناعية لعدة اأجيال. 

فال�صرعات  امل�صل�صل.  التفاعل  عن  مثال  هو  ك�صلر  تناذر 

املدارية قد تتجاوز 10 كلم/ثانية ما يجعل  للأج�صام  الن�صبية 

اإ�صطدام،  ك��ل 

ال�صرعات،  ه��ذه  ح��دود  عند 

اأو  �صنتيمرتات  )ب�صعة  احلجم  كبريي  ج�صمني  بني 

د�صيمرتات( يوّلد غيمة من النفايات ذات امل�صارات املحتملة 

على  ق��ادرة  تكون  والتي   - احلركية  الإ�صطدام  طاقة  تبعر   -

الت�صّبب با�صطدامات اأخرى. وعقب اإ�صطدام �صخم مع قمر �صخم 

مثل املحطة الف�صائية الدولية، ميكن لكمية ال�صظايا الناجمة 

اأن جتعل املدارات املنخف�صة غري �صاحلة للإ�صتثمار متاماً.
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املحيط  الف�صاء  تنظيف  اإن 

جداً  فيه  م�صكوكاً  يبدو  بالأر�س 

يف امل�صتقبل القريب. وُيقرَتح 

الليزر  اإ�صتعمال  خا�س  ب�صكل 

لهذه الغاية. غري اأن التبخري الكامل لأ�صغر �صظية يتطّلب كثرياً من الطاقة. 

وباملقابل ميكن لبع�س املواد اأن تتفّتت حتت تاأثري الليزر فيزيد عدد البقايا 

الهائمة.

واأخرياً هذه الطريقة يف التنظيف خطرة كفاية لأن البث القوي للطاقة يهّدد 

لي�س بك�صر التوازن احلراري للغلف اجلوي وح�صب، واإمنا اي�صاً بتعديل تركيبته 

الكيميائية.

وهكذا لي�صت هناك تدابري عملية فّعالة لتليف تلويثاً للجو على ارتفاع اأكر 

التاأثري املطّهر للغلف اجلوي الذي يكبح  من 600 كلم حيث ينعدم تقريباً 

دوران الأقمار ال�صناعية.

واأخرياً يخفي الرتاكم امل�صتمر للأج�صام ال�صناعية على املدارات حول الأر�س 

َية  اإ�صِّ بطريقة  البقايا  كمية  ت��زداد  �صوف  اخلطر،  عتبة  بلوغ  حلظة  خطراً: 

الذي  الأمر  فاأكر،  اأكر  تتكاثر  التي  الإ�صطدامات  ب�صبب   )Exponentiel(
�صيوؤدي بني ليلة و�صحاها اىل جعل الإ�صتثمار الف�صائي م�صتحيلً.

ما فائدة هذه الأجهزة

التي تربك الف�ساء؟

ونقل  الإت�سالت  اأقمار   •
املعطيات:

املدار: عاٍل )حتى ارتفاع 36 األف كلم(.

العدد: اأكر من 500.

اأن  مبا  الإت�صالت.  يف  م�صتعملة  النا�صطة  ال�صناعية  الأقمار  ثلثي  حواىل 

معظم اأقمار الإت�صالت يدور على مدارات ي�صل ارتفاعها حتى 36 األف كلم 

متو�صط.  مدار  على  العاملة  تلك  اأكر من  ا�صتهدافها  ي�صعب  الأر�س،  فوق 

والكثري من الأقمار ال�صناعية التجارية الدائرة على مدار مرتفع م�صنوع ليدوم 

اأكر، وخ�صارتها قد تكون كارثة اإقت�صادية.

الع�سكرية: والإت�سالت  املراقبة  • اأقمار 
املدار: منخف�س حتى املتو�صط )من 500 اىل 13000 كلم ارتفاعاً(.

العدد: عدة مئات.

تدور اأقمار الإ�صتطلع حول الأر�س منذ اأكر من ثلثني عاماً، وهي تفيد يف 

الع�شكرية وتدور على مدارات على  �شة للعمليات  التقاط �شور �شلبية خم�شّ

وت�صهر  الأقمار،  لهذه  الكاملة  الطاقة  القليل عن  ويعرف  كلم.  ارتفاع 500 
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ت�صتعملها  التي  احلكومات 

معلومة  اأي  ت�صّنف  اأن  على 

ذ  تتعّلق بها. وخالل �شقوط بغداد ُنفِّ

83٪ من الإت�صالت بني القوات الأمريكية 

بوا�صطة الأقمار ال�صناعية.

تلفزيونية: برامج  • بث 
املدار: مرتفع )35 األف كلم ارتفاعاً(.

العدد: عدة اآلف.

اإن البث التلفزيوين بوا�صطة القمر ال�صناعي يحل م�صاكل املدى والإنحراف 

تدور  التلفزيونية  والأقمار  الف�صاء.  عرب  التلفزيونية  الإ�صارات  بث  خلل  من 

�صرعة  على  مثبتة  اأنها  اأي   ،)Géosynchrone( اأر�صي  متزامن  مدار  على 

لو  اأنك  بحيث  لذلك،   )Geostationnaire( هي  غالبيتها  اإن  الأر�س.  دوران 

كنت قريباً من خط الإ�صتواء ت�صتطيع مراقبتها من غري �صعوبة، فهي ت�صبه 

النيازك ال�صغرية. ويف الوليات املتحدة ت�صتعمل هذه الأقمار اأكر فاأكر لبث 

الإ�صارات الراديوية.

الأر�ش: • مراقبة 
املدار: منخف�س )700 كلم ارتفاعاً(.

العدد: جمهول.

قمر غوغل اإيرث )Google Earth(، كويك بريد، )Quick Bird(، هو قمر 

جتاري عايل الإ�صتبانة اأطلق العام 2001، وهو اليوم اأحد اأ�صهر اأقمار مراقبة 

الأر�س. باإمكانه تقدمي ال�شور الأكرث امتداداً، ويتمتع باأكرب قدرة على التخزين 

املدمج جلميع اأقمار املجال العام. ويلتقط �صوراً �صلبية بالألوان بدقة كافية 

 Top( توب�صات  اأما  العظيم.  ال�صني  جدار  تفا�صيل  روؤية  مثلً  ميكن  بحيث 

Sat(، فهو قمر �صناعي �صغروي اأطلق العام املا�صي ويدور على ارتفاع 700 
كلم، ويتم الدوران حول الأر�س خلل �صاعة و38 دقيقة.

الطوارئ: • اإت�سالت 
املدار: منخف�س )800 كلم ارتفاعاً(.

العدد: 17 جمموعة كبرية.

و»ايريديوم«  »ثريا«  الطوارئ،  اإت�صالت  اأقمار  من  كبريان  منوذجان  هناك 

)Thuraya( و)Iridium(. كوكبة »ايريديوم« ت�صم 66 قمراً باتت 65 بعد 

ا�صطدام 10 �شباط. ومن املفرت�س اأن ي�شم النظام 77 

قمراً، ومن هنا اإ�صم »ايريديوم«، وهو عن�صر كيميائي رقمه 

م�صاحة  تغطي جممل  اأنها  مبا  فريدة  الأقمار  من  ال�صبكة  وهذه   .77 الذري 

اأن  مبا  ولكن،  اجلوية.  امللحة  ومم��رات  واملحيطات  القطبني،  حتى  الأر���س 

ال�صمالية  الإت�صالت من واىل كوريا  ُمِنعت  الوليات املتحدة،  النظام تديره 

اىل  املتنقلون  الأجانب  املّت�صلون  يلجاأ  لذا  وال�صودان.  وليبيا  وكوبا  واإي��ران 

املناطق البعيدة يف اأفريقيا وال�صرق الأو�صط اىل التعامل مع »ثريا«، قمر 

اإت�صالت )Geostationnaire( موجود فوق املحيط الهادئ.

املناخ: • مراقبة 
املدار: منخف�س )800 كلم ارتفاعاً(.

العدد: حواىل 40.

تطور  مبتابعة  للباحثني  الأقمار  هذه  منت  على  املحمولة  الأدوات  ت�صمح 

يف  الكربون  اأوك�صيد  ثاين  وكمية  البحار،  م�صتوى  على  والتغرّيات  املناخ، 

اجلو. وكان الر�صد املداري للكربون، الذي اأطلق العام 2000، اأول جهاز للنا�صا 

من  اإنطلقاً  الكربون  اأوك�صيد  ثاين  م�صتوى  على  دقيقة  تدابري  لإجراء  ّمم  �صُ

قمر �صناعي. وقدراته اليوم واعدة للغاية نظراً اىل ا�صتحالة اإ�صتبدال لواقطه 

املدجمة. 

امللحة: يف  • امل�ساعدة 
املدار: متو�صط )19300 كلم ارتفاعاً(.

العدد: من 35 اىل 100.

يعمل نظام حتديد املواقع العاملي )GPS( عن طريق �صبكة من 27 قمراً 

ع يف خدمة  مدارياً منها 24 فاعلة و3 للتعزيز. يف الأ�صل، طّور النظام وُو�صِ

عمليات اجلي�س الأمريكي. ولكن، بعدما اأثبتت قدرته يف جمال امللحة، ُعّمم 

النظام على العامل كله. اإن كل قمر �صناعي يعمل بالطاقة ال�صم�صية، يدور 

حول الأر�س على ارتفاع حواىل 19000 كلم وينّفذ دورة كاملة خلل 12 �صاعة. 
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اأربعة  ثمة  كنت موجوداً،  وحيثما  كل حلظة  اأنه، يف  بحيث  املدارات  وُتنّظم 

الأمريكي  امللحي  للنظام  ولكن  الف�صاء.  يف  لأجلك  تعمل  الأقل  على  اأقمار 

بالأقمار مناف�صني: الرو�س ميتلكون اليوم 16 قمراً يف نظامهم »غلونا�س« 

)Glonass( الذي �صي�صل عدد اأقماره حتى نهاية العام 2009 اىل 24 قمراً، 
ثلثة  على  جهازاً   30 ي�صم  الذي   )Galileo( »غاليليو«  الأورويل  والنظام 

مدارات خمتلفة، ونظام »بيدو« )Beidou( ال�صيني الذي ي�صم 35 جهازاً.

الطبيعية: الكوارث  • مراقبة 
املدار: منخف�س )800 كلم ارتفاعاً(.

العدد: جمهول.

بعد �صاعات من �صرب اإع�صار كاترينا نيو اأورليانز يف اآب 2005 �صمحت �صور 

 »DMC« )Disaster Monitoring اإ�صم  حملت  �صناعية  اأقمار  التقطتها 

Constellation( بتن�صيق عمليات الإغاثة.
وتتاألف الكوكبة من خم�صة اأقمار بلواقط عن بعد اأطلقتها حكومات كل من 

 »DMC« اأقمار  قّدمت  وكذلك  وال�صني.  وبريطانيا  وتركيا  ونيجرييا  اجلزائر 

�صوراً قّيمة جداً عن نتائج ت�صونامي 2004 يف اأندوني�صيا.

الف�سائي: • الإ�ستك�ساف 
املدار: عاٍل )حواىل 1.6 مليون كلم من الأر�س(.

العدد: جمهول.

علم  تاريخ  يف  الأهم  الأدوات  اإحدى  هابل  بات   ،1990 العام  اإطلقه  منذ 

الفلك. وبعد 19 �صنة يبقى م�صتقبله غري موؤكد. فلقد جتاوز معدل حياته 

اأن  املقبلة  ال�صنوات  ويتوقع يف  خدمتها.  اآخر  وتقنيته يف  �صنوات،  بع�صر 

تطلق عدة مقرابات )تل�صكوبات( مثل املقراب الف�صائي »جيم�س وب« الذي 

�صوف يطلق العام 2013 على مدار حواىل 1.6 مليون كيلومرت.

هل ي�سبح املدار غري قابل للإ�ستعمال؟

املدار،  على  وال�صخمة  ال�صغرية  للأج�صام  املّطرد  التزايد  من  الرغم  على 

اإل  لن حتدث   2009 �شباط  كالذي ح�صل يف 10  فاإن حوادث قمرية �صناعية 

نادراً جداً وذلك بف�صل املراقبة بعناية خا�صة، لهذه الكعكة املدارية ال�صخمة 

DONUT - امل�صتثمرة وا�صعاً ببع�س من الأمان - من قبل وكالت الف�صاء. 
 )Syndrome de ك�صلر  تناذر  ظهور  العلماء  من  العديد  يخ�صى  ذلك  ومع 

)Kessler على املدى البعيد، وهو العتبة التي بعدها يحيل تزايد الف�صلت 
والإ�صطدامات املدار املنخف�س غري قابل للإ�صتعمال ولل�صكن علوة على ذلك، 

اأم اآجلً، �صوف يعاد النظر با�صتعمالت امللحة القمرية وقوانينها من  وعاجلً 

اأجل احلّد من اإختناق حمتمل للف�صاء.

 

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�صوعة املعارف الكربى.
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ني�سان

اإعداد:

 العميد اأنطوان جنيم

جان دارك اأبي ياغي

�سياحة يف الوطن

2
0
0

9

اىل برحليون،

ال�سماء متطر، والثلوج تتوّعد، وال�سقيع يلفح،

فلتكن �سياحتنا يف الوطن هذه املرة »غري �سكل«.

و�سلناها  التي  برحليون،  اىل  املطر  وحبال  الطريق  نقطع  ال�سمال  نحو  وانطلقنا 

وقد لّفها ال�سقيع وال�سباب. كان رئي�ش البلدية الأ�ستاذ مر�سال قزحيا ال�سندرو�سي 

يف مبنى البلدية يف انتظارنا. األقينا عليه التحية، وتعارفنا، فما ترّدد بدعوتنا 

اىل الإنتقال من �سقيع الطبيعة اىل دفء العائلة والكرم يف منزله العامر حيث كان 

لنا معه، حول املدفاأة )ال�سوبيا(، هذا اللقاء.

عر والعنفوان والكرم الإبن احللو لل�سِّ

ن
و
ي
حل

ر
ــ

بـ

يف دارة رئي�ش البلدية

اإ�صتهّل رئي�س البلدية احلديث عن رقعة امتداد 

برحليون التي ت�صّم قريتني: برحليون و�صريا. من 

الإمناء  مبتطلبات  تفي  ل  البلدية  اإمكانات  هنا 

املتوازن لأنها �صئيلة، على اأمل اأن »ن�صل يوماً ما 

اىل ل مركزية اإدارية من �صاأنها اأن جتعل البلدات 

اجلبلية يف منو م�صتمّر«.

اىل  فيعود  برحليون  بلدية  تاأ�صي�س  تاريخ  اأما 

لتعود  حّلها  اىل  اأّدت  ظروفاً  اأن  اإل   ،1964 العام 

ب�صري  برئا�صة  بلدي  اأول جمل�س  العام 1998 مع 

عندما   ،2004 العام  لغاية  ا�صتمّر  ال��ذي  ط��راد 

مر�صال  برئا�صة  احل��ايل  البلدي  املجل�س  انتخب 

قزحيا ال�صندرو�صي والذي ي�صّم ت�صعة اأع�صاء.

وعن اخلدمات التي توؤمنها البلدية للبلدة قال: 

الإمنائية  الأمور  اىل  نتطّلع  بداأنا  انتخابنا  »منذ 

التي حتتاج اليها البلدة مثل �صق طرقات جديدة 

وتزفيتها  ال��ق��دمي��ة  وت��اأه��ي��ل 

احلالية  ال��ط��رق��ات  )وت���ق���ّدر 

املطلوب تزفيتها ب�30 كلم تقريباً(، اإن�صاء حيطان 

دعم، بناء مدخل على �صكل قناطر مع لفتة تدل 

اىل البلدة، اإ�صتحداث غرف اإنتظار لطلب اجلامعات 

يف حمطات البا�صات. كما اهتمت البلدية بالبنى 

التحتية: مّد �صبكات ال�صرف ال�صحي، ومياه ال�صفة 

درا�صة م�صروع مب�صاهمة من  والري، وهي ب�صدد 
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دولة الكويت على �صكل هبة بقيمة مليون ون�صف 

مليون دولر لتاأمني املياه لقرى برحليون وعبدين 

احلاليني،  املنطقة  نواب  من  وذلك مب�صعى  وبلّ، 

وقد وافق عليها جمل�س الوزراء. 

فتقّدم  الإجتماعية  الن�صاطات  �صعيد  على  اأما 

يف  الناجحني  البلدة  لأبناء  �صنوية  جائزة  البلدية 

�صهادة البكالوريا - الق�صم الثاين - وهي »جائزة 

الكبري  الف�صل  له  الذي  يوحنا طراد«  اأ�صقف  اخلور 

الر�صمية،  املدر�صة  بنى  عندما  البلدة  بتطّور 

البدواين،  اأنطونيو�س  م��ار  وكني�صة  وامل��داف��ن، 

املحبة  راه��ب��ات  تديرها  اإ�صمه  على  ومدر�صة 

الأموال  جمع  وقد  العامة.  للمنا�صبات  �صالة  مع 

اللزمة لهذه امل�صاريع من اأبناء البلدة املغرتبني 

اأ�صقف يوحنا  اأن اخلور  واملقيمني. يجدر بالإ�صارة 

وتقديراً  لذكراه  واإحياًء   ،2002 العام  تويف  طراد 

العامة  ال�صاحة  بتجميل  البلدية  قامت  لعطاءاته، 

و�صاحة الكني�صة واأطلقت عليها اإ�صمه.

ويف اخلتام، متّنى رئي�س البلدية على الدولة اأن 

تهتّم باملدن - التي نريدها مزدهرة - ولكن لي�س 

على ح�صاب باقي البلدات اجلبلية. واأهدى »جملة 

اجلي�س« هذه الأبيات ال�صعرية:

�صرقط يا �صيف احلق حملوك الأ�صود

و�صبكوا الأيادي البي�س تا يحموا العرين

وحلفوا اليمني يرجعوا كرامة حدود

ويحموا الأمانة من الغزاة الطامعني

مئة �ساعر و�ساعر

)مدير  ال�صندرو�صي  جوزف  ال�صاعر  مع  اللقاء 

الثانوية الثقافية يف عني الرمانة( كان �صاعرياً، 

برحليون  لبلدته  الطبيعية  بالنواحي  تغّنى  اإذ 

ومتنّوع  خ���ّلب  طبيعي  بجمال  تتحّلى  ال��ت��ي 

ومنب�صطات  �صحيقة  واأودي��ة  مرتفعة  ربى  بني 

يف  رق��راق��ة...  وينابيع  كثيفة  وغابات  ف�صيحة 

الق�صائد  اأجمل  ونظم  ترعرع،  الطبيعي  اجلو  هذا 

الأجداد  اأر�س  الأر�س،  بهذه  اأكر  يتعّلق  جعله  ما 

به.  نفتخر  وت��راث  بها  نعتز  قيم  من  تركوه  وما 

»اأجدادنا هم َمْن طّوعوا هذه الأر�س 

فاأطاعتهم، ونحتوا �صخورها وجعلوها 

ما  بكل  اإنتاجها  اأمّدهم  غّناء  ريا�صاً 

يحتاجون اليه لتاأمني حياة كرمية«.

وع���ن احل���ي���اة الإج��ت��م��اع��ي��ة يف 

البلدة  زال���ت  »م���ا  ق���ال:  ال��ب��ل��دة 

وتقاليدهم،  الأجداد  بعادات  حتتفظ 

فاأبناوؤها يت�صاركون الأفراح والأحزان 

الزراعية  الأع��م��ال  يف  ويتعاونون 

والعمرانية وغريها«.

والأدبية  الفكرية  الناحية  عن  اأما 

وال�صعرية لبلدة برحليون فحّدث ول 

حرج: »دعيت بلدتي »قرية املئة �صاعر و�صاعر« 

اأن فيها رجالً  ال�صعراء. كما  لأنها حتوي في�صاً من 

مثقفني واأطباء اإخت�صا�صيني يف املجالت العلمية 

�صتى، وطلباً يق�صدون املدار�س الراقية لكت�صاب 

العلم واملعرفة ما يوؤهلهم لتبّوء مراكز مهمة. اإل 

خارجها  للعمل  دفعهم  ال�صّيق  القرية  حميط  اأن 

لتحقيق طموحاتهم، من دون اأن يحّد من تعّلقهم 

يفّوتون  ول  اأ�صبوعياً  يزورونها  التي  بقريتهم 

منا�صبة فرح اأو ترح اإل ويح�صرونها«.

املهرجانات  اإق��ام��ة  على  البلدة  درج��ت  وق��د 

مدخل برحليون

مبنى البلدية

ال�ستاذ جوزف ال�سندرو�سي

رئي�ش البلدية ال�ستاذ مر�سال قزحيا ال�سندرو�سي
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ال�صعرية، حيث يتبارى ال�صعراء على النمط الذي 

اللبناين  والزجل  عكاظ  �صوق  يف  معتمداً  ك��ان 

والعتابا...  وامليجانا  واملو�صح  والقرادي  والق�صيد 

وكل اأنواع ال�صعر اللبناين والف�صيح. فكل َمْن يف 

البلدة اإما يتقن نظم ال�صعر اأو يتذّوقه«.

يف  ق�صيدة  من  �صعرية  باأبيات  حديثه  واأنهى 

اجلي�س:

مل يبَق م�ن اأم�ٍل ن�رتاد جُنعَت�ه

اإل بجي���سٍ ب��ه الأوط��اُن تف��تخ��ُر

جي�سٍ ترّفع عن عاهاِت جمتمٍع

للح��ّق يعم��ُل للأخ���لِق ينت�ص����ُر

جي�سٍ اأبيٍّ كجذع الأرز منت�صٍب

يلوي مع الريح لكّن لي�س ينك�صُر

يق�وُد جن��َدُه �ش�ب�اٌط غطارف��ٌة

ِد ثورُتُهْم يف الغاب اإن زاأروا كالأ�صْ

�ٌم اأقواله�م ِحَمٌم اأج�ص�اده�م ِد�صَ

اأح��داُقُه��ْم ُجُه��ٌم اأحلاُظ�ُه��ْم �ص��ََرُر

تطلعات ال�سباب

عنها  حت��ّدث  »الربحليوين«  ال�صباب  تطلعات 

 - البلدية  رئي�س  )اإب��ن  ال�صندرو�صي  من�صور 

اإخت�صا�صي برجمة وحما�صبة - معلوماتية اإدارية( 

الذي طالب باإن�صاء ملعب ريا�صية واأندية ثقافية 

املتنّوعة،  هواياتهم  البلدة ملمار�صة  اأبناء  جتمع 

كما طالب با�صتحداث حدائق عامة للتنّزه، و�صكر 

البلدة  و�صط  يف  الإن��رتن��ت  مركز  على  البلدية 

)Network( الذي يرتّدد اليه ال�صباب من الأعمار 
كافة.

اأ�سل ت�سميتها

برحليون  كلمة  اأن  على  كلها  املراجع  اأجمعت 

مبعنى  »بر«  من  تتاألف  فهي  الأ�صل،  �صريانية 

فيكون  اجلميل،  اأو  احللو  مبعنى  و»حليو«  الإب��ن، 

معناها الإبن احللو اجلميل.

ب�صري«  جّبة  بوابة  »برحليون  كتاب  يف  وج��اء 

»لعل  اأنه  طراد  حنا  جميد  الأ�صتاذ  برحليون  لإبن 

»حليو« مقلوبة عن »حيلو«، واحَلْيل اأو احَلْول تعني 

على مّد عينك
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القدرة والقوة اإذ يقال »ل حيل اأو ل حول ول قوة اإل 

رجالها  من  العديد  اأن  ذلك  العظيم«،  العلي  باهلل 

البدنية وباتوا م�صرب مثل يف  ا�صتهروا بقوتهم 

القرى املجاورة«.

اأما حملة �صريا - وهي قرية م�صتقلة من قرى 

التاريخية - فهي جزء من  امل�صادر  ب�صري ح�صب 

برحليون، ومعنى اإ�صمها يف ال�صريانية »احلرير«،  

الناحية  تلك  يف  التوت  زراعة  تثبته  الذي  الأمر 

بحيث �صّكلت العمود الفقري لقت�صاد �صكان تلك 

املنطقة حتى بدايات القرن الع�صرين.

موقعها

اىل  برحليون  تقع 

اجل��ه��ة ال��غ��رب��ي��ة من 

ق�صاء ب�صري - حمافظة 

عرف  ال��ذي   - ال�صمال 

عرب التاريخ با�صم جبة 

منحدراً  وحتتل  ب�صري. 

ف�صيحاً يتجه �صعداً من 

ال�صرق  باجتاه  الغرب 

يتدّرج  م�صتقيم  بخط 

اأ�صفل حملة  ُعداً من  �صُ

ارتفاع  من  اأي  �صريا 

625 مرتاً عن �صطح البحر حتى مقر �صيدة ديرونا 

ليتابع  قليلً  ينحدر  ثم  م��رتاً،   1325 علو  على 

ارتفاعه حتى قمة »تلة القموعة« املرتفعة 1375 

مرتاً عن �صطح البحر.

يحّدها من ال�صرق بيت منذر وحدث اجلبة، ومن 

التابعة  ور�صدبني  ومرتيت  بنهران  قرى  الغرب 

الأحول،  مغر  الغربي  ال�صمال  ومن  الكورة،  لق�صاء 

لق�صاء  التابعة  حردين  قرية  خراج  اجلنوب  ومن 

البرتون.

تبعد برحليون 25 كيلومرتاً عن ب�صري، مركز 

الق�صاء، و30 كيلومرتاً عن مدينة طرابل�س، 

عا�صمة ال�صمال، و100 كيلومرت عن العا�صمة 

بريوت.

ملحكمة  وق�صائياً  ب�صري،  لق�صاء  اإداري��اً  تتبع 

اأميون يف ق�صاء الكورة. فيها جمل�س بلدي اأن�صئ 

العام 1964.

الأ�صلع  املت�صاوي  املثلث  برحليون  قرية  خراج 

ال�صرق،  نحو  وراأ���ص��ه  الغرب  نحو  قاعدته  �صكلً، 

مرّبعة.  كيلومرتات   8 على  تزيد  م�صاحة  يغّطي 

فدائرية  العامرة  امل�صاحة  اأما 

م�صتوية  بقعة  ح��ول  ال�صكل 

و�شطياً  ارت��ف��اع��ه��ا  ي��ب��ل��غ 

�صطح  ع��ن  1000م  ح���واىل 

القرية  البحر و�صطها كني�صة 

ومدر�صتها الر�صمية. ويراوح 

بني  املنطقة  هذه  ارتفاع 

950 مرتاً يف اأ�صفل القرية 

اأعلها  يف  م���رتاً  و1225 

�صرقاً، وهي ت�صرف باأكملها 

واأق�صية  البحر  �صاحل  على 

وزغرتا  وال��ب��رتون  ال��ك��ورة 

وعكار.

اخلوري  �صليم  القا�صي   •
بلدي  جمل�س  اأول  اإن�صاء  وراء  كان  ن��ادر.  اأب��ي  �صمعان 

جمموعة  اإ�صدار  اأعماله  اأب��رز  من   .1964 العام  فيها 

الت�صريع اللبناين.

العمال  حزب  يف  ووزير  نائب  طراد،  ملحم  • دارل 
الأو�صرتايل.

والأدوية. الكيمياء  يف  عامل  طراد،  ملحم  • رميون 
البابا  منحه  طراد،  جريج  يوحنا  اأ�صقف  • اخلور 
احلر�س  يف  �صرف  ع�صو  رتبة  الثاين  بول�س  يوحنا 

البابوي.

الزميلة جان دارك حتاور ابن رئي�ش البلدية من�سور ال�سندرو�سي

عن تطلعات ال�سباب الربحليوين

ن
و
لي

ح
ر
 ب

ت
ل
جا

 ر
ن

م
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برحليون يف التاريخ

يف  برحليون  ح�صور  على  للوقوف  لنا،  َم��ن 

التاريخ غري اإبن برحليون، حامل اإ�صمه بكل جدارة، 

الأ�صتاذ جميد طراد �صاحب كتاب »برحليون، بّوابة 

حديثاً،  ال�����ص��ادر  ب�صري«  ج��ّب��ة 

تاريخ  ع��ن  ليخربنا 

اأول  وكان  رائعة.  قرية 

�صوؤال ملحّدثنا.

اأ�ستاذ  خذنا،   •
جمــــــــيــــــــد، يف 

تــاريــخ  يف  ــة  ــل رح

برحليون.

ت��اري��خ  ي���رق���ى   -

يف  ال�صكاين  احل�صور 

ع�صور  اىل  ال��ق��ري��ة 

ودليلنا  ج���داً  ق��دمي��ة 

ن���واوي�������س وخ���رائ���ب 

منت�صرة بوفرة يف نواحي القرية كافة، بالإ�صافة 

يف  حمفورة  خمروطية  واآب��ار  معا�صر،  اأط��لل  اىل 

اأ�صماء بع�س املواقع يف  ال�صلد. كما تدل  ال�صخر 

بو  القرية مثل: عني �صعيد وعني عي�صى، وعني 

وغريها  والداغرية  والزعبية  والبطحانية  في�صل 

وعائلت  باأ�صخا�س  ارتباطها  على  كثري، 

منازل  باأطلل  وتخّلدت  وذك��ره��ا،  اأثرها  اختفى 

ا�صتمرت بادية للعيان حتى وقت قريب كما مع 

اآل الزغبي الذين كانوا يقطنون يف و�صط القرية 

ثم رحلوا اىل بلدة دار بع�صتار الكورانية.

اىل  فيعود  العهد  القريب  ال�صكاين  الوجود  اأما 

اأقدم  يف  ورد  وقد  ع�صر،  ال�صاد�س  القرن  بداية 

اإح�صاء �صكاين لقرية ناحية ب�صري جرى العام 1519 

اأ�صخا�س،   7 بلغ  برحليون  املتزّوجني يف  عدد  اأن 

الواحدة ح�صب تقدير  للعائلة  اأ�صخا�س  ومبعّدل 6 

ع�صرذاك  برحليون  �صكان  عدد  فيكون  الأيام،  تلك 

يف  املتزوجني  ع��دد  وارتفع  ن�صمة.   42 بحدود 

اإح�صاء العام 1571 اىل ثلثني �صخ�صاً ليكون عدد 

ال�صكان 180 ن�صمة. ولكن مع �صريبة »الق�صلق« 

التي فر�صتها الدولة العثمانية العام 1572 خلت 

برحليون من �صاكنيها كما قرى اأخرى كثرية.

العام 1759، ثار اأبناء اجلّبة على حكم اآل حمادة 

حكم  باأنف�صهم  وتوّلوا  اأتباعه  وط��ردوا  فاأطاحوه 

ينمو  برحليون  يف  ال�صكاين  احل�صور  وراح  البلد. 

وينت�صر يف ظل حكم م�صايخ القرى.

ويف الإح�صاء ال�صكاين لعام 1862 بلغ عدد 

اإح�صاء  ويف  ن�صمة.   92 برحليون  �صكان 

لحق جرى العام 1900 كان عددهم 323 

ن�صمة ي�صاف اليهم 40 ن�صمة يف حملة 

اأن  هذا  ومعنى  للقرية.  التابعة  �صريا 

التزايد ال�صكاين خلل حواىل 40 �صنة كان 

271 ن�صمة، وهي ن�صبة تزايد ي�صتحيل 

اأن تقع بالتوالد من العدد الأول - اأي 92 

اأن هناك وافدين ا�صتقروا  - ول �صك يف 

تلل خم�سو�سرة

رئي�ش ق�سم املطبوعات العميد انطوان جنيم

مع ال�ستاذ جميد طراد
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العام  اإح�صاء  يف  اأم��ا  اليها.  وانتموا  القرية  يف 

اليها  ي�صاف  ن�صمة،   350 العدد  بلغ  فقد   1903

60 ن�صمة يف �صريا.

اأجراه نادي الت�صامن  اإح�صاء  العام 1970، ووفق 

الربحليوين ناهز عدد الربحليونيني الألف ن�صمة. 

عدد  اأن  الإنتخابية  القوائم  اأظهرت   2005 والعام 

الناخبني والناخبات يتجاوز 1150، الأمر الذي يفيد 

باأن عدد �صكان القرية قد جتاوز الألفي ن�صمة.

واأكرب  اأخ��رى  برحليون  هناك  ثانية  ناحية  من 

موّزعة يف دول الإنت�صار اللبناين. ففي اأو�صرتاليا 

اأكر من األف ن�صمة، ويف كل من الوليات املتحدة 

ن�صمة،   300 على  يزيد  ما  واملك�صيك  الأمريكية 

كندا  ويف  ن�صمة،   150 ح��واىل  الأرجنتني  ويف 

حواىل املئة.

املعامل الأثرية يف برحليون

برحليون،  يف  اأثرية  مواقع  ثمة  • هل 
اأ�ستاذ جميد؟

التي  املعامل  برحليون  يف  تكر  تاأكيد،  بكل   -

عن  التنقيب  هواة  اهتمام  تثري 

الآثار، ويتناقل الربحليونيون، قدمياً وحديثاً، اأخبار 

الذين عروا على كنوز ذهبية اأو متاثيل معدنية 

ذات قيمة.

 1375 وارتفاعها  القموعة،  تلة  اأعلى  يف 

مرتاً عن �صطح البحر موقع يحتوي على حجارة 

ما  بع�صها  م�صتطيلة  ِقَطعاً  بة  مق�صّ �صخمة 

املكان  يف  وت��وّزع  �صقط  والآخ��ر  قائماً،  زال 

البناء يف  اأ�صلوب  اأما  روعته.  على  حمافظاً 

املوقع فروماين الطراز ي�صبه اىل حد بعيد 

حجارة بعلبك املتو�صطة احلجم. وقد يكون 

البناء اإحدى القلع اأو اأبراج املراقبة نظراً 

الذي  املهم  الإ�صرتاتيجي  موقعه  اىل 

يتحّكم باأحد املنافذ القليلة املوؤدية اىل 

ال�صمايل.  لبنان  جبال  عرب  ال�صام  بلد 

واىل جانب املوقع اآبار خمروطية ال�صكل 

قطر  وي��راوح  �صلبة  م�صّطحة  �صخور  يف  حمفورة 

فوهاتها بني املرت ون�صف املرت تقريباً، ثم تت�صع 

قاعدتها  قطر  يبلغ  حتى  الأ�شفل  نحو  تدريجاً 

خم�صة اأمتار على عمق �صتة اأمتار تقريباً. وكانت 

هذه الآبار ت�صتعمل جلمع مياه الأمطار.

منطقة  اأو  بعف�صا،  موقع  هو  الثاين  املوقع 

اخل���راي���ب، وي��ق��ع اىل 

من مقالع احلجر

من بيوتات برحليون

طبيعة برحليون ال�ستوية

�صقط �صهواً يف حتقيق »�صياحة يف الوطن« عن بلدة ر�صميا ذكر 

عائلت: الكفراوي، �صاهني، ومن�صور يف خانة العائلت.

  ما اقت�صى الت�صويب والإعتذار.

ت�سويب
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اجلهة ال�صرقية ال�صمالية 

تلة  على  القرية  من 

مرتاً   1050 ترتفع 

ع���ن ���ص��ط��ح ال��ب��ح��ر. 

العديد  ت�����ص��م  وه���ي 

املخروطية،  الآب���ار  م��ن 

اأبنية  اآث��ار  جانبها  واىل 

الأحجام  متقاربة  عديدة 

لبع�س  بع�صها  جم���اورة 

جدرانها  بع�س  ي��زال  وم��ا 

قائماً. وعلى م�صافة كيلومرت 

ال�صفلى  اجلهة  اىل  تقريباً 

اأ�صحاب  زال  ما  خمروطية  اآبار 

حتى  ي�صتخدمونها  الأم����لك 

اليوم لتخزين املياه ملوا�صيهم.

اأم��اك��ن  يف  تنت�صر  واأخ������رياً 

متعددة من القرية غرف جنائزية 

منحوتة  م�صتطيلة  قبور  وه��ي 

معظمها  ويعود  ال�صخر  يف  بدقة 

بع�س  ويحتوي  البيزنطية،  للع�صور 

عظمية  هياكل  على  ال��غ��رف  ه��ذه 

مفككة.

برحليون  اأبناء  يعمل  مباذا   •
توفرياً للعي�ش الكرمي؟

يف  يعمل  َم��ن  قريتي  اأب��ن��اء  م��ن   -

َمن  ومنهم  �صتى،  بفروعه  البناء  قطاع 

مزارع  اأو  ال�صخور  لن�صر  معامل  ميلكون 

ل��رتب��ي��ة ال���دواج���ن، 

املهن  جمال  يف  تعمل  بها  باأ�س  ل  فئة  وهناك 

فئة  وهناك  واملحاماة.  والهند�صة  كالطب  احل��ّرة 

من �صغار التجار يك�صبون رزقهم عن طريق تبادل 

ال�صلع ال�صناعية واملحا�صيل الزراعية بني خمتلف 

املناطق اللبنانية.

وك�ذلك ي�ص�م ال�صل�ك الع�صكري عدداً ل ب�اأ�س ب�ه 

من اأبن�اء القرية. وم�ن ناحية ثانية، ت�صك�ّل اأم�وال 

اأبناء  دخل  م�صادر  من  رئي��صاً  م�ص�دراً  املغرتبني 

القرية نظراً اىل ارتفاع ن�صبة املهاجرين فيها.

�سياحة يف برحليون

طراد  جميد  والأ�صتاذ  البلدية  ورئي�س  انطلقنا 

ما  ال�صماء  ولكن  برحليون.  معامل  على  نتعّرف 

انفكت جتود بغيثها هملً، والربد يقر�س، وال�صم�س 

جدوى  دون  داكنة حتاول من  غيوم  خلف  ُمْفَتَقَدٌة 

التفّلت من اأ�صرها فتحت�صن الطبيعة بخريها كما 

َوَره. َرنا فتزهو �صُ املطر، وم�صوِّ

اىل دير �صيدة ديرونا الوجهة �صعوداً. وهنا نحن 

نقف على تلة خلّبة من تلل برحليون تعلو 1325 

يحي�ط  م�ا  على  وت�ص�رف  البح�ر.  �صطح  عن  مرتاً 

بها من اجلهات الأربع بحيث ي�صتطي�ع امل�رء يف 

ح�ال اإنق�صاع الروؤي�ة »اأن ي���صاهد بالع�ني املج�ّردة 

يف  اللذقية  من  املمتد  املت�و�صط  البحر  �صاحل 

جنوباً،  جبيل  مدينة  �صاحل  حتى  �صم�الً  �صوريا 

وال�صني�ة  اأق�ص�ي�ة عك�ار  اإ�صاف�ة اىل معظ�م ق�رى 

واإذا ح��ّول ب�ص�ره نح�و  وزغرت�ا والك�ورة والبت�رون، 

وم�راك���ز  املكم�ل  ج���ب�ل  قم�م  طالعت�ه  ال�ص��رق 

الأ�صتاذ  اأخب�رنا  واللق�لوق«، كم�ا  الأرز  الت��زلج يف 

طراد.

الدير  اأم���ا 

نا الق�صي�س، 
خلوري ح

در، ا
ي نا

اأب

ور، 
ب، �صر

غر، ديب دي
خليفة، دا

طراد، عكاري،
ي، 

�صندرو�ص

، كرم، م�صلّم،
العلم

در، يزبك.
نا

عائلت

برحليون

املدر�سة الر�سمية

يف ربوع برحليون
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ريح  من  هرباً  ال�صرقية  جدرانه  اىل  جلاأنا  الذي 

ديرو  من  م�صتق  دي��رون��ا  فا�صمه  ب��اردة  غربية 

تعني  وديرونا  بالعربية،  الدير  اأي  بال�صريانية 

الدير ال�صغري، ولعله كان قدمياً مركزاً اأقامه بع�س 

الرهبان لل�صلة. ل يعرف تاريخ بنائه بالتحديد، 

اإذ  اأو ما قبله  الثالث ع�صر  القرن  ورمبا يعود اىل 

يذكر الأب بطر�س �صو يف كتابه »تاريخ املوارنة« 

اأن البطريرك املاروين لوقا البنهراين الذي عا�س 

مقره  جعل  بطريرك  اأول  هو   1283 العام  حواىل 

يف جبة ب�صري يف بلدته بنهران �صتاًء ويف �صيدة 

ديرونا فوق قمة ت�صرف على بلد برحليون �صيفاً. 

 7 طوله  ال�صكل  م�صتطيل  بناء  عن  عبارة  الدير 

اأمتار وعر�صه خم�صة اأمتار تقريباً معقود ال�صطح، 

وتدل جدرانه على اأنه خ�صع لعمليات ترميم يف 

عملية  اأو�صع  ولعل  الزمن.  من  متلحقة  حقبات 

الثاين  الن�صف  يف  جرت  لها  خ�صع  وبناء  ترميم 

من القرن التا�صع ع�صر على يد اخلوري الربحليوين 

يوحنا يو�صف جريج طراد حيث 

جديد  مدر�صي  بناء  ت�صييد  مّت 

من طبقتني، وقد حفرت حتت 

بئر ماء كبرية منقو�صة  رواقه 

من  مقربة  على  ال�صخر  يف 

ال��دي��ر ال���ق���دمي. وت��ك��ّررت 

كل  اإث���ر  ال��رتم��ي��م  عمليات 

ت�صّدع اأو اإنهيار كان ي�صيب 

ال���دي���ر ن��ت��ي��ج��ة ال��ع��وام��ل 

كما  الب�صرية  اأو  الطبيعية 

العام  الأخ���رية  احل��رب  يف 

.1977

مركز  ال��ي��وم  ودي��رون��ا 

����ص���ي���اح���ي ط��ب��ي��ع��ي 

طابعها  اىل  بالإ�صافة 

ال�صياح  يوؤمها  الديني 

�سنديانة معّمرة يف �ساحة 

دير ديرونا

مدخل دير ديرونا

كني�سة مار نهرا

كني�سة مار قوزما ودميانو�ش

�سيدة �سري
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القرية  باأبناء  من املناطق كافة، ويغ�ّس 

العذراء  ال�صيدة  اإنتقال  عيد  يف  املجاورة  والقرى 

م�صاركتهم  بعد  حيث،  �صنة  كل  من  اآب   15 يف 

بالقدا�س الإلهي، مي�صون نهارهم يف اأرجاء الدير 

الف�صيحة حيث يتناولون طعامهم ويعقدون حلقات 

�صاربة  دهرية  �صنديانة  ظل  يف  والرق�س  الدبكة 

جذورها يف ال�صخور ال�صلبة يف حتٍد ل مثيل له.

اأنوفنا  الدير عبقت خللها  اأرجاء  وبعد جولة يف 

برائحة الرتاب، وبني الدير وعيوننا م�صافة ا�صتغلها 

خيالنا طويلً ليعيدنا عميقاً يف التاريخ... 

يخطفنا  ال��دائ��م  رفيقنا  املطر  املطر  ولكن 

ال�صاحة  له  لتخلو  يطردنا  وكاأنه  ال�صيارات  اىل 

الأخرى  والأ�صجار  العتيقة،  ال�صنديانات  ف��ريوي 

يف  لت�صتمّر  ال��دي��ر،  ن��واط��ري 

بهّمة  حياً  ي�صتمر  لرتاث  خالدة  حار�صة  وظيفتها 

الربحليونيني.

طالعنا  الثانية،  حمطتنا  نوهرا،  م��ار  دي��ر  يف 

ق�صمني  من  موؤلف  ال�صقف،  معقود  حجري  بناء 

يف�صل  مربعاً  مرتاً  اأربعني  مب�صاحة  متل�صقني 

بينهما جدار يتو�صطه باب معقود. اأعيد ترميمه 

حديثاً مع الإحتفاظ بحجارة جدرانه القدمية التي 

ما زالت قائمة كبرية احلجم رومانية الطراز. ومن 

املحتمل اأن يكون قد بني تخليداً للقدي�س لو�صيان 

التب�صري  بداية  مع  ب�صري  جبة  اىل  ق��ِدم  ال��ذي 

امل�صيحي وا�صت�صهد فيها.

قوزما  ال��ق��دي�����ص��ني  دي���ر  اىل  طريقنا  ويف 

الأ�صتاذ جميد عن دير  اأخربنا حمّدثنا  ودميانو�س، 

ال�صرقية اجلنوبية  الواقع اىل اجلهة  اأ�صطفان  مار 

اإل  بلوغه  ميكن  ل  ح�صني  مكان  يف  القرية  من 

بناء  عن  عبارة  وهو  �صديد،  وحذر  بالغة  ب�صعوبة 

جوانبه  اأح��د  يكّون  �صخري  جل��دار  مل�صق  معقود 

الأربعة. وله مدخل واحد م�صرف على واٍد �صحيق، 

امل�صّنون  ويتناقل  اك  الن�صّ للرهبان  مركزاً  وكان 

�صخرة  جرفت  الغزيرة  الأمطار  اأن  الربحليونيون 

كبرية احلجم ورمتها على �صطحه املعقود فاأزاحت 

تزال  وما  مكانها،  وا�صتقرت  العقد  حجارة  بع�س 

اىل اليوم، ويعترب الرواة هذه احلادثة من معجزات 

القدي�س ا�صطفان.

اأمام  وقفنا  ودميان  قوزما  القدي�صني  دير  اأمام 

»دير  اأن  جميد  الأ�صتاذ  ويخربنا  التاريخ.  رهبة 

قوزما العتيق« يقع اىل اجلهة الغربية من القرية 

يف اأ�صفل منطقة �صريا، ل يعرف 

تاريخ بنائه بال�صبط واإن كان 

القرن  اىل  يعود  اأن��ه  م��وؤك��داً 

ح�صب  قبله  اأو  ع�صر  اخلام�س 

كتابه  الدويهي يف  البطريرك 

الدير  واآث��ار  الأزمنة«.  »تاريخ 

حتى  للعيان  ماثلة  زال��ت  م��ا 

اجلدران  من  اأج��زاء  فهناك  اليوم 

ما تنفك قائمة وقد نبتت حولها 

اأ�صجار ال�صنديان املعّمرة.

اأمامه فهو »دير  اأما الذي تقف 

�صّيد يف  الذي  اجلديد«  قوزما  مار 

500م  م�صافة  على  لحقة  ف��رتة 

بناء  وهو  العتيق  الدير  من  تقريباً 

�صقط  م��ف��رد  عقد  م��ن  م�صتطيل 

ن�صفه وما يزال ن�صفه الباقي قائماً. ويف منت�صف 

القرن الع�صرين وعلى ُبعد ع�صرة اأمتار من بقايا 

هذا الدير �صّيد اأبناء �صريا كني�صة جديدة على اإ�صم 

القدي�صني قوزما ودميانو�س.

حجر برحليون: ثروة القرية البكر

اإنها  اأن��ظ��ارن��ا،  �صرقت  �صواهق  من  واقرتبنا 

ا�صتثمارها  حال  والواعدة يف  البكر  برحليون  ثروة 

جودة  يف  تتمّثل  البلدة  هذه  ف��روة  م�صتقبلً. 

اأرجائها  معظم  يف  بكرة  املنت�صرة  ال�صخور 

املهند�صني  جعل  ما  �صريا،  حملة  يف  �صيما  ول 

دير ومدر�سة وكني�سة مار انطونيو�ش البادواين

جانب من �ساحة دير ديرونا
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علىاأنواع  ي��وؤث��رون��ه��ا  والفنيني 

ال�صخور امل�صتوردة كافة.

ويروي الأ�صتاذ جميد نادرة عن اأحد هذه املقالع: 

ا�صحق«  »ب��لط��ة  امل�صّمى  ال��ع��ق��ارات  اأح��د  »اإن 

األف مرت مربع من  وم�صاحته تزيد على ثمانني 

�صاحبه  اإ�صرتاه  الإنحدار،  القليلة  ال�صخرية  الأر�س 

برغيف من اخلبز زمن احلرب العاملية الثانية، ثم 

اأكر من �صخ�س حاول كل  تناوب على ملكيته 

منهم التخّل�س منه باأبخ�س الأثمان كونه غري 

قابل للإ�صت�صلح والزراعة. واليوم يتناف�س 

ُكُر على امتلكه بعدما حتّول ثروة عظيمة.

وختاماً لل�صياحة الباردة الغارقة يف عمق 

حملة  اىل  زي��ارة  املطر،  يف  كما  التاريخ 

�صريا مل تكن ِم�صكاً اإل يف اآخرها. فالطريق 

بركاً،  حتّولت  اأفعوانية  ُحفرها  ترابية  اليها 

وبادرنا  املفّر؟  فاأين  ت��للً،  ُوحولها  وتكّومت 

البلدية  رئي�س 

ه.  نح�صّ م��ا  ب��ل  ل  ن���راه،  عما  ب�����ص��وؤال 

الإمناء  »اإنه  و�صاخراً:  املتوازن«.فكان جوابه �صريعاً وخمت�صراً 

وتوقفنا اأمام منزل كاهن �صريا حيث ا�صتقبلتنا 

»اخلورية« بكل ترحاب وقّدمت لنا القهوة قبل اأن 

البلدية  رئي�س  بيت  اىل  اأدراجنا  عائدين  نوّدعها 

جانب  اىل  عامرة  مائدة  تنتظرنا  كانت  حيث 

موقد النار.

ح�صن  �صاكرين  البلدية  رئي�س  وّدع��ن��ا 

اأجنحة  ال�صيافة، وعدنا على  وكرم  امللقى 

املطر اىل قواعدنا �صاملني.

ت�صوير:

العريف بلل العرب

�صيعة عريقة مكّب�صي بكومة �صخور

ني وملعب ن�صور قلعة �صمود حم�صّ

انكتب املجد  عا�صفحاتها  وت��لّت 

العنب وك���روم  ال��ع��رزال  �صيفها 

ْمناخ �صّحي، زهور منها العطر فاح

ال�صباح طلوع  مع  معاولها  رّن��ة 

واجلمال فيها  ال�صحر  تفّيى  ووادي 

للرجال م�صنع  الأب��ط��ال،  منبت 

ْمناظر، طبيعة، ربوعها اأغلى ربوع

وال�صم�س �صو ما �صّدت وِعْلِيت طلوع

م�صحره بيدر  عا  م��رتّب��ْع  والليل 

التاريخ م�س فايق عا اأّول مع�صره

غني ب��اإمي��ان��و  ال��ط��ّي��ب  �صعبها 

الدين وكم �صندياين واقفي بوجه 

باأبنائها اعتّزت قبل ما الكون كان

العنفوان تراب  اهن  ن�صّ الغرب  ل 

للنجوم ون���ادي  ملعب  �صيعتي 

كروم غدوّية  ع��ّز،  ليايل  ْموا�صم، 

النبيل وال�صعب  لبنان  قلب  من 

جيل وكل  �صعب  لكل  املنارة  متل 

البتزورها �صاعة  فيها  بت�صوف 

نورها من  نورها  ت�صحب  وجن��وم 

غروبها قبل  ال�صم�س  بّو�صتها  �صو 

دروبها ْعلى  تكزدر  �صبايا  و�صّلة 

اإي����د وح����دي ك��ب��ريه��ا وزغ��ريه��ا

ْع�صافريها نغمة  م��ع  بتندمج 

عيدها ع��ّي��د  وامل���ج���د  غ��ّن��ال��ه��ا 

باإيدها اإيدو  اإن حّط  الدهر  بريجف 

بيطالها م��ا  امل��ّري��خ  ���ص��اخم��ه، 

جبالها �صفوح  من  اأوط��ى  بت�صّل 

ون�صمات �صرقية وبدر خالق جديد

والدهر م�س اأعتق من خوابي النبيد

اأجمادها على  ب���لدو،  على  قلبو 

عمادها ْعلى  حتّطم  الزمان  عناد 

الإغ��رتاب حالو  بي�صوف  بغّيابها 

تراب حّبة  ينتزع  قادر  ال�صرق  ول 

بيلتجي اإلها  ال�صعر  قوايف  وكعبة 

جناين ِغوى، فرا�صات حلوي مغّنجي

تزل ومل  م��راي��ه  كانت  �صيعتي 

الأزل �صفاف  على  خالد  واإ�صمها 

كني�سة  �سغرية من احلجر املق�سوب

والف �سحتني

مّلا عرف املوؤهل الأول 

املتقاعد ال�صاعر جنيب كرم اأننا 

يف قريته، �صارع اىل ملقانا، هو َمن 

كان ُيغني جملة »اجلندي اللبناين«، وبرنامج 

اجلندي، زمن خدمته يف اجلي�س، ونفحنا 

بق�صيدة له، تنقل اأبهى �صورة عن برحليون، 

ل �صيما عن ع�صق اأهل القرية لل�صعر

كتابة وتذّوقاً.

�سيعتي
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لعل الأمومة اأجمل اإبداعات احلياة، والإبداع اأجمل جتّليات الفكر. 

ْتها ن�ساء كثريات.  فبني اإبداع احلياة واإبداع الفكر، م�سرية َم�سَ

»اجلي�ش« توّجهت بثلثة اأ�سئلة اىل

ثلث اأمهات اأديبات لبنانيات حول هذه امل�سرية.

1- اأنت كاأم �سهدت ولدتني: ولدة ولدك، عطّية ال�سماء لك،

وولدة اأعمالك الإبداعية، بنات اأفكارك، فكيف تنظرين اىل هاتني الولدتني،

اأيهما ترومني اأن تخّلدك؟ وملاذا؟

2- ما كان دور بنات اأفكارك يف تن�سئة فلذات اأكبادك؟

رة؟ وهل كانت لأبنائك مبنزلة »اأخ مل تلدُه اأّمك«؟ هل كانت عائقة، اأم مي�سّ

3- ما هي و�سّيتك لولدك كاأم وكاأديبة، ول �سيما يف ال�سهر على »اإخوته« بالفكر؟

ى، يجنب يف ما ياأتي عن الأ�سئلة. اإملي ن�سراهلل، كلوديا �سمعون اأبي نادر ومي من�سّ

اإملي ن�سراهلل

وكلوديا �سمعون اأبي نادر

ى ومي من�سّ

يتحّدثن عن جتربتهن

بني �سّفتي 

الأمومة والفكر

77

اجلي�ش - العدد رقم 286



78

اجلي�ش - العدد رقم 286

ل  التي  احلياة  هبة  الولدتني  من  كلًّ  اأعترب   -1

الطفل،  ولدة  بني  املقارنة  جتوز  ل  اإمنا  ُتثّمن؛ 

ز  والتي عندها تت�صاوى كل الأمهات بالعطاء وبالتميُّ

الذي جعل من الأم، وهي الإن�صانة العادية، وا�صطًة 

اأدبي،  عمل  ولدة  وبني  والبقاء؛  احلياة  ل�صتمرار 

اإذ  وحدها،  ها  ويخ�صّ الكاتبة،  به  تتفّرد  ثمرة  هو 

موهبة  جانب  اىل  و�صعيها  طموحها،  ح�صيلة  هو 

طبيعية. 

اأن  اإذ  خمتلف،  حديث  فله  باخللود  الطمع  اأما 

لبثت  واإن  ب���ذرت���ه، 

الإرتقاء،  اللوعي، وتقود اخلطى نحو  يف خلفيات 

فاإنها تظلُّ مبهمة، ويتقّدم عليها الوجود العملي، 

يدفع الأم لتوؤّدي واجبها مبتعة وحنان، مثلما يقود 

الكاتبة كي توا�صل اإبداعها ب�صغف ولّذة.

اأم  اأّي��ة  عن  اأختلف  كنُت  اإذا  اأدري  ل�صت   -2

دائماً  اجتهدت  فقد  اأولدها؛  تن�صئة  اىل  بالن�صبة 

اأف�صل ما يف  لأكون معهم الأم وح�صب، واأعطيهم 

كياين: حّبي وعاطفتي. اأما الكاتبة، فظّلت ت�صرق 

منهم الوقت �صرقة، لتمار�س هواية رافقتها منذ 

تفتُّح الوعي: الكتابة.

تق�صري  بلحظات  يذّكرونني  اأولدي  كان  اأحياناً، 

الآخر؛  الهوى  منهم  يخطفني  كان  حني  معهم، 

�صلبي.  اأث��ٌر  لذلك  يكون  األّ  على  حر�صُت  لكني 

واحلمد هلل اأّنهم وعوا ذلك ولو بعدما ن�صجوا، وباتوا 

 - الأم   - املراأة  تبذله  الذي  اجلهد  قيمة  يعرفون 

عملها  بني  التوازن  على  املحافظة  حت��اول  حني 

وتربية اأولدها.

3- بالطبع، اأحاول اأن اأنقَل اىل ولدي خل�صَة ما 

لّقنتني احلياة من درو�س، احللو وال�صهل، كما املّر 

بُّ  َي�صِ بعدما  تت�صّلمه  ثانية  اأّم��اً  لأن  واملتحّدي، 

ويغادر ح�صني، واأق�صد اأّمنا جميعاً: احلياة؛ والتي 

لق�صوتها  اأن  اإلّ  قا�صية.  الأوق��ات  بع�س  تبدو يف 

كّنا  ملا  وفهمناها،  اأدركناها  نحن  لو  غايًة،  تلك، 

بحاجة اىل تكرار: الدر�س والأخطاء.

ولدي  تعّلمه  ما  اىل  اأُ�صيفه  ما  ل��دّي  ولي�س 

باملثال من اأمه ومن اأبيه، لأن خري الدرو�س التي 

النوايا  ب�صدق  يعي�صوا  اأن  هو  اأولدنا،  اىل  ننقلها 

والأعمال؛ فل يكذبوا على اأنف�صهم اأولً، وقبل اأن 

يكونوا �صادقني مع الآخرين.

اأريد  اآخ��ر  در���س  وثمة 

اإبني  ميار�صه  اأن 

حياته،  يف 

خلل  م��ن 

مهما  مثله،  اإن�صاناً  واعتباره  الآخ��ر،  مع  تعامله 

اختلف عنه مبوا�صفاته من عرق ولون اأو دين ولغة 

وهوية.

فهو  �صيء،  كل  من  والأه���ّم  الأول  ال��در���س  اأم��ا 

املحبة، وتكون رفيقة دروبه و�صلوكه يف تعامله 

مع النا�س كما مع �صائر املخلوقات.

وهما  وباميل،  ب��رتا  بفتاَتني  اهلل  رزقني   -1

ل  الأمومة  اأن  علماً  حياتي.  وفرحة  عمري،  حمور 

تعني الإجناب وح�صب، بل هي اأي�صاً اأ�صلوب عي�س 

ت�صمل  فالأمومة  الآخرين.  مع  تعاطي  وطريقة 

وبالأخ�س  والت�صحية،  والتفّهم  واحلنان  العطف 

نكران الذات يف بع�س الأحيان بهدف م�صاعدة َمن 

ل عون لهم واإ�صعادهم.

وقبلة  وجودي  ماهّية  فهي  الفكرية  الولدة  اأّما 

طموحاتي، ما من م�صافة بيني وبينها، متاهينا 

تتعبني،  »األ  م�صامعي:  على  د  ُي��َردَّ دائماً  كلّياً. 

يرتاح  اأن  للإن�صان  ميكن  كيف  ترتاحني؟«  األ 

واملوؤمترات  والندوات  فاملحا�صرات  نف�صه؟  من 

عملي  مع  تتعار�س  ل  التلفزيونية،  وال��ربام��ج 

بل  يتجّزاأ،  ل  فالفكر  وككاتبة.  جامعية  كاأ�صتاذة 

يّتخذ اأوجهاً عديدة ومتنّوعة.

�صخ�صياً، ل اأرى اخللود اإل من خلل الإن�صان، ل �صك 

اأُزرع يف  اأن  الكاتب. حلمي  اإ�صم  ُتخّلد  الكتابة  اأن 

قلب كل من َعرفني، لأنني، 

اإملي ن�سرهلل: 

ل�ست اأدري اإن كنت

اأختلف عن اأي اأم

الدكتورة

كلوديا اأبي نادر: 

اأف�سل ما عندي
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وبل �صك، �صاأُزهر حينذاك يف الأجيال الآتية. وكلما 

نب�س قلب بي، اأعاد اإحيائي ونفى موت ج�صدي.

2- الأمومة ل ُتخت�صر بالأمور املادية، اأو العطف 

واهتماماتي  عملي  اأن  �صحيح  فح�صب؛  واحلنان 

الفكر«،  »جمل�س  كرئي�صة  وم�صوؤوليتي  الثقافية، 

مع  مت�صيتها  ب��وّدي  ك��ان  �صاعات  �صرقت  اأم��ور 

التل�صق  اأن احلب ل يعني  اأوؤمن  اأنني  اإلّ  بناتي. 

الأه��ل  نف�صّية  يت�صّربون  ف����الأولد  اجل�����ص��دي؛ 

وعقليتهم، من خلل الرتبية. فبناتي تربنّي يف 

على  والإعتماد  والإ�صتقللية  احلرية  قّد�صت  بيئة 

النف�س. طوال ت�صع �صنوات، بعد زواجي، تابعت 

بجانب  �صهادات،  ع��دة  على  وح�صلت  درا�صتي 

ظروف  ويف  الإجتماعية،  والواجبات  التدري�س 

قا�صية، �صببها احلرب يف لبنان. معاً، زوجي حّنينا 

اأبي نادر واأنا، حافظنا على العائلة، ووّظفنا الوقت، 

بالن�صبة  احلقيقي،  واحلب  �صنواتنا.  ُتهدر  ل  كي 

ايّل، هو توفري كل ما ُي�صعد من ُنحب، وي�صاعده 

على حتقيق ذاته، بفرح وثقة يف النف�س.

ال�صعفاء  ت��رح��م  ول  �صهلة،  لي�صت  فاحلياة 

تدعم  احلياة  هي   - واملتخاذلني  وامل�صت�صلمني 

الطموح  معنى  ويعرف  وي�صمد،  يجابه،  ال��ذي 

والإجناز. ما من ف�صل يف احلياة، بل �صوء ت�صّرف، 

وعدم تخطيط، وقلة مثابرة، واّدعاء قاتل. �صريبة 

النجاح عالية، �صحيح، اإلّ اأن النتيجة ُتن�صي الإن�صان 

التعب وال�صهر والت�صحيات. جميع هذه الأمور لها 

مكان ما يف تفكري برتا وباميل. مل اأعتمد الوعظ 

والتوجيه  واجب،  الإر�صاد  اأن  اإلّ  ر،  منفِّ لأنه  يوماً 

�صرورة. اأعلم اأن اإبنتي فخورتان بي، وكذلك زوجي، 

ولذلك ل اأتعب، فمكافاأتي يف ر�صى ربي، ووالدّي، 

رحمهما اهلل ور�شى عائلتي، وهل من جائزة اأبلغ، 

واأعمق، واأجمل؟ ما هو اأكيد، اإين فخورة بعائلتي، 

وبعملي، ومب�صريتي الثقافية والفكرية.

3- كاأم، اأقول لبرتا وباميل: كونا ذاتكما. حاولُت 

اإعطاءكما اأف�صل ما عندي، بكل ما اأوتيُت من حّب 

وقدرة على الن�صال. ل اأطلب منكما تقليدي، وهذا 

لي�س من طبعكما؛ كلُّ اإن�صان ملزم نحت �صخ�صيته 

ووحدها  والنجاحات؛  واملعاناة  التجارب  خلل  من 

اأيا برتا وباميل كلُّ  الإ�صتمرارية.  ال�صدقية تعرف 

اإعمل على �صقل  اإن ُبنَي على فراغ.  جمٍد باطل، 

وليكن  الأبقى؛  فهي  اإن�صانيتكما،  مكامن  اأه��م 

توقكما.  منارة  وال�صدق  دربكما،  م�صعل  الفرح 

جميٌل هو الطموح، اأما الأجمل فهي القناعة.

العقل  تغّذي  الثقافة  وحدها  وباميل،  برتا  اأيا 

وجتوهر الروح.

1- مي�صي الزمن وتبقى الأم اأماً ل يقيلها عن 

مملكة الأمومة �صيء ول حتى يف حالت ماأ�صوية 

هبة  الأمومة  واقع  الأهل.  اىل  الأولد  فيها  يتنّكر 

من اهلل، يكرب الولد ويبقى حبل ال�صّرة بينها وبينه 

ينقطع.  ول  العمر  م�صافات  مع  يطول  عالقاً، 

لفعلها.  اإثنني  اىل  حتتاج  ه��ذه  اخللق  معجزة 

فلول الرجل ملا كنُت اأماً. رجال يرحلون عن البيت 

الزوجي ويخونون عهده، ويبقى لقب الأم حمفوراً 

على جبينها، فخورة اإن جنح الولد وازدهر، مدافعة 

الإبداع  ال�صحيحة.  ال��درب  عن  �صّط  اإن  باأمل  عنه 

بهذا  بنف�صها،  امل��راأة  ما حتّققه  يبقى يف 

تربتها  ب��ه  تنقب  ال���ذي  امل��ع��ول 

لتجني من الل�صيء نبعة ماء. 

هو  ت��خ��ّل��دين.  كتبي  ه��ي 

املنابر  يف  عليها  الكلم 

الذي  واملحلية  العاملية 

التقدير.  و�صام  يعطيها 

اأن  بعد  امل����راأة  مت��وت 

ت��ك��ون ج��ن��ت اأم��وم��ة 

ويبقى  واأع����م����الً 

زرعته  مل��ا  اخل��ل��ود 

بفكرها ومعرفتها.

ي�صق  طموح  من  الأم  به  تتمّتع  ما  بقدر   -2

اأمامها دروب املعرفة على غري �صعيد، تربوياً كان 

اأو ثقافياً وحتماً اأخلقياً، يكون مردوده على الطفل 

والرجل يف ما بعد، قمحاً ل زوؤاناً يتغلغل فيه ول 

اأع�صاباً �صامة. البيت الذي يوؤثث يف ف�صائه مكتبة 

من  تبداأ  الثمينة،  والتحف  وال�صجاد  املقاعد  قبل 

الرّحالة  اىل كتب  الأطفال امل�صّورة وتدريجاً  كتب 

اأغنوا  الذين  الفل�صفة  اىل  و�صولً  وامل�صت�صرقني، 

يرتعرع  اأن  من  بد  ل  ببحوثهم،  الإن�صاين  الفكر 

ينك�س يف  الذي  العلم  وكاأن  اأمان.  الولد يف  فيه 

تربة املرء يقيه التعّر يف خطواته �صاباً ورجلً ذا 

م�صوؤوليات.

ّقت له  اإبني وليد م�صى يف هذه الدرب التي �صُ

يطيب  ما  والكتب  املو�صيقى  من  ينهل  �صغرياً، 

َجَلداً  تتطّلب  اأ�صئلة  ال�صماوية  الكتب  ومن  روحه 

للإجابة عنها ب�صكل ُير�صي ف�صوله  ربانياً  واإلهاماً 

اليوم  واللملمو�س.  امللمو�س  اىل  دوماً  الطامح 

هو الأب الذي ياأتيني بفتاَتيه حني اأوّقع رواياتي. 

ولقد كتبت ق�صتني م�صّورتني من وحي �صارة ولورا 

وكاأين بدور اجلدة هذا اأ�صتعيد دوري كاأم. بعد �صن 

يناديني  وحليفة،  اأختاً  لولدها  الأم  تغدو  معينة 

العلقة  هذه  بكرب  فاأ�صعر  با�صمي،  معارفه  اأمام 

وحنان  باحرتام  وتطيب  تتطّور  زال��ت  ما  التي 

والتبادل الفكري. اأطلب منه ن�صائح ويطلب مني 

اأن اأ�صع اأحياناً معرفتي يف بع�س ق�صايا عمله.

الوحيدة   - لإب��ن��ي  و�صيتي  احلقيقة  يف   -3

اأ�صبت  اإن  وحازم:  واحد  باأمر  تعّلقت   - الآن  حتى 

»الألزهامير«  املريع  ال��داء  هذا  بني  يا  باخلرف 

اأمك  جتّنب  اأن  ب�صرعة  حاول 

اأن تكون م�صحكة اأمام النا�س. 

�س  املخ�صّ املكان  اىل  خذين 

لفاقدي الذاكرة وان�صني هناك 

اأريدك اأن ت�صرف حلظة من  ل 

منه  عاد  ما  �صيء  على  حياتك 

اأما »اأخوته« كما ت�صّمني  فائدة. 

عليها  �صي�صهر  فالزمن  اأعمايل، 

يف  ترمى  اأو  خ��ل��وداً  ا�صتحّقت  اإن 

الوقت  مع  اأ�صبحت  هي  اإن  مهملته 

على  �صهروا  الذين  الأولد  الفائدة.  عدمية 

اأهلهم هم الآتون من �صللت عريقة  اإرث 

واملو�صيقى  وال��ن��ح��ت  ال��ت��األ��ي��ف  يف 

والر�صم والإكت�صافات...

مي من�سى: 

مي�سي الزمن

وتبقىالأم



ولدي احلبيب الغايل، هذه �صنة ثانية ياأتي فيها عيد 

ا�صتقت  وكم  اليك  ا�صتقت  كم  عني!  بعيد  واأن��ت  الأم 

ل�صماع �صوتك واأنت تقول يل بب�صمتك الوا�صعة كل عام 

واأنت بخري يا اأمي يا حبيبتي، كم اأفتقدك يا ح�صام يف 

كل �صاعة وكل يوم ويف كل منا�صبة. 

اجلميلة  اأحاديثك  اأفتقد  كم  بيننا،  وج��ودك  اأفتقد  كم 

طعم  فقدت  ولدي  يا  غيابك  بعد  ظلك.  وخفة  املمتعة 

احلياة،  تع�صق  كنت  لأن��ك  حبيبي  منك  فعذراً  احلياة، 

منك  وع��ذراً  حولك،  من  ولكل  لنف�صك  ال�صعادة  تخلق 

لأنني  ابت�صامتي  اأ�صتعيد  اأن  ا�صتطع  مل  لأنني  حبيبي 

عاجزة عن منح ال�صعادة ملن حويل، اأعاتب نف�صي لأنك 

اأخذت قلبي معك  اأح�س وكاأنك  متلأ كل تفكريي وقلبي، 

مع اأنني اأحاول اأن اأراك بوجه كل واحد من اخوتك واأخواتك، 

حزين،  يخففوا  واأن  ي�صعدوين  اأن  يحاولون  جميعاً  فهم 

بهم  يعو�س  اأن  اهلل  اأطلب من  واأنا  القلب جمروح  ولكن 

عنك وعن غيابك عني. 

جرح  اإل  تلتئم  اجل��راح  كل  احلياة،  طبيعة  هذه  ول��دي، 

قلب الأم فيزداد عمقاً مع كل اإ�صراقة �صم�س وينزف دماً 

مع كل خفقة قلب. اأطلب من اهلل اأن يرّبد قلبي وقلوب 

جميع الأمهات املجروحات. اأما والدك امل�صكني، اأنظر اىل 

عينيه، فاأرى فيهما حزناً عميقاً يحاول اإخفاءه عني كي ل 

يزيد حزين، فيتحدث عنك بكربياء وفخر، هكذا هو والدك 

اأن يخفي م�صاعره وما يختلج يف  كما عرفته ي�صتطيع 

اأعماقه، كان اهلل يف عونه.

�صدق  اإح�صاناً«  »وبالوالدين  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  يقول 

بتقديرنا  ولدي  يا  الينا  اأح�صنت  فلطاملا  العظيم.  اهلل 

ب�صمعتك  الينا  واأح�صنت  لنا،  الكبري  وحبك  واحرتامنا 

عرفوك.  م��ن  جميع  ب��ني  احل�صنة  و�صريتك  امل�صرفة 

اأحببته  الذي  لبنان  اأجل  من  با�صت�صهادك  الينا  اأح�صنت 

اأيها  الطاهر  وبدمك  بروحك  فافتديته  نف�صك  من  اأكر 

وقلبي  وعقلي  روحي  يف  تعي�س  فاأنت  الغايل.  البطل 

ويف قلوب جميع من عرفوك واأحبوك. 

ع����ل����ّي����ي حت������������زن  ول  ت�������اأ��������ص�������ف  ل 

ول����ب���������ص����ت����ن����ي ت�����������اج ال������رج������ول������ّي������ي

واخ�����������������دم ب��������������لدي ق���������د م���������ا ف�����ّي�����ي

ح�����ت�����ى ال���������ص����م����ا والأر������������������س وامل������ّي������ي

لق�����ي�����ك رح  اآب  ب�����������������اأول  ه�����������وين 

ب�������ع�������دو ح�������������ص������ام ب����ق����ل����ب����ك م����ع����ّل����ق

وي����غ����ف����ى ب�����ه�����دا ع�����ا ������ص�����درك وي�������ص���ه���ق

������ي ال������������ورد وال����زن����ب����ق ع����ال����ن����ا�����س ر�������صّ

غ���������ريك وغ���������ري الأر����������������س م�������ا ب���ع�������ص���ق

وك�������������ل ج��������ن��������دي لب�����������������س م�������ع�������ّرق

ل�����ب�����ن�����اين ب�������اق�������ي جم��������د ل�����لإن�����������ص�����ان

ب����ت����ت����ج����ري م���������ا  ال�������ب�������ط�������ويل  درب 

���ر وراي���������������ة ������ص�����م�����ود امل����������ا ب���ت���ت���ك�������صّ

وخ�������ّل�������و اأرزن����������������ا ������ص�����ام�����خ واأخ�����������ص�����ر

م�����ه�����م�����ا ع�����ل�����ي�����ن�����ا ج��������������ارت الي������������ام

غ���ي���اب���ي ع������ا  ال������دم������ع������ات  ت�������ذرف�������وا  ل 

ع�����اي�����������س اأن������������ا وف��������رح��������ان ب���ك���ت���اب���ي

وه������������وين رف�������اق�������ي وك����������ل ا�����ص����ح����اب����ي

وال����غ����اب����ي وال�������������ص������وح  الأرز  وه����������وين 

وه������������وين ال����ط����ب����ي����ع����ة ك�����ث�����ري خ�����ّلب�����ي

مل��������ا ت������������������زوروا ال�������ق�������رب ي��������ا اخ����������وان

ي�������ا وال�������������دي م�������ن م�����وق�����ع�����ي ب���ح���ّي���ي���ك

ع���ل���م���ت���ن���ي ح������ب ال������وط������ن ي������ا ����ص���ري���ك

وع���������ا ك�������ل ������ص�����خ�����رة اإرف�������������ع م����دام����ي����ك

ب�����������لدي ي�������ا ب�����ي�����ي ال�������ي�������وم ب���ت���ه���ن���ي���ك

ح����اك����ي����ك رح  اآب  اأول  وب�������ك�������ل 

ودخ�������ل�������ك ي�������ا ام����������ي ل����ي���������س زع�������لين

م�����������ص�����ت�����اق م�����ن�����ك ي���������ص����م����ع غ����ن����اين

ق������وم������ي ي�������ا ام���������ي ب���ج�������ص���م���ك احل�������اين

ق������وم������ي ي�������ا ام����������ي وخ��������������رّبي اجل�������اين

وح���������ّي���������ي رف���������اق���������ي وك�����������ل اخ�����������واين

وق�����������������ويل لأه����������ل����������ي وك�������������ل خ�������لين

وي�����������ا رف��������اق��������ي ع����������ال����������درب �����ص����ّل����و

ان���������ت���������و جم�����������د ل������ب������ن������ان������ن������ا ك����ل����و

وك���������رم���������ال ع����ي����ن����ني ال�������وط�������ن �����ص����ّل����و

ق����ّل����و رح  ح�����������رب  جم�����������رم  ك��������ل  ول 

وي����������ا اخ�������وت�������ي وي����������ا ك�������ل اأح�����ب�����اب�����ي

زع��������لن ب����ال���������ص����م����ا  ت������ف������ك������روين  ول 

ك�����ت�����اب�����ي ال�����������ص�����ل واحل�����������ق وال��������ق��������راآن

وه�����������وين ال�����������دين واحل�����������ب وال�����غ�����ف�����ران

وه���������وين ال�����������ص�����دق وال�������زه�������د والإمي�����������ان

ل���ب���ن���ان اأر��������������س  ل  ح�����ب�����ي  ك�������رت  وم���������ن 

حممد عادل ال�سيد

برجا - ال�صوف

من امللزم الأول ال�صهيد 

ح�صام بو عرم 

اىل والديه

ورفاق ال�صلح

�سلح اأرزة

َع ترابي

... اإل جرح

قلب الأم
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ني�سان

�سيفنا والقلم

2
0
0

ب���ي���ي9 ي��������ا  اآب  ب����������������اأول  ان��������ط��������رين 

وه�����اجل�����ي�����������س ب������اق������ي وم���������ا ب���ي���ت���ف���رق

م����ن���������ص����ل اإخ����������������وي وم�����������ا م����ن����ت����غ����ري

ت���راب���ي ع�����ا  اأرزة...  ����ص���ل���ح  ازرع�����������ويل 

اىل روح النقيب 

ال�صهيد املغوار البحري

ح�سام بو عرم

 

»اأمك

التي ل ولن تن�ساك 

حلظة واحدة«
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التكرمي لرجال الكرام

و�سية �سهيد

����ش���و ح���ل���و ال���ت���ك���رمي ل����رج����ال ال���ك���رام

و����ص���و ح���ل���و الإك�����ب�����ار ل����رج����ال ال��ك��ب��ار

وال�����وف�����ا لأه�������ل ال�����وف�����ا م�����ا اأج���م���ل���و

وال���������ص����رف م����ا اأع���ظ���م���و وم�����ا اأن��ب��ل��و

وال��ت�����ص��ح��ي��ة ب���ت���ف���وق ك����ل الإع���ت���ب���ار

الإل����ت����زام ه���ال���ت���لت���ه  ح���ل���و يف  و����ص���و 

ول��ل��ج��ي�����س ول����رم����ز ال����ب����لد الح������رتام

ه���امل���رج���ع���ي���ه ل���ل���ق���ي���م والإن����ت���������ص����ار

ال�صلم ع��ل��ي��ه��ا  ب���ريف���رف  وط���ن  ووح�����دة 

م���ن وح��ي��ه��ا ل��ل�����ص��اع��ر ب��ي��ح��ل��ى ال���ك���لم...

ام�����ي احل��ب��ي��ِب��ة ي����ا  ل ت��ب��ك��ي ع��ل��ي��ي 

امل�صيِبة ه����وين  م�����س  ال���ق���در  اأخ�����دين 

امل�������ص���ي���ب���ة ن��������رُتك 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�����ص��ن��ا ال���ب���ا����ص���ل وّدي�����ل�����و ر����ص���اِل���ة

ر�����ص����ال����ة وف������ا ت��ط��م��ن��و ع����ن ح����وايل

كتري ا���ص��ت��ق��ت��ُل��ن  ق��ول��ي��ُل��ن  ول���رف���اق���ي 

ال�������ص���ه���ادة ل���ل���وط���ن اأح����ل����ى ���ص��ري��ِب��ة

���م���و ودّم�������ي ي����ا اأّم�������ي ب���ال���ع���َل���ْم َر����صْ

خ���ّل���ي دم����وِع����ك ب���ال���ف���رح ي��رت�����ص��م��وا

ب���ال�������ص���م���ا اأن�������ا ����ص���اي���ِف���ْك وف����رح����ان

وت�صيبي ت��رم��ي��ه��ا  امل���غ���ف���رة  ���ص��ه��ام 

ال�ساعر اإميل نون

اأمني �صر نقابة

ع�صبة ال�صعر اللبناين

تعليقاً على الإحتفال بتكرمي فخامة 

العماد مي�صال �صليمان رئي�س 

اجلمهورية اللبنانية 

يف قيادة اجلي�س

اجلندي مورا جرج�ش

ال�ساعر �سليم خليفةنادي �شباط منطقة ال�شمال

بلونة - ك�صروان

ده�������ر م�������ص���ى واحل����������زن ي�����ص��ت��ع��ل

���ص��ه��م ا�����ص����اب ال���ق���ل���ب ف��ان�����ص��ط��ر

ي�����ا ف�����ار������ص�����اً ا�����ص����ت����اق ه��ي��ب��ت��ه

ك������م ك����ن����ت ل������لأخ������لق م����در�����ص����ً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�����ص��ر

عجل يف  ك���ال�������ص���وء  م�������ص���ى  ع������ام 

ق������د ع�����ان�����ق�����وين ك����ل����ه����م واأن��������ا

الأمل ح����رق����ة  اأخ�����ف�����ي  ك���ي���ف  ق�����ل 

ب�����اب�����ا ح���ب���ي���ب���ي اأي���������ن ن���ظ���رت���ك

اأ������ص�����ت�����اق ك�����م اأ������ص�����ت�����اق ط��ل��ت��ك

ال�����������دار ت���ب���ك���ي م������ن م���واج���ع���ه���ا

ب�������ص���ت���ان���ن���ا ي�������ص���ت���اق خ�������ص���رت���ه

ال������زه������ر ي�����رث�����ي ل��������ون وج���ن���ت���ه

ح��دي��ق��ت��ن��ا يف  ي���ب���ك���ي  وال�����ط�����ري 

م����در�����ص����ت����ي ت���������ص����ت����اق ب���زت���ك

وال����ع����ي����د اأم���������ص����ى غ�������ص���ة وق���ف���ت

ع��م��ل��ي ويف  ق���ل���ب���ي  يف  اأراك 

ج����ارح����ة الأزه���������������ار  ب�����ع�����دك  يف 

ك������ل م���������ص����اء اأرت��������������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

ك��م��د يف  ع����ي����ن����اي  اغ��������رورق��������ت 

ج����م����ر اأ�������ص������اب ال����ق����ل����ب م��ق��ت��ل��ه

ي�������ا وال�������������دي ذك�������������راك خ�����ال�����دة

م�صرقة ال�����ص��م�����س  ���ص��ت��ب��ق��ى  ك���م���ا 

اإ����ص���م���ك ي����ا اأم������ي ل��ل��م��ج��د ع���ن���وان

ب��ال��ت�����ص��ح��ي��ة وط���ه���ر ال��ق��ل��ب جم��ب��ول

ه���ّم���ن �����ص����و  الأب�������ط�������ال  اأم  ي������ا 

والأر�������������س �����ص����ار ت����راب����ه����ا ب���خ���ور

ي����غ����ف����و ع����ل����ى اآلم�������ن�������ا اجل����ب����ُل

ج����ل����ُل ح������������ادث  دام  اجل������������رح 

ي������ا ������ص�����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

وامل������ل������ُل ال�������ك�������ّد  ي�����������زرك  ومل 

غ�����ادرت�����ن�����ا، الأ�������ص������لع ت��ن��ف�����ص��ُل

وال������ك������ون ب�����الأب�����ط�����ال ي���ح���ت���ف���ُل

اأب����ك����ي وي���خ���ف���ي دم���ع���ت���ي اخل���ج���ُل

������ص�����لل ������ص�����وق ك����ي����ف ي���ع���ت���ق���ُل

ال��ع��ل��ُل ب���ه���ا  ت�����ص��ف��ي  ب�����ص��م��ة  اأو 

ه�������ذا ال������ف������راق ك����ي����ف ي���ح���ت���م���ُل

غ�����ادرت�����ه�����ا ف�������اح�������دودب الأم���������ُل

اخل�����ص��ُل ت��خ�����ص��و���ص��ر  غ���ب���ت مل  م����ذ 

ال����ك����ل����ُل زاره  �����ص����غ����ري  ط����ف����ل 

ي����ا وال��������دي ق����د ����ص���اق���ت ال�����ص��ب��ُل

ف���ال���ع���ل���م ب�����ال�����وج�����دان ي���ك���ت���م���ُل

ك���ال���ن���ح���ل ي����اأت����ي ب����ع����ده ال��ع�����ص��ُل

ي���ن���ت���ق���ُل ح������ني  ال���ن�������ص���ي���م  ويف 

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�����ص��غ��ُل

ع����ي����ن����اي م������ن م�����������راآك ت���ك���ت���ح���ُل

�����ص����اع ال�����������ص�����وؤال غ����اب����ت اجل���م���ُل

وال����و�����ص����م ج�������رٌح ل���ي�������س ي���ن���دم���ُل

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

م���ن���ك ع���ط���ي���ت���ي ل���ل���وط���ن اإمي������ان

ل��ب��ن��ان اأرز  ����ص���م���وخ���ك  وب��ي�����ص��ب��ه 

دُم���ن ب���ه���الأر����س  ���ص��ف��ك��وا  دام  م���ا 

تن�صمن ال���ب���خ���ور  اح����رق����وا  روح�������وا 

لوعة الفراق

اإ�سمك... للمجد عنوان

النقيب ح�سني �سكر

الكتيبة 32



»دور املراأة

يف املوؤ�س�سة الع�سكرية«

حلقة خا�سة على �سا�ستي

»تيلي لوميار ونور�سات«
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»دور املراأة

يف املوؤ�س�سة الع�سكرية«

حلقة خا�سة على �سا�ستي

»تيلي لوميار ونور�سات«

يف اإطار برناجمها 

الأ�سبوعي بعنوان »ويِنك« على 

�سا�ستي »تيلي لوميار« و»نور�سات«، اأعّدت 

الدكتورة كلوديا �سمعون اأبي نادر حلقة خا�سة حول »دور 

املراأة يف اجلي�ش« بّثت مبا�سرة على الهواء. وقد ا�ست�سافت فيها كلً من: 

ين، العميد املتقاعد 
العميدة املتقاعدة يف الأمن العام دلل رحبا

يف اجلي�ش اللبناين اأديب را�سد، ال�سيدة غادة عون زوجة 

العميد الركن املتقاعد يف اجلي�ش اإبراهيم عون، 

ال�سيدة پاتري�سيا �سمعان زوجة الرائد 

ال�سهيد طوين �سمعان والآن�سة 

نور خوري اإبنة العقيد 

فار�ش خوري.

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي
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... يف عروقي ع�سكر لبنان

اإ�صتهلت الدكتورة اأبي نادر احللقة مبقدمة �صّجلت فيها اعتزازها وافتخارها 

�صمعون  اليا�س  املقدم  �صابط،  اإبنة  »اأنا  الع�صكرية:  املوؤ�ص�صة  اإبنة  كونها 

)قائد ال�صرطة الع�صكرية �صابقاً(، اإبن بلدة �صرعني البقاعية، والتي اأعطت 

اإكليل  بل  لي�س مبّنة،  وعطاوؤها  اأولدها،  كبرية من  اأعداداً  تزال  وما  اجلي�س، 

غار يزّين هامتها. كان لوالدي، �صرف حمل علم بلدي اأربع ع�صرة �صنة، ويف 

مع  ولقاءاتي  حما�صراتي  �صدارة  يحتل  وهو  لبنان،  ع�صكر  ي�صري  عروقي 

الأجيال ال�صاعدة«.

ووّجهت حتية اىل فخامة الرئي�س العماد مي�صال �صليمان، الذي زرع اجلي�س 

العماد جان  اللبناين  وال�صمائر... وحتية اىل قائد اجلي�س  والفكر  الأر�س  يف 

قهوجي، الذي ُي�صعر كل فرد يف اجلي�س، اأن له دوراً قيادياً وم�صريياً... وحتية 

ورتبائها  املدر�شة  و�شباط  حماد  �شهيل  العميد  احلربية  املدر�شة  قائد  اىل 

مئات  اعتزازها،  م�شدر  امل�شتقبل،  �شباط  تالمذتها،  اىل  حتية  واأفرادها... 

التالمذة ال�شباط الذين كان لها �شرف اإعطائهم املحا�شرات منذ العام 1980؛ 

اإنت�صار،  فال�صت�صهاد  ياأ�س،  دون  من  بكيتهم  منهم؛  الع�صرات  »اإ�صت�صهد 

اأعلم  اأنا  لنحيا«؛  العنفوان »ماتوا  اأقوى من املوت، ُكتب يف مدر�صة  واحلق 

�صكم الوغى اأبطالً، والبطل ل ميوت«... وحتية  جيداً، اأنكم ُنذرمت لل�صهادة فكرَّ

اىل املراأة التي دخلت اىل املوؤ�ص�صة الع�صكرية... وحتية اىل الأخت والزوجة 

املحن  يف  و�صّحت  و�صاعدت،  ورّبت،  اأجنبت،  التي  الأم  اىل  وحتية  والإبنة، 

والأوقات ال�صعبة.

موا�سيع طرحت يف احللقة

الأفكار الرئي�صة التي ُطرحت يف احللقة متحورت حول نظرة الرجل اىل املراأة 

يف ال�صلك الع�صكري واملهام املوكلة اليها، فا�صتخل�صت امل�صاركات اأنه على 

املراأة يف  وجود  البع�س  ي�صتهجن  مدنياً   - جيدة  العلقة  اللبناين،  ال�صعيد 

مهنة ُتعّد ذكورية بامتياز.

دخلت اللبنانية اىل ال�صلك الع�صكري يف الثمانينيات، وهي موجودة فعلياً 

يف اجلي�س والأمن العام. اأما املهام املوكلة اليها فهي اإدارية )وحدها العميدة 

دلل رحباين و�صلت اىل اأعلى رتبة ع�صكرية يف ال�صرق الأو�صط، كاإمراأة، اإذ 

املراأة  العامل مل تدخل  العام(. على �صعيد  الأمن  �صغلت من�صب مدير عام 

اىل احلياة الع�صكرية اإل من باب الن�صال �صد الإحتلل؛ فاحلرب ُتلزم اجلميع 

عملية التحرير.

الأم(  )وبالأخ�ّس  الأهل  على  وانعكا�صاتها  الإ�صت�صهاد،  ق�صية  ُطرحت  كما 

والزوجة والأولد. فال�صابط عادة يكون م�صتعداً لهذا الواجب الوطني، فيهيئ 

الأهل والزوجة، منذ بداية الطريق. واملوت ها هنا يغدو بطولة تعّو�س غياب 

الأحباء.

اأن  العمل، وكيف  ال�صابط عن عائلته ب�صبب ظروف  واأُثريت م�صاألة غياب 

الزوجة تتحّمل امل�صوؤولية، ويكون الأمر �صعباً بالن�صبة اىل الأولد من الناحية 

فُتطرح ق�صية  عاملة،  الزوجة  تكون  دقيقاً، حني  الو�صع  وي�صبح  العاطفية، 

الإهتمام بالأولد وتدري�صهم وتربيتهم.

ال�صعبة  الأوق��ات  يف  خ�صو�صاً  الع�صكرية،  املوؤ�ص�صة  يف  املراأة  و�صع  وعن 

د. كلوديا ابي نادر

ال�سيدة غادة عون

زوجة العميد الركن

املتقاعد ابراهيم عون

العميد املتقاعد 

يف اجلي�ش

اأديب را�سد
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كاحلْمل، وولدة الأطفال، ُطرح اإ�صتفهام: هل ُتراعى ظروفها؟ وكانت الإجابة 

اإيجابية، اإذ ُتوخذ بالإعتبار دقة الو�صع.

هل ت�صتطيع املراأة اإ�صدار الأوامر للرجال؟ وبالطبع هذا ال�صوؤال، ل يطرحه 

ل  واخلربة  والكفاءة  فالأهلية  املراأة.  �صد  التمييز  وَمن ميار�س  املتزّمت،  اإلّ 

علقة لها باجل�صد. وب�صهادة ال�صابط ال�صيف، فاملراأة يف املوؤ�ص�صة الع�صكرية، 

َنَف�صها طويل، جّدية، و�صلبة؛ وُتتقن عملها على الرغم من التعب. وال�صواذ 

يف هذه امل�صاألة ل ُيقت�صر على الن�صاء، اإذ جنده اي�صاً عند الرجال )اأي عدم 

اجلدية يف العمل(.

مِلَ ل تخو�س املراأة املعارك؟ وكان اجلواب: حتى يف الدول الأكر تقّدماً، ل 

توجد املراأة يف اجلبهات. اأما يف العراق، فاملجّندة الأمريكية خا�صت احلرب، 

وا�شت�شهدت اأو غدت معّوقة، بالرغم منها، اإذ ُو�شعت يف نقاط التفتي�س التي 

كانت دائماً عر�صة للتفجريات الإنتحارية. 

اأو �صقيقة،  اأو والدة،  اأي موقع كانت، زوجة،  اإن املراأة يف  وكانت اخلل�صة: 

اأو اإبنة، هي داعمة للعن�صر الع�صكري؛ فالرتبية والتدري�س والإهتمام ب�صوؤون 

هو يف  ح�صنة ملن  ظروفاً  بذلك  معطية  كاملة،  م�صوؤوليتها  تتحّمل  احلياة، 

بال  وراحة  باأمانة جتاه موؤ�ص�صته ووطنه،  واجبه  يوؤّدي  الع�صكرية، كي  احلياة 

جتاه عائلته.

ر�سالة اخلتام

ويف ختام احللقة وّجهت الدكتورة اأبي نادر الر�صالة التالية:

اأيها الع�صكريون الأ�صراف، اطمئنوا، نحن موؤمنون بكم، م�صعلكم �صنبقى، 

لحت�صان ناركم.

جنودنا �صباطنا، قائدكم العماد جان قهوجي يعمل ب�صمت النار يف اله�صيم. 

الكرامة  غلبة  �صوى  ي�صبعها  ل  الأوطان  نهم  املعوقات،  حّطموا  الريح،  كونوا 

والعنفوان.

جي�س بلدي، �صباطك، رتباوؤك، وعنا�صرك، متاهوا بلبنان، فتجاذبت الرتب، 

الأجنم حمتارة، فالفلك ُيغريها، ووطني يناديها، فهوت على كتف  وتلألأت 

لبنان - الإن�صان، الذي مل يعرف اجلثّو اإل لربه.

اأّل يذهب  العظيم،  نن�صاكم، نق�صم باهلل  األّ  العظيم،  �صهداوؤنا، نق�صم باهلل 

دمكم �صدى.

املدين  موقعك  ومن  كما  فرداً،  اأم  رتيبة،  كنِت،  �صابطة  اللبنانية،  اأيتها 

البطولة  د  ج�صّ البطل،  فجي�صنا  اأن��ِت،  عظيمة  واإبنة،  وزوج��ة  ك��اأم  احليوي، 

اإنت�صارات، و�صرف الإ�صت�صهاد، عانقه، بعد اأن حُلم به.

ح�صرة العماد جان قهوجي، قائد اجلي�س اللبناين، معك، �صريّدد كل لبناين 

�صريف واأبّي، ما قاله ال�صاعر �صعيد عقل، يف لبنان ال�صامد، لبنان البطل:

»جبالن��ا هي نحُن، الريُح ت�صرُبه�ا

نق��وى، وما يعِط ق�صُف الرع�ِد نخت�زِن

، الفقُر مّر بن�ا ع�ص�نا هن��ا، ل ُنَه�مُّ

ب��ُر اأر�سٍ غ���ّزُه َف�ف��َ��ِن��ي وم��ّر َم��ن �صِ

ْح للفقِر قلنا ا�صرتْح، للم�صتبدِّ اأ�صِ

َمِن«. غداً على الّرمِل ل يبقى �صوى الدِّ

العميدة املتقاعدة

يف الأمن العام دلل رحباين

ال�سيدة باتري�سيا �سمعان

زوجة الرائد ال�سهيد

طوين �سمعان

الآن�سة نور خوري

ابنة العقيد

فار�ش خوري



برعاية 

ال�سيدة الأوىل 

وفاء مي�سال �سليمان، 

ح�سر اىل لبنان اأع�ساء 

فرقة »�سحرة بل حدود« 

بني 17 و24 اآذار 2009، لتقدمي عرو�ش جمانية من األعاب اخلّفة 

وال�سحر اىل اأطفال لبنان الذين كانوا �سحايا احلرب، الإرهاب، العنف، 

الإق�ساء، البوؤ�ش وال�سعوبات اجل�سدية اأو العقلية.

جال اأع�ساء الفرقة على اجلمعيات اخلريية التي تهتم برعاية 

الأطفال وتربيتهم، اإ�سافة اىل امل�ست�سفيات واملراكز الطبية التي 

قت  ُتعنى بالأطفال املر�سى يف جميع املناطق اللبنانية. وقد ن�سّ

املحامية الكندية كارول جورج �سلحت، ممثلة اجلمعية يف لبنان، 

الزيارة والعرو�ش بالتعاون مع املجل�ش الوطني للطفولة 

وبالتن�سيق مع املحافظني يف املناطق، ومع 

اجلمعية الإجتماعية الثقافية اللبنانية - 

الكندية.
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»�سحـرة بل حدود« ت�سحر       اأولد �سهداء اجلي�ش

عر�ش لعائلت ال�سهداء

كان لأولد �صهداء اجلي�س، ح�صة من هذه العرو�س 

مده�صاً  عر�صاً  ح��دود«  بل  »�صحرة  قّدمت  حيث 

وال�صوؤون  الرعاية  جهاز  من  جلنة  مع  بالتنظيم 

اجلي�س  يف  القدامى  للع�صكريني  الإجتماعية 

اللبناين برئا�صة العقيد الإداري غ�صان حجاب.

 2009/3/21 ال�صبت  ي�وم  اجلمعي�ة  توّجه�ت 

حيث  الفيا�صية،   - املرك�زي  الرتب�اء  ن�ادي  اىل 

العقيد  اجلي�س  قائد  العماد  العر�س ممثل  ح�صر  

�صهداء  عائلت  من  ووفد  اجلارو�س  اأحمد  الإداري 

اجلي�س.

كلمة ممثل القائد

العماد  ممثل  كلمة  كانت  الوطني  الن�صيد  بعد 

ا�صتهلها  ال��ذي  اجل��ارو���س  العقيد  اجلي�س  قائد 

بالقول:

قائد  ممثلً  بينكم  اأقف  اأن  وي�صّرفني  ي�صّرين 

اللقاء  ه��ذا  يف  قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�س 

اأرادت  والذي  والإخل�س،  املحبة  بروح  املفعم 

عن  التعبري  م�صكورة،  الكرمية  جمعيتكم  منه 

اإدخال  والإ�صهام يف  اجلي�س،  ب�صهداء  اعتزازها 

ولعّل  اأبنائهم،  قلوب  اىل  وال�صرور  البهجة 

من  املزيد  اليوم  لقائنا  على  ي�صفي  ما 

عيد  اأجواء  يف  ياأتي  اأنه  ال�صامية،  املعاين 

الإنبعاث  ف�صل  الربيع،  ف�صل  بداية  مع  الأم، 



فرقة »�صحرة بل حدود« 

هي جمعية خريية كندية ل تتوخى الربح، مهمتها تقدمي 

القادمني  للأطفال  اخلّفة  واألعاب  ال�صحر  من  جمانية  عرو�س 

الفرح  زرع  بهدف  املر�شى،  الأطفال  اأو  حمرومة  اأو�شاط  من 

يف قلوبهم. واأع�صاء فرقة »�صحرة بل حدود« جمازون من عدة معاهد 

وهم:  خ�صي�صاً.  الأطفال  ليلتقوا  العامل  يجوبون  وهم  لل�صحر،  دولية 

اأندريه روفو، ماريو كاديو، كالو جريو، ترينا ويانيك لكروا، 

وباتريك نيكو�س.
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»�سحـرة بل حدود« ت�سحر       اأولد �سهداء اجلي�ش

والتجّدد.

واأ�صاف قائلً:

ال���رتاب،  يف  نف�صها  القمح  حبة  ت��ب��ذل  كما 

الأوط��ان  هي  هكذا  م�صاعفة،  اأ�صعافاً  فتتوالد 

ال�صهداء  بدماء  وحتيا  والت�صحيات،  بالبذل  ت�صان 

اإرثها  البطولية،  مباآثرهم  ي�صنعون  الذين  الأبرار 

الواعد.  امل�صرق  وغدها  القوي  وحا�صرها  الغني 

الذين  الأبرار،  ل�صهدائنا  واإجلل  اإكبار  حتية  فاألف 

الوطن  تراب  عن  دفاعاً  الطاهرة،  باأرواحهم  جادوا 

واأمنه  املواطن  كرامة  على  وحفاظاً  وا�صتقلله، 

وا�صتقراره.

وتوّجه اىل اأمهات ال�صهداء وزوجاتهم بالقول:

فخر  بكل  �صهدائه  اىل  اجلي�س  يتطّلع  كما 

عينه  بالفخر  اليكّن  ي�صخ�س  كذلك  واع��ت��زاز، 

الأبناء  اأجنبنت خرية  والعتزاز عينه، كيف ل، وقد 

ك بجميل القيم  ال�صاحلني، واأن�صاأتهن على التم�صّ

دعا  وحني  لبنان،  حمبة  يف  والتفاين  والأخ��لق، 

الواجب، مل تبخلن يف تقدمي الزوج والإبن والأخ 

يف �صاحات احلرية والكرامة، قانعات موؤمنات، اأنه 

وتهون  والأرواح  املهج  ترخ�س  الوطن  �صبيل  يف 

اأغلى الت�صحيات. فمن موؤ�ص�صة اجلي�س، عهد ووعد 

ل�صهدائها،  وفية  املوؤ�ص�صة  هذه  تبقى  باأن  لكّن، 

واىل جانب ذويهم يف ال�صّراء وال�صراء.

قه�وجي،  ج�ان  العم�اد  اجلي��س  ق�ائد  با�ص��م 

الكندية  �ه بتحية �صكر وتقدي�ر اىل اجلمعية  اأتوّجّ

عائلت  واىل  واأع�صاء،  رئي�صاً  ح��دود«  بل  »�صحرة 

هذا  اإقامة  يف  واأ�صهم  �صارك  من  وكل  ال�صهداء 

اخلري  دوام  للجميع  اهلل  �صائلً  ال��رائ��ع،  العر�س 

وال�صتقرار والتقّدم.

ب�سمة وفرحة

ب��الأولد  �صلحت  ك��ارول  ال�صيدة  رّحبت  بدورها 

�صحوا  لأنهم  بالعظماء  اإياهم  وا�صفة  وباأهلهم 

مفتتحة  الوطن،  �صبيل  يف  وال��زوج  والأخ  ب��الأب 

الكبار  احل�صور،  اأذهلت  التي  ال�صحرية  العرو�س 

منهم كما ال�صغار.

وقد �ص�ارك بع��س الأطفال يف م�صاعدة ال�صَحَرة. 

عر�ٌس مميز من األعاب اخلّفة �صّد الأنظار وحب�س 

الأ�صياء  راحت  الأنفا�س؛ فبطريقة عجيبة غريبة، 

تتحّول وتتداخل وتظهر من عدم...

على  الب�صمة  زرع  و�صاحر  رائع  عر�س  باخت�صار 

وجوه احل�صور والأطفال خا�صة.

وقد اخُتِتم العر�س بحفل كوكتيل للمنا�صبة.

يزرعون

الفرح



اإعداد: رميا �سليم �سومط

�سناعة ال�سور

• http://www.apogeephoto.com/
�صة بالت�صوير  جملة اإلكرتونية جمانية متخ�صّ

الفوتوغرايف، غنية باملقالت التعليمية حول 

بحيث  ال�صور،  و�صناعة  الت�صوير  تقنيات 

يف  واملحرتفني  للهواة  مفيدة  مادة  تقّدم 

الوقت عينه.

عامل الأطفال

• http://www.enfant.com/
حول  معلوم��ات  م��ن  الأه���ل  يهّم  م��ا  ك��ل 

�صن  بلوغهم  وحتى  ال���ولدة  منذ  الأط��ف��ال 

احلادية ع�صر.

اخلربة  وذوي  الإخت�صا�صيني  من  ن�صائح 

ت�صاعد على تنمية الطفل ب�صكل �صليم على 

ال�صعيدين اجل�صدي والذهني.

نادي ال�سيارات

• http://cars-club.maktoob.com/
لل�صور  م��ع��ر���ص��اً  ي�صم  ل��ل�����ص��ي��ارات  ن���اٍد 

وڤيديوهات و�صباقات، اإ�صافة اىل كاتالوجات 

ودليل  بال�صيارة  للعناية  واأف��ك��ار  جمانية 

للمواقع املتخ�ص�صة بال�صيارات.

م�صتخدمي  ع���دد  جت����اوز 

املليار  العامل  حول  الإنرتنت 

�صخ�س يف كانون الأول 2008 

تعداد  خل��دم��ة  طبقاً  وذل���ك 

�صركة  اأجرتها  التي  اجلمهور 

»كوم �صكور«.

اأعلى  اآ�صيا واملحيط الهادئ  واحتلت منطقة 

يف   41 بلغت  حيث  امل�صتخدمني  من  ن�صبة 

باملائة(،   28 )بن�صبة  اأوروب��ا  تلتها  املائة، 

واأمريكا ال�صمالية )بن�صبة 18 

اللتينية  واأمريكا  باملائة(، 

وال�صرق  باملائة(،   7 )بن�صبة 

 5 )بن�صبة  واأفريقيا  الأو�صط 

باملائة(.

التي  املجموعة  وت��ت��ك��ون 

اأجري عليها التعداد من اأنا�س 

تبلغ اأعمارهم 15 �صنة واأكرب، 

الكمبيوتر  اأجهزة  ي�صتخدمون 

اأو مقر عملهم.  منازلهم  من 

التعداد  م��ن  ا�صتثني  وق��د 

من  الآت��ي��ة  الهائلة  احل��رك��ة 

العامة مثل  الكمبيوتر  اأجهزة 

الدخول  اأو  الإنرتنت  مقاهي 

عرب الهواتف اأو اأجهزة »بي دي اأيه« املحمولة.

جمهور  كاأكرب  املقدمة  يف  ال�صني  وج��اءت 

 2008 العام  العامل  يف  الإنرتنت  �صبكة  على 

مليون   180 اىل  و�صل  م�صتخدمني  بعدد 

م�صتخدم، ممثلة ما يقرب من 18 باملائة من 

جمموع م�صتخدمي جمهور 

الإنرتنت يف العامل.

الوليات  احتلت  يف حني 

املركز  الأمريكية  املتحدة 

الثاين )بن�صيب 16.2 يف 

املائة(، وجاءت اليابان يف 

واأملانيا  باملائة(،   6 )بن�صيب  الرابع  املركز 

باملائة(،   3.7 )بن�صيب  اخلام�س  املركز  يف 

 3.6 )بن�صيب  ال�صاد�س  املركز  وبريطانيا يف 

باملائة(.

واأكد ماجد اأبرهام رئي�س �صركة »كوم �صكور« 

املليار  الإنرتنت  م�صتخدمي  عدد  اجتياز  اأن 

م�صتخدم هو علمة بارزة يف تاريخ الإنرتنت.

ال�سني اأكرث 

الدول ا�ستخداماً 

للإنرتنت
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�ساحب ري�سة مبدعة، واإزميل 

خّلق. له هويته اخلا�سة 

املتمّيزة باملزج بني العمل 

امل�سّطح واللوحة املنحوتة. 

يحتكم اىل روح املغامرة 

واجلراأة والتجّدد. ت�سرق اأعماله 

من النبع الداخلي، الواعي 

واللواعي. اإنه الفنان والأ�ستاذ 

اجلامعي مارون احلكيم، الذي 

ري�سة املبدع

حتاور الإزميل اخلّلق

من هو؟

كتف  على  ال�صاكنة  القرية  ي�صوع،  مزرعة  يف 

جبل املنت، ولد مارون احلكيم العام 1950، والده 

ال�صيد يو�صف احلكيم )معمرجي( ووالدته ال�صيدة 

الفا�صلة نبيهة �صمعان.

ع�صر  اأحد  من  موؤلفة  عائلة  �صناً يف  الأ�صغر  هو 

ترعرع  ب��ن��ات.  وث��لث  �صبان  ثمانية  �صخ�صاً، 

واحلنان،  اأعطته كل احلب  ال�صبي يف كنف عائلة 

وزّودته الإح�صا�س بالكرامة وامل�صوؤولية جتاه احلياة 

على وم��واج��ه��ت��ه��ا ب��ق��وة وع��زم  ودّربته  وتفاٍن، 

حب اهلل والوطن.

وه�ي  واأخ�وت�ه،  وال�ده  مبهن�ة  متاأثراً  ع�ا�س 

منذ  واحلجر  الإزميل  ع�صق  اللبنانيني،  مه�ن�ة 

البداية. 

ويف �صن الثانية ع�صرة بداأت رحلته الفنية معه، 

اأولها  كان  بدائية  مبحاولت  ال�صخر،  ينحت  فراح 

نق�س على بلطات �صطح بيته، لكتابات ونقو�س 

اىل  ت��ط��ّورت  اأن  ب��رح��ت  م��ا  ب�صيطة، 

ح�صرية ملعاجلة ال�صكل من كل جوانبه.

لديه  تفّتقت  عمره  من  ع�صرة  الرابعة  ويف 

يف  ال�صخور  ينحت  و�صرع  الفطرية،  املوهبة 

واحليوانات  والأي��دي  كالوجوه  خمتلفة،  موا�صيع 

تاريخية  موا�صيع  اأو  مو�صيقية  اآلت  من  وغريها 

م�صتوحاة من الكتب املدر�صية.

راهبات  مدر�صة  يف  الإبتدائية  علومه  تلقى 

ثانوية  يف  الثانوية  وعلومه  املقد�صة،  العائلة 
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ني�سان

اإعداد:

تريز من�سور

اأ�سماء المعة

2
0
0

9

يجمع يف فنه الر�سم والنحت، 

ويطّوع احلجر واللون لأحلمه 

وروؤاه املوّزعة بني الطبيعة 

والإن�سان واملراأة، مزّوداً ثقافة 

عميقة وتعّلقاً بالرتاث والتاريخ. 

ولعّل ال�سرياميكية التي يتقن، 

هي النربة الأكرث بلغة يف 

�سخ�سيته الفنية امل�سيئة يف 

الت�سكيلية اللبنانية.

مارون احلكيم



 ، �س نطليا ا

املعلمني  دار  اىل  انت�صب  ثم 

�س يف مادة الر�صم والت�صوير لغياب الرفقة  للتخ�صّ

�س يف النحت. وهناك تدّرب على اللون  يف التخ�صّ

من دون اأن يتخلى عن ال�صكل الذي تابعه بو�صائله 

املعهد  يف  يلتقي  اأن  ال�صدف  و�صاءت  اخلا�صة. 

مطر،  وجوزف  وهبي  ر�صيد  الفنانني  بالأ�صتاذين 

اللذين اكت�صفا موهبته واأر�صداه اىل معهد الفنون، 

حيث بداأ رحلته الفنية الإحرتافية.

الر�صم  يف  عليا  درا���ص��ات  دب��ل��وم  احلكيم  ح��از 

اجلامعة  الفنون اجلميلة يف  والت�صوير من معهد 

انطلقة  العام 1975، مع  اللبنانية 

اللبنانية،  الأه��ل��ي��ة  احل��رب  ���ص��رارة 

ف�صافر اىل اإيطاليا حيث انت�صب اىل 

وحاز  التطبيقية،  للفنون  روم��ا  كلية 

دبلوم »اأ�صتاذ فن« العام 1976.

تزوج من الدكتورة وال�صاعرة �صمر ناه�س 

اجلامعة   - اجلميلة  الفنون  معهد  يف  )اأ�صتاذة 

 25( �صماح  اأولد،  ثلثة  منها  واأجنب  اللبنانية(، 

 Graphic( الإعلنية  عاماً( متخ�ص�س يف الفنون 

اأ�صتاذ يف جامعة الروح القد�س  Designer( وهو 
يف  متخ�ص�س  عاماً(   22( مرياب  الك�صليك،  يف 

يتابع  زال  ل  عاماً(   15( نيكول  ال��له��وت،  علم 

درا�صته املدر�صية ويرغب يف التخ�ص�س يف علم 

املو�صيقى.

م�سرية مبدع

اإخ��ت��ار م����ارون احل��ك��ي��م ال�����ص��ريام��ي��ك جم��الً 

ل  ح�صّ قد  باأنه  ثقة  على  كان  لأنه  �س،  للتخ�صّ

التي  اأكادميياً، وهي  وكافية  عالية  فنية  ثقافة 

لكن  وع��زم.  بقوة  الفنية  برحلته  البدء  خّولته 

بني  الإنف�صام  ه��ذا  ينتابه،  ك��ان  ال��ذي  القلق 

الوقت نف�صه، جعله يفكر  ور�صاماً يف  كونه نحاتاً 

بطريقة ما جتمع ذاته بذاته، وتوّحد بني النحات 

وذات  متمّيزة  واحدة،  فنية  �صخ�صية  والر�صام يف 

وهو  ال�صرياميك،  فن  �صوى  يجد  فلم  خ�صو�صية. 

الفن الذي يجمع بني احلجم واللون يف عمل واحد.

تياراً  ا�صتحداثه  �صاهمت يف  الفن  لهذا  درا�صته 

الت�صكيلية  الفنية  احلركة  يف  جديدة  ومدر�صة 

روؤيته  وحدت  ال�صرياميك  فن  فدرا�صته  اللبنانية. 

الفنية وعّززت نظرته اجلديدة اىل العمل الفني.

اللوحة  ا�شتنباط  اىل  جت��ارب��ه  خ��الل  ��ل  ت��و���شّ

املن��حوت��ة، وعر�صه��ا لأول مرة يف غالريي دامو 

اأنطليا�س. تركزت  يف 

احلفر  على  التجربة 

بالألوان  تلوينه  ثم  ومن  امل�شغوط،  اخل�شب  يف 

يف  اندفاعه  مع  تطّورت  اأن  لبثت  وما  الزيتية، 

جتاربه تباعاً. فقد �صهدت لوحته تداخل املزيد من 

اإذ ا�صتعمل ال�صورة الفوتوغرافية  العنا�صر واملواد 

والقما�س  ال�صائك  وال�صريط  ال�صرياميك  ولوحات 

ا�صتعمل  ذلك  بعد  واحد.  عمل  يف  كلها  واخل�صب 

حتاكي  متطورة  جديدة  بتقنية  الأكريليك  األ��وان 

الدفينة  والثورة  النف�صية  والإنفعالت  التفجرات 

)معر�س يف »نوا�س اآرك« 1996(.

جديد  اأف��ق  عن  يبحث  زال  ما  احلكيم  م��ارون 

مرحلة  عتبة  على  باتت  التي  املنحوتة  للوحته 

جديدة خا�صة.

90

اجلي�ش - العدد رقم 286



ل  املنحوتة  باللوحة  اإهتمامه 

اأخرى يزاولها من نحت ور�صم  يعني اإهماله فنوناً 

ومائيات وزيتيات واأكريليك وبا�صتيل و�صرياميك.

النحتية،  اأعماله  يف  الأول��وي��ة  والرخام  لل�صخر 

غا�س يف  الثانية.  الدرجة  فياأتي يف  اخل�صب  اأما 

عمق املواد و�صرب قما�صاتها واإمكاناتها، من اأحجام 

اخلام  املادة  اإمكانات  م�صتك�صفاً  وطبقات  واألوان 

ومدى قدرتها على الإيحاء والتعبري، ليعمل على 

بّث النب�س فيها، و�صولً اىل اأق�صى حدود التوتر 

والتقمي�س والتخّيل.

ال�صفافة  املائيات  مادة  يف  احلكيم  تعّمق 

الفنية  مراحله  جممل  اأن  معروفاً  بات  حتى 

اأن  قبل  امل��ادة،  بهذه  اأوىل  خرب�صات  تبداأ 

اأو  بالزيت  والت�صوير  النحت  اىل  تنطلق 

الأكريليك...

ول  ال�صخور  يطّوع  الذي  الفنان  يقول: 

ينحني اأمام ق�صاوتها، قادر على �صرب اأغوار 

رهافة،  والأكر  تعباً  الأقل  الأخرى  املواد 

ال�صحري  عامله  اىل  اإدخالنا  على  وقادر 

�صر  لنعرف  باملتناق�صات،  امل�صكون 

ما  بكل  املت�صبثة  اجلمالية  فل�صفته 

امل�صاعر  حلقيقة  وممثل  لف��ت  هو 

العميقة.

نقيب الفنانني الت�سكيليني

الفنية  اأعماله  اىل  بالإ�صافة 

ر�صالة  يوؤدي  والنحت،  الر�صم  يف 

�صامية يف التدري�س، فهو اأ�صتاذ 

 - اللبنانية  اجلامعة  م��لك  يف 

معهد الفنون اجلميلة منذ العام 

يدر�س  تاريخه  ولغاية   1979

م�������ادت�������ي 

ال���ت���األ���ي���ف 

ال������ف������ن������ي 

والنموذج احلي، 

وهو رئي�س ق�صم 

ال��ت�����ص��وي��ر يف 

املعهد منذ العام 

دائماً  يرّدد   .1986

على م�صامع طلبه 

الفنان  جن����اح  اأن 

ي��ت��ط��ّل��ب ���ص��روط��اً 

ث���لث���ة: امل��وه��ب��ة، 

يف  والتعمٍق  الثقافة 

واخل���ربات،  التقنيات 

العمل  على  والإ����ص���رار 

واملتابعة.

يعترب اأن املوهبة تخلق 

مع كل اإن�صان، ولكنها تنمو 

الظروف  توافرت  اإذا  وتكرب 

يجب  الفنان  لها.  املنا�صبة 

اأن ل يكون اأنانياً براأيه، وعليه 

ومّرها.  بحلوها  احلياة  عي�س 

اإنه يلتقط ال�صور ويحّولها اىل 

القدرة  وي�صتمد  فنية  اأعمال 

من احلياة لت�صبح هذه الأعمال 

كائنات حية.

انتخب رئي�صاً جلمعية الفنانني 

يف اآذار العام 1998، التي حتّولت 

اىل »نقابة الفنانني الت�صكيليني« 

ج��ه��وده  ب��ف�����ص��ل   ،2002 ال���ع���ام 

حتقيق  على  عمل  وقد  وم�صاعيه. 

�صّهلت  وفنية  اإدارية  نقابية  اإجنازات 

واحلدث  وحياتهم.  الفنانني  اأع��م��ال 

�صمبوزيوم  اإن�صاء  للجمعية،  الأب���رز 

النحت يف مدينة عاليه، بالتعاون مع 

النحاتون  اأجن��ز  حيث  البلدي،  املجل�س 

ثلثني  م��ن  اأك��ر  وال��ع��رب،  اللبنانيون 

كبرية،  باأحجام  ورخامية  �صخرية  منحوتة 

الهواء  يف  للنحت  متحف  ن��واة  اأ�صبحت 

الطلق، وهو اأول متحف من نوعه يف لبنان.

عمل مارون احلكيم على تعزيز دور النقابة 

توا�صل  ي��وؤم��ن  وكمركز  ل��لإب��داع  كحا�صنة 
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كولج،  املغرب:   - الرباط   - املغربية  الثقافة  وزارة  قاعة   -  1977 •
مائيات، حرب �صيني.

�صيني،  حرب  مائيات،  نحت،  انطليا�س:   - دامو  غالريي   -  1978 •
�صرياميك.

منحوتة. لوحات  انطليا�س:   - دامو  غالريي   -  1979 •
والرخام. بال�صخر  نحت  انطليا�س:   - دامو  غالريي   -  1980 •

الأ�صرفية:   - فلوري  امليزون   - دونيون  تري  غالريي   -  1982 •
مائيات.

نحت. الأ�صرفية:   - فلوري  امليزون   - دونيون  تري  غالريي   -  1983 •
مائيات. بريوت:   - �صاهني  غالريي   -  1984 •

املعار�ش

 اخلا�سة
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الفنانني واملبدعني، وي�صمن حقوق الفنان وكرامة 

الفن. ويف هذا الإطار اأقيمت معار�س وحما�صرات 

وعر�صت اأفلم وثائقية عن اأعمال فنانني لبنانيني 

وعرب وعامليني.

يف  فردياً  معر�صاً  ثلثني  احلكيم  م��ارون  اأق��ام 

�صوريا،  الكويت،  العراق،  املغرب،  لبنان،  من  كل 

الأردن،  م�صر،  ال�صعودية،  ال�صارقة،  البحرين، 

�صوي�صرا، فرن�صا وال�صودان.

وله العديد من الأعمال املميزة يف املوؤ�ص�صات 

العامة واخلا�صة واحلدائق العامة اأهمها:

ثلث منحوتات يف حديقة ذوق مكايل )1980(، 

بال�صخر  نحت  الرمال:   - لتوال  غالريي   -  1985 •
والرخام.

لوحات  ال��رم��ال:   - لت��وال  غالريي   -  1986  •
منحوتة ومائيات.

بال�صخر  نحت  الرمال:   - لتوال  غالريي   -  1987 •
والرخام واخل�صب.

مائيات. الك�صليك:   - األوان  غالريي   -  1988 •
مائيات. باري�س:   - فواياجور  لو  غالريي   -  1990 •

بال�صخر  نحت  الزلقا:   - �صنرت  اآرت  انرتنا�صيونال  غالريي   -  1991 •
والرخام واخل�صب.

مائيات. قرب�س:   - نيقو�صيا   - في�صل  اأبو  مطعم  �صالة   -  1991 •
منحوتة. ولوحات  مائيات  نحت،  اإهدن:   - زخيا  اوتيل   -  1991 •

لوحات  الزلقا:   - �صنرت  اآرت  انرتنا�صيونال  غالريي   -  1992  •
منحوتة.

باخل�صب. نحت  الأ�صرفية:   - بخعازي  غالريي   -  1993 •

مائيات. بدارو:   - زار  دي  �صتا�صيون  غالريي   -  1994 •
ولوحات  ومائيات  نحت  الفيل:  �صن   - ع��زام  بريا   -  1995  •

منحوتة.

منحوتة. لوحات  الزلقا:   - اآرك  نواز  غالريي   -  1996 •
عاريات. مائيات  الي�صار:   - فران�س  دو  كاف   -  1997 •

 - دارتي�صت  اإيربوف  غالريي   -  1998 •
الأ�صرفية: نحت بال�صخر والرخام.

دارتي�صت  اإيربوف  غالريي   -  1999 •
- الأ�صرفية: با�صتيل عاريات.

 - كافيه  �صيتي   -  2000  •
بريوت: مائيات ولوحات منحوتة.

نحت  الأ�صرفية:   - دارتي�صت  اإيربوف  غالريي   -  2001 •
بال�صخر والرخام.

 - دارتي�صت  اإيربوف  غالريي   -  2002 •
الأ�صرفية: اأكريليك.

هوليداي   - �صيميز  يل  غالريي   -  2003 •
اأكريليك،  ن��ح��ت،  ال��ك��ل��ب:  ن��ه��ر   - بيت�س 

با�صتيل ومائيات.

الفنان  اأ�صدقاء  جمعية  قاعة   -  2004 •
اأكريليك  ن��ح��ت،  امل��ت��ني:   - خ���رياهلل  ج���ورج 

ومائيات.

معر�س  البلمند:  جامعة   -  2006  •
اإ�صتعادي.

املحرتف  البيت  تد�صني   -  2008 •
يف مزرعة ي�صوع.
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ن�صب تذكاري 

بريوت  مياه  �صركة  مئوية  مبنا�صبة 

)1996(، فينيك�س للإعلن )1992(، 

للنحت  عاليه  �صمبوزيوم  �صعار 

ال�صنوية  الذكرى  مل�صق   ،)1999(

الرابعة ملجزرة قانا )2000(، جدارية 

فخارية لكني�صة مار نهرا يف مزرعة 

نحتي  فني  ن�صب   ،)2002( ي�صوع 

على مدخل مزرعة ي�صوع )2008(.

حمرتفه

بيت  احلكيم  م���ارون  الفنان  ح���ّول 

اىل  فيه  ترعرع  الذي  العريق  العائلة 

حم�����رتف. وال��ب��ن��اء 
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دفء  ب��ني  مت��زج  بهند�صة  يّت�صم 

مع  وتتناغم  البناء،  وجمال  العائلة 

ومتتزج  بها  املحيطة  الطبيعة 

من  م�صنوع  البيت  �صقف  معها. 

رائحته  زال��ت  ما  ال��ذي  الأرز،  خ�صب 

من  بها  وي�صعر  اليوم،  اىل  تفوح 

يدخل اليه.

اأرجاوؤه  زالت  ما  الذي  البيت،  هذا 

التي  العائلة  �صحكات  �صدى  ترجع 

احلياة  اىل  جديد  من  ع��اد  �صكنته، 



الأ�صغر اىل  الإبن  العام 2008، كتحية وفاء من 

فيه  فتجّددت  لبنان،  ووطنه  وعائلته  والده 

�صغرياً  بداأ  الذي  للحلم  قلبه  وفتح  الروح 

اليوم  يحقق  وه��و  ال�صنني،  م��ع  وك��رب 

اىل  حتويله  اجت��اه  يف  الأوىل  اخل��ط��وة 

متحف.

ي�صم املحرتف جمموعة من اللوحات 

اأكريليك،  بتقنيات خمتلفة )اأكواريل، 

وقيا�صات  متنوعة  واأح��ج��ام  زي��ت( 

اأزمنة  اىل  ترمز  م�صتطيلة  واأ�صكال 

النا�س  فيها  يهيم  والياأ�س،  ال�صيق 

بهم  حت��ي��ط  اأب��ي�����س  ف����راغ  يف 

بامتداد  وتوحي  دكناء  م�صاحات 

عمودياً  ودميومتها  اأفقياً  احلالة 

د  واأخرى جت�صّ الهاوية.  اىل  ونزولً 

والأ�صر،  الظلم  وجه  يف  انتف�س  ل�صعب  احلرية 

فنية  تعبريات  عرب  الكرامة،  وطن  على  موؤكداً 

تتفاعل فيها مواقف الفنان، مع بيئته و�صعبه. 

احلجم مبادة  �صغرية  لوحات  اأي�صاً  املحرتف  يف 

الأكريليك تعك�س التجريب الفني، الذي يتميز 

به مارون احلكيم باأ�صلوب عفوي وبو�صائل واأدوات 

تنطق مبكنونات ذاته اللواعية.
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املتطلعة  املنحوتات  تربز  اللوحات  جانب  اىل 

ذات  �صموخ  عن  ينّم  ب�صموخ  الأعلى،  نحو  كلها 

الفنان، من بينها منحوتات من اخل�صب املتنوع 

اأج�صاداً  تنت�صب  الت�صويرية،  الأوىل  الفرتة  من 

وروؤو�صاً بتعابري تن�صح بالرف�س والتاأمل واحلنان، 

 .)2003  -  2002( للمعاناة  جديداً  اإطاراً  وتن�صد 

والرخامية،  احلجرية  املنحوتات  اأم��ا 

فتتن�وع بي�ن انت�ص�ار الأج�ص�اد والوج�وه بفرح احلب 

حيناً  التاأمل  وانفلتها يف متاهات  حيناً،  واحلرية 

اآخر.

ت�صيء  الت�صوير،  اأعمال  من  الأخ��ري  اجل��زء  يف 

متجددة  �صحوة  فتب�رز  م�صاحاتها  الأل��وان 

ت�ص�ع بالنور يف مناظ�ر من احلل�م ال�صايف 

والأم�ل بولدة الربيع )2007 - 2008(.

هذا  »اأن  احلكيم  م��ارون  الفنان  يوؤكد 

املحرتف �صيكون مقراً لتجارب ت�صكيلية 

والتقنية،  اجلمالية  يف  طويلة  فنية 

وطلبها«.  الفنون  ملتذوقي  ومق�صداً 

)ال�صيف  معر�س  لإقامة  ر  يح�صّ وهو 

اللوحة  ح���ول  يتمحور  امل��ق��ب��ل(، 

امل�صتجدة وخل�صة التلوين والنحت، 

اىل  ي�صعى  جديدة  بنكهة  متميزاً 

اإدخالها يف كل اأعماله. 
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13 مليون حالة وفاة �سنوياً 

�سببها عوامل بيئية

تلّوث الهواء

يعّد من اأخطر اأنواع التلّوث اإذ يوؤثر 

واملناخ،  الإن�صان  �صحة  يف  مبا�صرة 

واأهم ملّوثات الهواء هي:

الذي  الكربيت  اأوك�صيد  ث��اين   -

ذي  والفحم  النفط  حرق  عن  يتاأّتى 

خ�صو�صاً  العايل  الكربيتي  املحتوى 

يف حمطات الطاقة الكهربائية.

- اجل�صيمات الدقيقة املتاأتية عن 

ال�صناعية  والوحدات  املنزيل  احلرق 

واملحركات العاملة على الديزل.

وثاين  ال��ك��رب��ون  اأوك�صيد  اأول   -

 )NO2( ال��ن��ي��رتوج��ني  اأوك�����ص��ي��د 

املتاأتي من اأبخرة البنزين املنبعثة 

من املركبات.

- ال�صباب والدخان الذي يتوّلد عن 

اإنبعاثات املركبات.

اإح��رتاق  ع��ن  الناجم  الر�صا�س   -

البنزين الذي يحتوي على ر�صا�س اأو 

عن اإحرتاق الفحم.

النوع  ل��ه��ذا  ي��ت��ع��ّر���س 

�صكان  غالبية  التلّوث  من 

املدن ال�صخمة ذات الكثافة 

وحيث  املرتفعة  ال�صكانية 

الهواء  يف  التلّوث  ن�صبة 

هائلة.

ال��ه��واء على  ت��ل��ّوث  ي��ت��وق��ف  ل 

يتعداها  اإمن���ا  اخل��ارج��ي��ة،  البيئة 

يعي�س  التي  الداخلية  البيئة  اىل 

َمن  اأن�صطة  نتيجة  الإن�صان،  فيها 

الأجهزة  وا�صتخدامهم  ي�صغلونها 

ت�صاف  التي  الكيميائية  واملعدات 

اىل امللّوثات اخلارجية.

اأه���م ه���ذه امل��ل��ّوث��ات: ال��دخ��ان، 

الزئبق،  الإح��رتاق،  منتجات  التبغ، 

الزرنيخ، اأملح الكربيت، واملبيدات 

احل�صرية...

ويعترب تلّوث البيئة الداخلية اأكر 

اخلارجية،  البيئة  تلّوث  من  خطورة 

اإذ يق�صي النا�س معظم وقتهم يف 

الداخل.

على  يوؤثر  الداخلي  الهواء  فتلّوث 

حواىل 2.5 مليون ن�صمة، وهو قادر 

على قتل 2.2 مليون �صخ�س �صنوياً 

ب�صبب الأمرا�س التي ميكن اأن يوؤدي 

اليها من التهابات اجلهاز التنف�صي 

)ت�صل ن�صبة هذا املر�س يف البلدان 

النامية اىل 90٪(، والإن�صداد الرئوي 

�صنوياً(  وفاة  مليون   1.3( املزمن 

املرحلي  بالفقدان  يّت�صم  ال���ذي 

التعّر�س  عن  وينجم  الرئة  لوظيفة 

للدخان والغبار.

الأم���را����س  ذل����ك  اىل  ت�����ص��اف 

اإ�صتن�صاق  عن  املتاأتية  ال�صرطانية 

هذه املواد ال�صارة... 

التاأثريات  الهواء  تلّوث  اأثر  يتجاوز 

البيئة  لي�صمل  املبا�صرة  ال�صحية 

الناجتة  احلم�صية  فالأمطار  العامة، 

الكربيت  كحام�س  الهواء  تلّوث  عن 

املباين  على  ت��وؤث��ر  والنيرتوجني 

وجتعل الأرا�صي وجماري املياه التي 

ت�صتقبلها اأقل اإنتاجية.

يف  تغريات  اىل  ت��وؤدي  اأنها  كما 

والرتبة،  للمياه  الكيميائي  التوازن 
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العاملية  ال�سحة  منظمة  تقديرات  ت�سري 

اىل اأن 13 مليون حالة وفاة �سنوياً مرّدها اىل 

وجتّنب  منها  الوقاية  بالإمكان  كان  بيئية  عوامل 

البيئة  باأمور  الدراية  من  مزيد  مع  حدوثها 

واأنواع التلّوث وم�سارها...

املعادلة وا�سحة، فالإن�سان يح�سد ما زرعته يداه 

من دمار يف البيئة، وهو يدفع �سريبة التطّور 

من  الرفاه،  من  مزيد  اىل  وال�سعي  التكنولوجي 

التي  البيئة  با�ستمرارية  كبري  اإهتمام  دون 

ح�سنته وب�سلمتها وتوازن عنا�سرها.

واإذا كان وعي الق�سايا البيئية قد اأدى خلل العقود 

املواثيق  واإقرار  اخلطر  ناقو�ش  دق  اىل  الأخرية 

الإن�سان يف  توؤكد حق  التي  الدولية  والإتفاقيات 

احلياة يف بيئة �سليمة، فاإن اأمام الب�سرية الكثري 

من العوامل لتحقيق هذا الهدف.

اأكرب  من  واحدة  اأ�سكاله  مبختلف  التلّوث  ي�سّكل 

امل�ساكل البيئية التي تنعك�ش على �سحة الإن�سان 

و�سلمته. يف ما يلي حماولة للإ�ساءة على حّدة 

امل�ضكلة التي ترتبط مبا�ضرة بالن�ضاط الإن�ضاين 

وخ�ضو�ضاً الن�ضاط الإقت�ضادي والإجتماعي.

ني�سان

اإعداد:

ليال �سقر الفحل

ق�سايا بيئية

2
0
0
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تعددت امللوثات والنتيجة واحدة

م�سّببات تلّوث الهواء يف لبنان

يرتبط تقرير واقع البيئة 

الهواء  تلّوث  عن  لبنان  يف 

بالأن�صطة التالية:

والإعتماد  ال�صري  اإزدحام   -

ال�صيارات  على  ال�صديد 

ال�صياحية اخل�صو�صية للنقل.

املنخف�صة  الفعالية   -

امل��رك��ب��ات  يف  ل���ل���وق���ود 

القدمية اأو تلك التي ل تلقى عناية.

- اإنت�صار اإ�صتعمال املركبات العاملة على الديزل الرديء النوعية.

العام  الر�صا�س )حتى منعه  املحتوي على  البنزين  اإ�صتعمال   -

.)2002

- عدم خ�صوع ال�صيارات للمعاينة امليكانيكية.

- الور�س القائمة.

- مناخ لبنان )ل �صيما �صيفاً( الذي يت�صّبب مب�صتويات مرتفعة 

من الغبار يف اجلو.

- فقدان املراقبة امل�صتمرة لنوعية الهواء على امل�صتوى الوطني.

النباتات  حياة  على  بالتايل  وتوؤثر 

الأن��واع  بع�س  فيفقد  واحليوانات 

خ�صارة  هنا  ومن  ينقر�س،  حتى  اأو 

التنّوع البيولوجي.

الكيميائي  التوازن  التغيري يف  اإن 

خطرية،  بيئية  م�صاكل  اىل  اأدى 

طبقة  يف  احلا�صلة  الفجوة  اأهمها 

من  الأر�����س  حتمي  ال��ت��ي  الأوزون 

الأ�صعة ما فوق البنف�صجية، و�صببها 

)الكلورين  الهالوجينية  املركبات 

التربيد  مواد  وم�صدرها  والفلورين( 

واملواد البّخاخة. 

ت�صاف اىل هذه امل�صكلة العاملية 

هي  اأهمية  تقل  ل  اأخ��رى  م�صكلة 

اأي  احل����راري،  الإح��ت��ب��ا���س  م�صكلة 

حل��رارة  الو�صطي  امل��ع��دل  ارت��ف��اع 

الأر�س ب�صبب تراكم الغازات الدفيئة 

الذي  الكربون  اأوك�صيد  ث��اين  مثل 

يوؤدي اىل تغرّي املناخ العاملي.

تلّوث املوارد املائية

مراعاة  ع��دم  ي���وؤدي 

تغذية  ب��ني  ال��ت��وازن 

طبقات املياه اجلوفية 

وب���ني ك��م��ي��ة امل��ي��اه 

هذه  من  امل�صتخرجة 

الطبقات اىل اإنخفا�س 

م�������ص���ت���وى ���ص��ط��ح 

ه���ذه امل��ي��اه وزي���ادة 

مياه  اىل  ال��ت�����ص��ّرب 

بع�س  اآب��ار  يف  البحر 

ال�صاحلية،  املناطق 

لدرجة  امللوحة  درجة  ترتفع  حيث 

املياه  ه��ذه  من  الإ�صتفادة  متنع 

للإ�صتعمالت اليومية.

املائية  ب��ال��روة  ي�صّر  م��ا  اأه���م 

للأدوية  الع�صوائي  الإ�صتعمال  هو 

احل�صرية  وامل��ب��ي��دات  ال��زراع��ي��ة 

ي��وؤدي  م��ا  واملخ�صبات  والأ���ص��م��دة 

اىل  ال�صامة  املواد  هذه  ت�صّرب  اىل 

تلّوث  يف  ت�صاهم  املياه.  م�صادر 

التي  ال�صناعية  الن�صاطات  املياه 

النفايات  اأنواعاً خمتلفة من  تطلق 

جماري  يف  الكيميائية  ال�صائلة 

ما  وهي  وال�صاحلية،  اجلوفية  املياه 

ي�صمى باملواد ال�صامة الع�صوية.

ي�صاف اىل ذلك �صوء �صرف املياه 

ال�صليمة  الإدارة  وعدم  امل�صتعملة، 

ُتعاَلج  حيث  ال�صحي  الطمر  لأماكن 

النفايات ال�صلبة ب�صكل خاطئ، ومن 

الأ�صا�صي  ال�صبب  وهو  متابعة،  دون 

يف تلّوث املياه ال�صطحية واجلوفية 

على حٍد �صواء.
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انعكا�سات التلوث ال�سو�سائي!

الر�سا�ش يف الهواء

مع ازدياد اإ�صتعمال ال�صيارات 

للبنزين مع ر�صا�س زادت ن�صبة 

الر�صا�س يف الهواء خ�صو�صاً يف 

ال�صكانية،  الكثافة  ذات  املدن 

يف  الر�صا�س  ن�صبة  رف��ع  م��ا 

والر�صا�س  ال�صكان،  عند  ال��دم 

اجلهاز  على  توؤثر  �صامة  م��ادة 

الع�صبي ب�صكل خا�س.



كيف تتلوث املوارد املائية؟

وتبقى الطبيعة اأف�سل متنف�ش

ال�صلبة:  النفايات  اأن���واع  اأه���م 

والنفايات  امل��ن��زل��ي��ة  ال��ن��ف��اي��ات 

من  العامة  الإدارات  عن  املتاأتية 

املتاأتية  النفايات  وك��رت��ون،  ورق 

ال�صياحية  التجارية  الن�صاطات  عن 

النفايات  م��ت��اج��ر...(،  )م��ط��اع��م، 

امل�صانع،  ن�صاطات  عن  املتاأتية 

ف�صلت امل�صت�صفيات، نفايات البناء 

والأ�صغال العامة )ركام، حجارة...(.

ال�صدد  ه��ذا  يف  الأخطر  امل�صكلة 

تربز خ�صو�صاً يف دول العامل الثاين 

النفايات  والثالث، حيث ترتك هذه 

املنازل  وبني  ال�صوارع  يف  لترتاكم 

البيئات  فتخلق  ال�صكنية  والأحياء 

القاتلة، الناقلة للأمرا�س.

وت�����ص��م��ل امل���ل���ّوث���ات اجل��راث��ي��م 

واملخ�صبات  الع�صوية  والف�صلت 

النباتية واملعادن الثقيلة والروا�صب 

اأن���واع  اأخ��ط��ر  ال�صلبة.  والأج�����ص��ام 

والر�صا�س  الزئبق  امل��ع��ادن  ه��ذه 

�صامة  مواد  وهي  والنحا�س  والزنك 

بالأمرا�س  مبا�شر  اإرت��ب��اط  ذات 

تلحق  التي  والأ���ص��رار  ال�صرطانية 

اإ�صافة  والعظام،  وامل��خ  باجلينات 

اىل الأمرا�س التي تنتقل عرب املياه 

اأمرا�س  من  وغريها  كالديزنتاريا 

اجلهاز  واأمرا�س  والطفيليات  الكبد 

اله�صمي والتيفوئيد.  
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الر�سا�ش يف الهواء



التلّوث الإ�سعاعي

الإ���ص��ع��اع��ات ال��ت��ي ت�����ص��در عن 

قدرتها  يف  تختلف  ال���ذرات  ن��وى 

وبالتايل  الأج�����ص��ام،  اإخ���رتاق  على 

احلية  الكائنات  على  خطرها  ف��اإن 

اأن�صطة  بفعل  وينتج  م��ت��ف��اوت، 

النووية  التفجريات  ب�صرية، خ�صو�صاً 

اأن  بعد  اأ���ص��ه��ر  ع��دة  تبقى  ال��ت��ي 

والنباتات،  الأر����س  على  ت�صقط 

الغذائية  ال�صل�صل  اىل  فتدخل 

احلّية  الكائنات  اأج�صام  اىل  وتنتقل 

والعظام،  التنف�س  جهاز  وت�صيب 

املختلفة  ال�����ص��رط��ان��ات  وت�صّبب 

والعقم وال�صيخوخة املبكرة.

التلّوث ال�سو�سائي

التلّوث  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  يرتبط 

وتكون  الإ�صتمرارية،  ذات  بالأ�صوات 

فيها  مرغوب  غي�ر  اأ�ص�وات  ع��ادة 

والتطّور  ال��ت��ق��ّدم  ب�صبب  حت��دث 

ال�صناعيني.

التلّوث  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  م�صدر 

ال�صكاين  الت�صخم  ذات  امل��دن  هو 

الأ�صوات،  تتداخل  حيث  العمراين، 

النقل  مبركبات  ال�صيارات  اأ�صوات 

عن  املتاأتية  والأ���ص��وات  وال�صكان، 

والك�صارات،  واملقالع  العمران  اآلت 

له  وي�صبب  الإن�����ص��ان  ي��زع��ج  م��ا 

�صغوطاً نف�صية توؤثر يف �صحته عرب 

وزيادة  ال��دم،  �صغط  م�صتوى  رفع 

ال�صمع  اإ���ص��ع��اف  اىل  ال��ع��دوان��ي��ة، 

واإتلف خليا اجلهاز ال�صمعي.

اإ�صارة اىل اأن هذا التحقيق اإ�صتند 

العام  والبيئة«،  »ال�صكان  كتاب  اىل 

نويه�س، مي  اإميان  تاأليف:   2004

م�شعود ورمي فيا�س.

يف لبنان وا�صتناداً اىل اإح�صاء حول الأو�صاع املعي�صية للأ�صر، ميلك 

62.4٪ من الأ�صر �صيارة واحدة على الأقل. باملقابل ميلك 28٪ من 

العائلت �صيارتني يف جبل لبنان بينما تنخف�س هذه الن�صبة يف كل 

والبقاع. ويف بريوت ميلك ٪20.6  والنبطية  ال�صمال واجلنوب  من 

من العائلت �صيارتني اأو اأكر.

�سيارة اأو اإثنتان اأو اأكرث

 1996 العام 

كان عدد املقالع يف لبنان يبلغ 710 مقلعاً تت�صّمن 464 

مقلعاً للأحجار الكل�صية و246 مقلعاً رملياً.

املعايري  حترتم  ل  اأنها  كما  له،  مرخ�س  غري  املقالع  معظم 

الأ�صا�صية ومقايي�س العمل. وتتوّزع املقالع على نحو ع�صوائي يف 

جميع املناطق اللبنانية. معظمها متمركز قرب املناطق ال�صكنية 

ويف اأجمل املواقع الطبيعية.

ومتار�س املقالع �صغوطاً مهمة على البيئة فهي ت�صّوه املناظر 

التفجريات.  نتيجة  القريبة  باملنازل  �صرراً  حتدث  وقد  الطبيعية 

من  مقربة  على  يعي�صون  الذين  لل�صكان  اإزعاجاً  ت�صبب  واأنها  كما 

اإ�صافة اىل ذلك ت�صر املقالع  هذه املقالع ب�صبب ال�صجة والغبار. 

تغيري  عن  ف�صلً  والنبات  للحيوانات  الطبيعية  بامَلواطن 

التكوينات اجليولوجية.

ارات يف لبنان املقالع والك�سّ

ي��رت��ب��ط ال��ن��م��و الإق��ت�����ص��ادي يف 

خدماتي  بنظام  الغنية  املجتمعات 

ي�شجع الأمناط الإ�شتهالكية بهدف الربح وعلى 

ح�صاب �صلمة البيئة وتوازنها. ف�صكان اأعلى البلدان دخلً الذين ل 

ميّثلون �صوى 20٪ من اإجمايل �صكان العامل ي�صتهلكون 86٪ من 

اإجمايل نفقات الإ�صتهلك اخلا�س. بينما ي�صتهلك �صكان البلدان 

الأ�صد فقراً ون�صبتهم 20٪ من اإجمايل �صكان العامل، حواىل ٪1.3. 

والطفل الذي يولد حالياً يف بلد من البلدان امل�صنعة، �صي�صيف 

اىل الإ�صتهلك والتلّوث على امتداد عمره اأكر مما ي�صيفه اآخر 

يولد يف بلد ناٍم مبا يراوح بني 30 و50 �صعفاً.

الأغنياء يلّوثون اأكرث

التلوث يوؤدي اىل تغري املناخ العاملي
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املـــفـــردات  ــّوع  ــن ــت ت  •

الكتابة  يف 
وامل�سطلحات 

ــة واحلــــــوار، وفــقــاً  ــاب ــط واخل

والق�سايا  املطروحة،  للم�سائل 

مو�سوع النقا�ش والتداول.

يف  النجاح  معيار  ويبقى 

ذلك  يف  والإقــتــنــاع  ــاع  ــن الإق

التفكري،  يف  العمق  هو:  كله، 

والكفاءة  التعبري،  والو�سوح يف 

واملو�سوعية  الإخت�سا�ش،  يف 

واخلــــربة يف  الــتــحــلــيــل،  يف 

املمار�سة.

وما عدا ذلك، ت�سبح املفردات 

وت�سبح  الأ�سماع،  على  اإعتداًء 

على  اإعـــتـــداًء  امل�سطلحات 

الإخت�سا�ش وهدراً للكلم.

نغم  يف  الكلمات  �صدى   •
املعاين.

رتابتها  يف  ال��ك��ل��م��ات  و���ص��داأ 

وتكرارها.

اأوزان  يف  الق�سائد   •
القوايف

والأحكام يف ميزان عدالتها

مع  التطابق  يف  والأمــثــال 

واقع احلال.

الأقلم؟ تكتب  ملن  • �صئلت: 

قلت: ملن يقراأ اأكر مما يكتب، 

يتحدث،  مما  اأك��ر  ي�صتمع  وملن 

ويفّكر اأكر مما ي�صّفق.

ول  ُتــهــدى  ل  ـــان  الأوط  •

وهذا  وت�سان،  ُتبنى  بل  ُتباع، 

هو لبنان.

�صوتية. ظاهرة  • النفاق: 
ال�صدق: ظاهرة عقلية.

الوفاء: ظاهرة اأخلقية.

بجمال  نتغّنى  اأن  • جميل، 

هو  ذلك،  من  والأجمل  الوطن، 

والإنتماء  لــه،  بــالــولء  اإغــنــاوؤه 

ــه:  ــل ــن اأج ــعــمــل م ــه، وال ــي ال

واإرادات  و�سواعد  واأقلماً  قلوباً 

متاآخية.

للبنان  هوية  املقيم:  • لبنان 
الإنت�صار.

لبنان  ر�صالة  الإنت�صار:  ولبنان 

املقيم اىل العامل.

يقا�ش  ل  الوطن  حجم   •

�سكانه،  وعدد  اأر�سه  مب�ساحة 

باحلجم  يــقــا�ــش  ــا  م بــقـــــدر 

املتجّدد  والطموح  املعنوي 

لأبنائه.

ــار  واأمــت اأرقــــام  فامل�ساحة 

واملعنويات  اجلغرافيا،  بلغة 

والطموحات: قيم واإبداع بلغة 

التاريخ.

يقول: اليها  • كتب 

فاأتى  بالندى،  ري�صتي  غم�صُت 

ودفئاً  ال�صطور،  فوق  لوؤلوؤة  اإ�صمك 

يف احلنني اىل لقياك على �صفاف 

�صنديانة  ظ��لل  ويف  ال�صواقي، 

عتيقة وعنيدة كحبنا.

اأن��ق��ى م��ن ح��ب يتربعم  وه��ل 

ن�صمة،  كل  وتعزفه  زهرة،  كل  مع 

وت�صت�صيء به كل جنمة؟

التن�سيق  يف  الألوان  • جمال 

الر�سم  يف  خطوطها  ــني  ب

وجمال  الإيحاء،  يف  وخيوطها 

بني  املــلءمــة  يف  الأعـــمـــال 

واحلظوظ  املبذولة،  اجلهود 

هذا  غــيــاب  ففي  املــخــبــوءة، 

تقع  امللءمة،  وتلك  التن�سيق 

فو�سى الألوان والأعمال.

ني�سان

بقلم:

حممد �سلمان

بطاقة ملونة

2
0
0
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اأ�سباب الوجع

هي  وما  الراأ�ش،  اأوجاع  ن�سبة  هي  • ما 
الأ�سباب الكامنة خلفها؟

اأ�صباب  اأه��م  بني  من  ال��راأ���س  اأوج���اع  تعترب   -

املعاينات الطبية، وهي ت�صيب اأكر من 10 يف 

املئة من النا�س.

ال�صداع  الأ�صباب، وي�صّكل  الراأ�س متعددة  اأوجاع 

اأبرز  الت�صّنجي  وال�صداع  »امليغرين«  اأي  الن�صفي 

من  املئة  يف   90 عن  م�صوؤولن  فهما  الأ�صباب، 

اأوجاع الراأ�س.

ع  ينتج ال�صداع الن�صفي »امليغرين«، عن تو�صّ

ياأتي  وهو  للراأ�س،  اخلارجية  ال�صرايني  من  جزء 

ت��راوح مدتها  وح��ادة  موؤملة  اأوج��اع  نوبات  ب�صكل 

ي�صبب  اأك��ر.  اأو  �صاعة  و48  معدودة  دقائق  بني 

متتد  اأوج��اع��اً  الأح��ي��ان  معظم  الن�صفي  ال�صداع 

على  غالباً  وهي  الراأ�س،  ن�صف  اىل  العني  من 

�صكل نب�صات القلب، تنتقل من جهة اىل جهة 

اأخرى، ويرافقها غثيان اأو تقيوؤ وانزعاج من ال�صوء 

وال�صجيج. وقد ت�صبق اأوجاع الراأ�س اأحياناً غ�صاوة 

على العني متّر كالربق )Aura(، كما يرافقها نادراً 

�صلل جزئي اأو ن�صفي، ولكنه موؤقت يزول مع زوال 

ال�صداع.

ت�صخي�س الطبيب لهذا النوع من ال�صداع يرتكز 

النوبات.  ه��ذه  ق��دم  على 

حيث من املمكن اأن ل تتكرر 

تتكّثف  اأن  اأو  اأ�صهر،  لعدة 

اأو  ن��وب��ة  مب��ع��دل  لت�صبح 

نوبتني اأ�صبوعياً، وهنا يبداأ 

امل��ر���س ب��ال��ت��اأث��ري على 

نوعية احلياة والعمل.

واأ������ص�����اف ال���دك���ت���ور 

الن�صفي  ال�صداع  خمي�س: 

التعطيل  اأ�صباب  اأه��م  من 

ع���ن ال��ع��م��ل، وت��ف��ادي��اً 

ت�صخي�س هذا  لذلك يجب 

املر�س وعلجه. واجلدير 

بالذكر، اأنه ل فحو�صات 

خمربية  اأو  اإ���ص��ع��اع��ي��ة 

الن�صفي،  ال�صداع  ت�صّخ�س 

�صريرياً  يتّم  فالت�صخي�س 

ط��رح  خ���لل  م���ن  فح�صب 

على  الأ�صئلة  من  العديد 

الفحو�صات  اأّم��ا  املري�س. 

املري�س،  من  ُتطلب  التي 

اأ�صباب  لك��ت�����ص��اف  ف��ه��ي 

اأخرى غري ال�صداع الن�صفي اأو 

الت�صنجي.

طريقة العلج

املر�ش،  على  املوؤثرة  العوامل  هي  • ما 
وكيف تتم طريقة العلج؟

الن�صاء  من  ن�صبة  الن�صفي  ال�صداع  ي�صيب   -

التقلبات  ب�صبب  وذل��ك  الرجال،  ن�صبة  من  اأك��رب 

اأن  كما  ال�صهرية.  العادة  اأثناء  يف  الهرمونية 

ول  الن�صفي،  ال�صداع  على  توؤثر  املناخ  تقلبات 

تاأثريها  التغذية  ولطريقة  احلار.  الطق�س  �صيما 

من  عديدة  اأن��واع  بتفادي  نن�صح  لذلك  اي�صاً، 

حياة  نوعية  وباعتماد  والبهارات،  والنبيذ  الأجبان 

معتمدة على طريقة معينة من التغذية وبعيدة 

عن ال�صهر الطويل وال�صجيج والبدانة، اىل ممار�صة 

الريا�صة ب�صكل دائم.

نحّبذ  الأدوي���ة  اىل  اللجوء  وقبل 

مراقبة وترية تكرر النوبات واأ�صبابها.

اأما العلج بالأدوية فهو نوعان:

على  يعتمد  الذي  احلادة،  النوبة  العلج من   -1

عند  فقط  ويعطى  امل�صّكنة...  الأدوية  من  اأنواع 

ح�صول النوبة، وخ�صو�صاً اإذا كانت تاأتي ب�صكل عابر.

2- العلج املزمن للمري�س، والذي يعطى عندما 

 )Migraine( ال�سداع الن�سفي

 Tension( وال�سداع الت�سّنجي

Headache( هما ال�سببان الرئي�سان 
لأوجاع الراأ�ش، التي ت�ستحوذ على 

الن�سبة الأكرب من املعاينات الطبية. 

ت�سخي�ش املر�ش امل�سّبب لآلم الراأ�ش 

وطرق العلج يف هذا احلديث مع 

الدكتور �ساكر خمي�ش الإخت�سا�سي 

يف اأمرا�ش اجلهاز الع�سبي.

راأ�ســـي يوؤملنـي وامل�سّكــنــات       ل تريحني!
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هل من علج لل�سداعراأ�ســـي يوؤملنـي وامل�سّكــنــات       ل تريحني!

حادة  �صداع  نوبة  الأق��ل،  على  املري�س،  يعاين 

اأ�صبوعياً اأو نوبة كل اأ�صبوعني تدوم نحو 48 �صاعة، 

وبالتايل ت�صّكل تعطيلً حلياته العملية.

امل�صّكنات  تناول  اأن  اىل  خمي�س  الدكتور  ولفت 

علقة  على  ال�صداع  يجعل  م�صتمرة،  ب�صورة 

مبا�صرة بهذه الأدوية، مبعنى اأنها ت�صبح امل�صبب 

الرئي�س لل�صداع.

ال�سداع الت�سّنجي

الت�سّنجي،  ال�سداع  اأ�سباب  هي  ما   •
لل�سداع  عوار�سها  يف  م�سابهة  هي  وهــل 

الن�سفي؟

- مل يتو�صل العلم اىل معرفة الأ�صباب املبا�صرة 

لهذا ال�صداع، الذي ي�صيب عدداً كبرياً من النا�س. 

وال�ص�داع الت�صّنجي هو �صداع حاد ومزمن، يتمّيز 

باأن�ه لي�س ب�صكل نب�صات،  الن�صفي،  ال�صداع  عن 

وهو ينط�لق يف مع�ظ�م الأحي�ان م�ن خل�ف الراأ�س 

اأوج��اع يف  ترافقه 

وميكن  ال��رق��ب��ة، 

تقي��وؤ  يرافقه  اأن 

من  وان��زع�����������اج 

ال�����ص��ج��ي�����ج 

م��ن  ولي����س 

النور.

و�ص�������ح  اأ و

�صداع  اإن��ه  قائلً: 

ي�����ص��م��ل ال���راأ����س 

�صداغات  يف  وي�صّد  باأكمله 

الراأ�س. وميكن اأن يح�صل مرة 

ويرتافق  يومياً،  اأو  اأ�صبوعياً، 

الأمل مع القلق الدائم، ول �صيما 

خلل النوم.

وه��ذا ال��ن��وع من 

على  ال�������ص���داع، 

ع��ك�����س ال�������ص���داع 

يتكّرر  ال��ن�����ص��ف��ي، 

م�صتمرة،  ب�����ص��ورة 

املري�س  اأن  ل��درج��ة 

يعتاد عليه، ول ي�صّكل 

عن  لتعطيله  �صبباً 

العمل.

تطّور املر�ش

هذا  يتطور  • هل 
املر�ش وكيف؟

املر�س  ه��ذا  يتطور   -

املري�س  ي�صيب  مزمناً  مر�صاً  ي�صبح  بحي�ث 

يومياً، وميكن اأن ترافقه اأوجاع متنقلة يف جميع 

)فيربو  والظهر  الأط���راف  ويف  اجل�صم  ع�صلت 

مياجلم(. وعلى الطبيب العمل على اإراحة مري�صه 

الطبية،  الفحو�صات  كرة  باأن  واإعلمه،  وتنبيهه 

ت�صّكل م�صدر قلق له من دون اأن تكون ذات فائدة.

واأ�صار الدكتور خمي�س اىل اأن هناك بع�س احلالت 

يرتافق  اأي  م��زدوج��اً  فيها  ال�صداع  يكون  التي 

ال�صداع الن�صفي مع الت�صّنجي، واأنه على الطبيب 

امل�صّكنات جمدداً،  تناول  عدم  على  املر�صى  حّث 

لكي ل يتحّول امل�صّكن اىل م�صّبب الوجع بدل اأن 

يكون علجاً. 

العلج النف�سي

ال�سداع؟ من  النوع  لهذا  العلج  هو  • ما 
العلج  باعتماد  مري�صه  الطبيب  يو�صي   -

بحالت  اخلا�صة  الأدوي��ة  بتناول  واأحياناً  النف�صي، 

مع  ترافقها  حال  يف  النف�صي  والقلق  الإكتئاب 

ال�صداع، وتناول الأدوية امل�صّكنة موؤقتاً عند ح�صول 

نوبة وجع عابرة.

�صداعاً  هناك  اأن  اىل  خمي�س  الدكتور  وي�صري 

للوجه  اخلام�س  الع�صب  يف  اأو  الوجه  يف  ن�صفياً 

)اأجلي  الوجه  �صرايني  يف  و�صداعاً  )نيفراجلي(، 

فا�صكولري(.

العلج،  من  اأه��م  املري�س  توعية  اأن  واعترب 

وخ�صو�صاً طماأنته اىل عدم خطورة مر�صه، وعدم 

املتكررة،  الطبية  الفحو�صات  اإج��راء  اىل  الإجن��رار 

فهذه ت�صبح م�صدر قلق.

علج  طريقة  حالة،  ولكل  مري�س  لكل  اأنه  وذكر 

ت�صتدعيه  ما  وف��ق  وذل��ك  غريها،  عن  خمتلفة 

احلاجة وعوار�س املر�س.

م�صوؤولة  اأخ�رى  اأ�صب�اب  وج�ود  اىل  لف�ت  واأخرياً 

ما  منها  ال��راأ���س  اأوج���اع  من  �صئيلة  ن�صبة  عن 

اأو  العني،  و�صغ�ط  الأنفية،  باجلي�وب  يرتبط 

والتهابات  الدماغية  والتورم�ات  ال�صحايا  اأمرا�س 

�صرايني الراأ�س...
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ال�سحة العقلية بني 

احلقيقة واخلرافة

»اإنه خطاأ القمر. لقد اقرتب من كوكبنا اأكرث مما يجب، وت�سّبب بجنون 

النا�ش«.

ال�سهري  الإنكليزي  للكاتب  »اأوتيلو«  م�سرحية  من  مقطع  اإنه 

وخ�سو�ساً  القرون،  عرب  الكثريون  رّدده  مقطع  �سك�سبري.  ويليام 

لدى ح�سول اأحداث غريبة يف اأثناء اكتمال القمر، وبوجه التحديد 

تلك املتعّلقة بال�سحة العقلية، واأعمال العنف واجلرائم.

الكثريون يوؤمنون ب�سحة هذه املقولة ويعزونها  اليوم، ما يزال  حتى 

الفيل�سوف  نظرية  ذلــك،  يف  وحّجتهم  را�سخة،  علمية  دلئــل  اىل 

الب�سري  الدماغ  اأن  خللها  من  اأّكد  والتي  اأر�سطو،  املعروف  اليوناين 

يتاأثر بجاذبية القمر، كونه اأكرث اأع�ساء اجل�سم رطوبة.

اأن تتلعب  الإعتقاد، وهل باإمكان جاذبية القمر املكتمل  ما �سحة هذا 

بخليا الدماغ بالطريقة التي حُتدث فيها املد واجلزر؟

اأر�سطو وكّتاب معا�سرون

املعا�صرين،  الكّتاب  بع�س  اأّك��د  اأر�صطو،  بعد 

ومنهم العامِل النف�صاين الأمريكي اآرنولد ليرب، اأن 

تاأثري القمر على ال�صلوك، ينبع من تاأثريه على 

مياه الأر�س، كالبحار والبحريات و�صواها. وباعتبار 

اأن ن�صبة املاء يف اجل�صم الب�صري ت�صل اىل حواىل 

املكتمل  القمر  بارتباط  الإمي��ان  ي�شبح   ،٪80

بال�صلوك ال�صاّذ منطقياً اىل حد بعيد.

 1982 العام  ُنٌ�صرت  التي  الدرا�صات  اإحدى  ويف 

حوادث  اأن  ُعرف  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف 

املقمرة،  الليايل  ملحوظ يف  ب�صكل  تزداد  ال�صري 

اىل  املر�صى  دخ��ول  زي���ادة  اىل  بالإ�صافة  ه��ذا 

عمليات  وتزايد  العقلية،  الأمرا�س  م�صت�صفيات 

ال�صطو و�صواها من اجلرائم.

اجلذور اللغوية والإعتقادات ال�سعبية

قبل الدخول يف م�صمون بع�س احلكايات ال�صعبية 

التي اختلطت منذ القدم بالواقع، واحتلت جزءاً ل 

واجلرمية  الرعب  اأفلم  تفا�صيل  من  به  ُي�صتهان 

اللتينية  اجلذور  اىل  العودة  من  بد  ل  املعا�صرة، 

لكلمة »قمر« اأي »Luna« التي هي م�صدر كلمة 

»Lunatic« اأو »اجلنون«. وهذا يعني اأن الكلمتني 
ر  ارتبطتا يف اللغة منذ اأقدم الع�صور ب�صكل يف�صّ

العلقة اللعقلنية القائمة بينهما. وهنا ل بد من 

التي  ال�صائعة  ال�صعبية  الإعتقادات  اىل  الإ�صارة 

اخلرافات،  وبع�س  املقمرة  الليايل  بني  ربطت 

ب�صرية  ذئ��اب  اىل  النا�س  بع�س  حت��ّول  ومنها 

وبني  بينها  الربط  اىل  اإ�صافة  دم��اء،  ا�صي  وم�صّ

و�صواها  الإنتحار  وعمليات  ال�صاردة  الكلب  ات  ع�صّ

ما هي علقة 

القمر املكتمل 

باجلنون
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من الأحداث الذهانية التي ت�صّخمها الأفلم.

وُعرف اأن بع�س الدرا�صات احلديثة، ك�صف النقاب 

املدار�س  ط��لب  من  باملئة   45 اأن  حقيقة  عن 

الع�صرية يوؤمنون بتاأثري القمر املكتمل على الأداء 

الذهني، وت�صّببه بالتايل مبعظم الأحداث الغريبة 

التي تتزامن وتوقيت اكتماله. ويقرتح الكثريون 

البحث عن و�صائل علجية ووقائية للحّد من تاأثريه 

على ال�صلوك الب�صري.

اإحتياطات واآراء داح�سة

ال�صرطة  اأق�����ص��ام  بع�س  اأق���دم   2007 ال��ع��ام 

الطوارئ  �شباط  اأع��داد  زي��ادة  على  الربيطانية 

القمر، حت�صباً  اكتمال  فرتات  اأثناء  وعنا�صرها يف 

ف��اإن معظم  ذل��ك،  مع  اجل��رائ��م.  زي��ادة  لحتمال 

وعلوم  والع�صبي  النف�صي  احلقل  يف  الباحثني 

الفلك، يدح�س اليوم هذه النظرية، ويعتربها �صكلً 

من اأ�صكال الهذيان.

هزاأ  قد  رابيل  الأمريكي جورج  الفلك  عامِل  وكان 

من هذه املفاهيم بقوله: »اإن البعو�صة ال�صغرية 

التي حتّط على الذراع الب�صرية، حتدث جاذبية اأكر 

من تلك التي يحدثها القمر املكتمل«.

جاذبية  تاأثري  يثبت  العلم  »اإن  موؤكداً:  ويتابع 

والبحريات  كالبحار  املك�صوفة  املياه  على  القمر 

املائية  املحتويات  على  ولي�س  واملحيطات، 

اأن  يعتقد  وهو  الب�صري.  الدماغ  ومنها  املغلقة، 

تاأثري جاذبية القمر على مياه الأر�س ل تختلف من 

حيث الفعالية بني مرحلة اكتماله ومرحلة بزوغه، 

اأو حني يكون غري مرئي من الأر�س«.

هذا يعني اأن الآراء التي تعار�س نظرية تلعب 

الآراء  تفوق  اإكتماله،  اأثناء  يف  بالعقول  القمر 

هذه  كانت  اإذا  املطروح:  وال�صوؤال  لها.  املوؤيدة 

وكيف  ن�صاأت،  فكيف  وه��م،  جم��ّرد  هي  النظرية 

الفيزياء  وخ�صو�صاً  والعلوم،  بينها  الربط  مّت 

والبيولوجيا

بني احلقيقة والوهم

ح�صب ما اأّكدته جمموعة من الباحثني النف�صيني 

الأمريكية  مادي�صون   - وي�صكون�صني  جامعة  يف 

فاإن العلقة بني اإكتمال القمر واجلنون، اأو الأحداث 

الغريبة، هي »علقة خمادعة« اأو غري موجودة. لذا 

املمطر  الطق�س  بني  بالعلقة  ي�صّبهونها  فهم 

ي��وؤم��ن بها  وال��ت��ي  ال��روم��ات��ي��زم  واأوج���اع مر�س 

من  موّثقة  وغري  وهمية،  اأنها  علماً  الكثريون، 

الناحية العلمية.

والعلقة الوهمية، على حّد تعبري الباحثني، تن�صاأ 

من مقدرة اأدمغتنا على ت�صجيل الأحداث وتذّكرها 

بالتزامن مع توقيت حدوثها. ولهذا ال�صبب، فاإن 

اأدمغتنا بالذات، تعجز عن الأخذ بالعتبار الأوقات 

التي تخلو منها الأحداث ومتحوها من الذاكرة.

وقت  يف  غريب  �صيء  يحدث  عندما  فمثلً، 

لأننا  نلحظه  فاإننا  القمر،  اإكتمال  كوقت  معني 

نهتم بالتوقيت، ونفعل ذلك من منطلق اإعتقادنا 

مرحلة  تخلو  عندما  لكن،  القمر.  تاأثري  بنظرية 

الأحداث، فاإن ذاكرتنا تعجز عن  القمر من  اإكتمال 

امللحظة والت�صجيل. وهذا يعني اأن تذّكرنا الأحداث 

ي�صبح جزئياً اأو اأنتقائياً.

امل�صار  الرتابط  نظرية  ن�صوء  اىل  بالن�صبة  اأما 

اليها اأي العلقة بني »الليايل املقمرة« و»اجلنون«، 

قد  ريزون،  �صارلز  الأمريكي  العامِل  بح�صب  فاإنها 

ن�صاأت بفعل اإحتوائها على جزء من احلقيقة. وهذا 

وغري  حقيقية  ما  زم��ن  يف  اعتربت  اأنها  يعني 

زائفة.

القمر  جاذبية  تلعب  مبداأ  جانباً  تركنا  ما  اإذا 

باملياه على الأر�س، واعتبار الإن�صان كائناً رطباً اأي 

مكوناً من ن�صبة كبرية من املاء، فاإن العودة اىل 

فجر احل�صارات اأو املجتمعات البدائية كفيل باإلقاء 

ال�صوء على بع�س الوقائع.

فقبل اإنت�صار البنيان واأ�صواء ال�صوارع، كان �صوء 

العراء  يف  يعي�صون  الذين  مينع  ال�صاطع  القمر 

العقلية  الأمرا�س  معانو  فيهم  مبن  النوم،  من 

النوم  احلرمان من  اأن  بالإ�صارة  احلادة. وهنا يجدر 

الأ�صخا�س  لدى  وال�صاذة  الغريبة  الت�صّرفات  يحّفز 

وخ�صو�صاً  الإكتئاب،  اأمرا�س  ببع�س  امل�صابني 

 .)Bipolar Depression( احلدين  ذي  الإكتئاب 

وعلى هذا الأ�صا�س، ن�صاأت علقة بني اكتمال القمر 

واجلنون.

مهما كانت التعليقات الآخذة ب�صحة هذه النظرية 

اأو عدمها، فاإن علقة اإكتمال القمر باجلنون تبقى 

اجلذور  را�صخة  ال�صعبية،  املفاهيم  من  ك�صواها 

املليء  حياتنا  وبواقع  جهة،  من  اخلرافة  بوهم 

بالغرائب واملتناق�صات من جهة ثانية.
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التزلج للعام 2009  اأقيمت بطولة اجلي�س يف 

اجلي�س  قائد  برعاية  وذل��ك  الأرز،  منطقة  يف 

عزت  الركن  بالعميد  ممثلً  قهوجي  جان  العماد 

ديب من منطقة ال�صمال، وبح�صور قائد مدر�صة 

الوحدات  وقادة  خري  حممد  الركن  العميد  التزلج 

وفعاليات املنطقة.

اآذار   12 يف  ب���داأت  التي  البطولة  ت�صمنت 

منه،  ع�صر  ال��راب��ع  حتى  وا�صتمرت  املن�ص�رم 

الط�ويل  والتعرج  الق�صي�ر  التع�ّرج  �صباقات 

اللبناين  الإحتاد  عليها  واأ�صرف  العمق،  و�صباق 

للتزل�ج ممث�لً بالأمني العام ال�صيد ادمون كريوز.

جاءت  للبطولة،  النهائية  الت�صفيات  ويف 

النتائج على النحو الآتي:

ال�ضباط: • فئة 
- التعّرج الق�سري:

فوج  م��ن  خ��ل��ي��ل  �صميح  ال���رائ���د   -

املغاوير، الأول.

- الرائد زياد حريقة من فوج املدفعية 

الثاين، الثاين.

من  حيدر  اأب��و  عطية  الأول  امل��لزم   -

فوج املغاوير، الثالث.

- التعّرج الطويل:

من  خليل  �صميح  الرائد   -

فوج املغاوير، الأول.

رودول���ف  الأول  امل���لزم   -

املغاوير،  ف���وج  م��ن  ع��ق��ل 

الثاين. 

من  حريقة  زي��اد  الرائد   -

ف���وج امل��دف��ع��ي��ة ال��ث��اين، 

الثالث.

والأفراد: الرتباء  • فئة 
- التعّرج الق�سري:

من  جعجع  ادوار  املعاون   -

مدر�صة التزلج، الأول.

من  جنم  اندريه  الرقيب   -

مدر�صة التزلج، الثاين.

ب�صراوي  �صربل  الرقيب   -

من فوج املغاوير، الثالث.

- التعّرج الطويل:

جعجع،  ادوار  امل��ع��اون   -

الأول.

جنم،  ان��دري��ه  ال��رق��ي��ب   -

الثاين.

- املعاون كامل عدرا من فوج املغاوير، الثالث.

- �سباق العمق:

التزلج،  مدر�صة  من  بطيخ،  اأحمد  الرقيب   -

الأول.

- العريف رميون حد�صيتي من مدر�صة التزلج، 

الثاين.

التزلج،  مدر�صة  من  كنعان  اأحمد  العريف   -

الثالث.

ويف ختام البطولة، اأقيم حفل توزيع ميداليات 

على الفائزين.

نتائج بطولة اجلي�ش

يف التزلج للعام 2009
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نّظم الإحتاد اللبناين للتزلج، بطولة لبنان يف اللعبة للعام 2009، يف 

منطقة الأرز وذلك اعتباراً من 2009/3/21 ولغاية 29 منه.

�صارك يف البطولة فريق اجلي�س اىل جانب الأندية الإحتادية ومتزجلون.

الدويل  الأ�صبوع  بطولة  يف  التزلج  يف  اجلي�س  فريق  �صارك  كذلك، 

للعبة على منحدر جربان خليل جربان يف منطقة الأرز، وذلك اعتباراً من 

2009/3/6 ولغاية 8 منه.

الإحتاد  واأجنبية،  عربية  دول  عدة  فيها  �صاركت  التي  البطولة  نّظم 

اللبناين للتزلج.

الريا�صي  للع�ام  الن�ص�اطات  اإط�����ار  يف 

�صباق  يف  اجلي�س  بطول�ة  و�صم�ن   ،2009

البدل 6*1000، اأقام املرك�ز العايل للريا�صة 

على  وال��ث��اين  الأول  اللقاءين  الع�صكرية 

 13 بتاريخي  وذل��ك  البلدي  ب��ريوت  ملعب 

و2009/3/20.

وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

الأول: • اللقاء 
- الأول: لواء احلر�س اجلمهوري.

- الثاين: لواء امل�صاة احلادي ع�صر.

- الثالث: لواء امل�صاة اخلام�س. 

الثاين: • اللقاء 
- الأول: لواء احلر�س اجلمهوري.

- الثاين: لواء امل�صاة اخلام�س.

- الثالث: لواء امل�صاة احلادي ع�صر.

لبطولة  للفرق  النهائي  • الت�سنيف 
والبدل  الــطــرق  �سباقات  يف  اجلي�ش 

:1000*6

- الأول: لواء احلر�س اجلمهوري.

- الثاين: لواء امل�صاة اخلام�س.

- الثالث: لواء امل�صاة الأول.

اجلي�ش ي�سارك يف بطولة لبنان بالتزلج ويف بطولة الأ�سبوع الدويل الع�سرين

اللقاءان الأول والثاين لبطولة اجلي�ش يف �سباق البدل 6*1000

لعبة  يف  اجلي�س  فريق  �صارك 

املبارزة يف بطولة »كاأ�س املرحوم 

فوؤاد روكز يف �صلح ال�صي�س« التي 

ل�صال  امل���ون  ن���ادي  يف  اأقيمت 

مب�صاركة  وذل���ك  ���ص��ع��ادة  ع��ني   -

التعا�صد  ل���ص��ال،  امل���ون  اأن��دي��ة 

نتائج  وجاءت  اللبنانية.  واجلامعة 

الع�صكريني يف البطولة على النحو 

الآتي:

- العريف ڤيكتور فيا�س، املركز 

الثاين.

اأحمد  علي  حممد  امل��ع��اون   -

املركز  فيا�س يف  والعريف جورج 

الثالث.

اجلي�ش يتاألق يف بطولة 

روكز«  فوؤاد  املرحوم  »كاأ�ش 

يف �سلح ال�سي�ش

اىل  اجلي�س  عداوؤو  �صارك 

من  وع���داءة  ع��داء   350 نحو  جانب 

الداخلي  الأمن  قوى  ومن  اللبنانية  النوادي 

املتحدة  الأمم  وقوات  الدولة  واأمن  العام  والأمن 

املاراتون  ن�صف  �صباق  يف  لبنان،  يف  املوؤقتة 

مل�صافة 21.1 كيلومرتاً ال�صنوي الثاين، الذي نّظمته 

لعدائي  لبنان  عرب  وجمعية  متعاونة  الداخلي  الأمن  لقوى  العامة  املديرية 

الأمن  قوى  �صهداء  »�صباق  عنوان  حتت  القدامى  العدائني  ون��ادي  الطرق 

الداخلي«.

اللبناين  الرقيب ح�صني عوا�صة من اجلي�س  ال�صباق  الأول يف  واأحرز املركز 

عن فئة الرجال، وعن فئة ال�صيدات الرتكية نيلو اإي�صن من جمعية عرب لبنان 

لعدائي الطرق. وقد وّزع العميد روبري جبور ممثلً املدير العام لقوى الأمن 

الأمم  قوات  قائد  ممثلً  ب��ارادالي  والعميد  ريفي  اأ�صرف  اللواء  الداخلي 

املتحدة املوؤقتة اجلرنال كلوديو غراتزيانو، الكوؤو�س على الفائزين 

والدروع على الثلثة الأوائل يف الفئات العمرية، بالإ�صافة اىل 

امليداليات للعدائني امل�صاركني.

�سباق 

»�سهداء 

قوى الأمن 

الداخلي«
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اجلي�ش يحل ثالثاً يف

بطولة لبنان العامة للكبار باجلودو

اجلي�س  فريق  �صارك 

العامة  لبنان  ببطولة 

للكبار يف لعبة اجلودو، 

الإحت��اد  نّظمها  التي 

يف  للعبة  ال��ل��ب��ن��اين 

لنادي  املقفلة  القاعة 

بتاريخ  اأدم���ا   - ب���ودا 

2009/3/1 ومب�صاركة 

89 لعباً.

فريق  اح��ت��ل  وق����د 

الثالث  املركز  اجلي�س 

الأن��دي��ة،  ترتيب  يف 

ف�صية  لع��ب��وه  واأح���رز 

وت�صع برونزيات.

�صّلم  اخل���ت���ام  ويف 

وامليداليات  ال�صهادات 

رئي�س الإحتاد واأع�صاوؤه 

حايك  روب��ري  والعقيد 

م���ن امل���رك���ز ال��ع��ايل 

الع�صكرية.  للريا�صة 

وهنا ترتيب الفرق:

الأول: نادي بودا -   -

اأدما.

- الثاين: نادي مون 

ل�صال.

فريق  الــثــالــث:   -

اجلي�س.

اأقيمت بتاريخ  �صارك فريق اجلي�س يف لعبة ال�صطرجن يف بطولة النوادي اللبنانية يف اللعبة، والتي 

2009/3/29، يف جامعة بريوت العربية - طريق اجلديدة، وباإ�صراف الإحتاد اللبناين لل�صطرجن.

ح�صر املباريات رئي�س الإحتاد نبيل �صنو وح�صد من م�صجعي اللعبة، و�صارك فيها نحو 125 لعباً منم 13 

نادياً. ويف النتيجة النهائية اأحرز النادي الريا�صي يف بريوت املركز الأول، تله ال�صنابل يف املركز الثاين 

ونادي متخرجي الإحتاد ال�صوڤياتي يف املركز الثالث. اأما فريق اجلي�س فحّل يف املركز اخلام�س. 

بطولة النوادي

اخلام�سة ع�سرة

يف ال�سطرجن ال�سريع
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املقدم جان حاطوم

ن��ع��ت ق��ي��ادة 

الذي  اجلي�س املقدم جان حاطوم، 

تويف بتاريخ 2009/3/30.

- من مواليد  1961/10/1 تربل - زحلة.

رتيب  تلميذ  ب�صفة  اجلي�س  يف  تطوع   -

اعتباراً من 1983/7/14 .

من  اعتباراً  احلربية  املدر�صة  يف  التحق   -

اعتباراً  ملزم  رتبة  اإىل  ورقي   ،1984/1/9

الرتقية  يف  ت��دّرج  ثم   ،1986/12/31 من 

اإىل رتب�ة مقّدم اعتباراً من 2005/7/1.

- تابع عدة دورات درا�صية وتدريبية.

- حائز:

احلرب. • و�صام 
مرتني. اجلرحى  • و�صام 
الوطنية. الوحدة  • و�صام 

اجلنوب. فجر  • و�صام 
الدرجة  من  الع�صكري  التقدير  • و�صام 

الف�صية.

اللبناين  الإ�صتحقاق  و�صام   •
من الدرجة الثالثة.

للعام  للموؤمترات  التذكارية  • امليدالية 
.2002

الدرجة  من  اللبناين  الإ�صتحقاق  • و�صام 
الثانية.

فار�س. رتبة  من  الوطني  الأرز  • و�صام 
اأربع  اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •

مرات.

مرة.  20 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 

للعمليات. الأركان  رئي�س  نائب  • تهنئة 
املنطقة. قائد  • تهنئة 

مرات. �صت  اللواء  قائد  • تهنئة 
مرات. ع�صر  مع�صكر  قائد  • تهنئة 

- متاأهل وله اأربعة اأولد.

اجلي�س  ق���ي���ادة  ن��ع��ت 

ح�صني  الأول  ال��رق��ي��ب 

حم����م���������ود امل�����ذب�����وح 

ال�����ذي ت����ويف ب��ت��اري��خ 

.2009/3/24

م����وال����ي����د  م�������ن   -

النهري  ع��ل��ي   -  1982/6/1

م�ح�اف�ظ��ة   - زحل�ة  ق�ص��اء   -

البق�اع.

اجلي�س  يف  ت��ط�����ّوع   -

بتاريخ 2002/11/13.

ال�صرطة  عداد  من   -

الع�صكرية.

- حائز:

اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 
مرتني.

اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
مرتني.

ال�صرطة  ق��ائ��د  تهنئة   •
مرتني.

املدر�صة. قائد  • تهنئة 
- عازب.

نعت قيادة اجلي�س اجلندي عبداهلل ح�صن الأحمد الذي تويف بتاريخ 

.2009/3/23

- من مواليد 1976/1/16- عيات - ق�صاء عكار - حمافظة 

ال�صمال.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 2008/12/27.

- من عداد لواء امل�صاة العا�صر.

- عازب

الرقيب الأول 

ح�سني حممود 

املذبوح

اجلندي 

عبداهلل 

ح�سن الأحمد
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اإعداد: فيليب �سّما�ش
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لرية400.000

لبنانية

1234567891011121314151617181920

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ال�سم: ........................................................................................................................................................

العنوان: .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

112

اجلي�ش - العدد رقم 286



م�سابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها 

للفائزين  وتخ�س�ش  لقرائها  »اجلي�ش« 

اربعماية  قيمتها  مالية  جوائز  فيها 

بوا�سطة  تــوزع  لبنانية،  لرية  الف 

القرعة على اربعة فائزين.

ة
ق

اب
�ض

مل
ا

ط 
رو

ــ
�ض

• اأفقياً:
ب. 1- �صباق يجري لأول مرة يف اجلي�س، تاأهُّ

راحل،  فرن�صي  �صاعر  عط�صان،  نقي�س   -2

منزل، من اأع�صاء اجل�صم.

3- اأغنية لفريد الأطر�س، منطقة لبنانية. 

من  يهجم،  يخ�صني،  مت�صابهان،  حرفان   -4

اأن�صاأت. املقايي�س، 

�صبط  اأم����وي  خليفة  ري����ق،  ل��ل��ن��ف��ي،   -5

املقايي�س واملوازين.

من  ن��وع  اأم��ريك��ي��ة،  �صينمائية  �صركة   -6

الأفاعي.

7- نوتة مو�صيقية، ُعمر، ُتلِب�س الثياب، ُدّر.

اأول  املطحون،  احلنظل  َح��ب  البئر،  حفر   -8

ال�صرب.

لرئي�س  الثاين  الإ�صم  تاهيتي،  يف  مطار   -9

اأمريكي راحل، �صاعر اأملاين.

ماركة  اأفريقية،  دولة  اأفريقية،  عا�صمة   -10

�صاعات.

يتبع  ما  العط�س،  �صديد  وبلية،  �صّدة   -11

ال�صيء، تهّياأ للحملة يف احلرب.

راحلة،  م�صرية  مطربة  تباعاًَ،  ت�صرب   -12

مدينة كولومبية.

�س. 13- دعَي، تخريب، ق�صَ

�صيء،  كل  خال�س  ال�صهور،  اأح��د   -14

ماركة �صيارات، ممثلة باك�صتانية.

فنانة  ح��زي��ن،  ���ص��وت  م��ع��روف،  �صجر   -15

لبنانية.

16- ممثل اأمريكي تويف �صنة 1973.

بطل  راح����ل،  م�����ص��ري  وخم���رج  مم��ث��ل   -17

م�صارعة لبناين راحل.

فنانة  اليد،  راحة  يواجهُه،   ، و�صدَّ اأوث��ق   -18

لبنانية.

19- بْرد، الظلمة، الإ�صم الثاين ملطرب �صوري 

راحل، نفرح. 

20- دولة اأمريكية، دولة اأفريقية، �صعف.

جمعت  راحل،  عربي  ملك  ممتلئ،  قمر   -21

و�صّدت، مطار يف اليابان.
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• عمودياً:
ناثري  اأك���رب  م��ن  ع��راق��ي��ة،  م��دي��ن��ة   -1

خيمة. الإ�صبان، 

2- دولة اأفريقية، بّناوؤون، �صكن بعد حّدة.

3- اأحرف مت�صابهة، بحرية اأفريقية، وِرك.

 ،1986 العام  ت��ويف  اأم��ريك��ي  ممثل   -4

ي�صّك.

5- عا�صمة اأفريقية، بان من بعيد.

جاع،  م�صرية،  ملمثلة  الثاين  الإ�صم   -6

تتقن فعل.

يف  مرفاأ  اأثيوبيا،  و�صط  يف  مدينة   -7

و�شكري  الدين  فخر  ملرمي  فيلم  الربازيل، 

�صرحان.

8- اأبّر بالوعد، يقنطون.

اأمريكا  واأعلى �صل�صلة جبلية يف  اأطول   -9

اأكمَل. ال�صمالية، 

عراقي  رئي�س  رّدد،  ع�صبه،  يب�س   -10

راحل.

كهربائي  م��وّل��د  ك��ن��دا،  يف  مدينة   -11

ُيعرف بالبطارية، م�صلك طويل �صيِّق.

اأرخبيل  اأثبت،  للبعيد،  ن��داء  حرف   -12

اأف�صد.  اإ�صباين، 

اأجنبية،  بلغة  نعم  احلّداد،  اأدوات  من   -13

يرمون ال�صيء متفرقاً، بيوت الطيور.

ملمثلة  الثاين  الإ���ص��م  يك�صبونها،   -14

اأمريكية راحلة، بذَر الأر�س.

15- رك�َس، تدريبها، اإرتفَع النبات.

برفق،  ويخرج  ينتزع  هجاء،  لفظة   -16

مرتدياً.

يف  م��رف��اأ  م��ن،  و�صفوف  جمموعة   -17

اإنكلرتا، �صجر عريق.

18- يجّرونهم، ذاتي، عمى الب�صرية.

19- يتعّلقون به، اأو�صانا على، زعفران.

لبنانية،  بلدة  تبخرتت،  الأب،  والد   -20

مت�صل. �صمري 

داخل  وا�سح  بخط  احلل  ويكتب  املجلة،  من  مقتطعة  غري  م�سابقة  كل  • ت�ستبعد 
املربعات وتر�سل ال�سفحة بكاملها مع احلل. وتعلن النتائج يف العدد املقبل.

 - التوجيه  مديرية   - الريزة   - اجلي�ش  قيادة  التايل:  العنوان  اىل  احللول  • تر�سل 
جملة »اجلي�ش« - »م�سابقة الكلمات املتقاطعة«.

جميع  يف  اجلي�ش  ثكن  يف  باليد  امل�سابقة  ت�سليم  امل�سرتك  با�ستطاعة   •
املناطق.

.2009 ني�سان   25 احللول  لقبول  موعد  • اآخر 

حل العدد ال�سابق

• املعاون جورج جربايل   
كتيبة الرادار.

• العريف حممود حمود  
فوج املدرعات الثاين.

• العريف عزيز النجار
فوج الأ�صغال امل�صتقل.

• ن�سرين احلاج عبداهلل
عرب�صاليم - اجلنوب.
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يف عيدها
تواعد مع طّلة الربيع نزولً عند ن�سيحة البنف�سج والأقحوان، وبات اأحدهما ل يطّل 

اإلّ وي�سرى الأول تت�سابك مع مينى الثاين. عيد الأم وعيد الربيع، ت�سبق الب�سمة كلً 

منهما والر�سا، ويزهو يف ديارهما كرم ال�سيافة وحب العطاء.

يطّل يف  وهو  الأرقام،  �سحيحة  ويوميته  تخطئ،  ل  الربيع  ديوان  اليد يف  و�ساعة 

اإمنا  العام ح�سر قبل املوعد بكثري، ل خلطاأ رمبا،  يومه املعروف كل مّرة. لكنه، هذا 

بخطى  اخل�سر  الب�سط  فوق  خطواتها  توّقع  اأن  للأم  هّياأ  مما  واحرتاماً،  واإجللً  تهيباً 

واثقة، لي�ش اأقرب اليها �سبهاً، اإلّ خطى ال�سهداء يف �ساحات البطولة. كيف ل، ويف عيد 

اأمهاتنا اإحياء دائم لذكرى �سهداء اجلي�ش، فهذه املنا�سبة دائمة يف النفو�ش على مدى 

اأيام ال�سنة، �سباحاً وم�ساًء، كلما ارتفع يف ثكناتنا علم، اأو كلما هبط فوق �سطح الأر�ش 

ظّل اأرز اأو �سنديان.  

ال�ساحات،  يف  خيلها  تطلق  اأن  دون  من  عيدها  يف  بالحتفال  ت�سمح  اأن  للأم  وهل 

اأن ي�سرب جمهورها  الغيوم، ومن دون  اأطراف  اأن غبار احلوافر قد بلغ  وتطمئن اىل 

الت�سحية يف وهاد املعارك؟ هذا فخرها، وتلك  على طبول املنابر فت�ستعيد درو�ش 

عّزتها، وتلك ماآثر من �سنع يديها يف كل حال: هوؤلء اأبنائي وهذه اأخبارهم يف �سجل 

اخللود.

من  مبزيد  منادية  متما�سكة  را�سية  ال�سهيد  ولدها  توّدع  وهي  الأم  راأينا  ولقد 

الت�سحية على مذبح الوطن، يف مقارعة العدو الإ�سرائيلي مّرة ويف مواجهة الإرهاب 

مّرتني، ويف م�سرية احلفاظ على اأمن البلد مّرات ومّرات. وراأينا الأم متّد قامتها بني 

ومتا�سكه،  هيبته  على  املحافظة  اىل  تدعوه  بخطوات،  الأب  تتقّدم  احلزن،  خيالت 

فيما هي ت�سّلم الأمر للتعبري بالدمعة حيناً وبال�سرخة اأحياناً، ويف الإثنتني الدمعة 

وال�سرخة، دعوة اىل الأخ اىل اأن يحل حمل اأخيه، فاخلطب جلل واخلطر حمدق واملهمة 

مقّد�سة، ولي�ش لنا اأن ن�ستورد الأبطال من خارج احلدود، ففي ترابنا ينبت هوؤلء كما 

تنبت الزهور بني هامات ال�سخر، من هنا املوعد ال�سنوي بني الأم والربيع، ومن هنا لقاء 

اجلمال ودميومة اخللود.

لكن الدمعة يف عني الأم لي�ست اإلّ حّبة الندى ترت�سم يف كاأ�ش زهرة برية، تدعوها 

لروح  واإحياء  وزهو  دلل  اإلّ  هي  ما  الراأ�ش  واإطراقة  والإنت�سار،  والتاألق  الن�سارة  اىل 

الت�سحية يف الأعماق.
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