العدد الرقم  - 299ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشون � -أيار 2010

وفاء مل�ؤ�س�سة الوفاء
ً

لفتة وفاء

مناورات

متاحف يف بالدي

بدعوة من املجل�س اللبناين خلرباء املوارد

22

الب�رشية �أقيم �إحتفال تكرميي لقائد اجلي�ش العماد

جان قهوجي ،الذي اختاره املجل�س ك�أف�ضل قيادي
مل�ؤ�س�سة عامة خالل العام  .2010و� ّأكد العماد قهوجي

يف كلمة له باملنا�سبة� ،أن «اجلي�ش مل يقم �إال مبا
ميليه عليه الواجب الع�سكري والوطني والأخالقي».

�ش ّدد قائد اجلي�ش على �أهمية الإحرتاف

37

واجلهوزية والدقة والإن�ضباط ...يف الأفواج اخلا�صة،
معترب ًا �أنها «قب�ضة اجلي�ش» .كالم العماد قهوجي
جاء بعد ح�ضوره التمرين التكتي الذي نفّذه الفوج

طبع من هذا العدد 68.000 :ن�سخة

ال�سنة اخلام�سة والع�رشون  -العدد الرقم � - 299أيار 2010

احلية يف منطقة وطى اجلوز.
املجوقل بالذخرية
ّ

71

ي�ضم املتحف الإثنوغرايف يف جامعة
ّ
البلمند �أدوات منزلية مل تعد يف التداول� ،أو كانت
ُت�ستخدم يف الزراعة �أو ال�صناعات واملهن احلرفية.

كما ي�ضم جمموعة كبرية من �أثاثات املنزل القروي

جملة �شهرية ت�صدر عن:

قيادة اجلي�ش اللبناين
مديرية التوجيه

التي مل تعد ُت�ستخدم« .اجلي�ش» جالت على �أرجاء
املتحف واكت�شفت مكنوناته التي تعود بنا اىل
حقبة ما�ضية من تاريخ تراثنا العريق.

Issued by:

رئي�سة التحرير :نهى اخلوري

The Lebanese Army

�سكرترية التحرير� :إلهام ن�رص تابت

DirectorateofOrientation

املدير الفني :ح�سن عا�صي

Graphic Designer: Roland Zakhia
عنوان املجلة
قيادة اجلي�ش اللبناين

ا�ستقباالت وزير الدفاع 4 ........................

هاتف1701 :

ا�ستقباالت رئي�س الأركان 18 ...................

ا�ستقباالت قائد اجلي�ش 9 .......................

مديرية التوجيه  -الريزة
العنوان على �شبكة االنرتنت:

ق�ضايا اقليمية 54 ...................................

«النا�رشون» �ش.م.م.

لتوزيع ال�صحف واملطبوعات

يف كل بيت 101 ........................................

�صحتك بني يديك 111 .............................
بطوالت ريا�ضية 117 ...............................
كلمتي 130 ..............................................

بالإ�ضافة اىل الأبواب الثابتة املتنوعة

هاتف01/707735 -6 -7 :
توزيع:

ن�رشة توجيهية 45 ..................................

رحلة يف الإن�سان 105 ...............................

�إعرف جي�شك 52 ......................................

�شم�ص للطباعة والن�رش �ش.م.ل.

نغمة وكلمة 84 .........................................

تكرمي 26 ...............................................

حتقيق ع�سكري 47 .................................

طبعت على مطابع:

تاريخ ع�سكري 59 ....................................
من خريات الأر�ض 95 ................................

اخبار ون�شاطات 30 ...................................

www.lebarmy.gov.lb

ق�ضايا ا�سرتاتيجية 56 ............................

• �سعر املجلة:
3000

لرية لبنانية

• اال��������ش���ت���راك ال���������س����ن����وي يف ل���ب���ن���ان:

• قرب�ص والدول العربية 200 :دوالر امريكي

للم�ؤ�س�سات 200.000 :ل�ي�رة لبنانية

• ام�يرك��ا واوق��ي��ان��ي��ا 300 :دوالر امريكي

•
•

للأفــــــــراد 100.000 :ل�ي�رة لبنانية

• اوروب�����ا واف��ري��ق��ي��ا 250 :دوالر امريكي
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�أيار

وزير الدفاع الوطني
ي�ستقبل ال�سفري الرو�سي
�إ�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س املر،
�سفري رو�سيا ال�سيد �سريغي بوكني ،وجرى خالل
الزيارة بحث الأو�ضاع ال�سيا�سية العامة و�ش�ؤون ذات
اهتمام م�شرتك.

 ...ومقرر
املحكمة الدولية
�إ�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،مقرر املحكمة الدولية
ال�سيد هارمن فون هيبل ،ترافقه معاونته ال�سيدة
�إفلني �أنويا وم�س�ؤول احلماية والأمن يف املحكمة ال�سيد
جوزف هوغن.

 ...واملمثل ال�شخ�صي
للأمني العام للأمم املتحدة
�إ�ستقبل الوزير املر ،املمثل ال�شخ�صي للأمني العام
للأمم املتحدة ال�سيد مايكل وليامز وبحثا الأو�ضاع
العامة يف املنطقة والقرار .1701
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 ...وم�ساعد الرئي�س الأمريكي ل�ش�ؤون
الأمن القومي ومكافحة الإرهاب
�إ�ستقبل وزير الدفاع الوطني اليا�س املر ،م�ساعد
الرئي�س الأمريكي ل�ش�ؤون الأمن القومي ومكافحة
الإرهاب ال�سيد جون برينني يف ح�ضور ال�سفرية
الأمريكية ال�سيدة مي�شيل �سي�سون ،وجرى عر�ض
مو�ضوع متابعة امل�ساعدات الأمريكية الع�سكرية
املقررة للجي�ش اللبناين.

 ...والنائب
�سامي اجلميل
�إ�ستقبل الوزير املر ،النائب �سامي اجلميل
وعر�ضا التطورات العامة يف البالد.

 ...ووزير الداخلية
والبلديات
�إ�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،يف مكتبه يف الريزة،
وزير الداخلية والبلديات املحامي زياد بارود ،وتداوال
مو�ضوع التح�ضريات الأمنية للإنتخابات البلدية
والإختيارية.
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حل�����س��ن ال��ت��ن�����س��ي��ق ال��ق��ائ��م بني
تفقّد دولة نائب رئي�س جمل�س
إنتخابات
ل
ا
أمن
�
إجراءات
�
يتابع
املر
الوزير
اجلي�ش والأجهزة الأمنية والإدارات
ال������وزراء وزي����ر ال���دف���اع الوطني
الر�سمية املعنية بهذه العملية.
اليا�س املر يرافقه قائد اجلي�ش
وخ�لال ال��زي��ارة� ،أطلع العماد قائد اجلي�ش ال��وزي��ر امل��ر على �أو�ضاع
العماد جان قهوجي ورئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�رصي ،غرفة
عمليات قيادة اجلي�ش يف الريزة ،حيث اطلع على �سري العمل فيها و�أثنى الوحدات الع�سكرية ،و�إجراءاتها امليدانية يف منطقة جبل لبنان ،ال �سيما
على جهود ال�ضباط والع�سكريني ،معربا ً عن اطمئنانه اىل التدابري الأمنية جلهة �إقامة احلواجز والدوريات وتفا�صيل انت�شار القوى وحتركها ،بهدف
التي اتخذتها وحدات اجلي�ش يف �سبيل �إجناح الإنتخابات اجلارية ،وارتياحه توفري الأمن للمواطنني واحلفاظ على �سالمتهم وحريتهم يف التعبري.

وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش يبحثان �ش�ؤون امل�ؤ�س�سة الع�سكرية

التقى دول��ة نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزي��ر ال��دف��اع الوطني
الأ�ستاذ اليا�س امل��ر قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي بتواريخ
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قائد اجلي�ش
ي�ستقبل ال�سفري ال�سوري
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه
يف الريزة� ،سفري اجلمهورية العربية ال�سورية ال�سيد
علي عبد الكرمي ،وتناول البحث الأو�ضاع العامة.

 ...وال�سفري
ال�سوداين
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
�سفري ال�سودان ال�سيد ادري�س �سليمان يو�سف
م�صطفى ،وا�ستعر�ضا الأو�ضاع العامة يف البالد.
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 ...ورئي�س هيئة �أركان اجليو�ش
الفرن�سية وال�سفري الفرن�سي
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،رئي�س
هيئة �أركان اجليو�ش الفرن�سية الأمريال ادوارد غييو
على ر�أ�س وفد ع�سكري مرافق ،يف ح�ضور ال�سفري
الفرن�سي ال�سيد دوني�س بييتون .وجرى خالل اللقاء
تداول �سبل التعاون بني اجلي�شني ال�صديقني.

 ...ووفد ًا �إيطالياً
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري
ايطاليا ال�سيد غربيال كيكيا ،ورئي�س �أركان القوات
الربية الإيطالية اجلرنال جيو�سيبي ڤالوتو يرافقه
امللحق الع�سكري العقيد �أنطونيو بيتلي .جرى خالل
اللقاء بحث عالقات التعاون الع�سكري بني اجلي�شني
اللبناين والإيطايل.

 ...ومقرر املحكمة الدولية
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
مقرر املحكمة الدولية ال�سيد هارمن فون هيبل،
ترافقه م�ساعدته ال�سيدة �إفلني �أنويا وم�س�ؤول احلماية
والأمن يف املحكمة ال�سيد جوزف هوغن.

 ...ومدير جهاز الإ�ستخبارات
اال�سرتايل
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير
جهاز الإ�ستخبارات اال�سرتايل ال�سيد ديفيد �أرفني
وعر�ضا �ش�ؤونا ً تتعلق بالتعاون الأمني بني جي�شي
البلدين.
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 ...وم�ساعد الرئي�س الأمريكي ل�ش�ؤون
الأمن القومي ومكافحة الإرهاب
�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
م�ساعد الرئي�س الأمريكي ل�ش�ؤون الأمن القومي
ومكافحة الإرهاب ال�سيد جون برينني يف ح�ضور
ال�سفرية الأمريكية ال�سيدة مي�شيل �سي�سون ،وتناول
البحث متابعة امل�ساعدات الأمريكية الع�سكرية املقررة
للجي�ش اللبناين.

 ...ورئي�س هيئة الإمداد
يف اجلي�ش الإماراتي
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س
هيئة الإمداد يف اجلي�ش الإماراتي اللواء فار�س حممد
�أحمد املزروعي على ر�أ�س وفد ع�سكري مرافق .وجرى
تداول التعاون الع�سكري بني اجلي�شني ومو�ضوع الهبة
املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة ،وهي عبارة
عن عدد من الطوافات نوع «بوما».

 ...ووفد ًا ع�سكرياً �صينياً
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً
ع�سكريا ً �صينيا ً برئا�سة نائب قائد منطقة بكني
الع�سكرية لل�ش�ؤون ال�سيا�سية العماد هوانغ جيان
غو .وجرى خالل اللقاء بحث تفعيل عالقات التعاون
الع�سكري بني جي�شي البلدين.

 ...ووفد البطولة العربية الع�سكرية
الثانية يف الكرة الطائرة
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفد البطولة العربية
الع�سكرية الثانية يف الكرة الطائرة برئا�سة رئي�س الإحتاد العربي
للريا�ضة الع�سكرية العميد �صالح بن مطر ال�سواط الذي �أعرب
عن تقديره للعماد قهوجي وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية على رعايتها
وا�ست�ضافتها هذه البطولة� ،آمالً �أن يبقى لبنان �ساحة احت�ضان
للبطوالت العربية الع�سكرية.
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 ...وامللحق الع�سكري
الرتكي
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
امللحق الع�سكري الرتكي العقيد علي طا�ش،
وا�ستعر�ضا نتائج زيارة قائد اجلي�ش الأخرية اىل تركيا.

 ...ونائب قائد قوات م�شاة
البحرية الأمريكية
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف
الريزة ،نائب قائد قوات م�شاة البحرية الأمريكية يف
القيادة الو�سطى اجلرنال رونالد با�سكوو�سكي يف
ح�ضور ال�سفرية الأمريكية ال�سيدة مي�شيل �سي�سون.
وجرى بحث �سبل تعزيز امل�ساعدات الأمريكية للجي�ش
اللبناين ،وخ�صو�صا ً يف جمايل التدريب واللوج�ستية.

 ...وقائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة اللواء �ألبريتو �أ�سارتا على ر�أ�س وفد ع�سكري مرافق.
مت خالله تقييم العالقة بني اجلي�ش
وقد عقد �إجتماع بني اجلانبني ّ
وقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة ،وكيفية تفعيلها وتطويرها ،ومناق�شة
الإ�سرتاتيجية التي تعتمدها هذه القوات لتح�سني الأداء وحتقيق
الأهداف املرجوة.

 ...والنائب
قا�سم عبد العزيز
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب
قا�سم عبد العزيز وال�سيد �أحمد ال�صفدي وجرى بحث
ال�ش�ؤون املحلية.
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 ...والنائبني
�سرتيدا جعجع و�إيلي كريوز
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف
الريزة ،النائبني �سرتيدا جعجع و�إيلي كريوز وتناول
البحث الأو�ضاع العامة.

 ...والنائب عقاب �صقر
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
النائب عقاب �صقر ،وتداوال �أو�ضاعا ً عامة.

 ...والنائب �أمني وهبة
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب
�أمني وهبة ،وجرى بحث الأو�ضاع العامة.

 ...والنائب ال�سابق
بيار دكا�ش
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب
ال�سابق بيار دكا�ش يرافقه ال�سيد علي زراقط.

اجلي�ش  -العدد رقم 299

13

�أيار 2010

 ...ومدير عام
قوى الأمن الداخلي
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير عام
قوى الأمن الداخلي اللواء �أ�رشف ريفي ،وتداوال �ش�ؤونا ً
عامة.

 ...ومدير عام �أمن الدولة
بالوكالة
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
مدير عام �أمن الدولة بالوكالة العميد م�صطفى
دكروب ،وتناول البحث التعاون الأمني امل�شرتك،
وتن�سيق اجلهود ملواكبة الإ�ستحقاقات املقبلة.

 ...ومدير عام الأمن العام
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير
عام الأمن العام اللواء الركن وفيق جزيني ،وتداوال
�ش�ؤونا ً تتعلق بالتعاون الأمني امل�شرتك بني اجلي�ش
واملديرية العامة للأمن العام.

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

اجلي�ش  -العدد رقم 299

14

�أيار 2010

 ...ووفد ًا من جامعة
الروح القد�س
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً
من جامعة الروح القد�س  -الك�سليك برئا�سة الأب
�أنطوان رحال.

 ...ورئي�س جمل�س �إدارة
�رشكة �سوليدير
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف
الريزة ،رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة �سوليدير ال�سيد نا�رص
ال�شماع يرافقه املدير العام امل�ساعد لل�رشكة ال�سيد
جورج نور.

 ...وال�سيد رايف مادايان
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
ال�سيد رايف مادايان وتداوال �أو�ضاعا ً عامة.

 ...ووفد ًا من امل�شايخ
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً �ضم
كالً من :ال�شيخ خالد ال�صلح ،ال�شيخ حممد ال�صلح،
ال�شيخ عمر يحيى والأ�ستاذ ح�سني ال�صلح.
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�إفتتاح ثكنة يف �صغبني
قائد اجلي�ش:
ملتزمون الدفاع عن �أر�ضنا
مبقدار التزامنا القرار 1701
�أك����د ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد ج���ان قهوجي
�أن «اجلي�ش �سيكون باملر�صاد لتحركات
ال��ع��دو ،و�سيت�ص ّدى لأي اع��ت��داء م��ن قبله،
بكل الإم��ك��ان��ات ومهما بلغت الت�ضحيات»،
وق���ال« :مب��ق��دار التزامنا الدقيق وال�صارم
قرار جمل�س الأمن الرقم  1701بالتعاون مع
ال��ق��وات الدولية ،نحن ملتزمون اىل �أق�صى
احلدود ،الدفاع عن كل ذرة من تراب الوطن،
ولن ترهبنا تهديدات العدو».
كالم العماد قائد اجلي�ش جاء خالل رعايته
وح�ضوره حفل افتتاح ثكنة ع�سكرية يف بلدة
�صغبني يف البقاع الغربي� ،شارك فيه ممثلو
قيادات الأجهزة الأمنية وعدد من ال�شخ�صيات
الر�سمية وفاعليات املنطقة تقدمهم النائب
روب�ير غ��امن اىل جانب ع��دد م��ن كبار �ضباط
قيادة اجلي�ش.
بداية ،قام قائد اجلي�ش بق�ص ال�رشيط و�أزاح
ال�ستار عن اللوحة التذكارية للثكنة اجلديدة،
وا�ستمع مع احل�ضور اىل �إيجاز تاريخي حول
م�رشوع بناء الثكنة ق ّدمه �أح��د �ضباط مديرية
الهند�سة.
ويف كلمته ،حيا العماد قهوجي احل�ضور،
م�شرياً اىل �أن «بناء ه��ذه الثكنة هو جت�سيد
لإرادة تطوير امل�ؤ�س�سة ،وت�أكيد على الوفاء
ملنطقة البقاع الغربي التي يق ّدر اجلي�ش يف
�أهلها ،مقاومتهم العنيدة للعدو الإ�رسائيلي
مت�سكهم
حتى �إجباره على الإندحار ،اىل جانب ّ
ب�إرادة العي�ش امل�شرتك ،وكذلك الوفاء لبلدة
�صغبني ذات التاريخ الوطني امل�رشّف» ،من ّوها ً
«ب�أحد رجاالتها الكبار و�أحد الآباء امل�ؤ�س�سني

للجي�ش اللبناين ،وهو العماد الراحل ا�سكندر
غامن ،الذي مل ي ّدخر جهداً �إال وبذله يف �سبيل
االرت��ق��اء بامل�ؤ�س�سة ،وت�أهيلها وت�سليحها
مل��واج��ه��ة الأخ��ط��ار امل��ح��دق��ة ب��ال��وط��ن ،حيث
�شهد اجلميع حلكمته و�إدارته النظيفة و�أفقه
الوا�سع».
ث��م ت��ن��اول ال��ع��م��اد ق��ه��وج��ي التهديدات
واملزاعم الإ�رسائيلية ،الفتا ً اىل «�أنه لي�س من
قبيل امل�صادفة �أن يعمد العدو اىل م�ضاعفة
اجلي�ش  -العدد رقم 299
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وتريتها خالل الآون��ة الأخ�يرة ،يف وقت ي�شهد
فيه لبنان ت�سارعا ً يف ور�شة النهو�ض والإعمار
وا�ستقراراً �أمنيا ً ملمو�سا ً ومزيداً من متا�سك
ال�����ص��ف ال��داخ��ل��ي وال��ت��ق��ارب ب�ين اجلميع»،
م����ؤك���داً «�أن اجل��ي�����ش ���س��ي��ك��ون باملر�صاد
لتحركات العدو ،و�سيت�صدى لأي اعتداء من
قبله ،بكل الإمكانات ومهما بلغت الت�ضحيات،
و�أ�ضاف« :مبقدار التزامنا الدقيق وال�صارم
قرار جمل�س الأمن الرقم  1701بالتعاون مع

ال��ق��وات الدولية ،نحن ملتزمون اىل �أق�صى
ذرة من تراب الوطن،
احلدود ،الدفاع عن كل ّ
ول���ن ترهبنا ت��ه��دي��دات ال��ع��دو ،لأن��ن��ا �أبناء
ومن كان �سالحه احلق
الأر�ض ،و�أ�صحاب احلقَ ،
فهو منت�رص ال حمالة».
م��ن جهة �أخ���رى��� ،ش� ّدد قائد اجلي�ش «على
موا�صلة تعزيز ق��درات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
و�صوالً اىل امل�ستوى املن�شود ال��ذي ميكّ نها
م��ن م��واج��ه��ة خمتلف امل��خ��اط��ر والتحديات
القائمة» ،الف��ت�ا ً يف ه��ذا الإط���ار «اىل ت�رسيع
عملية البناء والتطويع والتدريب ،وال�سعي
اىل احل�صول على م�ساعدات ع�سكرية من دول
�شقيقة و�صديقة ،وال�سعي كذلك مع �سلطات
الدولة املعنية اىل �إق��رار م�شاريع ذات طابع
تنظيمي ،من �ش�أنها �أن ت�سهم يف حت�سني �أداء
اجلي�ش عمالنيا ً و�إداريا ً ،وبالتايل حتقيق مزيد

من الفعالية والإنتاجية».
ويف اخل��ت��ام ،ج���ال ال��ع��م��اد ق��ه��وج��ي برفقة

امل��دع��وي��ن على من�ش�آت الثكنة و�أق�سامها
املختلفة.

العماد قهوجي
يف قاعدة بريوت اجلوية
تفقّد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
ق��اع��دة ب�يروت اجل��وي��ة وع��اي��ن الطوافات
الأربع نوع «بوما» التي ت�شكّ ل دفعة �أوىل
م��ن ال��ط��واف��ات الع�رش ال��ت��ي ق���ررت دولة
الإمارات العربية املتحدة تقدميها هبة اىل
اجلي�ش اللبناين.
وك��ان �سبق زي��ارة العماد قائد اجلي�ش،

�إقامة حفل ت�سلّم هذه الطوافات ،يف ح�ضور
العميد ال��رك��ن القيم لوي�س حنا نائب
رئي�س الأركان للتجهيز ممثالً قائد اجلي�ش،
ورئي�س هيئة الإمداد يف اجلي�ش الإماراتي
اللواء فار�س حممد �أحمد امل��زروع��ي على
ر�أ�س وفد ع�سكري مرافق.
القيم حنا ،كتاب
وقد تال العميد الركن
ّ
�شكر با�سم العماد قائد اجلي�ش �سلّمه اىل
اللواء املزروعي ،كما ق ّدم له درعا ً تذكارية
باملنا�سبة.
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رئي�س الأركان
ي�ستقبل ال�سفري الإيطايل
ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�رصي
يف مكتبه يف الريزة� ،سفري �إيطاليا ال�سيد موريزيو
مورينو رئي�س املعهد الدويل حلقوق الإن�سان
( .)SANREMOوجرى خالل اللقاء تداول التعاون
مع اجلي�ش جلهة �إيفاد �ضباط ملتابعة خمتلف الدورات
التي ينظمها املعهد املذكور يف جماالت القانون
الدويل الإن�ساين.

 ...ورئي�سة الربملان الدويل
للأمن وال�سالم
ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�سة
الربملان الدويل للأمن وال�سالم الوزيرة الدكتورة �شايال
ماكنزي على ر�أ�س وفد مرافق ،وجرى بحث الأو�ضاع
العامة يف لبنان واملنطقة.

 ...ووفد ًا فرن�سياً
ا�ستقبل قائد اجلي�ش بالنيابة اللواء الركن �شوقي امل�رصي ،يف مكتبه
يف الريزة ،وفداً فرن�سيا ً من املديرية العامة للت�سلح  -مديرية التطوير
الدويل ( ،)DDI/DGAبرئا�سة نائب املدير ل�ش�ؤون افريقيا وال�رشق
الأو�سط اللواء املهند�س جان لوك لبوريرا�س .وجرى بحث جماالت
التعاون الع�سكري بني اجلي�شني اللبناين والفرن�سي.
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 ...ووفد كتلة نواب البقاع الغربي
ورئي�س بلدية ال�صويري
ا�ستقبل قائد اجلي�ش بالنيابة ،يف مكتبه يف الريزة،
وفد كتلة نواب البقاع الغربي ورئي�س بلدية ال�صويري،
حيث �أ�شاد �أع�ضاء الوفد بدور اجلي�ش يف �ضمان الأمن
والإ�ستقرار وطم�أنة املواطنني.

 ...ووفد ًا من اللجنة الوطنية
لزرع الأع�ضاء والأن�سجة الب�رشية
ا�ستقبل اللواء الركن �شوقي امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة ،الدكتور
�أنطوان ا�سطفان وال�سيدة فريدة يونان من اللجنة الوطنية لزرع الأع�ضاء
والأن�سجة الب�رشية .وقد جرى بحث مو�ضوع التعاون بني اجلي�ش واللجنة
وو�ضع �آلية للعمل يف هذا املجال.

 ...والفنان فار�س مالعب
ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،الفنان فار�س مالعب
الذي دخل �إ�سمه مو�سوعة «غيني�س» ك�أهم خطّ اط يف العامل الذي
ي�ستطيع الكتابة على �شعرة �أو ر�أ�س دبو�س �أو حبة �أرز �أو �سم�سم.
وقد ق ّدم ال�سيد مالعب لرئي�س الأركان �ضمن �إطار قطعة ذهبية
�صغرية (9 - 3ملم) كتب عليها الن�شيد الوطني كامالً.

اجلي�ش  -العدد رقم 299

19

�أيار 2010

زيارة ر
سسمية
�أيار

رئي�س الأركان زار قطر والواليات املتحدة الأمريكية
لبى رئي�س الأرك���ان ال��ل��واء الركن �شوقي امل�رصي،
ّ
دعوة نظريه القطري اللواء الركن حمد العطية ،حل�ضور
الإجتماع التقييمي لتمرين ال�صقر اجلارح ،بالإ�ضافة اىل
املعر�ض البحري « »2010 DIMDEXيف الدوحة،
وذلك خالل الفرتة املمتدة بني  28و.2010/3/31
وقد التقى رئي�س الأركان خالل الزيارة ،بالإ�ضافة اىل
نظريه القطري ،عدداً من ر�ؤ�ساء �أرك��ان جيو�ش الدول
ال�شقيقة وال�صديقة امل�شاركة.
لبى رئي�س الأرك��ان اللواء الركن امل�رصي ،دعوة
كما ّ
نائب رئي�س الأرك���ان امل�شرتكة للجيو�ش الأمريكية
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معو�ض بو مارون
�إعداد :با�سكال
ّ

املجلـ�س اللبـنـاين لـــــخرباء املوارد الب�رشيـة

بدعوة من املجل�س اللبناين خلرباء
املجمع
امل��وارد الب�رشية �أقيم يف
ّ
الع�سكري  -جونية �إحتفال تكرميي
لقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
الذي اختاره املجل�س ك�أف�ضل قيادي
مل�ؤ�س�سة عامة خالل العام .2010
ح�رض احلفل الذي تر�أ�سه العماد
قائد اجلي�ش عدد من ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية وخ�براء حمليون و�أجانب
يف التنمية امل�ستدامة الإدارية
والإقت�صادية والإجتماعية� ،إ�ضافة
اىل �أع�ضاء املجل�س الع�سكري ومدير
امل��خ��اب��رات العميد ال��رك��ن �إدمون
فا�ضل ،ومدير التوجيه العميد الركن
�صالح حاج �سليمان وعدد من ال�ضباط
القادة من خمتلف القوى الأمنية.

�أيها احل�ضور الكرمي
�أن ي��ن�بري ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ون��خ��ب��ه��م الفكرية
والثقافية والإجتماعية ،اىل تكرمي امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،اعتزازاً ب�إجنازاتها ،وعرفانا ً بجهود
قيادتها ،فهذا مبثابة و�سام رفيع يعلّق على
�صدر كل فرد من �أفرادها ،وهذا دليل وا�ضح،
على �أن هناك َمن يراقب ويتابع م�سرية اجلي�ش،
وير�صد �أدق تفا�صيل �أدائ���ه ،وي��ع��رف كيف
مييز ما بني اخلط�أ وال�صواب ،فال ت�ضيع عنده
ّ
ت�ضحية ،وال يغيب عن باله عطاء �أو جهد مبذول.
لكنني و�شهادة للحق �أق��ول� :إن امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،مل تقم �إال مبا ميليه عليها الواجب
الع�سكري والوطني والأخالقي ،وال �شكر على
واج��ب كما ج��اء يف ال��ق��ول امل ��أث��ور ،ويكفيها
فخراً يف الأ�سا�س ،ثقة ال�شعب الذي �أوكل اليها
م�س�ؤولية الدفاع عن الوطن ،وائتمنها على

العماد قهوجي �أف�ضل قيادي
مل�ؤ�س�سة عامة يف 2010

كلمة العماد قهوجي
توجه بال�شكر اىل املجل�س
العماد قائد اجلي�ش ّ
على ثقته ال��ك��ب�يرة بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية
وق��ي��ادت��ه��ا ،م���ؤك��داً �أن «اجل��ي�����ش مل يقم �إال
مبا ميليه عليه ال��واج��ب الع�سكري والوطني
والأخالقي».
قال العماد قهوجي:
رئي�س املجل�س اللبناين خلرباء املوارد
الب�رشية والأع�ضاء املحرتمني
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حماية �سيادته وحريته وا�ستقالله.
�أما وقد �شئتم تكرمي اجلي�ش وقيادته ،ف�إين
بدوري �أهديكم هذا التكرمي ،و�ألف حتية و�شكر
لكم.
�أيها احلفل الكرمي
لقد واجه لبنان خالل ال�سنوات الفائتة الكثري
من الأحداث والتطورات ،بدءاً من عدوان متوز
العام  ،2006مروراً مبعركة نهر البارد العام
 ،2007اىل امل�شاكل الأمنية التي ح�صلت يف

�أكرث من منطقة ،و�صوالً اىل اتفاق الدوحة العام
 ،2008و�إط�لاق مرحلة جديدة من التما�سك
الوطني والنهو�ض واال�ستقرار ،التي �شهدنا
وم��ا ن��زال ،ف�صولها املتتالية ،يف غري اجتاه
وعلى �أكرث من �صعيد.
منذ ال��ب��داي��ة �أدرك���ت ال��ق��ي��ادة عميقا ً حجم
امل��خ��اط��ر القائمة ،وب��ال��ت��ايل دور اجلي�ش يف
و�ضع حد لتفاقم الأم���ور ،ومنع ان��زالق البالد
نحو املجهول ،فكان ال بد من م�ضاعفة اجلهود
والت�ضحيات ،يف ثالث مهمات :الدفاع عن حدود
الوطن ،الت�صدي للإرهاب والعابثني بالأمن،
امل�شاركة يف الأعمال الإمنائية والإن�سانية.
فعلى �صعيد املهمة الأوىل التي متثّل واجب
اجلي�ش الأ�صيل ،ف�إن �أوامرنا الثابتة للوحدات
املنت�رشة يف املناطق احلدودية ،تق�ضي بوجوب
الت�ص ّدي لأي خ��رق �أو اعتداء �إ�رسائيلي ،بكل
الإم��ك��ان��ات ومهما غلت الت�ضحيات ،وذلك
مبوازاة ال�سهر الدقيق على تنفيذ قرار جمل�س
الأمن الرقم  ،1701تعاونا ً وتن�سيقا ً مع قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،وت�أكيداً على
التم�سك بكل �شرب من ت��راب الوطن ،واظبنا
ّ
تعر�ضه
على �إع���ادة تعليم اخل��ط الأزرق بعد ّ
للت�شويه يف عدوان متوز ،فا�ستطعنا ا�ستعادة
ق�سم من الأر�ض ،وحتديد م�ساحات مهجورة مل
يتم الو�صول اليها منذ العام  ،1949بحيث
يجري العمل حاليا ً على �شق ط��رق��ات اليها
بغية متكني املواطنني من ا�ستثمارها� .إ�ضافة

اىل ذل��ك ،حقّقت وح��دات اجلي�ش املخت�صة،
بالتعاون مع م�ؤ�س�سات دولية غري حكومية،
خطوات مهمة يف جم��ال ن��زع الأل��غ��ام والقنابل
العنقودية التي زرعها العدو يف مناطق متعددة
من اجلنوب والبقاع الغربي.
انفكّ
ت
وعلى �صعيد مكافحة الإرهاب ،الذي ما
معظم �شعوب العامل تعاين ويالته وم�آ�سيه ،فقد
متكّ نا من حما�رصة ن�شاطاته اىل حد بعيد ،عرب
ك�شف وا�ستئ�صال العديد من خالياه ال�رسية،
وخ�صو�صا ً تلك التي ا�ستهدفت ع�سكريني
ع��� ّزل يف منطقة طرابل�س ال��ع��ام  ،2008يف
حماولة خطرية للنيل من هيبة الدولة وكرامة
اجلي�ش وترويع املواطنني الأبرياء.
متكّ
ن
وجنبا ً اىل جنب مع هذا الإجن��از املهم،
التج�س�س
اجلي�ش من تفكيك ع�رشات �شبكات
ّ
املتعاملة مع العدو الإ�رسائيلي ،والتي كانت
تقوم بجمع املعلومات ع��ن م��راك��ز ع�سكرية
و�سيا�سية ،وتخطط لتنفيذ �أع��م��ال تخريبية
خدمة للعدو و�أهدافه الإجرامية.
ويف جم��ال احلفاظ على الأم��ن واال�ستقرار،
كان حل�ضور اجلي�ش الفاعل ،وتدخّ له ال�رسيع
واحلا�سم يف �أك�ثر م��ن م��ك��ان ،الأث��ر الكبري يف
تطويق الأح��داث و�إخماد نار الفنت يف مهدها،
وب��ال��ت��ايل ت��وف�ير الأر���ض��ي��ة ال�صاحلة لإر�ساء
حالة ال��ت��واف��ق ب�ين خمتلف ال��ف��رق��اء ،و�إج���راء
الإ�ستحقاقات الوطنية ال��ت��ي ن�شهد واح���داً
منها اليوم ،وحت�صني ور�شة النهو�ض بالبالد
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يف امليادين �شتى ،ه��ذا اىل جانب الإ�سهام
الدائم للجي�ش يف مكافحة اجلرائم املنظمة على
�أنواعها ،بالتعاون مع �سائر القوى الأمنية.
وبالإ�ضافة اىل ما �سبق� ،أوىل اجلي�ش اهتماما ً
كبرياً باملو�ضوع الإمن��ائ��ي والإن�ساين� ،أخ�ص
يف هذا الإط��ار ،تدخّ له الوا�سع يف حادثتي غرق
العبارة البانامية و�سقوط الطائرة الأثيوبية
ّ
متكّ
قبالة ال�شاطئ اللبناين ،حيث نت الوحدات
الع�سكرية ،و�سط الظروف املناخية القا�سية
التي راف��ق��ت احل��ادث��ت�ين ،م��ن انت�شال ق�سم
العبارة ،وجميع �ضحايا الطائرة
كبري من �ضحايا ّ
املنكوبة ،والعثور على احلطام وال�صندوقني
الأ���س��ودي��ن ،يف ح�ين ي�س ّجل التاريخ �شواهد
عديدة على عجز �أكرث الدول تق ّدما ً عن انت�شال
�ضحايا حوادث مماثلة.
وعلى الرغم من كثافة املهمات العمالنية
تتوان القيادة
امللقاة على كاهل امل�ؤ�س�سة ،مل
َ
ي�شكّ
ل
عن الإهتمام بال�ش�أن الريا�ضي ،كونه
حاجة للع�سكريني من ناحية ،ووجها ً من �أوجه
ح�����ض��ارة ال�شعب اللبناين م��ن ناحية �أخ���رى،
حيث ا�ست�ضاف اجلي�ش خالل العامني 2009
و ،2010البطولة العربية الع�سكرية الرابعة
للعدو الريفي ،وال��ن��دوة العربية الع�سكرية
الثالثة للطب الريا�ضي ،والبطولة العربية
الع�سكرية الثانية للكرة الطائرة ،وقد القت
جميعها ،ت��ن��وي��ه الإحت����اد ال��ع��رب��ي للريا�ضة
ال��ع�����س��ك��ري��ة ،جل��ه��ة ح�سن ال�����ض��ي��اف��ة ،ودق��ة
التنظيم والإدارة والتنفيذ.
�أيها احلفل الكرمي
�إن ما �أجنزناه وعلى �أهميته ،ال ميثّل نهاية
امل��ط��اف على الإط��ل�اق ،فالطريق �أم��ام��ن��ا ما
ت���زال طويلة ،و�ستبقى حمفوفة بالأ�شواك
وامل�صاعب ،ما دام هناك �أعداء
يرتب�صون �رشاً
ّ

املجل�س و�أهدافه

بالوطن ،ويف مقدمة ه ��ؤالء العدو الإ�رسائيلي
والإره��اب ،اللذان يتكامالن معا ً يف ا�ستهداف
ه���ذا ال��وط��ن ،وي�����ش��كّ �لان النقي�ض الوا�ضح
لطبيعة �شعبه ،ور�سالته احل�ضارية الفريدة يف
ال�رشق والعامل �أجمع.
لكنني �أ�ؤك��د �أمامكم الآن� ،أن �إمياننا بلبنان
لن يتزعزع ،وعزمنا على متابعة م�سرية خال�صه
يرت�سخ يوما ً بعد ي��وم ،وا�ستعدادنا الدائم
ّ
لبذل الت�ضحيات اجل�سام على مذبحه ،يبقى
�سالحنا الأم�ضى .وطاملا �أن هناك جي�شا ً مدركا ً
موحداً يلتف حوله
م�س�ؤولياته وواجباته ،و�شعبا ً ّ
وميح�ضه ثقته ،فال خوف على م�ستقبل الوطن
مهما ا�شتدت املخاطر والتحديات.
ختاما ً� ،أك��رر �شكري لكل َمن بادر اىل �إقامة
هذا احلفل و�شارك يف ح�ضوره ،وعهدي لكم
�أن ن�شبك ال�سواعد ون�ضم اجل��ه��ود م��ع�ا ً ،يف
م�سرية احلفاظ على لبنان القوي ،لبنان احلرية
والكرامة والعنفوان.
ع�شتم  -عا�ش اجلي�ش  -عا�ش لبنان
خوري وب�صبو�ص وبريتي
وك���ان �أم�ي�ن ع��ام املجل�س اللبناين خل�براء
امل���وارد الب�رشية ج��وزف خ��وري ق��د �أل��ق��ى بعد
مرحبا ً باحل�ضور،
الن�شيد الوطني كلمة الإفتتاح ّ
حمييا ً قائد اجلي�ش ال��ذي «ك� ّ�ر���س حياته من
مر�صعة على جبني
�أج��ل �أن تبقى �أرزة لبنان
ّ
اجلبل الأبي�ض ال�صامد منذ �آالف ال�سنني»،
ووج��ه �شكره للقائد على قبول هذا التكرمي،
ّ
وللح�ضور على امل�شاركة يف اللقاء.
بعدها كانت الكلمة للأ�ستاذ املحا�رض يف
كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان واجلامعة
اللبنانية وج��ام��ع��ات فرن�سا ال��دك��ت��ور ايلي

ت�أ�س�س املجل�س اللبناين خلرباء املوارد الب�رشية يف � 21آذار  ،2002وهو جمعية غري
�سيا�سية وال تتوخى الربح ،من �أهدافه:
� -1إن�شاء روابط فكرية وتقنية م�ؤلفة من �إخت�صا�صيني يف التنمية واملوارد الب�رشية
للت�شاور حول عوامل ومق ّومات العمل يف امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة وتقييمها وتطويرها.
 -2املحافظة على �أخالقيات العمل وتطويرها وال�سهر على ن�رشها يف املجتمعات
املهنية والعلمية.
 -3تقييم املهارات الفردية وامل�ؤ�س�ساتية والإقت�صادية والإجتماعية وتطويرها.
 -4تقييم معايري العمل التي تتطابق مع النظم القانونية والتقنية املحلية والعاملية،
ومنح �إفادات للم�ؤ�س�سات التي تعتمدها وتدريب وت�أهيل الأفراد العاملني فيها.
و�ضمن ن�شاطاته لن�رش القيم الأخالقية واملعايري الأ�سا�سية للتنمية امل�ستدامة يف
العمل امل�ؤ�س�ساتي� ،أطلق املجل�س برناجما ً �سنويا ً لتكرمي �أف�ضل م�ؤ�س�سة لبنانية تتميز
ب�سلوكية تدعم �إ�ستدامة املنظومة الإدارية والإقت�صادية والإجتماعية يف لبنان وتطويرها.
ويو ّزع املجل�س �سنويا ً وخالل �إحتفال كبري جوائز الفينيك�س الذهبي لأف�ضل قيادي
م�ؤ�س�ساتي لبناين ،و�أف�ضل قيادي م�ؤ�س�ساتي لبناين �شاب (� 40 - 30سنة) و�أف�ضل
موهبة لبنانية م�ستقبلية (طالب درا�سات عليا ودكتوراه ،دون الثالثني).
ونتيجة ملتابعتها �أداء معظم امل�ؤ�س�سات اللبنانية وقيادييها خالل الفرتة املمتدة
بني �أيار  2009وني�سان  ،2010وا�ستناداً اىل املعايري العلمية للأخالقيات واىل مبادئ
قرر املجل�س
التنمية امل�ستدامة والإمن��اء املتوازن ،واىل امل�صلحة العامة اللبنانيةّ ...
تكرمي اجلي�ش اللبناين ب�شخ�ص قائده العماد قهوجي.

ب�صبو�ص الذي �أ�شار اىل �أن عمل املجل�س يدور
ح��ول مفهومني :ال��ث��واب��ت وه��ي القيم التي
جتمعنا ،واملتغيرّ ات وهي املهمات واملهارات،
وبني الثوابت واملتغيرّ ات التي جتمعنا يكمن
عملنا ،ح��ي��ث الإن�����س��ان وامل�����وارد الب�رشية».
و�أ�ضاف الدكتور ب�صبو�ص �أن الإدارات ت�ص ّنف
بح�سب املعايري ،لذلك اخرتنا اجلي�ش الذي
نكرمه ب�شخ�ص قائده العماد جان قهوجي».
ّ
ولفت رئي�س املجل�س اىل �أن �أي��ار هو �شهر
ت��ك��رمي العمل وامل����وارد الب�رشية والوظائف
وامل�ؤ�س�سات ،وقال �إن كرامة الوطن من كرامة
امل�ؤ�س�سات واملثل الأعلى للمجل�س هو التنمية
عرب املهارات.
ون���� ّوه ال��دك��ت��ور ب�صبو�ص ب��ج��ه��ود العماد
قهوجي واخلطوات النوعية التي حقّقها على
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ر�أ����س ق��ي��ادة اجلي�ش ،ا�ستناداً اىل املعايري
العلمية التي يعتمدها املجل�س يف �إطار تقييمه
عمل امل�ؤ�س�سات العامة من النواحي الإدارية
والإقت�صادية والإجتماعية.
ال�بروف�����س��ور ج���ان م����اري ب��ري��ت��ي (Jean
 )Marie Prettiالرئي�س العاملي ملنظمة
 ،IASعبرّ عن �سعادته بامل�شاركة يف هذا
احل��دث وه��ذه «اللحظات امل ��ؤث��رة للإعرتاف
بقيمة الأع��م��ال القيادية ،وال��ق��ادة هم مثال
ُيحتذى به».
ويف خ��ت��ام احل��ف��ل ق��� ّدم ال��دك��ت��ور ب�صبو�ص
والربوف�سور بريتي والأ���س��ت��اذ ج��وزف خوري
اىل ال��ع��م��اد قهوجي درع ال��ت��ك��رمي ومنحوتة
الفينيك�س الذهبي ،ث��م قطع اجلميع قالب
احللوى و�رشبوا نخب املنا�سبة.

ت

كرمي
�أيار

�إعداد :روجينا خليل

كرمت املدير العام للإدارة
قيادة اجلي�ش ّ

العماد قهوجي:
َع ِم َل ب�صمت
ووهب اجلي�ش
زهرات �شبابه

�س�رن����ا �أن
«ي������ ّ
لنكرم
نلتقي اليوم
ّ
�أح��د كبار �ضباط
اجل��ي�����ش ،الذي
وه���ب امل�ؤ�س�سة
ح�صة
الع�سكرية
كبرية من زهرات
عمره و�شـبابه ،وهو
ي��ودع��ه��ا اليوم
ّ
وق���د ت���رك فيها
�أث��ر ًا طيباً و�إجناز ًا

ي�ضاف اىل �إجنازات الرجال املخل�صني».
بهذه الكلمات النابعة من القلب ،ا�ستهل العماد جان قهوجي
قائد اجلي�ش كالمه يف حفل تكرمي اللواء الركن ح�سن حم�سن
املدير العام للإدارة ،وذلك مبنا�سبة �إحالته على التقاعد.
�أقيم الإحتفال يف مق�صف مبنى قيادة اجلي�ش بح�ضور �أع�ضاء
�رسه ورئي�س الغرفة الع�سكرية وعدد
املجل�س الع�سكري و�أمني ّ
من ال�ضباط القادة.
كلمة العماد قهوجي
ب���د�أ الإح��ت��ف��ال ب��رف��ع الأن��خ��اب
وكلمة العماد قهوجي قائد اجلي�ش
الذي قال:
�أيها الأعزاء
لنكرم �أحد
ي�رسّنا �أن نلتقي اليوم
ّ
كبار �ضباط اجلي�ش ،ال��ذي وهب
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ح�صة كبرية
م��ن زه���رات عمره و�شـبابه ،وهو
يو ّدعها اليوم وقد ترك فيها �أثراً
طيبا ً و�إجن��ازاً ي�ضاف اىل �إجنازات

ال��رج��ال املخل�صني .ه��ذه لي�ست
امل��رة الأوىل التي ت��و ّدع��ون فيها
رفيقا ً لكم يف ال�سالح ،وه��ي لن
تكون الأخ�ي�رة ،فبيننا م��ن ي�أتي
وبيننا من مي�ضي .ي�ستقبلنا ال َعلم
ويو ّدعنا ،وهو يعرف �أننا �سنبقى
الأق���رب ال��ي��ه ،والأوف���ى ملعانيه،
والأ�شد ت�ضحية يف �سبيل احلفاظ
على كرامته وحرية خفقانه بني
الن�سائم .لقد بد�أنا احلياة ت ّواقني
اليه حني كنا نحمل الورقة والقلم
اجلي�ش  -العدد رقم 299

يف م��دار���س طفولتنا،
ور�سخنا
ّ
انتماءنا لرموزه عندما انت�سبنا اىل
مدر�سة ال�رشف والت�ضحية والوفاء،
وه��و ي�ستمر مرفرفا ً يف الأعماق
ح�ي�ن ت��ع��ود رح��ال��ن��ا اىل احل��ي��اة
املدنية العامة.
�أيها الأعزاء
ال���ل���واء ال���رك���ن ح�����س��ن حم�سن،
عرفتموه عامالً ب�صمت الع�سكري،
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حم ّدثا ً ب�أ�سلوب املطّ لع املتن ّور،
متتبعا ً تفا�صيل البناء والعطاء،
حري�صا ً على النتائج� ،ساعيا ً اىل
الأف�ضل والأكمل.
ونحن اليوم ،يف بيتـنا الوطني
ه����ذا ،ن��دع��وه اىل جت��دي��د لقائه
مب�ؤ�س�سته الأم ،واىل بقائه جماوراً
لها ،قريبا ً منها ،ويف يديه ،كما
ع � ّودن��ا ،التجربة والأم��ث��ول��ة ،ويف

عقله ال��ر�أي والفكرة والعربة� .أما
وعدنا اليه ،واىل كل رفيق �سالح
يف اخلدمة ،ويف خارج اخلدمة ،واىل
كل الع�سكريني �أبناء م�ؤ�س�ستنا،
ف��ه��و �أن ن���ز ّوده���م دائ���م���ا ً �أخ��ب��ار
تق ّدمنا وجناحنا يف تر�سيخ عملنا
امل ��ؤ���س�����س��ات��ي ،ويف ال���دف���اع عن
تراب البالد ،واحلفاظ على الوحدة
ال��وط��ن��ي��ة .ف����إن �سمعوا ،فلم�آثر

كلمة املحتفى به
املحتفى به اللواء
ال��رك��ن حم�سن �شكر
امل ��ؤ���س�����س��ة وح��ام��ل
راي���ت���ه���ا ،يف كلمة
ا�ستهلها بالقول:
�إن���ه���ا واح������دة من
�أه���م حل��ظ��ات حياتي
و�أك�ث�ره���ا وج��دان��ي��ة
تنتابني فيها م�شاعر
م���ت���ع���ددة وق�����د ت��ب��دو
مكملة لبع�ضها
متناق�ضة� ،إال �أنها ّ
البع�ض ...مثل دورة احلياة.
م��ن ج��ه��ة و�أن����ا �أت����رك م�ؤ�س�سة
خ��دم��ت فيها �أه���م ،ورمب���ا �أط��ول
�سنوات عمري ،ف�أ�صبحت بيتي،
�أهلها �أهلي واخوتي ورفاقي ،من
�أب�����س��ط �أ���ص��ول ال��وف��اء مل�ؤ�س�سة
ال����شرف والت�ضحية وال���وف���اء �أن
�أ�شعر ب��احل��زن ...وم��ن جهة ثانية
�أ�ستعيد مع نف�سي وقفة تقييم،
�أ�ستعر�ضها �أم��ام��ك��م ،خمت�رصاً
م�سرية طويلة بب�ضع كلمات.
فقد خدمت يف �أغلب الوحدات
العمالنية ،واملراكز القيادية ،ويف
املناطق اللبنانية كافة ،يف خمتلف
الظروف والتي كان �أكرثها خطراً
ودقيقا ً وح�سا�سا ً .مل �أت��ردد يوما ً
يف تنفيذ �أي��ة مهمة ،ومل يراودين
�أي تفكري عن مكانها �أو زمانها،
لأن ك���ل م���ا ك����ان ي��ع��ن��ي��ن��ي ،هو
جناح اجلي�ش ،ليبقى العلم عاليا ً
حمفوظا ً ،والوطن م�صانا ً .هذا ما
�أق�سمت عليه م��ع رف���اق دورت��ي
يف الأول م��ن �آب ال��ع��ام ،1972
وب��ق��ي ذل��ك ي�ت�ر ّدد يف �ضمريي،
و�أرى ال���ي���وم �أن���ن���ي ك��ن��ت على
العهد وال��وع��د ...ف�أ�شعر بالفخر
وال�����س��ع��ادة ...وم���ن ج��ه��ة �أخ�ي�رة،
و�أن��ا �أتطلّع اىل ما و�صل اليه هذا
اجلي�ش ،ال��ذي عملنا فيه معا ً يداً
بيد وكتفا ً اىل كتف ،بقلب واحد

جي�شنا ح�صة كبرية يف ال�سمع ،و�إن
ق��ر�أوا ،فلأجماده �سطور و�سطور،
و�إن تذكّ روا فها هي ال�سري احل�سنة
ترتبع على ال�صدور �أو�سم ًة زاهية،
ّ
وفوق الأكتاف جنوما ً ت�ضيء.
لك العافية والنجاح يف م�ستقبل
�أيامك يا رفيق ال�سالح ،ولتكن كما
عهدناك جنديا ً �صلبا ً يف �ساحات
الوطن.
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وه��دف واح��د ،ليبقى لبنان ب�أمان
وا���س��ت��ق��رار ،منت�رصاً ،كما انت�رص
ه��ذا اجلي�ش ،ب�صموده جنبا ً اىل
جنب مع املقاومة فاندحر العدو
الإ�رسائيلي ،وانت�رص على الإرهاب
يف الداخل ف�أ�صبح مالذ اللبنانيني
جميعا ً ومو�ضع ثقتهم.
و�أ�ضاف� :أتطلع اىل اجلي�ش ،ف�أرى
�أنه يزداد قوة ومتا�سكا ً وجهوزية،
يت�صدى ل��ل��ع��دو الإ��سرائ��ي��ل��ي يف
اجلنوب ،وعمالئه يف الداخل يكافح
الإره����اب م��ن دون ه���وادة وعينه
�ساهرة على الأم��ن يف كل لبنان،
فيزداد تعلّق اجلميع به ،والنظر
اليه على �أنه خ�شبة اخلال�ص.
�إن هذا بف�ضل جهودكم جميعا ً
لكن ومن دون �شك ،يبقى الف�ضل
الأك��ب�ر والأ����س���ا����س ،حل��ام��ل راي��ة
امل�ؤ�س�سة ب�أمانة وال�ساهر دوما ً
على �ش�ؤونها و�شجونها واملتابع،
بحكمة و�إ���ص�رار لكل متطلباتها
ب��ج��ه��ود م�ضنية وع��م��ل د�ؤوب،
للعماد جان قهوجي قائد اجلي�ش.
وهنا �أ�شعر بالإطمئنان ،و�أتيقن
من خ�لال ه��ذه امل�سرية ال�شاخمة
للم�ؤ�س�سة� ،أنني ال �أتركها ،فقد
�أ�صبحت ج��زءاً مني و�أن��ا جزء منها
ول��ك��ن��ن��ي �أن��ت��ق��ل خل��دم��ت��ه��ا مدى
احلياة من مكان �آخر وب�أ�سلوب �آخر.
�سيدي العماد
ع��رف��ت��ك��م ع���ن ق����رب ،يف رت��ب
خمتلفة م��ن م�ل�ازم �أول وعقيد
وعميد وعماد قائد اجلي�ش ورئي�س
املجل�س الع�سكري� ،إن الذي تغيرّ
علي هو الرتب واملراكز املختلفة
ّ
التي تنقّلت فيها ..ولكن بقي
ج��ان قهوجي الإن�����س��ان ،ه��و هو،
يف ���ص��دق��ه و�إخ�لا���ص��ه وعفويته
ومناقبيته وحمبته� .أ�شكركم على
ه��ذا التكرمي و�أمت��ن��ى لكم طول
العمر وال�صحة والقوة ،قوتكم قوة
لبنان.

تعيني
�أيار

قرر جمل�س الوزراء ،بتاريخ ،2010/5/13
ّ
تعيني العميد الركن عبد الرحمن �شحيتلي،
مديراً عاما ً للمديرية العامة للإدارة ،وع�ضواً يف
املجل�س الع�سكري ،ورقّ اه اىل رتبة لواء ركن،
بدالً من اللواء الركن ح�سن حم�سن الذي �أحيل
على التقاعد.
ويف ما يلي نبذة عن ال�سرية الذاتية للواء
الركن �شحيتلي:
 من مواليد � - 1954/5/24شم�سطار،ق�ضاء بعلبك.
 يحمل ���ش��ه��ادة ال��ب��ك��ال��وري��ا اللبنانية -الق�سم الثاين  -فرع الريا�ضيات ،وهو يتقن
اللغتني الفرن�سية والإنكليزية.
 ت��ط � ّوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابطبتاريخ .1973/10/1
 رقي لرتبة مالزم اعتباراً من ،1976/7/1وتدرج يف الرتقية حتى رتبة لواء ركن.
ّ
 ت���وىل وظ���ائ���ف ق��ي��ادي��ة خم��ت��ل��ف��ة خ�لالخدمته الع�سكرية ،بالإ�ضافة اىل م�ساعد مدير
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امل��خ��اب��رات ،و�ضابط الإرت��ب��اط بني احلكومة
اللبنانية وق��وات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف
منطقة اجلنوب.
�درج من قائد كتيبة اىل قائد ل��واء ،ثم
 ت� ّمت
اىل نائب رئي�س الأرك��ان للعمليات ،حتى ّ
تعيينه مديراً عاما ً للمديرية العامة للإدارة
وع�ضواً يف املجل�س الع�سكري.
 ت��اب��ع ع���دة دورات درا���س��ي��ة يف الداخلواخلارج.
 حائز:• و�سام احلرب �أربع مرات.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الثالثة.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الثانية.
• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة
الف�ضية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الأوىل.
• و���س��ام ال��ف��خ��ر الع�سكري م��ن الدرجة
الف�ضية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة كومندور.
• ميدالية وزارة الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ت�سع مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  22مرة.
• تهنئة نائب رئي�س الأرك��ان للعمليات
مرتني.
• تهنئة قائد اللواء �ست مرات.
• تهنئة قائد مع�سكر.
 مت�أهل من ال�سيدة ندى نا�رص ،ولهما �أربعة�أوالد.

أأخبار
و
ن
ش
ش
ا
طات
�أيار

�إعداد :نينا عقل خليل

روم حتيي ذكرى املعاون الأول ال�شهيد �رشبل جرجورة
نظّ مت بلدية روم وعائلة املعاون الأول ال�شهيد �رشبل
جرجورة احتفاالً تكرمييا ً على مدخل البلدة� ،أزيحت خالله
ال�ستارة عن لوحة تذكارية لل�شهيد ،حيث و�ضع ممثل دولة
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني اليا�س املر وقائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي ،العميد الركن جورج �رشمي من الغرفة الع�سكرية،
�إك��ل��ي�لاً م��ن ال��زه��ر �أم���ام اللوحة،
وع���زف���ت م���ف���رزة م���ن مو�سيقى
اجلي�ش معزوفة امل��وت��ى فالزمة
الن�شيد الوطني ،وذلك يف ح�ضور
ح�شد من ال�شخ�صيات والفعاليات
و�أهايل ال�شهيد ورفاقه.
�أع��ق��ب الإح��ت��ف��ال ،ق��دا���س �أقيم
يف كني�سة م��ار جرج�س يف البلدة.
و�ألقى العميد الركن �رشمي كلمة
القيادة ومما جاء فيها:
«ال عطاء �أكرم من عطاء ال�شهيد،
وال فداء �أنبل وال �إيثار �أعظم� ،إنه
الكبري امل��ت��وج بت�ضحياته ،وهو
مدماك احلق وطريق احلرية املكلّلة بالعزة والكرامة.
لقد �آمن �شهيدنا الغايل �رشبل ،بق�ضية وطنه وبقد�سية املهمة التي
�أوكلت اليه ،فكان �أمثولة يف ال�شجاعة ونكران ال��ذات والتفاين يف �أداء
واجبه الع�سكري ،فت ّوج م�سرية حياته ب�شهادة تفوق كل ت�ضحية وتتخطّ ى
كل عطاء ،خالل قيامه مبهمة احلفاظ على الأمن والإ�ستقرار.
لقد عرفناه يف �أوقات ال�سلم كما احلرب قدوة بني رفاقه يف الإن�ضباط
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وامل��ن��اق��ب��ي��ة ودم���اث���ة الأخ��ل��اق،
ي��ن��دف��ع يف تنفيذ امل��ه��م��ات اىل
ويتحمل ال�صعاب
�أق�صى احلدود،
ّ
وامل�شقات برحابة �صدر ،ويبذل
اجل��ه��د والتعب وال��ع��رق ب�صمت
و�إباء.
وتوجه اىل ال�شهيد بالقول:
ّ
م���ن ب��ل��دت��ك روم ال��ت��ي ك�برت
ب�شهادتك فحملتك كما اجلي�ش
مذهبا ً على �صدرها ،و�أم��ام هذه اللوحة ال�شاهدة على
والوطن و�ساما ً ّ
م�آثرك و�إخال�صك ،نعاهدك اليوم �أهالً ورفاقا ً و�أ�صدقاء ،ب�أن نبقى على
العهد والوعد �أمناء على دمك ودم رفاقك الأبرار .لتطمئن روحك ال�شاخمة
يف جنة اخللد ب�أننا ما�ضون على الطريق التي �آمنت بها وبذلت حياتك يف
�سبيلها ،راياتنا احلق و�ساحاتنا البطولة ،وخبزنا حمبة الوطن والعي�ش
بكرامة وعنفوان...
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ال�سفارة الأ�سرتالية
�أحيت ذكرى �شهدائها
�أحيت ال�سفارة الأ�سرتالية يف لبنان ذكرى
�شهدائها الأ�سرتاليني الذين ق�ضوا خالل
املعارك التي �شاركت فيها ا�سرتاليا يف
احل��رب العاملية الأوىل ،وذل��ك يف مدافن
دول الكومنولث يف ق�صق�ص  -بريوت.
ح�رض الإحتفال العميد الركن �أحمد املقداد
قائد منطقة ب�يروت ممثالً قائد اجلي�ش
العماد ج��ان قهوجي� ،سفرية ا�سرتاليا
و�شخ�صيات �أجنبية ،اىل ممثلني عن قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ومنظمات
�أخ���رى .وخ�ل�ال احل��ف��ل ،ع��زف��ت م��ف��رزة من
مو�سيقى اجلي�ش مقطوعة �أ�سرتالية بعنوان
«.»The Last Post

ت�سليم رفات
املج ّندين ال�شهيدين
ال�سوريني

اجلي�ش العربي ال�سوري ال�شقيق هما املجندان
بدر نور�س كنجو وابراهيم حمود تينه ،اللذان
�سقطا دفاعا ً عن لبنان ،يف �أثناء املواجهات
البطولية مع العدو الإ�رسائيلي ،يف �إحدى مناطق
البقاع الغربي ال��ع��ام  ،1982لكن الظروف
�شاءت �أن يبقى م�صريهما جمهوالً لفرتة طويلة من الزمن ،فاحت�ضنهما
تراب لبنان ،كما يحت�ضن �أبناءه امليامني املخل�صني ،الذين يجودون
ب�أرواحهم رخا�صا ً على مذبحه ،كلما ع�صفت رياح اخلطر ودعا نفري الواجب.
�إن قيادة اجلي�ش اللبناين تق ّدر عاليا ً الت�ضحيات اجل�سام التي ق ّدمها
اجلي�ش العربي ال�سوري ،حفاظا ً على وحدة لبنان و�سالمة �شعبه ،والتي
كان لها الدور الكبري يف درء خماطر العدو الإ�رسائيلي و�إحباط خمططاته
الإجرامية ،و�إجناز حترير الق�سم الأكرب من الأرا�ضي اللبنانية ،ونحن نعترب
هذين البطلني ورفاقهم ال�شهداء ،ك�شهداء
اجلي�ش اللبناين ،الذين �سقطوا دفاعا ً عن
لبنان على امتداد م�سرية ال�رشف والت�ضحية
وال��وف��اء ،ون�ؤكد ب ��أن دماءهم الزكية هي
جت�سيد لروح الأخوة والت�ضامن التي جتمع
ب�ين ال�شعبني واجل��ي�����ش�ين ال�شقيقني،
وعنوان نا�صع للتالحم امل�صريي يف مواجهة
املخاطر والتحديات امل�شرتكة من �أي جهة
�أتت.
وختم العميد الركن جرمانو�س متوجها ً
بالتعزية با�سم العماد قائد اجلي�ش اىل
قيادة اجلي�ش العربي ال�سوري واىل ذوي
ال�شهيدين ورفاقهما.
مت نقل الرفات اىل احلدود
وبعد ذل��كّ ،
اللبنانية  -ال�سورية يف حملة جديدة يابو�س،
وت�سليمه اىل القوات العربية ال�سورية.

�أقيمت �أم��ام مدافن �شهداء اجلي�ش يف وزارة الدفاع الوطني ،مرا�سم
ت�سليم رفات املج ّندين ال�شهيدين ال�سوريني بدر نور�س كنجو وابراهيم
حمود تينه اللذين ا�ست�شهدا يف منطقة البقاع الغربي العام  1982خالل
مت
املواجهات التي خا�ضها اجلي�ش ال�سوري �ضد العدو الإ�رسائيلي .وقد ّ
تقليد املج ّندين ال�شهيدين و�سامي احلرب واجلرحى ،ومنحا درع اجلي�ش
اللبناين ،وذل��ك يف ح�ضور وفد ع�سكري لبناين يتق ّدمه العميد الركن
يو�سف جرمانو�س قائد منطقة جبل لبنان ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ورئي�س مكتب التعاون والتن�سيق
بني اجلي�شني اللبناين وال�سوري العميد
الركن مروان البيطار.
وبعد عزف حلن املوتى ثم الزمة الن�شيد
ال��وط��ن��ي ون�شيد ال�����ش��ه��داء� ،أل��ق��ى ممثل
العماد قائد اجلي�ش الكلمة الآتي ن�صها:
مل تكن ال�شهادة يف كتاب اجلي�ش يوما ً،
�إال طريقا ً للمجد واخللود وعنوانا ً النت�صار
الروح على اجل�سد .مل تكن الهالة القد�سية
ح��ول ر�سالة اجل��ن��دي��ة� ،إال تعبرياً عميقا ً
ٍ
معان وطنية وقيم
عن �سمو ما حتمله من
�إن�سانية و�أخالقية نبيلة ،جتعل الع�سكريني
على ا���س��ت��ع��داد دائ���م للبذل والت�ضحية
حتى النهاية ،دفاعا ً عن الأر���ض وال�شعب
واملقد�سات.
نودع اليوم �شهيدين بطلني من �أبطال
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وقائد القوات الدولية اللواء �ألبريتو �أ�سارتا
و�ضباط من اجلانبني.
وقد �ألقى العميد الركن القيم حنا كلمة �شكر
فيها القوات الدولية على امل�ساعدة املق ّدمة
و�أثنى على تعاونها مع اجلي�ش وت�ضحياتها
امل��ب��ذول��ة لرت�سيخ الإ���س��ت��ق��رار على احل��دود
اجلنوبية ،كما ن� ّوه بت�ضحيات عنا�رص القوات
الدولية �ضباطا ً ورتبا َء و�أفراداً ،وحتلّيهم بروح
امل�س�ؤولية واملناقبية والإن�����ض��ب��اط وح�سن
معاملتهم الأه����ايل اجل��ن��وب��ي�ين ،بالإ�ضافة
هبة من قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
اىل م�شاركتهم الفاعلة يف ن�شاطات �إمنائية
وثقافية متنوعة ،عملت على متتني �أوا�رص الثقة
والطم�أنينة بني اجلميع.
بدوره� ،ألقى اللواء �أ�سارتا كلمة �أكّ د فيها «�أن ر�سالة القوات الدولية
ت�سلّم اجلي�ش اللبناين هبة من قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
قوامها عدد من الآليات ،وذلك يف �إطار التعاون املتوا�صل بني اجلي�ش الأ�سا�سية هي تقدمي الدعم املتوا�صل للجي�ش اللبناين يف تنفيذ مهماته
جنوب نهر الليطاين» ،و�أ�ضاف «�أنا على ثقة ب�أن ذلك يتيح لنا العمل
والقوات املذكورة.
القيم لوي�س معا ً ب�شكل �أف�ضل يف �سبيل هدفنا امل�شرتك� ،أال وهو احلفاظ على ال�سالم
ح�رض عملية الت�سليم التي جرت يف الناقورة العميد الركن ّ
حنا نائب رئي�س الأركان للتجهيز ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،والإ�ستقرار يف جنوب لبنان».

ع�شاء دعماً للربنامج اللبناين للأعمال املتع ّلقة بالألغام

نظّ مت اجلمعيات غري احلكومية وال�رشكات العاملة يف جمال نزع
الألغام وب�إ�رشاف املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام ،حفل
ع�شاء يف فندق ك��راون ب�لازا يف احل��م��را ،دعما ً للربنامج اللبناين
للأعمال املتعلقة بالألغام.
ح�رض احلفل العميد حممد فهمي رئي�س املركز ممثالً قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي� ،سفراء ال��دول الأجنبية ،املمثل ال�شخ�صي
للأمني العام للأمم املتحدة يف لبنان ،قائد قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة� ،ضباط من قيادة اجلي�ش ،بالإ�ضافة اىل ممثلني عن
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املنظمات الدولية واجلهات املانحة .وقد �ألقى العميد فهمي كلمة
با�سم العماد قائد اجلي�ش� ،أثنى فيها على اجلهود التي تبذلها
اجلمعيات غري احلكومية وال�رشكات التجارية العاملة يف جمال نزع
الألغام يف �سبيل معاجلة م�شكلة الألغام والقنابل العنقودية يف
لبنان ،كما �شكر ال��دول واجلهات كافة التي �ساهمت يف متويل
الربنامج اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام ،حاثا ً اجلميع على
موا�صلة دعمهم كون امل�شكلة ما زالت كبرية يف مقابل الإنخفا�ض
احلاد يف التمويل.
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وليامز يتفقّد نزع الألغام

ا�ستقبل رئي�س املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام العميد حممد فهمي ،يف
املركز الإقليمي للأعمال املتعلقة بالألغام يف منطقة النبطية ،املمثل ال�شخ�صي
للأمني العام للأمم املتحدة ال�سيد مايكل وليامز ،وجرى تداول �سري العمل يف املركز
واملراحل التي قطعها الربنامج اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام ،كما �شاهد ال�سيد
وليامز فيلما ً وثائقيا ً حول م�شكلة الألغام يف لبنان ،لي�ستمع بعده اىل �إيجاز ق ّدمه
العميد فهمي حول �سري العمل والتحديات التي تواجه الربنامج واخلطة امل�ستقبلية.
وقد عقد وليامز م�ؤمتراً �صحافيا ً �ش ّدد فيه على �أهمية �إبرام جمل�س النواب اللبناين
«�إتفاقية �أو�سلو» الهادفة اىل منع ا�ستخدام القنابل العنقودية ودع��ا اىل توقيع
«�إتفاقية �أوتاو» ملنع ا�ستخدام الألغام الأر�ضية .كما كانت للزائر جولة �إطالعية على
�سري العمل يف ور�شة حومني الفوقا لإزالة الألغام والقنابل العنقودية .ويف اخلتام ،ق ّدم
العميد فهمي لل�سيد وليامز درعا ً تذكارية وهدية رمزية ،وذلك يف حفل غداء �أقيم على
�رشفه يف ح�ضور عدد من ال�ضباط.
وا�ستقبل العميد حممد فهمي ،يف وقت الحق ،مدير دائرة الأمم املتحدة للأعمال املتعلقة بالألغام
( )UNMASال�سيد ماك�سويل كرييل ،وخالل اللقاء عر�ض العميد فهمي للمراحل التي قطعتها
اخلطة الإ�سرتاتيجية يف جمال العمليات الإن�سانية لنزع الألغام والقنابل العنقودية ،كما �ألقيت
حما�رضة حول عملية �إعادة تنظيف البقع امل�شبوهة التي ينفّذها املركز من عدة ور�ش.

اجلي�ش يح ّذر من
حماولة اجتياز
الأ�سالك ال�شائكة
التقيد
ويدعو اىل
ّ
بالإر�شادات
�صدر عن قيادة اجلي�ش -
مديرية التوجيه ما يلي:
ك�ث�رت يف الآون������ة الأخ��ي�رة
ح���وادث �إنفجار الأل��غ��ام والقنابل العنقودية
والذخائر والأج�����س��ام امل�شبوهة و�سط ظروف
خمتلفة منها ،قطف موا�سم زراعية ،رعي ما�شية،
ممار�سة هواية ال�صيد ،جمع اخل��ردة ،الإقرتاب
من املراكز التي �أقامها العدو الإ�رسائيلي يف
�أثناء فرتة الإحتالل ،وحماولة العبث بالأج�سام
امل��ذك��ورة ،الأم���ر ال���ذي �أدى اىل ارت��ف��اع عدد
الإ�صابات يف �صفوف املواطنني.
تذكّ
ر قيادة
وحفاظا ً على ال�سالمة العامة،
اجلي�ش  -مديرية التوجيه ب�أن «الألغام والقنابل
العنقودية والأج�سام امل�شبوهة هي متعددة
الأ�شكال والأح��ج��ام ،وق��د تكون مم ّوهة بطرق
خمتلفة ومنت�رشة ع�شوائيا ً يف بع�ض الأرا�ضي
الزراعية» .وتدعو هذه القيادة املواطنني اىل
التقيد بالإر�شادات والتوجيهات الآتية:
ّ

• عدم الإقرتاب من الأماكن امل�شبوهة.
• الإلتزام ب�إ�شارات التحذير وعدم حماولة
اجتياز الأ�سالك ال�شائكة �أو نزعها.
• عدم مل�س الألغام والقنابل العنقودية
والأج�سام امل�شبوهة والذخائر غري املنفجرة
�أو ،العبث بها.
• عدم �سلوك الطرقات غري الآمنة ،والتزام
الطرقات املعبدة.
• التزام قواعد احليطة لأن عدم وجود دالئل
�أو �إ�شارات ال يعني عدم وجود �أج�سام خطرة.
كما تدعو القيادة املواطنني عند م�صادفتهم
لغما ً �أو ج�سما ً غريبا ً ،اىل �رضورة �إبالغ �أقرب مركز
ع�سكري �أو املركز اللبناين للأعمال املتعلقة
بالألغام على رقمي الهاتف� 05/956143 :أو
.05/956193
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مالحقة خمالفني يف
بعلبك ونزع ذخائر
يف بنت جبيل

�أ�صدرت مديرية التوجيه يف قيادة
اجلي�ش البيان الآتي:
• ب��ت��اري��خ  ،2010/4/17ويف
�أث��ن��اء ق��ي��ام ق��وة م��ن اجلي�ش بتنفيذ
�إح��دى ال��دوري��ات يف حملة ال�رشاونة يف
تعر�ضت لإط�لاق نار من قبل
بعلبكّ ،
�أح���د امل�سلحني ،م��ا �أدى اىل �إ�صابة
ع��دد م��ن الع�سكريني ب��ج��راح .وعلى
الفور اتخذت وحدات اجلي�ش �إجراءات
ميدانية ،وفر�ضت طوقا ً �أمنيا ً ودهمت
الأماكن امل�شبوهة ،و�أوقفت عدداً من
الأ�شخا�ص للتثبت من مدى �صلتهم
باحلادث .وتوا�صل الوحدات الع�سكرية
تق�صي وده��م للك�شف عن
عمليات
ّ
مكان وجود اجلاين واملتعاونني معه،
ل��ل��ح ��ؤول دون ف��راره��م وتوقيفهم
و�إخ�ضاهم للعدالة.
• ب��ت��اري��خ  ،2010/4/20عرث
يف م��دي��ن��ة ب��ن��ت جبيل ع��ل��ى ع���دد من
قذائف الهاون من خمتلف العيارات
من خملفات احل��رب بني رك��ام منزل،
�وج��ه��ت وح���دة تابعة
وع��ل��ى ال��ف��ور ت� ّ
لفوج الهند�سة اىل امل��ك��ان وعملت
على رف��ع ال��ردم با�ستخدامها حفارة
جم��ن��زرة ن��ظ��راً خل��ط��ورة التنقيب يف
مت رف��ع الذخائر املوجودة
امل��ك��ان ،و ّ
و�إجراء الالزم ب�ش�أنها.

�شجرة مكان
كل لغم
والتوعية
يف حملة
تذكريية

ملنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة الألغام والتوعية من خماطرها وم�ساعدة �ضحاياها� ،أطلق املركز
اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام حملة ت�شجري بعنوان «�شجرة مكان لغم» يف قرى اجلنوب والبقاع
الغربي ،وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتوعية من خماطر الألغام واحتاد ك�شاف لبنان وبدعم من
جمعية امل�ساعدات ال�شعبية الرنوجية.
كذلك� ،أطلقت حملة تذكريية للتوعية من خمطار الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غري املنفجرة،
حيث قامت �ألوية اجلي�ش و�أفواجه املنت�رشة يف اجلنوب والنبطية والبقاع بتوزيع من�شورات ومل�صقات
على املواطنني املارين على احلواجز التابعة لها ،حتمل ر�سائل توعية .ويف ال�سياق نف�سه� ،أقام نا�شطو
اجلمعيات الأهلية الأع�ضاء يف اللجنة الوطنية للتوعية من خماطر الألغام ،حواجز توعية يف عدد من القرى.

بكالوريو�س
يف �إدارة
الأعمال
للرائد
بيار ف�ضول

تعميم
�صدر عن قيادة اجلي�ش تعميم رقم واحد يق�ضي مبا يلي:
تقيد الع�سكريني بقوانني و�أنظمة ال�سري،
• وج��وب
ّ
خ�صو�صا ً جلهة موا�صفات لوحات ال�سيارات العائدة لهم،
منعا ً لتوقيف �سياراتهم وتالفيا ً لتنظيم حما�رض �ضبط
بحقّهم ب�سبب املخالفات.
• الت�ش ّدد بتطبيق مذكرة اخلدمة املتعلّقة مبخالفة
الع�سكريني �أحكام قانون ال�سري.
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ن��ال ال��رائ��د بيار خطار ف�ضول م��ن كتيبة احلرا�سة
واملواكبة يف لواء احلر�س اجلمهوري ،بكالوريو�س يف
�إدارة الأعمال من اجلامعة العربية
املفتوحة.
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من
اورات
�أيار

�إعداد :ندين البلعة
���ش�� ّدد ق��ائ��د اجل��ي�����ش ع��ل��ى �أهمية
الإحرتاف واجلهوزية والدقة والإن�ضباط...
يف الأفواج اخلا�صة ،معترب ًا �أنها «قب�ضة
اجلي�ش».
كالم العماد قهوجي جاء بعد ح�ضوره
التمرين التكتي ال��ذي نفّذه الفوج
املجوقل بالذخرية احل� ّ�ي��ة يف منطقة
وطى اجلوز.
قائد اجلي�ش عبرّ عن حنينه اىل الفوج
املجوقل الذي كان هو م�ؤ�س�سه وقائده،
داع��ي�اً الع�سكريني اىل البقاء «يد ًا
واحدة يف وجه كل التحديات ،للحفاظ
على الوطن والدولة لنا ولأوالدنا».
ح�رض امل��ن��اورة كبار �ضباط القيادة
وامللحقون الع�سكريون املعتمدون يف
لبنان وم��دع��وون مدنيون� ،إ�ضافة اىل
�ضباط من �ألوية اجلي�ش وقطعه ووحداته.

املجوقل يناور بح�ضور قائد اجلي�ش
واملغاوير مع وحدات �أخرى يف «مطرقة و�سندان»
�إيجاز و�سيناريو املناورة
الن�شيد الوطني افتتاحا ً ،ثم كانت الكلمة
للعميد الركن مارون احلتي ،مدير العمليات،
ال��ذي عر�ض ملهمات اجلي�ش يف ال��دف��اع عن
الوطن �ضد العدو الإ�رسائيلي واحلفاظ على
ال�سلم الأهلي ومكافحة الإرهاب.
ثم انتقل لي�رشح تفا�صيل اخلطة العمالنية
لهذه العملية املجوقلة ،التي «ه��ي عملية
م�سبقة الت�صميم ،دقيقة التخطيط ،عنيفة
التنفيذ ت�سمح بتوجيه �رضبة للعدو من م�سافة
بعيدة ،متخطية العوائق الطبيعية ،من خالل

دمج القوى اجلوية ووحدات امل�شاة مع �أ�صناف
متنوعة من الأ�سلحة الربية».
وعر�ض مدير العمليات ال�سيناريو على النحو
الآتي:
بتواريخ خمتلفة ،تالحقت التقارير عن �إمكان
قيام عمالء العدو الإ�رسائيلي �أو خاليا من تنظيم
فتح الإ�سالم �أو منظمات �إرهابية داعمة لها،
ب�أعمال �إرهابية يف مناطق لبنانية خمتلفة .هذه
الأعمال من �ش�أنها �إرباك الو�ضع و�إحداث الذعر
واخلوف يف �صفوف املواطنني ،ما دفع جمل�س
ال��وزراء اىل تكليف قيادة اجلي�ش مبواجهة �أي
اجلي�ش  -العدد رقم 299
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عمل �إرهابي ومنع التعديات على املواطنني.
ينت�رش اجلي�ش على الأرا�ضي اللبنانية كافة
للت�صدي للعدو الإ��سرائ��ي��ل��ي وم��ن��ع الأعمال
الإره���اب���ي���ة وح��ف��ظ الأم�����ن .وي��ت��م��رك��ز الفوج
املجوقل يف ثكنتي غو�سطا وعيون ال�سيمان
�ضمن قطاع اللواء الثامن حيث ي�شكّ ل الفوج
احتياط القيادة.
يف ه��ذا الإط���ار ���ش� ّدد العميد ال��رك��ن احلتي
على �رضورة جهوزية الوحدات والأ�سلحة كافة،
والتمكّ ن م��ن الإن��ت��ق��ال ب��ال��ط��واف��ات وتنفيذ
عمليات جموقلة عندما ُيطلب منها ذلك .هذه

بالنظر مع العدو ،والذي �سينتقل
اىل متا�س بالنار عند �سماع �صوت
الطوافات».
وق��د ح�صل امل�ستطلعون على
�صور وا�ضحة ع��ن كيفية متركز
ع��ن��ا��صر امل��ج��م��وع��ة الإره���اب���ي���ة
وع���دي���ده���م ال��ت��ق��ري��ب��ي وبقعة
الأر���ض ،حيث �أعطيت املعلومات
الكاملة لقيادة الفوج لتحليلها
وب��ن��اء �أم���ر ال��ع��م��ل��ي��ات ع��ل��ى هذا
الأ�سا�س.

العمليات املجوقلة تتم على خم�س مراحل
يف التخطيط والتنفيذ :ففي التخطيط تكون
املرحلة الأوىل خطة العمليات التكتية اجلوية،
ومن ثم الإهباط ،فالتحرك اجلوي ،فالتحميل
ليكون التجميع امل��رح��ل��ة الأخ��ي�رة� .أم���ا لدى
التنفيذ فما يح�صل ه��و العك�س� ،إذ يكون
التجميع �أوىل املراحل التي تنتهي بالعمليات
التكتية اجلوية.
البيانة التنظيمية واال�ستطالع
العميد ال��رك��ن ج���ورج ن���ادر �أو���ض��ح طبيعة
املهمة ،وعلى �أ�سا�سها �رشح البيانة التنظيمية
للفوج املجوقل� :رسايا القتال املجوقلة� ،رسية
الدعم و�رسية القيادة واخلدمة.
الو�ضع العام ،حرب معلنة مع الإرهاب والعدو.
«تلقينا ات�صاالً هاتفيا ً ال�ساعة  16.30تاريخ
 2010/4/15من مدير العمليات بوجوب
ٍ
متخف
تدمري جمموعة �إرهابية متمركزة ب�شكل
يف منطقة وطى اجلوز  -الك�سارات وذلك قبل
تاريخ  2010/4/16ال�ساعة .11.30
�أعطينا الأم���ر لف�صيلة الإ�ستطالع بوجوب
ا�ستطالع منطقة ال��ه��دف والإف����ادة ف���وراً عن
��رك وكيفية مت��رك��ز عنا�رص املجموعة
�أي حت� ّ
الإرهابية».
وبا�رش كل �ضابط �رشح مهمته ودور املجموعة
امل�س�ؤول عنها.

املالزم الأول املغوار ايلي كريوز �آمر ف�صيلة
الإ�ستطالع يف الفوج املجوقل يو�ضح« :انطلقت
الف�صيلة من عيون ال�سيمان ال�ستطالع بقعة
العدو وت��رك قنا�صني للحفاظ على التما�س
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تقييم العدو ون�شاطه
ي�رشح الرائد املغوار حممد امل�صطفى ،رئي�س
الفرع الثاين و�ضابط الأمن يف الفوج «طبيعة
الأر�ض جبلية ت�سمح لل�صديق بالو�صول �سرياً

احلاكمة لبقعة العمليات.
 املرحلة الثانية :مهاجمةال��ه��دف ب�رسية القتال املجوقلة
الثانية.
 املرحلة الثالثة :مالحقةامل�سلحني الفارين ومطاردتهم،
م���ع الإح���ت���ف���اط ب����سري��ة ال��ق��ت��ال
املجوقلة الثالثة كاحتياط وتركيز
اجلهد الرئي�س جلهة ال�رشق.

الر�شا�شة والرمانات واملتفجرات .بالإ�ضافة
اىل قنا�صات و�أج��ه��زة ر�ؤي��ة ومراقبة .لديهم
القدرة على �إقامة ن�سفيات وتفخيخات وتنفيذ
عمليات �إنتحارية ،وعلى التحرك ليالً حتى مع
الر�ؤية املحدودة.
يحتفظ العدو بخاليا نائمة للقيام ب�أعمال
�إرهابية متزامنة لتخفيف ال�ضغط وت�شتيت
ق���درات وح���دات اجلي�ش وحم��اول��ة �إرباكها،
ب��الإ���ض��اف��ة اىل قيامها بعمـليات �إ�ستطالع
وم��راق��ب��ة ��سري��ـ��ة مل���راك���ز وح���ـ���دات اجليـ�ش
وقوافلها.
�أما معنويات العـدو ف ُتق ّدر على ال�شكل الآتي:
القتال حتى �آخر َر َمق واحتمال عدم اال�ست�سالم،
القيام ب�أعمال �إنتحارية ولديهم خربة قتالية
�سابقة (�أفغان�ستان  -العراق  -نهر البارد)...
�أما نقاط ال�ضعف لدى هذا العدو فهي ،عدم
معرفة طبيعة الأر�ض ،و�سكان غري موالني.

و�آليا ً وت�سمح باختباء العدو .الطق�س جيد نهاراً
ي�سوء ليالً ب�سبب ال�ضباب».
وتابع تقييم العدو ون�شاطه« :حواىل  20اىل
 25عن�رصاً يتز ّودون �أنواعا ً خمتلفة من الأ�سلحة

فكرة املناورة
يتابع الرائد املغوار جان نهرا رئي�س الفرع
الثالث يف الفوج �إي�ضاح فكرة املناورة التي
ترتكز على عزل البقعة و�إحكام الطوق ،وفقا ً
لثالث مراحل.
 املرحلة الأوىل :الإن��ت��ق��ال بوا�سطةال��ط��واف��ات ب�رسيتي قتال م��ن بقعة التحميل
اىل بقع الإهباط ،وال�سيطرة على املرتفعات
اجلي�ش  -العدد رقم 299
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دور الطوافات
العقيد ال��رك��ن ال��ط��ي��ار ف��ادي
لبكي ���ض��اب��ط الإرت���ب���اط اجل���وي،
�رشح من ناحيته دور القوة اجلوية
بعد �إعالن حالة �إ�ستنفار يف قاعدة
مت الإت�صال
ب�ي�روت اجل��وي��ةّ « :
بالفوج املجوقل لأخذ املعلومات
وحت�����ض�ير غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات ،ح��ي��ث ُح���� ّددت
نقاط �إهباط للطوافات لتطويق بقعة وجود
الإرهابيني.
بالإ�ضافة اىل توزيع الطوافات بعد الإهباط،
الإخ�لاء ال�صحي للجرحى اىل م�ست�شفى �أوتيل
دي����و ،ط���واف���ة جم��ه��زة مل�لاح��ق��ة ال��ه��ارب�ين،
طوافة للإخالء ال�رسيع لعنا�رص الفوج املجوقل
وطوافتني لنقل ف�صيلة الإ�ستطالع».
اىل ذلك ،قام كل من النقيب املجوقل زياد
رح��ال �آم��ر �رسية القتال املجوقلة اخلام�سة،
والنقيب بهاء الدين حمود �آم��ر �رسية القتال
املجوقلة الثانية ب�رشح دور كل من ال�رسيتني يف
هذه العملية.
مهمة الأوىل �إح��ك��ام ال��ط��وق على املجموعة
الإرهابية ومنعها من الإف�لات وم�ساندة �رسية
القتال املجوقلة الثانية بالنار.
و���ش�رح ال��ن��ق��ي��ب ح��م��ود بالتف�صيل فكرة
مناورته الحتالل البقعة وتدمري العدو ،وحدد
مهمات ف�صائل القتال ب�إمرته وف�صيلة الدعم
الناري مركزاً على تن�سيق النريان بني �رسية
القتال املجوقلة اخلام�سة وف�صيلة اال�ستطالع
وف�صائل القتال الراجلة ،والتي هي عملية
دقيقة ومهمة ج��داً بغية ت�لايف اخل�سائر من
النريان ال�صديقة ،والرماية على العدو بدقة
وفعالية.

يف �سجل الفوج

من الطبيعي
ي�ستمر
�أن
ال�����������ف�����������وج
امل���ج���وق���ل يف
ت����دري����ب����ات����ه
لتخ�ص�صـيــــة
ا
ّ
الإح��ت�راف����ي����ة
التي ت�سهم يف تعزيز قدراته
القتالية ،ومت��كّ ��ن��ه م��ن �أداء
خم��ت��ل��ف امل��ه��م��ات املوكلة
اليه ب�صورة �رسيعة وحا�سمة،
وتبقيه يف ا���س��ت��ع��داد دائ��م
لتقدمي الت�ضحيات اجل�سام
على مذبح الوطن كلما دعا
الواجب.
�أحييكم يف الفوج املجوقل،
قيادة و�ضباطا ً وع�سكريني،
و�أثني على جهودكم املميزة
وت�����ض��ح��ي��ات��ك��م ال���ك���ب�ي�رة،
امل��ب��ذول��ة يف �سبيل �صون
الأم��ن واال�ستقرار ،واحلفاظ
على كرامة الوطن و�أبنائه،
و�أدع�����وك�����م اىل م���زي���د من
اليقظة واجل��ه��وزي��ة للبقاء
دائما ً مو�ضع ثقة مواطنيكم
وتقديرهم.
يف 2010/4/16
قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي

متابعة ميدانية
احل���ا��ض�رون ت��اب��ع��وا ال��ع��ر���ض ع��ل��ى �شا�شة
كبرية باللغتني العربية والإنكليزية لتمكني
امل��ل��ح��ق�ين ال��ع�����س��ك��ري�ين م��ن ف��ه��م مو�ضوع
التمرين وكيفية �سريه.
ال�����ش�رح ك����ان م��دع��م��ا ً ب���اخل���رائ���ط وال�����ص��ور
الفوتوغرافية التي ح�صلت عليها ف�صيلة
اال���س��ت��ط�لاع ل����شرح م��واق��ع ال��ه��دف والإنت�شار
و�أم��اك��ن املواجهة ،وال�سالح امل�ستخدم �ضد
العدو ،بالإ�ضافة اىل الإ�ستنتاجات والإقرتاحات.

ب��ع��ده��ا ان��ت��ق��ل اجل��م��ي��ع م��ن ال����شرح النظري
اىل منطقة تنفيذ امل��ن��اورة يف وط��ى اجل��وز -
مت
الك�سارات ،حيث ح�رض قائد اجلي�ش .هناك ّ
تطبيق التعليمات بحذافريها.
�سري العمليات
الأوام��ر ُتعطى بوا�سطة الأجهزة الال�سلكية،
رم��اي��ات ال��دع��م القريبة م��ن وح���دات امل�شاة
متت بدقة واحرتاف ويف جو
وحرف نريان الدعم ّ
من املخاطرة املدرو�سة ،حيث عمد �أحد عنا�رص
اجلي�ش  -العدد رقم 299
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هند�سة القتال اىل و�ضع عبوة نا�سفة لتفجري
ح��ائ��ط مبنـى يحتله الإره���اب���ي���ون .مل تنفجر
العبوة ب�سبب عطل تقني وكان من املتوجب
م��ن الناحية العملية ،انتظـار م��ا ال يقـل عن
دقيقتني ملعاجلة العبوة و�إ�صالح اخللل ،ولكن
ج��ر�أة هذا العن�رص واندفاعه دفعاه اىل �إ�شعال
الفتيل ال�صاعق م��رة ثانية ب�رسعة و�شجاعة
فانفجرت العبوة و ُد ّم��ر الهدف و�سط ذهول
احلا�رضين من امل�ستوى التقني الذي و�صلت
اليه وحدات الفوج.

مهارات

و أ��سلحة
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مت ال��ق�����ض��اء ع��ل��ى املجموعة
ّ
الإرهابية مع وقوع بع�ض اجلرحى
يف ���ص��ف��وف ال���ف���وج امل��ج��وق��ل
(�إف�ترا���ض��ي �ا ً) ،وت��ول��ت الطوافة
�إخ��ل��اء امل��ج��م��وع��ات الع�سكرية
وفق �أ�سلوب يعتمد للمرة الأوىل
ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د اجل��ي�����ش اللبناين
(.)Extraction Rope
انتهت العملية بنجاح ،فرمى �أحد
القنا�صني نحو ه��دف ك��ان عبارة
ع��ن خ��ي��ط يحمل ال��ع��ل��م اللبناين
ملفوفا ً ،و�أ�صاب اخليط فانفتح

مطرقة و�سندان

نفّ ذ فوج املغاوير مترينا ً تكتيا ً على م�ستوى لفيف فرعي
(نهاري وليلي) �شاركت فيه القوات اجلوية ووحدات من
الفوج املجوقل يف منطقة العاقورة ،اللقلوق ،جاج .ح�رض
غريب من مديرية التعليم ،وقائد
املناورة العميد فادي ّ
فوج املغاوير العميد الركن �شامل روكز و�أركان الفوج.
ت�ضمن �سيناريو التمرين الق�ضاء على جمموعة �إرهابية
ّ
وا�ستعادة �سلطة الدولة على البقعة التي يوجدون فيها،
واىل جانب فوج املغاوير املكلف باملهمة ،تولت وح��دات من لواءي
امل�شاة الثاين والثامن توفري الدعم.

اجلي�ش  -العدد رقم 299

ووفقا ً للخطة التي و�ضعها الفوج لتنفيذ املهمة ط ّوقت ف�صيلة
جموقلة املنطقة وتوىل لفيف فرعي من املغاوير مهاجمة الإرهابيني،
الذين هربت جمموعة منهم باجتاه �أرز جاج.
ف�صيلة اال�ستطالع يف الفوج نفّ ذت �إن��زاالً بوا�سطة طوافة لتطويق
الهاربني ومالحقتهم حيث نفّ ذت عملية «مطرقة و�سندان» �أدت اىل
الإطباق على العدو.
ا�ستمرت العملية من ال�ساد�سة �صباحا ً وحتى احل��ادي��ة ع�رشة ليالً
و���ش��ارك��ت فيها م��ن امل��غ��اوي��ر اىل ق��ي��ادة ال��ف��وج واللفيف التكتي
املجموعات الأوىل والثانية والرابعة واخلام�سة.
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العلم اللبناين ،عالمة الإنت�صار .كان الرمي عن
بعد  150م�تراً ،مما ق� ّدم دليالً �إ�ضافيا ً على
حرفية العنا�رص املجوقلني.
مناورة ناجحة� ،أده�شت احل�ضور الذين دعاهم
قائد الفوج اىل غداء يف ثكنة الفوج.

يوم كان قائداً للفوج ،تعرف اليهم و�أثنى على
عطاءات الفوج.
وقد افتتح القائد يف ثكنة الفوج حقل رماية
وجولة املقاتل وغرفة عمليات مدونا ً كلمة يف
�سجل ال�رشف.

القائد والع�سكريون
قبل العودة اىل ثكنة الفوج يف غو�سطا ،اجتمع
قائد اجلي�ش بالع�سكريني عقب خروجهم من
امل��ن��اورة مع �أ�سلحتهم .حت��دث اليهم ومل�س
عزمهم وت�صميمهم على �إع��ط��اء �أف�����ض��ل ما
لديهم .وكان بينهم ع�سكريون خدموا ب�إمرته

�أ�صداء
ت���رك ه���ذا ال��ت��م��ري��ن �أ�����ص����دا ًء مم��ي��زة ل��دى
املدنيني الذين يق ّدم ق�سم كبري منهم دعما ً
ماديا ً ومعنويا ً للجي�ش .ومن ناحيتهم� ،أبدى
امللحقون الع�سكريون ده�شتهم بالقول:
«For the 1st time in Lebanon,
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( »we see the real warللمرة الأوىل
نرى احلرب احلقيقية يف لبنان من خالل مترين).
واع��ت�بر ق��ائ��د كلية ف����ؤاد �شهاب للقيادة
والأرك���ان العميد الركن علي احل��اج �سليمان
�أن��ه عمل حمرتف وج � ّدي وهو نتيجة التوا�صل
واملثابرة ( )Non stop trainingمنذ
نهر البارد ،وهذا ما �سيوفّ ر الدماء �إذا ح�صلت
معارك.
اىل ذلك اجتمع قائد الفوج املجوقل ب�ضباطه
يف غرفة العمليات لإجراء نقد للمهمة وتقييم
الأداء ،وقد عبرّ عن افتخاره بامل�ستوى الذي
«و�صلنا اليه و�سنبقى نخبة اجلي�ش».

ن

شرشة
ت
و
ج
ي
هية
�أيار

ع�شية انطالق الإنتخابات البلدية �أكدت قيادة اجلي�ش
عممتها على
 مديرية التوجيه ،يف ن�رشة توجيهية ّالع�سكريني بعنوان «الإ�ستحقاق الإنتخابي وتوفري
احلرية للجميع»« ،وجوب التزام الع�سكريني الأنظمة
والقوانني ،ومنع تدخلهم مبجريات العملية الإنتخابية،
م��ن قريب �أو بعيد ،وع��دم ح�ضورهم الإجتماعات
واللقاءات� ،أو تناولها من خالل الأحاديث والإت�صاالت
ونبهت ب�أنها
و�إبداء الآراء ،حتت �أي ظرف �أو طابع كان»ّ .
«�ستتخذ �أق�صى التدابري الت�أديبية بحق املخالفني».

م�����ع م���ط���ل���ع �شهر
�أي������ار ،ت�����ش��ه��د ال��ب�لاد
ا�ستحقاق االنتخابات
البلدية واالختيارية،
ب��دءاً من حمافظة جبل
لبنان على �أن ت�شمل
يف امل���راح���ل الالحقة
خم��ت��ل��ف امل��ح��اف��ظ��ات
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة .وت�شكّ ل
االن���ت���خ���اب���ات البلدية
واالختيارية ،واح��دة من
اال�ستحقاقات الوطنية
الإ�ستحقاق الإنتخابي يف ن�رشة توجيهية
الأك�ث�ر دق��ة وح�سا�سية،
ن������ظ������راً اىل ت����داخ����ل
الإع��ت��ب��ارات ال�سيا�سية
وامل��ن��اط��ق��ي��ة والعائلية
وحتى ال�شخ�صية ،بالإ�ضافة �إىل ما حتفل به من تر�شيحات بهذه العملية.
 ت�ؤكد القيادة مرة �أخرى ،كما �أكدت يف اال�ستحقاقات ال�سابقة،وحمالت ترويج وجوالت ولقاءات مكثفة ،متتد من املدن الكبرية
�إىل القرى ال�صغرية و�صوالً �إىل الأحياء واملنازل ،وتالم�س يف كثري وج��وب التزام الع�سكريني الأنظمة والقوانني ،ومنع تدخّ لهم
من الأحيان حميط �سكن عائالت الع�سكريني و�أقربائهم ،لذا ت�ش ّدد مبجريات العملية االنتخابية ،من قريب �أو بعيد ،وعدم ح�ضورهم
الإجتماعات واللقاءات� ،أو تناولها من خالل الأحاديث واالت�صاالت
قيادة اجلي�ش على ما ي�أتي:
وتنبه ب�أنها �ستتخذ �أق�صى
 يكت�سب هذا الإ�ستحقاق �أهمية خا�صة ،كونه ميثّل �أحد وجوه و�إبداء الآراء ،حتت �أي ظرف �أو طابع كانّ ،احلياة الدميقراطية يف لبنان ،ودعامة �أ�سا�سية من دعائم ا�ستقرار التدابري الت�أديبية بحق املخالفني ،فاجلي�ش كان و�سيبقى على
الدولة ونهو�ض املجتمع وتفعيل ور�شة الإمناء .وال �شك �أن �إمتامه م�سافة واحدة من جميع الأطراف ،وواجبه توفري الأمن واحلرية لهم
بنجاح� ،سينعك�س �إيجابا ً على �ش�ؤون املواطنني ،وي�ؤدي �إىل تعزيز على قدم امل�ساواة ،وهو لن يتهاون مع �أي حماولة لإثارة الع�صبيات
والغرائز ،و�سيت�ص ّدى بكلّ حزم وقوة للمخلّني بالأمن �إىل �أي جهة
الثقة الداخلية واخلارجية بالوطن.
 ت�شكّ ل العملية االنتخابية املرتقبة ،اختباراً جديداً للم�ؤ�س�سة انتموا .ويف املقابل ف�إن ع�سكرييه مدعوون �إىل التم�سك مبناقبيتهمالتجرد واللياقة واالحرتام.
الع�سكرية والقوى الأمنية يف معر�ض قيامها بواجب احلفاظ على املعهودة ،ومعاملة املواطنني ،مبنتهى
ّ
و�أ�ضافت� :إن قيادة اجلي�ش �إذ جت ّدد ثقتها بوعي الع�سكريني
�أم��ن املواطن وحريته ،ويف ظل جهوزية اجلي�ش الدائمة ملواجهة
التهديدات والإ�ستفزازات الإ�رسائيلية ،التي ازدادت وتريتها يف و�إدراكهم حجم امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقهم يف هذه املرحلة،
الآونة الأخ�يرة ،وبالتايل من غري امل�سموح التفريط بالثقة الغالية ت�أمل من املواطنني والفعاليات املعنية باال�ستحقاق ،التعاون
و�ضم اجلهود
التي حم�ضها ال�شعب اللبناين اجلي�ش ،والتي هي ثمرة التزامه مع الإج��راءات املتخذة من قبل الوحدات الع�سكرية،
ّ
الوطني الرفيع ،وبطوالته وت�ضحياته اجل�سام يف مواجهة العدو والإرادات اخليرّ ة لتحقيق الهدف الأ�سمى من العملية ،وهو �إظهار
الإ�رسائيلي والإره��اب ،و�صون م�سرية ال�سلم الأهلي خالل ال�سنوات �صورة لبنان النا�صعة يف العامل ،وت�أكيد �إخال�ص اللبنانيني لوطنهم،
و�إميانهم بثقافة احلرية والتنوع والإنفتاح.
الفائتة.

توفري احلرية للجميع
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 �إن ال����وح����داتال����ع���������س����ك����ري����ة يف
خم���ت���ل���ف امل���ن���اط���ق
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،م���دع���وة
للقيام بالتح�ضريات
اللوج�ستية وامليدانية،
وات������خ������اذ ال����ت����داب��ي�ر
الوقائية ال�لازم��ة ،قبل
العملية وخاللها وبعدها،
ال����س���ت���دراك ال��ث��غ��رات
وال�������ش���وائ���ب وم��ع��اجل��ة
احل����وادث ال��ط��ارئ��ة� ،إىل
ج���ان���ب ال��ت��ن�����س��ي��ق مع
القوى الأمنية ،وتقدمي
امل�����س��اع��دات املطلوبة
للإدارات الر�سمية املعنية

حتقيق
ع
س
س
كر

ي

�أيار

�إعداد :العميد �أنطوان جنيم
روجينا خليل

الطبابة الع�سكرية م�ؤمتنة
على �صحة املجتمع الع�سكري
أدق تفا�صيلها .تواكب
يف � ّ
�صحة الع�سكريني مبختلف
رتبهم ،ليبقوا �أرز ًا و�سندياناً
يف وعر حياة لبنان وليقفوا
حرا�ساً على حدود ا�ستقالله
و�سيادته وا�ستقراره وحريته،
وه��ي تب�سط جناحيها على
نظام املعلوماتية
�أهلهم وعائالتهم لت�شملهم
ع��م��ل ق�سم الت�أليل
برعايتها ال�صحية فيهن�أ
يف ال��ط��ب��اب��ة الع�سكرية
بالهم وي�صبح همهم باجتاه فوهات بنادقهم.
ُ
يتكامل مع �سائر اجلهود
يكرب هذا العبء كثري ًا وتتداخل �أموره وتتعقّد،
املبذولة لتطوير �أداء هذه
فعدد امل�ستفيدين من الطبابة الع�سكرية يربو
ال��ط��ب��اب��ة وي�����ض��ط��ل��ع ب���دور
على � 320ألفاً يتوزعون على طبابات املناطق
�أ�سا�سي يف ا�ستخدام امل��وارد
املنت�رشة يف �أربعة �أرجاء الوطن من �أق�صاه
املتاحة على نحو ي�ؤمن الرعاية
اىل �أق�صاه.
ال�صحية الأف�ضل.
الطبابة الع�سكرية وع��ت ه��ذه امل�شكلة
رئي�س ق�سم الت�أليل يف الطبابة
و�أدركت �صعوبتها فانربت لها تذ ّللها ،من
الع�سكرية العقيد الركن مروان ال�شكر
خالل عمل حثيث ي�رشف عليه رئي�سها
يطلعنا على مهمات ق�سمه وما �أجنزه من
العميد الركن موري�س �سليم.
برامج� ،إ�ضافة اىل م�رشوع مكننة الطبابة

الطبابة الع�سكرية على طريق املكننة

توظيف املوارد املحدودة
لتحقيق الرعاية ال�صحية اجليدة

رئي�س ق�سم الت�أليل
يف الطبابة الع�سكرية
العقيد الركن مروان ال�شكر
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الع�سكرية.
ب��داي��ة ،ي�شري العقيد الركن ال�شكر اىل �أن
ق�سم الت�أليل يف الطبابة الع�سكرية اعتمد نظام
معلوماتية متكامل ل�ضمان ا�ستخدام املوارد
امل��ح��دودة على نحو ي��ؤم��ن الرعاية ال�صحية
اجليدة.
يعترب هذا الق�سم ع�صب الطبابة الع�سكرية
وناظم �إيقاعها ،لذا كان يف ر�أ���س اهتماماته
التو�صل اىل ت�أليلها ع�بر و�ضع الدرا�سات
ّ
واخلطط التنفيذية ،والتن�سيق وظيفيا ً مع
خمتلف مراكز الت�أليل يف الطبابة وطبابات
امل��ن��اط��ق ،والعمل على حتقيق حاجتها من
الأجهزة والربامج والأعمال املتعلقة بالت�أليل.
و�أ�ضاف قائالً« :تطبيقا ً ملهماته� ،أجنز الق�سم
جمموعة من ال�برام��ج �أب��رزه��ا :برنامج جتديد
الأدوية للأمرا�ض املزمنة ،برنامج الإ�ست�شفاء
يف امل�ست�شفى الع�سكري امل��رك��زي ،برنامج
لق�سم ال��ط��وارئ ،وبرنامج الحت�ساب بدالت
�أتعاب الأطباء ،وبرنامج النظارات والعد�سات
مت و�صل وحتديث
الطبية وغريها ...وكذلكّ ،
�شبكة الت�أليل يف الطبابة والتي تغطي جميع
من�ش�آتها ،بالإ�ضافة اىل و�صلها ال�سلكيا ً ب�شبكة
ت�أليل ق��ي��ادة اجلي�ش .ونعمل ج��ادي��ن اليوم
على و�صل طبابات املناطق وامل�ستو�صفات
الع�سكرية ب�شبكة الطبابة الع�سكرية ،كما �أن
مكب على �إجن��از م�رشوع مكننة
الق�سم اليوم
ّ
الطبابة الع�سكرية.

برجمة �رضورية
• ما هي �أهمية كل من هذه الربامج؟
يحيلنا العقيد الركن ال�شكر على �ضباط يف
الق�سم يتولون �رشح التفا�صيل.
• جتديد الدواء للأمرا�ض املزمنة:
ي�صف النقيب املهند�س جهاد اخل��وري هذا
الربنامج ب�أنه من �أهم الربامج التي تعمل على
ت�رسيع عملية جتديد الدواء وت�سهيلها ،ال �سيما
�أن الأدوية التي يجري جتديدها هي للأمرا�ض
املزمنة.
ي��ح��ف��ظ ال�برن��ام��ج �إ����س���م امل��ري�����ض ورق��م��ه
الع�سكري مع �أدوي���ة الأم��را���ض املزمنة التي
يتناولها واملحفوظة مع التواريخ والأوق��ات
في�صبح من ال�سهل جداً ت�سليمه الدواء.
من خالل هذا الربنامج ميكن حتديد �أ�صحاب
احل��ق بالإ�ستفادة من جتديد ال��دواء ومراقبة
احلاجات لت�أمينها يف الأوقات املنا�سبة.
• �إحت�ساب بدالت �أتعاب الأطباء:
يو�ضح النقيب املهند�س اخل���وري �أن هذا
الربنامج يحت�سب بدالت �أتعاب الأطباء الذين
يعملون يف امل�ست�شفى الع�سكري املركزي،
حيث لكل عملية يجريها الطبيب بدل �أتعاب
يختلف ع��ن ال��ب��دل ال����ذي ي��ت��ق��ا���ض��اه يف �أي
م�ست�شفى �آخر .ويف �آخر كل �شهر يقوم الربنامج
تلقائيا ً باحت�ساب القيمة الإجمالية امل�ستحقة
لكل طبيب .وم��ن خ�لال ه��ذا ال�برن��ام��ج ميكن
اي�ضا ً �إح�صاء �أن��واع العمليات التي جت��رى يف
امل�ست�شفى الع�سكري ونتائجها والأطباء الذين
يجرونها .كما ميكن احت�ساب الوفر الذي ت�ؤمنه
خدمة �إجراء العمليات يف امل�ست�شفى الع�سكري.
• الإ�ست�شفاء ( )MODULEXداخل
امل�ست�شفى الع�سكري وخارجه:
بد�أ العمل بهذا الربنامج (داخل امل�ست�شفى)
منذ �شهر �أي��ل��ول ( 2009وخ��ارج��ه منذ �شهر
�شباط  ،)2010وبح�سب النقيب مازن ال�شباب،
من خالل هذا الربنامج ميكن �إدخال املري�ض اىل
امل�ست�شفى و�إخراجه يف مكتب الدخول يف ق�سم
الأخذ على العاتق وحفظ تاريخ املري�ض الطبي
( .)Medical Fileوبذلك �أ�صبح �إ�صدار
م�أذونية املعاجلة (الإ�سرتاحة ،النقاهة) �أكرث
دقة ومراقبة بحيث ي�صدر تقرير طبي وتقرير
بظروف احلالة املر�ضية.

ال�صيدلية الع�سكرية

ا�ستخدام برامج الت�أليل

يحفظ ه��ذا الربنامج معلومات مف�صلة عن
املري�ض ،ذلك �أن �صفحة الإ�ستعالمات تت�ضمن
طريقة بحث �سهلة الإ�ستعمال لناحية �إيجاد
املر�ضى الذين �أدخلوا امل�ست�شفى �أو هم قيد
العالج �إ�ضافة اىل متابعة نظامهم الغذائي.
ه���ذا ،ويعتمد ال�برن��ام��ج الت�صنيف ال��دويل
ل�ل�أم��را���ض ( )ICD 10والأع���م���ال الطبية
( )CTP4املعتمدة من قبل وزارة ال�صحة.
والأهم �أنه ميكن �إح�صاء نقاط ال�ضعف وحتويلها
اىل نقاط قوة والتوفري من خاللها .فمثالً خالل
�سنة� ،إذا ُوجد �أن عدد التحويالت اىل املختربات
اخلا�صة لإجراء « »IRMكبرية (واملعروف �أنها
يف�ضل ا�ستقدام �آلة الـ» »IRMمرة
مكلفة)،
ّ
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واحدة وتوفري كلفة التحويل اىل اخلارج ملدة
طويلة (وذلك من خالل مراقبة بيانات الأبحاث
خارج امل�ؤ�س�سة).
يهدف هذا النظام اىل جت ّنب �أخطاء النظام
الورقي ،ت�سهيل العمل الإداري� ،إن�شاء امللفات
الطبية الإلكرتونية وخ��زن املعلومات بحيث
ميكن ا�ستخدامها يف �أي وقت لتح�سني الرعاية
ال�صحية من خالل و�ضع املعلومات املتعلقة
باملري�ض (�أدوي��ة ،عمليات جراحية )...بت�رصّف
الطبيب .اىل ذلك ،يتيح هذا الربنامج معرفة
ن�سبة �إ�ستعمال الأ�رسّة يف امل�ست�شفى الع�سكري
والتدقيق يف فاتورة الإ�ست�شفاء لناحية ال�سعر
املقطوع ح�سب تعرفة اجلي�ش.

تت�ضمن معلومات �شخ�صية
�شاملة عن املري�ض
• النظارات الطبية:
ّ
ب��د�أ العمل بهذا ال�برن��ام��ج م��ن مطلع العام عنه ،ع��دد امل���رات التي دخ��ل فيها اىل ق�سم
 2007بهدف مراقبة ح�سن تطبيق التعليمات الطوارئ مع التفا�صيل ،معرفة جميع الأدوية
تت�ضمن ��شروط منح النظارات الطبية .التي ي�ستعملها حاليا ً وجميع ح��االت دخول
التي
ّ
الربنامج يحفظ هذه التعليمات ومينع عامل امل�ست�شفى ال�سابقة والعمليات التي �أجراها
ال�شا�شة من خمالفتها حتقيقا ً للم�ساواة بني والأوق���ات وم��دة الإ���س�تراح��ات .وبذلك �أ�صبح
بالإمكان الإهتمام �أكرث باملري�ض بحيث مي�ضي
اجلميع.
�أق��ل وقت ممكن يف ق�سم ال��ط��وارئ ،و�إذا كان
• غرفة الطوارئ:
يعرفنا امل�لازم الأول حممد الهب�ش اىل هذا املري�ض عاجزاً عن الكالم ،ي�ؤمن الربنامج �إمكان
ّ
الربنامج ال��ذي ميكن م��ن خالله الإط�ل�اع على الإطالع على كامل ملفه الطبي.
ولت�سهيل تبادل املعلومات بني ال�ضباط
جميع املعلومات ال�شخ�صية ع��ن امل�ستفيد
مت �إط�لاق خدمة الربيد
والأط��ب��اء ّ
الإل��ك�تروين ال��داخ��ل��ي يف الطبابة
نظام الت�أليل
الع�سكرية �إ���ض��اف��ة اىل ت�شغيل
�صفحة الإب��ح��ار الداخلية للجي�ش
للإطالع على �آخر �أخبار امل�ؤ�س�سة.

وطباعة املعلومات عن احلالة الأولية اخلا�صة به
عند و�صوله اىل غرفة الطوارئ.
مت و���ص��ل ق�سم
م��ن خ�ل�ال ه���ذا ال�برن��ام��جّ ،
ال��ط��وارئ م��ع ب��اق��ي �أق�����س��ام الطبابة كمكتب
الدخول مثالً ،فلم يعد من دا ٍع لت�أخري املري�ض
لإجراء معامالت الدخول .فبطاقة دخوله تنظّ م
يف ق�سم ال��ط��وارئ حيث ميكن ق���راءة جميع
املعلومات املتعلقة به.
بف�ضل برنامج غرفة الطوارئ ،ميكن �إح�صاء
ع��دد امل��ر���ض��ى ال��ي��وم��ي وف��ق �سبب الدخول
�إ�ضافة اىل معرفة الأ�شخا�ص املوجودين يف
الطوارئ وامل��دة التي ق�ضاها كل منهم فيها
بهدف املراقبة .كما يوفر الربنامج معلومات

مكننة الطبابة الع�سكرية
نعود اىل م�رشوع مكننة الطبابة
ككل ،حيث يو�ضح لنا رئي�س ق�سم
الت�أليل العقيد الركن مروان ال�شكر
�أن امل�رشوع يهدف اىل ت�أليل غالبية
�أعمال هذه الطبابة وت�أ�سي�س �شبكة
تربط امل�ستو�صفات الع�سكرية يف
املناطق كلها بق�سم الت�أليل فيها،
مع �إن�شاء قواعد معلومات وبرامج
م��رك��زي��ة يف ه���ذا ال��ق�����س��م ميكن
الولوج اليها وا�ستخدامها عن ُبعد.
وب��ت��وج��ي��ه م��ن رئ��ي�����س الطبابة
الع�سكرية ومتابعة تقنية و�إداري���ة من جلنة
حتقيق م����شروع مكننة الطبابة ،ي��ت��وىل ق�سم
الت�أليل حاليا ً �إ�ضافة اىل مهماته ،مالحقة تنفيذ
هذا امل�رشوع عن طريق مواكبة ال�رشكة املدنية
امللتزمة تنفيذه ،والتن�سيق املبا�رش مع �أجهزة
الطبابة الع�سكرية املخت�صة و�أق�سامها.
وتت�ضمن هيكلية هذا امل�رشوع العامة خمططا ً
ّ
مت
عاما ً و�آخر تنفيذيا ً .ومبوجب املخطط العامّ ،
ت�صنيف الأعمال التقنية الإدارية والطبية التي
تقوم بها الطبابة الع�سكرية عند �إطالق امل�رشوع
وفق ق�سمني رئي�سني هما :ق�سم الإدارة وق�سم
التكنولوجيا الطبية.
يف الق�سم الأول �أع��م��ال وب��رام��ج مرتبطة
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بالأمور الآتية :ملف امل�ستفيدين وملف الدواء
واملواد املخربية واملعدات الطبية واملخازن،
والإ�ست�شفاء وامل��ع��اي��ن��ات وامل��راك��ز الطبية
الع�سكرية خارج امل�ست�شفى الع�سكري و�أخرياً
التوثيق والأر�شفة.
�أم��ا ق�سم التكنولوجيا الطبية فتدخل فيه
الأع��م��ال وال�برام��ج املرتبطة ب���الآالت الطبية
كلها ،من �آالت خمترب الدم اىل �آالت الت�صوير
ال�شعاعي اىل �آالت الت�صوير ال�صوتي وغريها.
بو�رش بتنفيذ هذا امل�رشوع نهاية العام 2005
بتمويل من جمل�س العمل اللبناين  -الإماراتي،
وت�ضمنت �آلية التنفيذ خم�سة �أجزاء رئي�سة هي
ّ
كالآتي:
مت الإنتهاء من تنفيذه �أواخ��ر
اجل��زء الأولّ ،
وت�ضمن :ملف امل�ستفيدين من
العام 2009
ّ
مت
الطبابة الع�سكرية والبطاقة املمغنطة التي ّ
تنفيذها يف مديرية الأفراد وملف ال�صيدليات/
ال���دواء وملف جهاز التموين الطبي وحتقيق
التجهيزات الالزمة وق�سم من �شبكات الت�أليل
اخلا�صة بهذا اجلزء.
• التموين الطبي:
ي�ضم التموين الطبي الأدوي�����ة ،املعدات
ّ
الطبية واملخازن وامل��واد املخربية .من خالل
هذا الربنامج ،ميكن �إدارة املحا�سبة و�إدخال
عرو�ض الأ�سعار وتلزمي ال�رشكة املنا�سبة ومن
ثم �إعداد الفواتري.
كذلك ،ميكن �إدارة خمزن الأدوي��ة واملعدات
الطبية يف ما يتعلق بحركة الأ�صناف وت�سليم
الدواء واملعدات الطبية اىل القطع امل�ستفيدة
وتوزيع هذه الأدوية اىل ال�صيدليات املجانية،
بحيث يتم ت�سلّم ق�سائم التوزيع عرب الربنامج
و�إع��ادة (�أو ا�ستبدال) الدواء من واىل الوكيل.
ه��ذا ،وميكن اي�ضا ً �إح�صاء املعدات و�إدارتها
والتدقيق يف حركة الأ�صناف.
يتم توفري الدواء واملعدات الطبية من
بذلكّ ،
خالل معرفة احلاجة املرتقبة و�ضبط امل�رصوف،
ومالحقة تاريخ �صالحية العتاد.
• ال�صيدليات املجانية وال�صيدليات
الفروع:
بد أ� العمل بربنامج ال�صيدليات املجانية منذ
�شهر �أيلول  2009وبف�ضله يجري اليوم �ضبط
عمليات ت�سليم الأدوية العادية وتلك اخلا�صة

بالأمرا�ض املزمنة.
�أما برنامج ال�صيدليات الفروع فقد بد�أ العمل
به منذ �شهر ت�رشين الثاين  2009وهو اي�ضا ً
يعمل على �ضبط ت�سليم الأدوي���ة م��ع ت�أليل
عمليات حما�سبة الأموال ،كون هذه ال�صيدليات
غري جمانية.
بغية ا�ستثمار ه��ذه امل��ع��ل��وم��ات و�ضمانة
مت
ت�شغيلها ��� 24س��اع��ة م��ن دون ان��ق��ط��اعّ ،
حتديث �شبكة الت�أليل التي �أ�صبحت تغطي
كامل املباين والعيادات يف الطبابة الع�سكرية
وت�ضم ح��واىل  250جهاز كمبيوتر .والعمل
ّ
ج��ا ٍر ال�ستكمال و�صل م�ستو�صفات املناطق
بالطبابة الع�سكرية ( 700م�ستخدم مرتقب).
كما �أن الطبابة الع�سكرية �أ�صبحت مرتبطة
ال�سلكيا ً مع مبنى وزارة الدفاع.
�أم��ا اجل��زء ال��ث��اين ،فبو�رش العمل به منت�صف
ال��ع��ام  2009ويرتقب انتهاء تنفيذه قبل
ن��ه��اي��ة ال��ع��ام  2010وه���و يت�ضمن الآت���ي:
ملف عيادات املعاينات اخلارجية يف كل من
الطبابة الع�سكرية املركزية وطبابات املناطق
وامل�ستو�صفات الع�سكرية ب��الإ���ض��اف��ة اىل
طبابة الأ�سنان املركزية وبنك ال��دم ،وزيادة
�إم��ك��ان��ات �شبكة ال��رب��ط الال�سلكي اخلا�صة
باجلي�ش وتو�سيع م��دى انت�شارها مل�صلحة
امل�ستو�صفات والطبابة الع�سكرية ،و�صل ق�سم
من امل�ستو�صفات وال�صيدليات الع�سكرية
يف املناطق بالطبابة الع�سكرية املركزية؛
مت لغاية الآن و�صل  19م�ستو�صفا ً �سلكيا ً
ّ
بالطبابة الع�سكرية با�ستخدام تقنية ISDN
والعمل جا ٍر لتطوير نوعية هذا الإت�صال �سلكيا ً
وال�سلكيا ً مع معظم هذه امل�ستو�صفات .و�أخرياً
مت حتقيق التجهيزات الالزمة لت�شغيل الربامج
ّ
اخلا�صة بامللفات املذكورة (حواىل  30حا�سوبا ً
مع متمماتها).
• املواعيد:
من خ�لال ه��ذا الربنامج� ،ستنظّ م �أعمال كل
ال��ع��ي��ادات والأط��ب��اء لناحية �إع��ط��اء املواعيد
وا�ستقبال امل�ستفيدين �سواء ك��ان ذل��ك من
دون موعد �سابق (� )Walkinأو مبوعد حمدد
م�سبقا ً ( ،)Appointmentفامل�ستفيدون
الوافدون من دون موعد �سابق يجري ترتيبهم
وف��ق توقيت ح�ضورهم والطبيب املعاين

دورات
تدريبية
�أج����������ري����������ت
دورات تدريبية
ل��ل��ع�����س��ك��ري�ين
وامل����وظ����ف��ي�ن
امل����دن����ي��ي�ن يف
����ص���ي���دل���ي���ات
ال������ط������ب������اب������ة
الع�سكرية ويف
جميع ال�صيدليات وامل�ستو�صفات الع�سكرية يف املناطق،
مت �إخ�ضاع �ضباط ورت��ب��اء وموظفني مدنيني (يتجاوز
و ّ
عددهم املئة) ل��دورات على الكومبيوتر لرفع م�ستواهم
حتى يتمكنوا من ت�شغيل ال�برام��ج .وق��د ب��د�أت يف الفرتة
الأخ�يرة دورات تدريبية حول برامج املواعيد واملعاينات
للطبابة الع�سكرية والحقا ً �ست�شمل املناطق.
والعيادة ،وبذلك ميكن معرفة املري�ض التايل
ووقت انتهاء معاينة كل مري�ض .كما وميكن يف
�س ّجلوا
اليوم التايل معرفة امل�ستفيدين الذين ُ
تتم معاينتهم لأي �سبب كان.
ومل ّ
�أم��ا املواعيد املحددة م�سبقا ً ،ف ُتنظّ م وفق
روزن��ام��ة يومية �أو �أ�سبوعية �أو �شهرية تتيح
جت ّنب اخلط أ� يف �إعطاء مواعيد مت�ضاربة يف ما
بينها �أو مع �أوقات ح�ضور الطبيب.
اىل ذل��ك ،ميكن معرفة مواعيد امل�ستفيد
الأخ���رى �إ�ضافة اىل �سهولة تعديل توقيتها
بف�ضل هذا الربنامج.
• املعاينات:
ه���ذا ال�برن��ام��ج ه��و م��ن �أه���م ال�برام��ج التي
يت�ضمنها م����شروع مكننة الطبابة الع�سكرية
ّ
وامل�ستفيد الأول منه هو املري�ض .فمن خالل
ب��رن��ام��ج املعاينات ي�صبح ب��إم��ك��ان الطبيب
الإط��ل�اع على ك��ام��ل امل��ل��ف الطبي للمري�ض
ومعرفة التفا�صيل املطلوبة حول املعاينات
التي خ�ضع لها والأدوي���ة املعطاة له ونتائج
الفحو�صات املخربية و�أم���ور �أخ��رى وجميعها
منظمة وفق الت�سل�سل الزمني.
يعاين الطبيب املري�ض وي�شخّ�ص مر�ضه �أو ما
اجلي�ش  -العدد رقم 299

50

�أيار 2010

يعانيه مع ذكر العوار�ض
للربنامج الذي ي�ساعده يف
و�صف الدواء املنا�سب �أو
�أي بديل له بح�سب توافره
يف ال�صيدلية الع�سكرية،
وتر�سل الو�صفة تلقائيا ً
ع�بر �شبكة ال��ت��أل��ي��ل اىل
ال�����ص��ي��دل��ي��ة املخت�صة،
ك��ذل��ك الأم�����ر بالن�سبة اىل خم��ت�برات ال��دم
والت�صوير بالأ�شعة.
ويت�ضمن اجل���زء ال��ث��ال��ث م��ل��ف املعاينات
ّ
والإ���س��ت�����ش��ف��اء خ��ارج��ج ال��ط��ب��اب��ة الع�سكرية
للم�ستفيدين من هذه الطبابة ،ومتابعة و�صل
م��ا تبقى م��ن امل�ستو�صفات وال�صيدليات
الع�سكرية يف املناطق بالطبابة الع�سكرية
امل��رك��زي��ة وحت�سني نوعية الإت�����ص��االت بني
املراكز الع�سكرية كلها وتطويرها.
اجل����زء ال���راب���ع ،ي��ت�����ض� ّ�م��ن م��ل��ف ا�ست�شفاء
داخ���ل امل�ست�شفى الع�سكري امل��رك��زي �أو
امل�ست�شفيات الع�سكرية يف املناطق .اما اجلزء
فيت�ضمن ق�سم التكنولوجيا
اخلام�س والأخ�ير،
ّ
الطبية.
ال �شك �أن ما حتقّق حتى الآن يف �إطار م�رشوع
مكننة الطبابة الع�سكرية ف ّعل �أداءه���ا ،لكن
ا�ستكمال امل�رشوع ب�أجزائه املتبقية يحتاج اىل
متويل ،خ�صو�صا ً �أن كلفة ما �أجنز كانت كبرية.
وق�����س��م ال��ت ��أل��ي��ل يف ال��ط��ب��اب��ة ال����ذي �أجن���ز
عمالً يتعدى طاقته ،ي��أم��ل يف زي���ادة العديد
املتخ�ص�ص وزي���ادة ال��ق��درات للح�صول على
النتائج املرجوة يف �أ�رسع وقت.

إإ

عرف ج
ي
ش
ش
ك
�أيار

�إعداد :رميا �سليم �ضومط

الإعـالم الع�سكـري مو�ضـع تـبادل خبـرات بني
اجلي�شني اللبناين والأمريكي

يف �إط��ار تبادل املعلومات واخل�برات يف
جمال الإع�لام الع�سكري ،زار قيادة اجلي�ش
اللبناين وفد �أمريكي من جهاز ال�ش�ؤون العامة يف القيادة الو�سطى الأمريكية
برئا�سة العقيد جريي �أوهارا ،حيث �شارك اىل جانب مدير التوجيه وعدد من �ضباط
املديرية و�ضباط توجيه الوحدات الكربى يف ندوة عنوانها «تبادل املعلومات
يف ال�ش�ؤون العامة» ،عقدت ملدة ثالثة �أيام ،وتو ّزعت لقاءاتها بني مبنى قيادة
اجلي�ش وكلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان ،حيث كان لكل لقاء مو�ضوع حمدد.
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دور مديرية التوجيه
يف اليوم الأول للزيارة ا�ستقبل مدير التوجيه
العميد الركن �صالح حاج �سليمان يف مكتبه يف
ال�يرزة الوفد الزائر ،بح�ضور م�ساعده العميد

�أ�سعد خمول ،ورئي�س ق�سم ال�صحافة والعالقات
العامة العقيد �أن��ط��وان ب�شعالين� ،إ�ضافة اىل
رئي�س مكتب الإع�ل�ام يف مديرية املخابرات
العقيد حممد رمال يرافقه املالزم الأول حممد
م�سعود.
وتخلل لقاء التعارف �رشح ملدير التوجيه حول
دور اجلي�ش اللبناين وطبيعة عمله بني مواطنيه
و�أه��ل��ه� ،إ�ضافة اىل دور مديرية التوجيه يف
امل�ساعدة على �إجناح مهمته الدفاعية واحلفاظ
تطرق
على �أمن املواطنني وا�ستقرارهم .كما
ّ
العميد الركن حاج �سليمان اىل حرية الإعالم يف
لبنان ،و�أ�شار اىل دور الإعالم الع�سكري م�ؤكداً
على املركزية التي تعتمدها مديرية التوجيه،
من دون �إغفال �أهمية عمل توجيه املناطق،
�شارحا ً مدى فعالية تزويد الوحدات ال�صغرى
كامريات ت�صوير يف �أثناء تنفيذ املهمات ،وهو
ما �أثار �إعجاب العقيد �أوه��ارا ،الذي �أو�ضح �أن

مثل ه��ذه الإج���راءات
غري موجودة يف جي�ش
بالده م�ؤكداً �أنه �سوف
ينقل ه��ذه ال�صورة
اىل ر�ؤ�سائه.
�أعقب اللقاء جولة
ال���وف���د ال���زائ���ر على
�أق�����س��ام امل��دي��ري��ة يف
مبنى وزارة الدفاع،
اط���ل���ع خ�لال��ه��ا على
كيفية �سري العمل،
وم����ن ث���م ك���ان���ت له
زيارة اىل كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان.
يف اليوم التايل تابع الوفد ال��زائ��ر يف قاعة
الإيجاز عر�ضا ً ق ّدمه العقيد �أنطوان ب�شعالين
حول مديرية التوجيه بينما ق ّدم الوفد الزائر
�إيجازاً عن القيادة الو�سطى.
جتارب ودرو�س
«الدرو�س امل�ستقاة من معركة نهر البارد»
كان عنوان اللقاء الأول يف كلية ف��ؤاد �شهاب
للقيادة والأركان ،حيث عر�ض العقيد ب�شعالين
لتجربة اجلي�ش خالل معركة نهر البارد ،واىل
الوفد الزائر ح�رض عدد من كبار ال�ضباط� ،أعقب
ه��ذا اللقاء لقاء ح��ول ال��دور الإع�لام��ي للجي�ش
خالل العدوان الإ�رسائيلي على لبنان يف متوز
من العام  ،2006كما �أقيم لقاء ثالث حول
الدرو�س امل�ستقاة من جتربة التعامل مع حادثة
الطائرة الأثيوبية التي �سقطت يف البحر.
م���ن ج��ه��ت��ه عر�ض
اجل���ان���ب الأم�ي�رك���ي
ال��درو���س امل�ستقاة
م������ن ال���ع���م���ل���ي���ات
احل��رب��ي��ة يف ال��ع��راق
و�أف��غ��ان�����س��ت��ان ،على
ال�صعيد الإع�لام��ي.
ك��م��ا ت���ن���اول طريقة
التعامل مع الكوارث
الطبيعية م��ن خالل
من����وذج����ي �إع�������ص���ار
ك���ات���ري���ن���ا وزل������زال
هايتي.
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تلت اجلل�سات حلقات نقا�ش حول املوا�ضيع
التو�صل اىل فهم م�شرتك لها،
املطروحة بهدف
ّ
وقد �أبدى رئي�س الوفد الأمريكي تقديراً كبرياً
لدور مديرية التوجيه ،م�ؤكداً �أنه تعلّم �أ�شياء
مهمة ،ال �سيما يف جمال التعاطي مع املدنيني
وكيفية حمل همومهم ،ونقل ال�صورة ال�صحيحة
عما تقوم به جيو�ش بلدانهم.
اليهم ّ
�شهادات تقدير
�إنتهت الندوة بتوزيع �شهادات تقدير على
جميع امل�شاركني اللبنانيني .ث��م ك��ان لقاء
تقييمي لأعمال الندوة بني الوفد الأمريكي
وم��دي��ر التوجيه بح�ضور �ضباط املديرية،
�شكر خالله العقيد �أوه��ارا مدير التوجيه على
الإ�ستقبال املميز معترباً �أن احليوية �سادت
خمتلف ال��ل��ق��اءات ،ون���� ّوه ب���ق���درات مديرية
التوجيه املتقدمة� ،آمالً املزيد من الزيارات بني
الطرفني لتعزيز التعاون و�إعطاء الفر�ص لإبداء
الر�أي.
ك���رر م��دي��ر ال��ت��وج��ي��ه الرتحيب
م��ن ج��ان��ب��هّ ،
ب�ضيوفه ،م�ؤكداً على الإ�ستفادة امل�شرتكة من
اخل�برات املرتاكمة ،وواع��داً بنقل الإقرتاحات
التي عر�ضت عليه اىل القيادة بهدف ا�ستثمارها
والإ�ستفادة منها.
يف ختام زيارته ،قام الوفد الأمريكي بجولة يف
بع�ض املراكز الع�سكرية ،فزار مديرية ال�ش�ؤون
اجلغرافية حيث اطلع على كيفية �سري العمل
ال �سيما يف املطبعة الع�سكرية .ثم انتقل اىل
املتحف الع�سكري يف الريزة ،وكانت له جولة يف
�أرجائه ،توقّ ف بعدها يف �ساحة «ن�صب ال�سالم»
حيث التقط �أع�ضا�ؤه بع�ض ال�صور التذكارية،
واخ��ت��ت��م��ت ال���زي���ارة ب��غ��داء ت��ك��رمي��ي يف ن��ادي
ال�ضباط يف ال�يرزة ج��رى خالله تبادل الهدايا
التذكارية.
يذكر �أن الوفد الأمريكي �أجرى مقابلة �صحفية
م��ع مدير التوجيه تن�رش يف جملة «Desert
 »Voiceالتابعة للجي�ش الأمريكي ويف و�سائل
�إعالم مدنية �أمريكية �أخرى.
تطرقت املقابلة اىل تبادل اخلربات بني
وقد ّ
اجلانبني على �صعيد العمل الإعالمي والطرق
التي يعتمدها يف مواكبة ن�شاطات اجلي�ش،
�إ�ضافة اىل موا�ضيع �أخرى.

�إ�رسائيل ال متلك
�سيا�سة �سالم
منذ اخل��ط��وات الأوىل للحركة
ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة ،ك���ان داف���ي���د بن
غ���وري���ون� ،أول رئ��ي�����س حكومة
لكيان ال��ع��دو ،وال��ق��ي��ادي الأب��رز
يف �أربعينيات ال��ق��رن املا�ضي،
ق���د �أ����ش���ار يف ت��ق��ري��ر رف��ع��ه اىل
املجل�س العاملي لعمال �صهيون
ال���ع���ام  ،1937اىل الأه������داف
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال�صهيونية
البعيدة امل��دى يف املنطقة
ال��ع��رب��ي��ة ح��ي��ث ق����ال�« :إن
الدولة اليهودية املعرو�ضة
علينا ب��احل��دود احلالية (من
قبل اللجنة امللكية الربيطانية
�آن��ذاك) ال ميكنها �أب��داً �أن ت�شكّ ل
احلل املن�شود مل�س�ألة اليهود ،وال
هدف ال�صهيونية التي �سعت اليه
طويالً ،حتى لو �أجريت على هذه
احلدود بع�ض التعديالت املمكنة
وال�لازم��ة ل�صاحلنا� .إال �أن��ه ميكن
قبولها بو�صفها املرحلة الأوىل
والأ�سا�سية التي تنطلق منها تتمة
مراحل حتقيق الوطن ال�صهيوين
الأك�بر ،وذلك من طريق بناء قوة
ي��ه��ودي��ة ج��ب��ارة ف��ي��ه��ا ،وب�أق�رص
وق���ت مم��ك��ن ،ث��م اح��ت�لال باقي
مناطق مطاحمنا التاريخية كلها».
وبالفعل ما لبث ق��ادة �إ�رسائيل،
ويف مقدمتهم ب��ن غ��وري��ون� ،أن
رب��ط��وا م��ن��ذ ب��داي��ة خم�سينيات
ال���ق���رن امل��ا���ض��ي ،خ��ي��ار ال���ردع
ال��ن��ووي الأح���ادي اجل��ان��ب بالأمن

�إعداد:
�إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون اال�رسائيلية
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الإ�رسائيلي ال�شامل وبا�سرتاتيجية
ال�سيطرة ع��ل��ى ال����شرق الأو���س��ط
ب�أكمله وتفكيك ملفات التحرر
والتقدم والتوحد العربية كافة.
وك���ان ال�بروف�����س��ور الإ�رسائيلي
املناه�ض لل�صهيونية ي�رسائيل
���ش��اح��اك �أف�����ض��ل م��ن ��ش�رح وب�ّي�نّ
حيثيات ومالب�سات الإ�سرتاتيجية
ال�صهيونية جت���اه امل��ن��ط��ق��ة يف
كتابه�« :إ�رسائيل � -إ�سرتاتيجية
ت��و���س��ع��ي��ة م��غ��ل��ف��ة ب��ال�����س�لام»،
حيث ق��ال�« :إن الهدف الرئي�س
لل�سيا�سة الإ�رسائيلية هو ال�سيطرة
الإقليمية على ال����شرق الأو���س��ط
ب�أكمله ...واملخطط الإ�رسائيلي
ع��ل��ى ه���ذا ال�صعيد ي��ق��وم على
حتييد الفل�سطينيني و�شلّهم
وال�سيطرة الكاملة عليهم ،حتى
تتفرغ �إ�رسائيل اىل �إجناز �أهدافها
ّ
احلقيقية .وال�سيطرة على ال�رشق
الأو�سط الأكرث �أهمية يف التفكري
الإ���س�ترات��ي��ج��ي الإ��س�رائ���ي���ل���ي».
وي�ضيف� :إن النفوذ الإ�رسائيلي
على ال�سيا�سات الأم�يرك��ي��ة هو
�أه��م و�سائل �إ��سرائ��ي��ل يف تنفيذ
خمططاتها .ث��م يتحدث �شاحاك
ع���ن الأ���س��ل��ح��ة الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة
الإ�رسائيلية ويقول�« :إن �إ�رسائيل
ال ميكن �أن ت�سمح لأي دول��ة يف
ال�رشق الأو�سط بتطوير �إمكانات
نووية ،وهي تعطي لنف�سها احلق
احل����صري يف ا���س��ت��خ��دام م��ا ت��راه

منا�سبا ً من و�سائل ملنع ن�شوء مثل
هذا الإحتمال حتى تظل يف و�ضع
�إحتكار لل�سالح النووي وامتالك
الرادع النووي من دون �أي منازع».
وقد �أكد وزير حرب العدو احلايل
اجل��ن�رال �إي��ه��ود ب����اراك يف حينه
ب�أن «�إ�سرتاتيجية �إ�رسائيل للعام
 2020ترف�ض الإندماج باملحيط
وتعتمد التفوق التكنولوجي».
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق وع��ل��ى طريق
حتقيق الأج���ن���دة الإ�سرتاتيجية
الإ�رسائيلية لل�سيطرة على املنطقة
ب ��أك��م��ل��ه��ا ،ق�����س��م��ت امل�ؤ�س�سة
الأمنية الإ�رسائيلية هذه املنطقة
اىل م��ا ت�سميه «دوائ���ر التهديد
الإ�سرتاتيجي لإ�رسائيل» لت�سهيل
م��ه��م��ة تفكيكها والإ���س��ت��ف��راد
بعنا�رصها وهي كما يلي:
 الدائرة الفل�سطينية الأقربالتي تعمل �إ�رسائيل عرب حكوماتها
املختلفة ،على تفكيكها وت�صفية
عنا�رص الإزع���اج فيها وخ�صو�صا ً
املقاومة العمالنية وروح املقاومة
وثقافتها (نظرية كي الوعي).
 ال���دائ���رة ال��ع��رب��ي��ة املحيطةبالكيان يف جتلياتها الر�سمية
وال�شعبية (اجل��ي��و���ش النظامية
واملقاومات ال�شعبية).
 دائرة الدول الأبعد مثل �إيرانوالعراق وليبيا وباك�ستان ...الخ.
 ال��دائ��رة الدولية بتجلياتهاوام��ت��دادات��ه��ا وت ��أث�يرات��ه��ا على
م���ع���ادالت وم���وازي���ن ال���ق���وى ،يف
امل��ن��ط��ق��ة ع�����س��ك��ري�ا ً و�سيا�سيا ً
ودبلوما�سيا ً واقت�صاديا ً.
ويف �إط��ار التعاطي الإ�رسائيلي
مع هذه الدوائر راحت امل�ؤ�س�سة
احلاكمة الإ�رسائيلية تعمل منذ
ال���ع���ام  1956وم������روراً بالعام
 1967وو�����ص����والً اىل ح���روب

ال�سبعينيات (م�ساهمة �إ�رسائيل
يف احل���رب الأه��ل��ي��ة اللبنانية ثم
عملية الليطاين العام  )1978ثم
الثمانينيات (ح��رب لبنان الأوىل
ال��ع��ام  )1982ث��م الت�سعينيات
وال�سنوات الأوىل من القرن احلايل
(2008 ،2006 ،1996 ،1993
و 2009يف لبنان وفل�سطني)،
ع��ل��ى تفكيك امل��ل��ف��ات العربية
ال����ك��ب�رى (ال�����وح�����دة ال��ع��رب��ي��ة
وامل���ق���اوم���ة ال��ع��رب��ي��ة) وحتييد
معظم ال��ت��ه��دي��دات التكتيكية
الفل�سطينية والعربية القائمة
�أو املحتمل قيامها يف الدائرتني
الأوىل وال��ث��ان��ي��ة .وخ�ل�ال الفرتة
الأخ�ي�رة وج��دت �إ��سرائ��ي��ل نف�سها
وجها ً لوجه �أمام تهديدات الدائرة
الثالثة املنح�رصة حاليا ً يف �إيران
كدولة �صناعية �صاعدة �أم�سكت
ب��ق��وة ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ن��ووي��ة
وتكنولوجيا ال�صناعات الثقيلة
مب��ا ف��ي��ه��ا ال�����ص��ن��اع��ات احلربية
املتنوعة يف الرب والبحر واجلو .ويف
ه��ذا املجال �أعلن رئي�س حكومة
ال��ع��دو احل���ايل بنيامني نتنياهو
�أمام م�ؤمتر �سابان العام املا�ضي:
«�إن ال�سالم لن يحل قبل مواجهة
ثالثة تهديدات لإ�رسائيل وهي:
�سعي �إي��ران للح�صول على �سالح
نووي ،والت�صدي ل�صواريخ حزب
اهلل يف لبنان وحما�س يف غزة التي
ت��ه��دد �إ��سرائ��ي��ل ،و�أخ��ي��راً تعزيز
حت�صني الأم��ن الإ�رسائيلي» .ويف
ر�أي نتنياهو �أن��ه ال ب��د م��ن بلوغ
ه��ذه الأه���داف مهما ك��ان الثمن،
و���س��اع��ده يف ذل���ك اي�����ض �ا ً وزي��ر
حربه ب���اراك ال��ذي ق��ال �إن��ه ال بد
«تتجهز
للواليات املتحدة من �أن
ّ
لعملية ع�سكرية �ضد �إي����ران».
و�أ�ضفى الوزير يو�سي بيليد بعداً

اجلي�ش  -العدد رقم 299

تاريخيا ً على ت�صوراته فقال�« :إن
�إ�رسائيل عليها م�س�ؤولية وجودها
الفيزيائي �أوالً ،وطبقا ً لهذا املبد�أ
علينا �أن نتخذ ال���ق���رارات� ...إن
التاريخ منحنا هدية وحيدة وملرة
واح����دة وه���ي (دول����ة) �إ��سرائ��ي��ل،
وواج��ب��ن��ا الأع���ل���ى ه���و حمايتها
�ضيعنا
والدفاع عنها ...و�إذا نحن ّ
ه���ذه ال��ه��وي��ة ف��ل��ن نح�صل على
فر�ص �أخ��رى ...وامل�رشوع النووي
الإي��راين يجب �أن يزعجنا ويقلقنا
يف م�ستوى النظرة الوجودية».
وك��ان الرئي�س الأمريكي ال�سابق
ج���ورج ب��و���ش ق��د تبنى الأج��ن��دة
الأمنية وال�سيا�سية الإ�رسائيلية
بحذافريها على مدى �سني واليته
ب��دع��م ت��ام م��ن قبل املحافظني
اجل���دد ال��ذي��ن ي�سمون تكتلهم
ال�سيا�سي ب�إ�سم «ليكود الواليات
امل��ت��ح��دة» .وح��ال��ي�ا ً تطلق �إدارة
�أوب��ام��ا التهديدات والتحذيرات
على م���دار ال�ساعة وت��ق��وم بن�رش
ال�������دروع ال�������ص���اروخ���ي���ة حماية
لإ��سرائ��ي��ل ،م��ن دون �أن تتوافر
لها حتى �إمكانية الإعرتا�ض على
ت�سارع الإ�ستيطان وتدمري بيوت
الفل�سطينيني يف القد�س و�سائر
�أنحاء ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
وه��ك��ذا ي��ت��ب�ين �أن����ه ع��ل��ى مدى
نب
�أك�ث�ر م��ن �ستني ع��ام �ا ً ،مل تت َ
�إ�رسائيل �سوى �سيا�سة العدوان
واحل���رب وه��ي رف�ضت وترف�ض
كل املبادرات الدولية والعربية،
مب��ا فيها م��ب��ادرة �إع�ل�ان ب�يروت
القائمة على ال��ق��رارات الدولية
وال��ن��ظ��ام ال����دويل و��شرع��ة حقوق
الإن�سان العام  ،2002وهي ت�رص
على �أن ما احتلته العام 1967
م��ن � ٍ
أرا����ض فل�سطينية و�سورية
ولبنانية� ،أغلى من �أي �سالم عربي
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ال ي�ساوي ق�صا�صة ال��ورق التي
�سيكتب عليها ،مب��ا يف
كُ تب �أو ُ
ذلك رف�ضها حمادثات الت�سوية
مع �سوريا عرب الو�سيط الرتكي.
وه����ذا ي��ع��ن��ي �أن الإ�رسائيليني
ي��ري��دون ف��ر���ض �سيا�سة القوة
والأم��ر الواقع و�إخ��ت�لال املوازين
واملعايري القانونية والأخالقية
وفقا ً لأهوائهم وم��ن ط��رف واحد
كمعيار وحيد وحم��دد للتفاو�ض
مع العرب بدالً من التزام القرارات
الدولية .وال �شك �أن تزايد قوة
ال��ل��وب��ي ال�����ص��ه��ي��وين وجن��اح��ه يف
خ��ل��ق م��راك��ز ن��ف��وذ ب����ارزة داخ��ل
م��ؤ���س�����س��ات ال���دول���ة الأ�سا�سية
وو���س��ائ��ل الإع�ل�ام يف �أم�يرك��ا ،قد
جعل من �إ�رسائيل ال�صبي ال�شقي
املدلل ال��ذي ال ُيرف�ض له طلب
واحلليف الإ�سرتاتيجي املغفورة
ل��ه ك��ل خطاياه ،ويف ه��ذا املجال
يقول ع�ضو الكونغر�س ال�سابق
ب��ول ف��ن��ديل« :لقد �أ�صبحت كل
الأع��م��ال التي تقوم بها �إ�رسائيل
ُينظر اليها كت�رصفات ت�صب يف
م�صلحة �أمريكا» ،الأمر الذي جعل
املجتمع امل��دين الأم�يرك��ي يظن
ب ��أن كل ما تقوم به �إ�رسائيل من
جرائم وح��روب �إب��ادة جماعية كما
ح�صل يف قطاع غزة وجنوب لبنان
و�ضاحية ب�ي�روت اجلنوبية �إمنا
ي�صب يف امل�صلحة الإ�سرتاتيجية
الأمريكية .وال �شك �أن الكل يعلم
ب����أن ال��دع��م الأم�يرك��ي لإ�رسائيل
ق��د ف��اق �أي ت�����ص��ور ،ومل يحدث
يف ال��ت��اري��خ �أن ق��� ّدم بلد م��ا اىل
بلد �آخ��ر هذا امل�ستوى من الدعم
املادي والدبلوما�سي لهذه املدة
الطويلة من الزمن ،يف ظل ذرائع
من امل�ستحيل �أن تقنع �أي عاقل
�رشيف يف هذا العامل.
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�صادق الرئي�س الرو�سي
دميرتي ميدفيديف على
«عقيدة ع�سكرية جديدة»
لرو�سيا االحتادية ت�ص ّنف
حلف �شمال الأطل�سي ناتو
«�أكرب املخاطر» املحدقة
ب�أمن رو�سيا التي حتتفظ
بحقها يف ا�ستخدام القوة
النووية دفاعاً عن نف�سها.
وكانت وكالة «نوفو�ستي»
قد ك�شفت �أن «الرئي�س
ميدفيديف �أبلغ �أع�ضاء جمل�س
الأمن القومي الرو�سي� ،أنه
�صادق على وثيقتني هما
العقيدة الع�سكرية ،و�أ�س�س
�سيا�سة الدولة يف الردع
النووي حتى العام ،»2020
حيث حتتفظ رو�سيا بحقها
يف ا�ستخدام قوتها النووية
للرد على �أي هجوم نووي �أو
�أي هجوم على هذا القدر من
اخلطر .حيث �أن «العقيدة
اجلديدة» تلزم رو�سيا تعزيز
الدفاعات ال�صاروخية �ضد �أي
عدو حمتمل ،وتطوير ثالوثها
النووي ،الذي ي�ضم �أنظمة
ال�صواريخ ،والغوا�صات النووية
املزودة �صواريخ بال�ستية،
ّ
وقاذفات �إ�سرتاتيجية.

�إعداد :كمال م�ساعد
باحث يف ال�ش�ؤون الإ�سرتاتيجية

املخاطر الع�سكرية اخلارجية
الوثيقة التي ك�شف عنها الكرملني �ص ّنفت،
�ضمن املرتبة الأوىل لـ«املخاطر الع�سكرية
اخل��ارج��ي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة»� ،سعي «ال��ن��ات��و» اىل
«عوملة مهماته الع�سكرية ،منتهكا ً بذلك معايري
القانون ال���دويل» .كما �أ���ش��ارت الوثيقة اىل
اقرتاب «البنى التحتية الع�سكرية لدول احللف
الأطل�سي» من احلدود الرو�سية ،خ�صو�صا ً عرب
تو�سيع احللف .ومن املخاطر الأخرى التي تواجه
رو�سيا ،تطور حمتمل «للنظام الإ�سرتاتيجي
امل�ضاد لل�صواريخ» بعدما ك��ان��ت مو�سكو
انتقدت م�رشوع الدرع ال�صاروخية ،التي كانت
وا�شنطن تعتزم ن�رشها يف �رشق �أوروبا .و�أ�شارت
الوثيقة اي�ضا ً اىل خطر «الأ�سلحة الإ�سرتاتيجية
التقليدية عالية ال��دق��ة» ،حيث ت��رى مو�سكو
�أن على وا�شنطن �أن تفر�ض على الأ�سلحة
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة التقليدية ال��ق��ي��ود نف�سها
املفرو�ضة على الأ�سلحة ال��ن��ووي��ة .وتهدف
العقيدة اجلديدة اىل حتويل القوات امل�سلحة
ق��وات �أك�ثر فاعلية وح��رك��ة ،ودم��ج هياكلها
لتنفيذ �أف�ضل للمهمات ،عرب ا�ستخدام وحدات
م�سلحة م�شرتكة.
وك�شف �سريغي ك��ورت��ون��وف رئي�س جمل�س
تخطيط ال�سيا�سة اخلارجية� ،أن تطور الو�ضع
الع�سكري يف ال��ع��امل يفر�ض تعزيز القوات
الإ�سرتاتيجية النووية مع حلول العام 2012

رو�سيا يف عقيدتها الع�سكرية اجلديدة

بنحو � 600صاروخ مرابط على الأر���ض و12
غوا�صة �إ�سرتاتيجية و 50قاذفة �إ�سرتاتيجية
جمهزة ال�ستخدام ال�سالح النووي �أو التقليدي،
حممل
وما بني  1000اىل  1200ر�أ�س نووي ّ
على ال�صواريخ العابرة للقارات والغوا�صات
النووية.
يجدر ب��الإ���ش��ارة �أن رو�سيا �أق��رت عقيدتها
الع�سكرية العام  2000م�ستندة اىل التغيرّ ات
التي ط��ر�أت على العامل خ�لال ال�سنوات التي
�أع��ق��ب��ت �إن��ه��ي��ار الإحت����اد ال�����س��وف��ي��ات��ي ،لكن
التطورات املتالحقة منذ ذلك العام �أجربتها
على �إع��ادة النظر يف �أولوياتها .ويف حني كان
الكرملني ي�ش ّدد خالل ال�سنوات الأرب��ع الأوىل
من القرن اجلديد على �أن رو�سيا ال تواجه خطر
الدخول يف نزاعات م�سلحة مع �أي طرف �أو بلد
يف العامل ،ي�شهد العامان الأخ�يران ،خ�صو�صا ً
بعد املتغريات الدولية ،مراجعة لذلك ،لكن
مع املحافظة على �إ�سرتاتيجية «عدم الدخول
يف �رصاعات �أو الإنحياز اىل طرف �إقليمي �ضد
طرف �آخر»� .إال �أن اخلرباء الع�سكريني ي�ؤكدون
��ضرورة الإ�ستعداد ملواجهة �أي تهديد للأمن
الإ�سرتاتيجي ،وقد برزت للمرة الأوىل «م�س�ألة
ج��ه��وزي��ة ال��ق��وات ال��رو���س��ي��ة لتوجيه �رضبات
�إ�ستباقية �ضد �أع����داء حمتملني� ،أو �إمكان
ا�ستخدام �أطراف القوة حلل النزاعات» ،ما يعترب
تهديداً مبا�رشاً للأمن الرو�سي و�سببا ً لتحديث

تطـويـر الثالـوث النـووي
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العقيدة الع�سكرية يف مواجهة الإحتماالت
الع�سكرية وغريها.
لقد ك��ان��ت العقيدة الع�سكرية الرو�سية
�أقرب اىل العقيدة الدفاعية منها اىل العقيدة
الهجومية ،فقد ك��ان اخل��وف من املرتب�صني
ب��ال��دول��ة ،وحم����اوالت ت�شويه ���ص��ورة رو�سيا
والتدخل يف �ش�ؤونها الداخلية ،ال�شغل ال�شاغل
للقادة الع�سكريني وال�سيا�سيني الرو�س،
�إ�ضافة اىل احلاجة اىل تعزيز الأمن على احلدود
اجلنوبية لرو�سيا مع �آ�سيا الو�سطى وال�صني.
وم��ن جهة �أخ���رى ،ك��ان اجلي�ش الرو�سي (وما
ي��زال) يعترب حلف الناتو تهديداً ،ما ي�ستلزم
تقوية اجلي�ش والإحتفاظ بقدرته النووية.
�إن طبيعة التهديدات التي واجهتها رو�سيا،
وت��ل��ك امل��ح��ت��م��ل م��واج��ه��ت��ه��ا ف��ر���ض��ت تبني
ر�ؤي���ة ج��دي��دة للعقيدة الع�سكرية الرو�سية.
واحل��ق��ي��ق��ة �أن رو���س��ي��ا واج��ه��ت ال��ع��دي��د من
ال��ت��ه��دي��دات اجليو�سيا�سية ال��ع��امل��ي��ة ،كان
�أخطرها على الإط�لاق التهمي�ش املتزايد من
قبل الدول الغربية وحتديداً الواليات املتحدة
الأمريكية للدولة الرو�سية ،وبالطبع ما يزال
م�ستمراً التهديد ال��ذي ميثله حلف «الناتو»
على الأط���راف الغربية لرو�سيا ،واملحاوالت
امل�ستمرة لتو�سيعه لي�شمل بع�ض دول الإحتاد
ال�سوفياتي ال�سابق.
التهديدات اجليو�سيا�سية العاملية
ت�����ش��كّ ��ل��ت ال��ع��ق��ي��دة ال��ع�����س��ك��ري��ة الرو�سية
الثانية ( )2010 - 2005بناء على العوامل
اجليو�سيا�سية ،وبالتايل فقد كانت التوجهات
الإ�سرتاتيجية لتلك العقيدة �أقرب ما تكون اىل
الإ�ستنفار واملواجهة مع الغرب منها اىل املوقف
الدفاعي املتفرج ،ومن �أهم ما ميكن �أن ي�شار

اليه يف هذا ال�سياق ،الإج��راءات التالية :جتهيز
القوات الرو�سية بالعتاد الإ�سرتاتيجي القادر
على مواجهة التهديدات العابرة للقارات وعلى
ر�أ�سها الأ�سلحة النووية ،والوقوف بحزم وقوة
يف مواجهة حماوالت التمرد والع�صيان وانتهاك
�سيادة الدولة الرو�سية �أو تلك الدويالت التي
ت�ستظل جناح رو�سيا كما ح��دث مع جورجيا،
والوقوف باجلدية واحلزم عينهما �إزاء حماوالت
تو�سع حلف الناتو ،بل وا�ستخدام القوة الالزمة
�إن اقت�ضى الأمر.
يف مرحلة ت�أكيد مكانتها العاملية تعتمد
رو���س��ي��ا «ع��ق��ي��دة ال���ت���وازن الإ�سرتاتيجي»
(ال��ع��ق��ي��دة الثالثة ال��ت��ي تتبناها رو���س��ي��ا يف
تاريخها احل��دي��ث) ،و�سيبد أ� تطبيقها عمليا ً
اعتباراً من العام  2011وهي مل ت� ِأت من فراغ
بل جاءت رد فعل على �إ�سرتاتيجية الأمن القومي
الأمريكي املعلن عنها والتي ا�ستبعدت رو�سيا
من قائمة حلفاء �أمريكا و�أ�صدقائها يف حربها
�ضد الإره��اب ،على الرغم من �أن رو�سيا كانت
�ضمن هذه القائمة .فاال�سرتاتيجية الأمريكية
التي اعتمدت بعد � 11أيلول  ،2001تعاملت
مع رو�سيا ب�شكل �سلبي وو�ضعتها �ضمن الدول
التي ال تطبق املعايري الدميقراطية ال�صحيحة
واتهمتها بالتدخل يف �ش�ؤون جريانها ودعم
�أنظمة م��ارق��ة ومتطرفة مثل نظام الرئي�س
هوغو �شافيز يف فنزويال .يف املقابل تب ّنت
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة الع�سكرية ال��رو���س��ي��ة بع�ض
اخليارات الع�سكرية الإ�ستثنائية كخيار �إقدام
رو�سيا على توجيه �رضبات نووية �إ�ستباقية،
و�إمكان ا�ستخدام القوات الع�سكرية الرو�سية
خ���ارج ال��دول��ة ،وتو�سيع املناطق احلدودية
لرو�سيا من م�سافة خم�سة كيلومرتات اىل خم�سة
ع�رش كلم خ�صو�صا ً يف اجلهات الغربية لرو�سيا.

وبهذا تعود املنطقة احلدودية الرو�سية اىل
ما كانت عليه يف زمن الإحتاد ال�سوفياتي ،وقد
�أح��دث ه��ذا ال��ق��رار ردود فعل ل��دى وا�شنطن
ول��دى دول �أوروب��ا ال�رشقية املجاورة لرو�سيا.
وي��دور النقا�ش اي�ضا ً ح��ول البند ال��ذي يجيز
ا�ستخدام الأ�سلحة النووية يف النزاعات املحلية
يف حال وجود تهديد بالغ اخلطورة على الأمن
القومي الرو�سي.
وبالإ�ضافة اىل العقيدة الع�سكرية يجري
ال���ت���داول ح��ال��ي �ا ً يف الأو�����س����اط ال�سيا�سية
والع�سكرية ال��رو���س��ي��ة مب��ا ي��ع��رف بالعقيدة
ال�سيا�سية ،وه��ي تتمحور ح��ول ال���دور الذي
مي��ك��ن �أن ت���ؤدي��ه رو���س��ي��ا ع��ل��ى امل�ستويني
الإقليمي والعاملي ،ولو اقت�ضى الأمر ا�ستعمال
القوة الع�سكرية حلماية ثروتها الإقت�صادية
والإجتماعية .فمو�سكو تطمح اىل ا�ستعادة
موقعها على ال�ساحة الدولية وذلك با�ستعادة
قدراتها على ال��ردع و�إع��ادة التوازن من دون
العودة اىل احلرب الباردة.
املراجع:
• جريدة احلياة  -رو�سيا تناق�ش تعديل
عقيدتها الع�سكرية.2009/10/9 ،
• وكالة «نوفو�ستي» الرو�سية� ،إ�سرتاتيجية
الأم������ن ال���ق���وم���ي ال���رو����س���ي ح��ت��ى ،2020
.2010/2/6
• جريدة قا�سيون  -العقيدة الع�سكرية
الرو�سية اجل��دي��دة وكالة « »RIAالرو�سية،
.2010/2/3
• مركز ال�رشق العربي للدرا�سات احل�ضارية
والإ�سرتاتيجية.2010/2/3 ،
• وك����ال����ة «ان�ت�رف���اك�������س» ال���رو����س���ي���ة،
.2010/2/2

وحتديـد املخـاطـر اخلـارجيـة
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تاريخ
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كري
�أيار

�إعداد :د� .أحمد ع ّلو
عميد متقاعد

معركة
ت���ع���ت�ب�ر
جوجاميال (�أو �أربيال)
ال��ت��ي ان��ت����صر فيها
الإ�سكندر على الفر�س،
من املعارك الفا�صلة
يف ال���ت���اري���خ .وقد
ك����ان م���ن نتائجها
احل�ضارة
دخ�������ول
الهلينية اىل ال�رشق
ومتازجها مع ح�ضارته
وب����ال����ت����ايل والدة
احل�ضارة الهللين�ستية.

جوجاميال

من �أ�شهر معارك التاريخ

هكذا �سقطت �إمرباطورية الفر�س
معطيات جيوتاريخية
• بالد الفر�س:
ا�ستطاع الفر�س منذ منت�صف القرن ال�ساد�س
ق��ب��ل امل��ي�لاد وبف�ضل ملوكهم «ق��ور���ش»،
و«قمبيز» ،و«دارا الكبري» بناء �إمرباطورية

ب
ي
د
ا
إ
ل
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س
كندر
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مرتامية الأط����راف ام��ت��دت م��ن نهر ال�سند يف
ال�رشق حتى بحر �إيجيه ،ومن املحيط الهندي
حتى بحر قزوين وحتى م�رص جنوبا ً عرب ال�شاطئ
ال�رشقي للبحر الأبي�ض املتو�سط ،وك��ل ذلك
خ�لال خم�س وع�رشين �سنة ،كما يقول امل�ؤرخ
الأمريكي جيم�س هرني بر�ستد .ويذكر امل�ؤرخ
ذات��ه �أن هذه الإمرباطورية امتدت يف الغرب
حتى �شارفت نهر الدانوب يف �أوروبا ،و�سيطرت

على املدن اليونانية ،مما ح ّتم وقوع ال�صدام
احلربي بني هذه الإمرباطورية وبالد الإغريق
يف ما بعد ،والتي يرى امل�ؤرخ �أنها كانت العامل
الأ�سا�سي يف تطوير بع�ض الأمم ال�صغرية مثل
الإغريق .ويتابع امل�ؤرخ قائالً� :إن الإمرباطورية
الفار�سية كانت �أعظم �إم�براط��وري��ة �شهدها
العامل القدمي ،مت ّتعت بحكومة عادلة رحيمة ،مل
تعادلها �أي حكومة �سبقتها يف بالد ال�رشق وقد
ا�ستمرت حواىل القرنني (�إنتهت حواىل 330
ق.م).
كذلك يرى امل��ؤرخ �أن ال�شعوب ال�رشقية هي
�أول من ابتدع الفن والهند�سة والأدب والعلوم
والقوانني املكتوبة وبينهم ظهرت �أول عقيدة
نادت بوحدانية اهلل� ،أي «الزردا�شتية» ورعايته
مت ن�رشها يف �أنحاء
الأبوية جلميع الب�رش ،والتي ّ
الإمرباطورية.
• بالد الإغريق (اليونان ومقدونيا):
بالد اليونان �أو ( Helladeالإ�سم القدمي
والر�سمي لهذه ال��ب�لاد) ،ي�ضم ممالك ودوالً
متعددة ،م�ستقلة عن بع�ضها البع�ض ،ولعل
طبيعتها اجلغرافية امل�شتملة على جمموعة
كبرية من اجل��زر املنت�رشة يف البحر املتو�سط،

ف��ر���ض��ت ع��ل��ي��ه��ا ه����ذا ال���واق���ع الإج��ت��م��اع��ي
وال�سيا�سي املبني على ا�ستقاللية ناجتة عن
الإكتفاء الذاتي لعدد من تلك املجموعات التي
�شكّ لت كل منها مدينة  -دولة.
�إال �أن ما كان يجمع هذه املدن  -ال��دول هو
اللغة ،الدين ،والألعاب الأوملبية ،و�أ�شهر مدن
هذه البالد كانت� :أثينا � -إ�سبارطة  -طيبة -
كورنثيا.
اليونانيون �شعب بحري ،رجال �أعمال ،وجتار،
وم�ستعمرون �أق���ام���وا ث��غ��وراً ع��ل��ى ال�شاطئ
الآ�سيوي لبحر �إيجيه (تركيا احلالية) مما دفع
امللك الفار�سي دارا اىل فر�ض �رضائب �سنوية
على مدنها و�إن�شاء مواقع ع�سكرية فيها .ثارت
املدن اليونانية على دارا ،الذي �أخمد الثورة،
واحتل ب�لاد اليونان .اعتباراً من العام 490
ق.م غرقت بالد اليونان يف حروب �ضد الفر�س،
و�أقامت حلف ديلو�س يف ما بينها للوقوف �ضد
ال��ف��ر���س ،وبعد ذل��ك وقعت يف ح��روب �أهلية
(ح��روب البيلوبونيز) التي كانت انتحاراً لها
والتي انتهت بفوز �إ�سبارطة.
وبعد ذلك هزمت �إ�سبارطة �أمام حتالف :طيبة
 �أثينا  -كورنثيا.اجلي�ش  -العدد رقم 299
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ك���ان م��ن نتيجة �إن���ه���اك امل���دن اليونانية
وجتزيئها من جراء املعارك الداخلية �أن �أ�صبحت
فري�سة �سهلـة مللك مقدونيا فيليبو�س الذي
�سحق �أث��ي��ن��ا يف م��ع��رك��ة ك�يرون��ي��ا  338ق.م
( )Cheroneaوبذلك �أ�صبح ملكا ً على بالد
الإغريق ،وملا تويف امللك فيليبو�س العام 336
ق.م خلفه �إبنه الإ�سكندر وعمره ع�رشون �سنة.
�أ�سباب احلرب
تتمثل �أب���رز �أ���س��ب��اب احل���رب ال��ت��ي خا�ضها
الإ�سكندر �ضد الفر�س مبا ي�أتي:
 رغ��ب��ة الإ���س��ك��ن��در يف الق�ضاء على اخلطرالفار�سي املاثل دائما ً يف ال�بر وعلى خطوط
م�صالح بالده يف البحر.
 الإنتقام من الدولة الفار�سية التي احتلتبالده.
 املحافظة على حتالف امل��دن اليونانيةحتت حكمه وتوحيدها �ضد عدوها اخلارجي.
 رغبته يف احتالل ال�رشق وبناء �إمرباطوريةين�رش فيها �أفكاره التي �أخذها عن معلمه �أر�سطو.
 �إعجابه مب�ؤ�س�س الإمرباطورية الفار�سية(االخمينية) قور�ش.

م�رسح العمليات احلربية
وميدان املعركة
ع�بر الإ���س��ك��ن��در م�ضيق ال��دردن��ي��ل وح��ارب
ال��ف��ر���س يف غرانيكو�س ( 334ق.م) ث��م يف
اي�سو�س ( 333ق.م) وانت�رص عليهم ثم تابع
�سريه عرب ال�رشيط ال�ساحلي ال�سوري واللبناين
حتى �صور فحا�رصها ( 332ق.م) مدة �سبعة
�أ�شهر حتى �سقطت وتابع اىل غزة فم�رص ،حيث
�أ�س�س مدينة الإ�سكندرية ،وبذلك � ِأمن الإ�سكندر
خطوط موا�صالته البحرية ،وح��رم الفر�س من
فر�صة طعنه يف الظهر ،وم��ن ث��م انتقل اىل
الداخل عرب �سوريا والعراق من دون مقاومة،
وو�صل حيث ك��ان امللك الفار�سي داريو�س
الثالث بانتظاره ،يف �سهل ف�سيح ي�سمى تل
جومل �أو جوجاميال قرب �أربيال ( 50كلم غرب
 جنوب).وكان داريو�س قد و�صل قبل الإ�سكندر اىل
امل��ك��ان وعمل على متهيده و�إزال����ة العوائق
والأ�شجار وكل ما يعيق �سري العربات املنجلية
التي �أح�رضها ملعركته ،وك��ان ذل��ك يف مطلع
ت�رشين الأول العام  331ق.م كما يتفق معظم
امل�صادر.

القوى امل�شرتكة
يف املعركة
ق ّدرت امل�صادر القوات امل�شرتكة يف معركة
جوجاميال كما ي�أتي:
• الفر�س:
 ح��واىل � 100أل��ف من امل�شاة (م��ع الن�ساءوالأط��ف��ال وعنا�رص التموين وغريهم و�أف��راد
الأ�رسة امللكية) وبينهم � 10آالف من املرتزقة
اليونانيني.
 � 35ألفا ً من الفر�سان (من خمتلف �أنحاءالإمرباطورية).
  200عربة منجلية.  15فيل قتال هندي.يجدر بالإ�شارة �أن هناك اختالفا ً ح��ول هذه
الأرقام بني عدد من امل�ؤرخني وامل�صادر التي
� ّأرخت لهذه املعركة ،ما يظهر مبالغة يف تقدير
عديد قوى الفر�س.
• الإغريق:
 � 40ألفا ً من امل�شاة (الفاالنك�س).  7500فار�س وخيال. معـدات حـ�صـار واقتحــام وعنـا�رص متـويـن...�أ�ساليب التدريب والتنظيم والرتبية
اجلي�ش  -العدد رقم 299

61

�أيار 2010

الع�سكرية لدى الطرفني
• اجلي�ش الفار�سي:
ب��ذل ال��ف��ر���س ج��ه��وداً م�ضنية ب��ع��د معركة
اي�سو�س  333ق.م لإع��ادة بناء جي�ش يتمكّ ن
من ال�صمود بوجه جي�ش حمرتف تقوده عبقرية
فذّة ،وعلى الرغم من حتقيقها بع�ض النجاح يف
هذا املجال� ،إال �أن القيادة الع�سكرية مل ت�ستطع
ثني امللك داريو�س الثالث عن قيادة اجلي�ش
يف �ساحة القتال.
كانت فرقة الفر�سان �أف�ضل وحدات اجلي�ش،
وقد �أُعيد ت�سليحها بالرماح الق�صرية بدالً من
الطويلة لإعطائها مزيداً من حرية احلركة عند
�صدامها مع امل�شاة.
واجهت القيادة الفار�سية م�شكلة نق�ص يف
عديد امل�شاة ،فاملرتزقة الإغريق الذين كانت
تعتمد عليهم �سابقا ً� ،أ�صبح من املتعذر �رشاء
خدماتهم بعد �سيطرة الإ�سكندر على معظم
بالد الإغريق و�سوريا و�آ�سيا ال�صغرى.
ولذلك كانت القيادة الع�سكرية الفار�سية
ترى �رضورة حتا�شي اال�شتباك يف معركة فا�صلة،
وحماولة ا�ستخدام الفر�سان ومهاراتهم لإنهاك
الإ���س��ك��ن��در يف م��ع��ارك جانبية ،ول��ك��ن ب�سبب

�إ�رصار امللك على �أن كرامته وهيبته امللكية ال
والفر ،وت�ستلزم الإلتحام ب�صورة
الكر
حتتمالن َّ
ّ
ر�سمية ،ومل��ا كانت ق��وى الفر�سان وحدها ال
ت�ستطيع ح�سم املعركة ،ر�أت القيادة �رضورة
�إحياء �سالح فار�سي قدمي ،هو �سالح العربات
املنجلية (عربة �ضيقة من اخل�شب امل�صفّ ح
تت�سع ل�سائق ٍ
ورام ويجرها ح�صان �رسيع �أو �أكرث،
وقد ثبت على حمور �إطارها من اجلانبني �أن�صال
جارحة وب���ارزة) ،لتدعم بها امل�شاة من خالل
ت�أثريها يف ت�شتيت جبهة اخل�صم املرتا�صة،
وح�صد امل�شاة املعادية مبناجلها.
• جي�ش الإ�سكندر:
كانـت الكتيبة ( )La phalangeهي
الت�شكيل الع�سكري املعروف يف بالد اليونان
خ�صو�صا ً �أثينا و�إ�سبارطة ،وهي تت�ألف من ثالثة
عنا�رص:
 الب�سيليت ( ،)Le psiliteه��ي م�شاةخفيفة م�ؤلفة من الفقراء واملرتزقة� ،أي من
نوع اخلفاف ،مهمتها :ا�ستطالع العدو ،ن�صب
الكمائن ،احتالل املرتفعات وم�شاغلة العدو،
و�سالحها املقالع والقو�س والرمح.
 الهوبليت ( ،)Hopliteم�شاة ال�صدم( ،)Chocي�صطفّ ون باملرافق على ثمانية،
ع�رش �أو �إثني ع�رش �صفا ً بالعمق و�أحيانا ً �أكرث،
���س�لاح��ه��م ال��رم��ح ال��ط��وي��ل واحل���رب���ة وال����درع
ويلب�سون اخلوذة.
اخليالة ،كانت
اخليالة اليونانية قليلة
ّ
ّ
العدد ،تركز �أحيانا ً على اجلوانب ،وتعمل �أحيانا ً
�أخرى على ف�صم جبهة العدو ،واقتحامها .هذه
الت�شكيلة اليونانية كانت م�سلحة ب�أ�سلحة
الهوبليت.
ك���ان ت�شكيل ال��ك��ت��ائ��ب ال��ي��ون��ان��ي��ة قليل
الطواعية ،وكانت هذه الكتائب �شديدة الإعورار
على اجلوانب ،ال تن�سجم دائما ً مع طبيعة الأر�ض
ولي�س لديها قوات ا�ستثمار.
�أدخ����ل امل��ل��ك فيليبو�س وال���د الإ�سكندر
حت�سينات على هذه الت�شكيلة ،فق�سمها اىل
وح���دات �صغرية م��ن ال��رم��اح�ين لينة و�سهلة
العريكة ،وق���ادرة على امل��ن��اورة يف الأرا�ضي
املختلفة وحماية م�ؤخرتها وجوانبها.
ومل��ا ك��ان��ت مقدونيا ب�لاد تربية اخليول،
فقد ع ّزز فيليب جي�شه بكتائب من الفر�سان

املدربني.
اخليالة الثقلية (،)Cataphracte
ّ
مدرع
�شديدة التدريع
ّ
وجمهزة لل�صدم :فار�س ّ
��درع جزئيا ً ويحمل الفار�س رحما ً
وح�صان م� ّ
طويالً ويعتمر خوذة ويحمل تر�سا ً.
اخليالة اخلفيفة (،)Sarissophores
ّ
ف��ر���س��ان يحملون ال��رم��ح ويقلبونه مبهارة،
وكانت مهمة
اخليالة حماية اجلوانب ومالحقة
ّ
العدو.
ورث الإ���س��ك��ن��در ه���ذا اجل��ي�����ش ع��ن وال���ده،
وعمل على حت�سينه ف�أ�ضاف اىل قواته فرقة
البلتا�ست وت�ستعمل ال�ستثمار الن�رص ،وهي
م�شاة منقولة على ظهور اجلياد وحتارب على

�شخ�صيات القادة
• الإ�سكندر :عني وال��ده امللك فيليبو�س
برتبيته عناية خا�صة ،فن� أش� على التق�شف وحب
الفرو�سية ،تتلمذ على يدي الفيل�سوف �أر�سطو
و�سع خميلته
فاطلع على جميع علوم ع�رصه مما ّ
اخلالقة ،كان �صاحب ذهن وقّ اد ،و�رسعة خارقة
وبعد نظر �شا�سع و�أحالم ال حتد �سعى
يف العملُ ،
اىل حتقيقها بقوة وعزم.
ك��ان دائ��م �ا ً يقود ج��ن��وده وه��و يف الطليعة،
يحارب معهم و�أمامهم ،وق��د ج��رح ع��دة مرات
يف �أثناء املعارك ،وقد امتاز بفكر ا�سرتاتيجي
م��ت��ق� ّدم على ع����صره ،خ�صو�صا ً ا�سرتاتيجية
التقرب غري املبا�رش القائمة على �رضب جذور
ّ

خريطة
ر
ق
م
1
اخليالة التي تقلّها ،وبهذا
�أقدامها بحماية
ّ
جتمع بني خفة الب�سيليت ومناعة الهوبليت.
كذلك �أن� أش� الإ�سكندر فرقة من نخبة خيالته
دعاها «الفر�سان الرفاق» (Companion
وجهزها ب�أف�ضل الأ�سلحة و�أف�ضل
ّ )Cavalry
اخليول .وكذلك فعل بالن�سبة اىل فرقة حر�سه
من نخبة امل�شاة (.)Foot Companions
اهتم الإ�سكندر بتدريب جي�شه ،وكان ي�رشف
على ذلك بنف�سه ،وجمع حوله هيئة �أركان من
ق��ادة فرقه وبع�ض العلماء اجلغرافيني ،كما
�أنه �أح��اط جي�شه يف �أثناء تق ّدمه بعنا�رص حيطة
(طليعة  -حماية جوانب وم�ؤخرة).
اجلي�ش  -العدد رقم 299

62

�أيار 2010

ع��دوه ب��دالً من ��ضرب قواته امل�سلحة ب�صورة
مبا�رشة ،ولعله �أول من طبقها يف احلرب.
قرر مهاجمة
وعلى هذا الأ�سا�س جند �أنه حني ّ
وجه قواته جنوبا ً ابتدا ًء
الإمرباطورية الفار�سيةّ ،
من �آ�سيا ال�صغرى وموانئ ال�ساحل ال�سوري
حتى م�رص ،ل�رضب جتارة بالد فار�س التي يقوم
التوجه �رشقا ً و�رضب
عليها اقت�صادها ،بدالً من
ّ
القوات الفار�سية ب�صورة مبا�رشة.
• داريو�س الثالث� :آخر ملوك الإمرباطورية
الفار�سية التي ا�ستمرت ح��واىل القرنني من
الزمن ،يف حكم بالد ال�رشق ( 330 - 550ق.م)
مل يكن داري��و���س مب�ستوى ذك���اء الإ�سكندر

وعزميته ،ولو �أنه حاول دائما ً �أن يكون على ر�أ�س
جي�شه يف معاركه مع الإ�سكندر ،ولعل التن ّوع
والإخ��ت�لاف يف العنا�رص التي �شكّ لت جيو�شه
وانتماءاتها املختلفة اىل �أقاليم الإمرباطورية،
وع��دم الرتابط واللحمة التي كانت تتوافر يف
اجلي�ش امل��ق��دوين ،مل تعطه الفر�صة لإثبات
ذات���ه كقائد م��ي��داين� ،أو الع��ت��ق��اده ب����أن ملك
امللوك ال ميكن �أن ُيهزم.
خريطة رقم  :1متركز وخطط عمليات
املعركة وفكرة املناورة
• متركز القوى املتحاربة قبل ابتداء
املعركة:

الفار�سية بنبالهم ،كما و�ضع خلف جناحيه �أرتاالً
اخليالة وامل�شاة متجهة نحو ن�صف اليمني،
من
ّ
ون�صف الي�سار ملقاومة �أية حركة �شق �أو �إحاطة
ميكن �أن يقوم بها اخل�صم ،و�إذا مل يقم العدو
بذلك ،تتقدم هذه الأرتال اىل الأمام م�ستديرة
اىل الداخل لتعزيز القوى التي تقوم بالهجوم.
كما جعل مركز التموين يف اخللف حتر�سه كتيبة
م�شاة.
• فكرة مناورة الفريقني:
 فكرة املناورة عند الإ�سكندر :بعدا�ستطالع قوى الفر�س و�أر���ض املعركة كانت
فكرة املناورة لدى الإ�سكندر ب�سيطة وتقوم
على الآتي :جذب
اخليالة الفار�سية من الو�سط
ّ

خريطة
ر
ق
م
2
 قوات الفر�س :و�ضـع داريو�س م�شاتهيف خط طويل ي�ؤلف القلب واجلناحني ،وح�شد
خيالته يف الأمــام و�سرتها بـ 200عربة منجلية
على اجلناحني والو�ســط ،وبقيــت الفيلـة
خلفها ،وجعل مقره يف و�سط القلب (اخلط
اخللفي).
 قوات الإ�سكندر :و�ضع الإ�سكندر امل�شاةمقره
يف القلب والفر�سان على الأجنحة ،وجعل ّ
مع حر�سه اخلا�ص يف �أق�صى اليمني ،وجعل
اخليالة (الرفقاء) حتت �إم��رة بارمنيون
فرقة
ّ
خلف ي�����س��اره ،و���س�تر اخل� ّ�ي��ال��ة مب�شاة خفيفة
وك� ّل��ف��ه��م مهمة اق��ت��ن��ا���ص راك��ب��ي العربات

اىل اجلوانب ليت�سنى له �إحداث فجوة يف جبهة
الفر�س ي�ستطيع من خاللها توجيه �رضبة قوية
و�رسيعة للملك داريو�س يف الو�سط ،وذلك من
خالل القيام مبناورة حمكمة واغتنام التوقيت
املالئم.
 فكرة املناورة عند داريو�س :معتمداًعلى كثافة احل�شد والقوى التي بحوزته جل�أ
داريو�س اىل �إطالق العربات املنجلية لتف�صم
جهازية اجلي�ش املقدوين (الفالنك�س) وخلفها
اخليالة لتكمل الإجهاز على قوات
الفيلة ،ثم
ّ
خيالته متف ّوقة
وخيالته ،خ�صو�صا ً �أن ّ
الإ�سكندر ّ
خيالة الإ�سكندر بن�سبة .1/5
على ّ
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خريطة رقم � :2سري املعركة
تق ّدم الإ�سكندر بجي�شه مع ا�سرتعال �أجنحته
خيالة
اىل اخل��ل��ف ب��زاوي��ة  45درج���ة ،لإغ����راء ّ
الفر�س للمبا�رشة بالهجوم ،وتابع التق ّدم ببطء
مع انحراف نحو اليمني ،تر ّدد داريو�س يف بادئ
الأم��ر يف �إط�لاق الهجوم ،لأنه ال يريد �أن يكون
�أول من يهاجم بعد �أن ر�أى ما حدث يف معركة
�إي�سو�س �ضد هكذا ت�شكيلة قتالية ،ولكنه يف
النهاية أُ�جرب على بدء الهجوم.
مت اعرتا�ض
�أط��ل��ق عرباته املنجلية ،وق��د ّ
بع�ضها من قبل رم��اة النبال ،ولكنها عندما
و���ص��ل��ت اىل اخل���ط الأم���ام���ي جل��ب��ه��ة اجلي�ش
املقدوين تن ّحى اخلط الأول جانبا ً وجعلها تدخل
اىل اخلط الثاين الذي تلقّفها برماحه الطويلة
التي فتكت باجلياد فلم ت�ستطع اجلري خالل
غابة من الرماح والأ�س ّنة ،وبذلك دخلت هذه
العربات يف «م�صيدة الفئران» ،وعندما توقفت
�أم��ام اخلط اخللفي كان بو�سع الرماحني قتل
ركابها على مهل.
ت��ق� ّدم الإ�سكندر يف ه��ذا ال��وق��ت جن��و جناح
ال��ف��ر���س الأي�����س�ر ،ال����ذي ت��ق�� ّدم ل�����ص� ّد هجوم
الإ�سكندر ،وا�ستطاع الإ�سكندر �أن ي�صمد،
خيالة اجلناح الأي�رس
ومل��ا تتابع تدفّ ق هجوم ّ
الفار�سي لتطويق اجلناح الأمي��ن املقدوين،
حدثت ثغرة يف و�سط جهازية داريو�س نتيجة
تدفّ ق امل�شاة الفر�س لدعم مي�رستهم ،ا�ستغل
خيالته النخبة
الإ�سكندر هذه الثغرة ،فاندفع مع ّ
و�شكّ
وحر�سه ومن متكّ ن من جمعه،
ل �إ�سفينا ً
�ضخما ً ( )Wedgeر�أ�سه باجتاه و�سط الفر�س
وداريو�س ،الذي بد�أ يرتاجع.
يف هذا الوقت كانت ميمنة الفر�س تخو�ض
معركة ناجحة �ضد مي�رسة الإ���س��ك��ن��در وتكاد
تط ّوقها ،وكاد قائد املي�رسة بارمنيون يهلك،
ف�أر�سل بطلب امل�ساعدة من الإ�سكندر.
يف هذه اللحظة احلرجة من املعركة واحلا�سمة،
وبدالً من �أن يع ّزز داريو�س ميمنته ،ف�إنه �سحب
بع�ض ال��ق��وى حلمايته ،وب���دالً م��ن �أن يط ّوق
فر�سان ميمنة الفر�س مي�رسة الإ�سكندر ،فقد
تابعوا تق ّدمهم اىل مراكز التموين املقدونية
يف اخللف و�سلبوها ،ولكنهم يف �أثناء عودتهم
ا�صطدموا بالإ�سكندر الذي ِ
قدم لنجدة مي�رسته
فوقعت بني الطرفني مواجهة عنيفة ،ف َق َد

الإ�سكندر فيها الع�رشات من نخبة فر�سانه.
يف هذا الوقت تر ّدد �أن داريو�س ترك �أر�ض
املعركة فلحق ب��ه الكثري م��ن ق��وات��ه ،ولكن
الإ�سكندر عمل على مطاردته حتى الليل.
وبذلك حقّق الإ�سكندر انت�صاره على داريو�س
فر اىل �أربيال ومنها اىل داخل البالد
الثالث الذي ّ
الفار�سية وبد أ� يجمع جي�شه ملتابعة القتال.
نتائج املعركة

• ع�سكرياً:
 انتهت املعركة بانت�صار الإ�سكندر ع�سكريا ًعلى داريو�س وهي معركة فا�صلة يف التاريخ،

غيرّ ت تاريخ املنطقة والعامل،
يف ذلك الوقت.
 ق ّدرت خ�سائر الإ�سكندر بحواىل - 1500 2000قتيل وجريح.
 ق ّدرت خ�سائر الفر�س بحواىل � 50ألف قتيلوجريح (�أرقام امل�صادر االغريقية).
• �سيا�سياً:
�سقطت �إمرباطورية الفر�س بيد الإ�سكندر
بعد �أن احتل بابل من دون معركة.
وتابع �سريه اىل عا�صمة الفر�س يف بر�سيبول�س
حيث �أحرق ق�رص امللك داريو�س .حاول امللك
داري��و���س �إع��ادة تنظيم ق��واه وبعث القوة يف
�أن�صاره ملتابعة احل��رب ،ولكنه اغتيل العام
 330ق.م على يد �أحد م�ساعديه.

وهكذا زال اخلطر الفار�سي نهائيا ً عن بالد
اليونان.
 �أ�صبح الإ�سكندر ملكا ً على بالد �شا�سعةمتتد من الهند حتى نهر ال��دان��وب يف �أوروب��ا
وم�رص يف �أفريقيا.
التقرب من ال�شعوب
 عمل الإ�سكندر علىّ
أق��ر حكاما ً وطنيني على
التي احتل بالدها و� ّ
ت�شكّ
لها االمرباطورية
ال��والي��ات التي كانت
الفار�سية ال�سابقة� ،إمنا حتت رقابة م�ساعدين
�إغريق.
 بنى الكثري من امل��دن ،والطرقات وعملعلى متازج احل�ضارتني الإغريقية (الهللنية)
واحل�ضارة ال�رشقية مبا ُعرف يف ما بعد باحل�ضارة
الهللين�ستية.

الدرو�س امل�ستفادة
من املعركة
ميكن اخت�صار �أب���رز درو����س ه��ذه املعركة
بالآتي:
 حتقيق املفاج�أة بف�ضل ال�سري املنحرف( )Obliqueنحو العدو.
�سهل حرية املناورة لها.
 جتزئة الكتيبة ّ ال��ت��دري��ب اجل��ي��د وامل��ع��ن��وي��ات العاليةوالإن�����ض��ب��اط وال��ق��ي��ادة امل��ب��ا��شرة ع ّو�ضت عن
دونية العدد بالن�سبة اىل اجلي�ش املقدوين.
 �إن�����ش��اء اخل��ط ال��ث��اين على اجل��ن��اح�ين ويفالو�سط وتكليفه وق��ف الهجمات االكتنافية
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التي ق��ام بها العدو املتف ّوق ع��ددي �ا ً� ،سمح
للخط الأول ب�أن يقاتل وظهره حممي.
�درب على ا�ستيعاب هجوم العربات
 ال��ت� ّاملنجلية بفتح ث��غ��رة ل��ه��ا ع�بر اخل���ط الأول
و�إيقافها عند اخلطوط اخللفية �شلّ دورها،
كما �أن الفيلة مل ُت�ستخدم ب�شكل ف ّعال ومفيد
يف املعركة.
 �إكت�شاف نقطة ال�ضعف يف جهازية الفر�سوا�ستغاللها يف اللحظة املنا�سبة ،وال�رضب بقوة
حا�سمة � ّأمنت الن�رص.
املراجع:
 �إنت�صار احل�ضارة :جيم�س ه�نري بر�ستد ترجمة دكتور �أحمد فخري  -مكتبة الإجنلوامل�رصية  -القاهرة .1962
 املعارك الفا�صلة يف التاريخ :حناخباز  -دار الكتاب العربي  -بريوت
ّ
.1959
 الفكر الع�سكري :جملة ت�صدر عن:الأكادميية الع�سكرية العليا  -دم�شق
ال��ع��دد ال��ث��ال��ث  1978وال��ع��دد الرابع
.1979
 بطاقات تدريب التاريخ الع�سكري:املدر�سة احلربية  -ال�سنة الثانية � -إعداد
العميد الركن فرن�سوا جينادري  -اجلهاز
الع�سكري الإغ��ري��ق��ي يف احلقبة الهلينية
والهيلين�ستية.
- A guide to the study and use of
military history u.s. government
printing office, washington D.C.
1982.
- The general ship of Alexander
 the great: J.F.C fuller new yorkMinerva press 1968.
- The greek and Macedonian art
of war: F.E. adcock university of
California press 1962.
- www.wikipedia.org-Battle of
gaugamela.
- Google image Result for http://all
empires.com/articles/Gaugamela/
gaugamelad.gif.
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ال�صفدي:
نحتاج
اىل ر�ؤية
اقت�صادية
و�إ�صالحات

اعترب وزير الإقت�صاد والتجارة حممد ال�صفدي يف افتتاح ندوة «�إقت�صاد لبنان بني اليوم
والغد» يف جامعة �سيدة اللويزة� ،أن الوقائع الإقت�صادية واملالية حتمل م�ؤ�رشات م�ش ّجعة
و�أخرى مقلقة .ور�أى �أن ما ي�ش ّجع هو �أن النمو متوا�صل منذ العام  ،2007والتدفقات النقدية
رفعت حجم الودائع امل�رصفية واحتياط النقد الأجنبي اي�ضا ً .لكن الن�شاط الإقت�صادي ما
يزال متمركزاً جغرافيا ً يف بريوت وبع�ض مناطق اجلبل ،وقطاعيا ً يف ال�سياحة والعقارات ،لذا
مل ي�شمل الإزدهار الإقت�صادي جميع القطاعات واملناطق.
ور�أى �أن الفورة العقارية رفعت �أ�سعار ال�شقق على نحو غري اعتيادي« ،مما ولّد �أزمة
�سكن للأ�رس اجلديدة وال�شابة» .والحظ �أن التدفقات النقدية الكبرية مل تتح ّول مبا يكفي
قرو�ضا ً �إ�ستثمارية منتجة ،و�أن الدين العام يف منو م�ستمر وكلفة خدمته اىل ارتفاع «بحيث
خ�ص�صت املوازنة لها  4مليارات دوالر �أي ن�صف �إيراداتها».
ّ
و�أبدى قلقه من «تراجع �إنتاجية الإقت�صاد نتيجة تراجع �إنتاجية العامل حاليا ً بن�سبة  25يف
املئة عما كانت عليه العام  .»1974ولفت اىل �أن «الإقت�صاد يحتاج اىل �إ�صالحات �أ�سا�سية
ور�ؤي��ة م�ستقبلية» ،م�ش ّدداً على «��ضرورة �إ�صالح التعليم لرفع م�ستوى جودته يف املدار�س
الر�سمية».
وكان قد حت ّدث يف اجلل�سة الإفتتاحية كل من عميد كلية �إدارة الأعمال والعلوم الإقت�صادية
الدكتور ايلي ي�شوعي الذي دعا اىل «اعتماد ليربالية �إقت�صادية� ،أكرث �إن�سانية ،ترتكز على
�إعادة توزيع عادل للرثوة الوطنية ،وخف�ض التفاوت الكبري بني املداخيل ،والإن�ضباط التام يف
الإنفاق الر�سمي ،وحت�سني نوعية احلياة والق�ضاء على الظلم الإجتماعي والتهمي�ش ،وحما�سبة
املرتكب وم�ساءلته ،وو�ضع قواعد ورموز وطنية لأخالقيات الن�شاط الإقت�صادي والإجتماعي يف
لبنان� ،إدارة وتطبيقا ً داخل القطاعني الر�سمي واخلا�ص».
ثم �ألقى مدير العالقات العامة ال�سيد �سهيل مطر كلمة رئي�س جامعة �سيدة اللويزة الأب وليد
مو�سى ،الذي طالب املعنيني ب�رضورة ت�أمني البطاقة اجلامعية لكل طالب لبنان ،الأمر الذي
ي�ؤمن العدالة وامل�ساواة بني طالب اجلامعة اللبنانية واجلامعات اخلا�صة ،وقال «لن�ؤمن وملرة
واحدة وثابتة �أن الإ�ستثمار يف العقول هو �أهم من الإ�ستثمار يف احلقول ،ونحن مدعوون اىل
ي�ضخ الإ�ستقرار وال�سالم
اعتبار �أن الإنفاق يف املدار�س واجلامعات نوعا ً من الإ�ستثمار الذي
ّ
الإقت�صادي يف عروق الوطن».
وتر�أ�س اجلل�سة الأوىل عن «الوقائع الإقت�صادية وحتليلها» النائب يا�سني جابر و�شارك فيها
اخلبريان الإقت�صاديان كمال حمدان الذي تناول واقع اخلدمات العامة ومعاجلة نوعيتها ،وماركو
�أيوب الذي حتدث عن واقع القطاعات املنتجة .ثم تر�أ�س م�ست�شار رئي�س الوزراء الوزير ال�سابق
حممد �شطح اجلل�سة الثانية عن «القطاع اخلا�ص وامل�صارف والنمو» وحا�رض فيها كل من اخلبري
الإقت�صادي لوي�س حبيقة ،ونائب حاكم م�رصف لبنان رائد �رشف الدين ،والباحث ه�شام ب�ساط،
واخلبري الإقت�صادي موري�س جميل ا�سكندر .وركّ زت اجلل�سة الثالثة ،على مو�ضوع التوجهات
امل�ستقبلية للإقت�صاد ،وتر�أ�سها النائب ال�سابق عبداهلل فرحات و�شارك فيها رئي�س جمعية
ال�صناعيني نعمت افرام ،والأمني العام جلمعية امل�صارف مكرم �صادر ،و�رشبل عون واخلبري
الإقت�صادي مروان ا�سكندر.
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م ؤؤمتر

معا ً ...نحو طفولة �آمنة

�أيار

�إعداد :ندين البلعة

م�ؤمتر التكافل الثاين:

يتعر�ض له
قلق بالغ �إزاء ما
ّ
الأطفال الفل�سطينيون والعراقيون

�إ�ستنفار الطاقات
ب��رع��اي��ة رئي�س جمل�س ال���وزراء
�سعد احلريري ممثالً بوزير الرتبية
ال��دك��ت��ور ح�سن منيمنة ،عقدت
جمعية «التكافل لرعاية الطفولة»
م��ؤمت��ر الطفولة ال��ث��اين يف فندق
الربي�ستول  -بريوت حتت عنوان
«معا ً ...نحو طفولة �آمنة» ،وذلك
بني  26و 28ني�سان املن�رصم.
ح�رض الإفتتاح الأمرية مو�ضي �آل
�سعود بنت عبداهلل �آل �سعود مديرة
الربامج الإن�سانية للجنة الوطنية
ملكافحة املخدرات ،رئي�س اللجنة
ال�شعبية لرفع احل�صار ع��ن غزة
ب��الإ���ض��اف��ة اىل ن����واب �سابقني
ور�ؤ�ساء بلديات .كما مثّل العماد
قائد اجلي�ش العميد الركن نزار
خليل رئي�س املحكمة الع�سكرية اىل
جانب ممثلني عن الأجهزة الأمنية،
وتابع امل�ؤمتر فعاليات �إجتماعية
وث��ق��اف��ي��ة و�أه��ل��ي��ة وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين املحلي والدويل.
ال���وزي���ر م��ن��ي��م��ن��ة ن��ق��ل تقدير
الرئي�س احلريري ملنظمي امل�ؤمتر
م ��ؤك��داً �أن �أط��ف��ال فل�سطني هم
�أط��ف��ال ك��ل ل��ب��ن��اين وك���ل عربي.
واعترب �أن �أطفال فل�سطني ولبنان
�أ�صبحوا و�سيلة �سهلة لإ�رسائيل

كي ت�شبع غريزة الإنتقام لديها
ولتثبت تف ّوقها على َمن حولها.
ووج���ه دع��وة ال�ستنفار الطاقات
ّ
ال��ع��رب��ي��ة لتحريك �ضمري العامل
جتاه فل�سطني ولتجنيب �أطفالها
�أنواع الإبادة التي متار�سها يوميا ً
�آل���ة امل���وت الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة ،والتي
ت�ستهدف �إلغاء الأجيال الآتية من
�شعب املقاومة.
احل����اج ع�����ص��ام ب��رغ��وت رئي�س
جم��ل�����س �أم���ن���اء جمعية التكافل
ق��ال �إن ه��ذا امل�ؤمتر ميثل �رصخة
ال��ط��ف��ول��ة امل��ك��ل��وم��ة ح��ت��ى جتد
�صداها يف �شتى �أ�صقاع العامل� ،آمالً
�أن ي�ؤ�س�س امل�ؤمتر ملرحلة جديدة
خلدمة الأطفال وحماية طفولتهم.
من جهة �أخرى ،ق ّدم رئي�س اللجنة
ال�شعبية لرفع احل�صار عن غزة،
�إح�����ص��اءات عن و�ضع الأط��ف��ال يف
القطاع ،فقال ٪53 :من �سكان
غ��زة ه��م م��ن الأط��ف��ال ،و�أك�ث�ر من
 ٪60منهم يعانون �أمرا�ض �سوء
التغذية وفقر الدم ب�سبب الأو�ضاع
الإقت�صادية ال�صعبة .ثلث �ضحايا
احل�صار هم من الأطفال و�أكرث من
 ٪35من �ضحايا احلرب الأخرية هم
من الأطفال ٪80 .من �سكان غزة
يعي�شون حتت خط الفقر� ،أما معدل
اجلي�ش  -العدد رقم 299

«للطفل احلق بحماية خا�صة و�أن مينح بالت�رشيع
وغريه من الو�سائل ،الفر�ص والت�سهيالت الالزمة
لنموه اجل�����س��دي والعقلي واخل��ل��ق��ي والروحي
والإجتماعي منو ًا طبيعياً �سليماً يف جو من احلرية
والكرامة» (املادة  2من �إعالن حقوق الطفل).

البطالة فهو .٪65
كما كانت كلمات لكل من الأمرية
مو�ضي و�أمني عام املجل�س الأعلى
للطفولة مم��ث�لاً وزي���ر ال�ش�ؤون
الإجتماعية.
�أما كلمة الأطفال فكانت من غزة
توجها فيها
للطفلني �أحمد ول�ؤيّ ،
اىل العامل لن�رصة الأطفال وحماية
حقوقهم.
�شبكة حماية ومقررات
ع��ر���ض امل����ؤمت���ر ل�����س��ت حم���اور
رئي�سة ُتعنى بالطفولة كانت على
النحو الآتي:
 تداعيات احل�صار على الأو�ضاعال�صحية لأط��ف��ال غ���زة ،الأطفال
وامل����خ����درات :م�����ش��اك��ل وح��ل��ول،
امل�شكالت النف�سية  -الإجتماعية
لأط��ف��ال حت��ت الإح��ت�لال� ،أو�ضاع
الأطفال الأ�رسى يف �سجون الإحتالل
الإ�رسائيلي يف ظل �إتفاقية حقوق
الطفل ،تر�سيخ الإنتماء للهوية
العربية لدى الأطفال وامل�س�ؤولية
الدولية يف حماية الأطفال.
ان��ب��ث��ق ع��ن امل����ؤمت���ر ت�أ�سي�س
«���ش��ب��ك��ة ح��م��اي��ة وت��ن��م��ي��ة الطفل
الفل�سطيني حتت الإحتالل» والتي
تهدف اىل �إي��ج��اد ر�ؤي���ة م�شرتكة
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ب�ين امل��ؤ���س�����س��ات املن�ضوية يف
�إطارها لت�أمني بيئة �آمنة وتطوير
خدمة الطفل الفل�سطيني حتت
الإحتالل ،وال�سعي لتقوية �أدواتها
وتعزيز �أ�ساليبها وو�سائل عملها
يف ال��ر���ص��د وال��ت��وث��ي��ق وف�ضح
ممار�سات املحتل ورفع الدعاوى
�ضد منتهكي حقوق الطفل .هذا
بالإ�ضافة اىل دعم برامج التنمية
والإغ����اث����ة وال�����ص��م��ود اخلا�صة
بالأطفال حتت الإحتالل.
يف اخل����ت����ام ،ع���ق���دت جمعية
«التكافل» م�ؤمتراً �صحافيا ً �أعلنت
فيه التو�صيات ال��ت��ي خ��رج بها
امل�����ش��ارك��ون يف امل���ؤمت��ر ،والتي
ع �ّب�رّ وا فيها ع��ن قلقهم البالغ
جت���اه م���ا ي��ت��ع� ّ�ر���ض ل���ه الأط���ف���ال
عموما ً والأط��ف��ال الفل�سطينيون
وال���ع���راق���ي���ون خ�����ص��و���ص��ا ً ،من
ان���ت���ه���اك���ات ت�����س��ت��ه��دف حقهم
باحلياة .ودع���وا املجتمع ال��دويل
اىل توفري �سبل احلماية الكفيلة
بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل.
ويف النهاية� ،شكر امل�ؤمترون
ل��ب��ن��ان رئ��ي�����س�ا ً وح��ك��وم��ة و�شعبا ً
الحت�ضانهم م�ؤمتر التكافل الثاين،
وال�شخ�صيات الداعمة لفعاليات
امل�ؤمتر.

متاح

ف
يف
ب
ال
د
�أيار

ي

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي
ت�صوير :جامعة البلمند
را�شيل تابت

ي�ضم املتحف الإثنوغرايف يف جامعة البلمند حواىل
ّ
 250قطعة ،مل تعد يف التداول ،وهي كناية عن
�أدوات منزلية �أو من تلك التي كانت ُت�ستخدم يف
ال��زراع��ة �أو ال�صناعات واملهن احلرفية .كما ي�ضم
جمموعة كبرية من �أثاثات املنزل القروي التي مل
تعد ُت�ستخدم اليوم.
يف هذه اجلولة ملجلة «اجلي�ش» على �أرجاء املتحف
اكت�شفنا مكنوناته التي تعود بنا اىل حقبة ما�ضية من
تاريخ تراثنا العريق.

املتحف الإثنوغرايف يف جامعة البلمند

�شهادة ملهارات الأجداد واحرتامهم البيئة والطبيعة
تراث يف الذاكرة
تعود فكرة �إن�شاء املتحف يف جامعة البلمند
اىل العام  2007وهو نتاج عمل �سنتني من
التجميع والتوثيق والرتتيب «للجنة الرتاث
والتقاليد ال�شعبية» يف اجلامعة والتي
ت�ضم كالً
ّ
من :الدكتور جورج دورليان (مدير العالقات
العامة و�أ�ستاذ حما�رض يف اجلامعة) ،ال�سيدة
نادين ه��ارون (�أ�ستاذة حما�رضة يف اجلامعة)،
الأ�ستاذ ج��ورج فيعاين (عميد م�ساعد يف
الأل��ب��ا  -ب�ي�روت) ،املهند�س �سامل �سامل
وال�سيد �صباح خوري.
وقد حر�صت اللجنة على �أن ي�أتي املتحف

الدكتور جورج دورليان
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جت�سدت يف قطع
تعبرياً ع��ن ذاك���رة لبنانية
ّ
و�أدوات و�آالت و�أث��اث��ات ا�ستخدمها �أجدادنا
و�آبا�ؤنا ،و�أزاحتها التكنولوجيا احلديثة.
ي��ويل الدكتور ايلي �سامل املتحف اهتماما ً
كبرياً لأنه يروي عالقة اللبناين ب�أر�ضه وجماله
احليوي ،على ما يقول الدكتور دورليان الذي
ي�ضيف «�أردنا �أن ي�أتي يف غاية الإبداع واجلمال
فيتعرفوا على تراث
ليجذب اهتمام ال��زوار
ّ
انق�ضى ولكنه كامن يف ال��ذاك��رة» .و�رشح
كيف ت�ألّفت اللجنة من ّوها ً بجهود املهند�س
�سامل �سامل الذي له يعود الف�ضل يف �إطالق
فكرة املتحف ويف جتميع قطع �أثرية وفريدة

معرو�ضة فيه ،من دون �أن ين�سى باقي �أع�ضاء
اللجنة والدور الهام الذي لعبه كل منهم لإمتام
املتحف.
مهارات الآباء والأجداد
م�س�ؤولة املتحف الأ���س��ت��اذة ن��ادي��ن ه��ارون
ع��ر���ض��ت �أه�����داف «جل��ن��ة ال��ت�راث والتقاليد
مرت بها اللجنة
ال�شعبية» و�رشحت املراحل التي ّ
منذ ت�أ�سي�سها ،مع الرتكيز على غياب هذا النوع
من املتاحف يف منطقة ال�شمال.
وق��ال��ت ع��ن �أه���داف املتحف« :لي�س هناك
�أف�ضل من جمع هذه الأدوات الرتاثية املهملة يف
من�سقة وحمفوظة ومو�ضوعة
متحف حيث تكون ّ
بت�رصّف ال�شعب كله .من هنا ن�ش�أت فكرة �إن�شاء
متحف �إث��ن��وغ��رايف يف جامعة البلمند يهدف
اىل �أمرين �أ�سا�سيني� :أوالً ،جمع هذه الأدوات
واملحافظة عليها وعر�ضها .وثانيا ً ،درا�سة ما
تنطوي عليه هذه الأدوات التي ت�شهد لآبائنا
و�أج��دادن��ا مبهارات ومعرفة مميزتني ،ومنها:
ال��ت��ك��ي��ف امل���ث���ايل مع
ُّ

�أح��وال البيئة ،الإ�ستثمار اجل��ذري للمنتوجات
املحلية ،العي�ش بان�سجام مع الطبيعة والعمل
على احرتامها ،املهارة يف ا�ستعمال الأدوات
والإكت�شافات الفنية احلقيقية.»...
ويتميز هذا املتحف عن �سواه من املتاحف
ّ
بقدرته على ا�ستعمال ل��وازم �أو مواد موجودة
لإعادة عر�ض �أو ر�سم �أو و�صف منط حياة بع�ض
ال�شعوب يف حقبة لي�ست ببعيدة .وهذا من
�ش�أنه �إ�ضفاء ر�ؤية �أكرث واقعية وجذبا ً من
املتاحف التاريخية التقليدية.
جتميع القطع م�ستمر م��ن قبل
املتربعني
ّ
والبداية كانت ب�رشاء خم�س قطع م��وج��ودة يف
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الأ�ستاذة نادين هارون

املتاحف الإثنوغرافية والثقافة

يتكاثر ع��دد املتاحف الإثنوغرافية يف
�أوروب����ا ويف رو���س��ي��ا ويف �أج����زاء �أخ���رى من
العامل ،كما �أن هذه املتاحف قائمة يف الأمم احلديثة ودول �أفريقيا ودول املحيط حيث ت�ساهم
يف تثبيت الوحدة الوطنية بني خمتلف املجموعات الثقافية� .أما بالن�سبة اىل لبنان فالأمر
يبدو خمتلفا ً بع�ض ال�شيء .ففي القرن التا�سع ع�رش� ،أنتجت امل�صالح ال�سيا�سية والإقت�صادية
والب�رشية الأوروبية والأمريكية يف ال�رشق الأو�سط م�ساراً من التب ّدل الثقايف اتخذ له وهجا ً مميزاً
بعد احلرب العاملية الأوىل ،ونتيجة لذلك فقد غُمرت املنطقة بعدد وافر من الأفكار واملظاهر
الغربية من دون الإكرتاث جلودتها .هذا وقد �شهد الت�أقلم الثقايف والإجتماعي مذاك نوعا ً من
الإهتزاز زارعا ً الفو�ضى يف الطريقة التي نت�ص ّور من خاللها ثقافتنا وعاداتنا.

امل��ت��ح��ف وه����ي :ال���ن���ول ،م��دق��ة،
تربع بها
هاون� ،سطيلة ،والباقي ّ
�أنا�س من منطقة ال�شمال ،بريوت،
ال��ب�ترون ،ال��ك��ورة ...فالنول مثالً
ج��يء ب��ه م��ن منطقة ذوق مكايل
امل�شهورة ب�صناعة الغزل وكان
مالكه ما يزال يعمل عليه قبل �أن
ويتم �رشا�ؤه من �أهله.
يتوفى
ّ
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املهند�س �سامل:
حافظنا على ال�شكل الرتاثي للبيت
يقع املتحف الإث��ن��وغ��رايف يف املبنى
ال�ت�راث���ي «ب��ي��ت امل���ع���زة» يف ح��رم
اجل��ام��ع��ة ،وال����ذي ي ��أخ��ذ �إ���س��م��ه من
وظيفته ال�سابقة «م��راح للماعز».
وع��ن��ه حت��� ّدث امل��ه��ن��د���س �سامل
�سامل الذي �أ�رشف على �إعادة
بنائه وفق معايري

�أم���ا
ع��ن الأه���داف
امل�ستقبلية للجنة فتقول
هارون« :ن�سعى اىل حتويل املتحف اىل
متحف ر�سمي وان�ضمامه اىل جمموعة
املتاحف الدولية .كما نهدف اىل �إن�شاء
متحف متكامل لي�س لعر�ض الأغرا�ض
حية
فح�سب �إمن���ا لتنظيم م�شاغل ّ
للحرف التي باتت على طريق الزوال
كالنول و�صناعة الزجاج وال�صابون
ومعا�رص الزيتون ...و�سيتم توثيقها
و�إنتاج �أفالم وثائقية عنها وطباعة
من�شورات كي تبقى يف الذاكرة».
و�أ���س��ف��ت ه����ارون ل��ل����سرع��ة التي
يتنا�سى فيها ال��ل��ب��ن��اين ع��ادات��ه
وتراثه جريا ً وراء ع��ادات وتقاليد
غريبة عن بيئتنا ،لذا «من ال�رضوري
املحافظة على الأدوات الرتاثية
وتعريف الأج��ي��ال اجل��دي��دة على
�أهمية ا�ستعمالها ،مع العلم �أنها
غري قدمية و�أغلب القطع تعود
اىل ال��ق��رن التا�سع ع�رش ولغاية
القرن الع�رشين .تراثنا هو الداللة
على هويتنا اللبنانية».
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املهند�س �سامل �سامل

هند�سية حافظت على �شكله القدمي
الرتاثي من خ�لال �إع��ادة ا�ستعمال
احل��ج��ارة ال��ت��ي ُب��ن��ي فيها �سابقا ً.
ف��ق��ال« :ل��ق��د ا�ستحدثنا �أر�ضية
جديدة للبناء وج ّددنا �سقف البيت
ب�إ�ضافة اخل�شب والق�صب من دون
�إغفال ال�ساحة اخلارجية و�إن�شاء طريق
م�شاة ت�ؤدي اىل املتحف مع �إنارة».
وختم قائالً« :نحن ب�صدد �إن�شاء بيت
على ال��ط��راز اللبناين القدمي (داخل
ح��رم اجل��ام��ع��ة) لنقل ت���راث �أج��دادن��ا
فيتعرف ال��زائ��ر على
و�آب��ائ��ن��ا ال��ي��ه،
ّ
املكان واملكانة اللذين كانت حتتلّهما
هذه الأدوات يف بيوتنا قدميا ً .من هنا،
التربع مفتوح للراغبني والنا�شطني
باب
ّ
يف م�����س�يرة احل��ف��اظ ع��ل��ى ه���ذه ال�ث�روة
الرتاثية».
يجدر بالإ�شارة �أن «بيت املعزة» قد
�شهد يف ال�سابق منا�سبات ر�سمية عقدها
رئي�س اجلامعة فيه قبل �أن يتح ّول متحفا ً
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نظراً لوقوع منزله بالقرب منه.
جولة على تراث املتحف
من مبنى اجلامــعـة انتقــلنـا
ب��رف��ق��ـ��ـ��ة الآن��ـ��ـ�����س��ـ��ة رمي
ال�شديــاق (ق�سم العالقات
العامة) اىل «بيت املعزة»
حيث املتــحف الإثنوغرايف
ل����ن����ج����ول يف ح����ن����اي����اه
ون�ستك�شف ما يكتنز من
خوابي املا�ضي.
يبلغ ع��دد املوجودات
حواىل الـ 250قطعة من
خمتلف الإ�ستعماالت.
فعند الدخول من الباب
الرئي�س تطالعـك لوحة

املتربعني ،وما
زجاجية عمالقة حتمل �أ�سماء
ّ
تربعوا بها
�أكرثهــم ،مع �أرقــام القطع التي ّ
وم�صدرها.
كما جند يف املتحف ج� ّ�رة و�إبريقا ً من الطني
ي�ستخدمان خلزن املاء� ،سالالً من ق�صب حلفظ
اجلي�ش  -العدد رقم 299

78

�أيار 2010

حبوب ال�بن و�سحقها ،بابور
ك���از م��ن ال��ن��ح��ا���س الأ�صفر
ي�ستخدم للت�سخني �أو الطبخ،
جمموعة حمام�ص من احلديد
لتحمي�ص الطعام �أو حبوب
ال�بن قبل طحنها ،نورجا ً
م����ن اخل�������ش���ب واحل���دي���د
واحل��ج��ر ل��در���س احلنطة،
ج��رن�ا ً وم��دق��ة م��ن اخل�شب
ل����دق ال��ل��ح��م ث���م خلطه
م���ع ال�ب�رغ���ل لتح�ضري
ال��ك��ب��ة ،خابية م��ن طني
ت�ستخدم لتخزين الزيت
وهي تقدمة من رئي�س
اجلامعة الدكتور �إيلي
�سامل ،هاون  -مهرا�س

الفواكه واخل�ضـار وغريها من املواد الغذائية،
جارو�شــة من احلجــر البازلتي لطــحن القمح،
كرافيـة (مق�شــة من زجاج وق�ش ت�ستخدم حلفظ
العرق) ،طبلية من اخل�شب يمُ ّد عليها الطعام،
مهباجا ً من اخل�شب والنحا�س الأ�صفر لطحن
اجلي�ش  -العدد رقم 299

79

�أيار 2010

من حديد وجلد مدبوغ ي�ستعمل
حلمل خرطو�ش ال�صيد ،تر�س من
النحا�س الأ�صفر ،خنجر من خ�شب،
���س��ي��ف م���ن ح��دي��د وخ�����ش��ب ،اىل
جمموعة من الأدوات التي كانت
ت�ستعمل يف احل��م��ام و�أخ����رى يف
الزراعة وغريها الكثري الكثري...
يجدر بالإ�شارة �أن املتحف يفتح
�أبوابه وي�ستقبل الزوار يوميا ً من
الثامنة �صباحا ً ولغاية اخلام�سة
م�سا ًء ،وفق موعد م�سبق والدخول
جماين.

من النحا�س الأ�صفر ي�ستخدم ل�سحق الثــوم
وحبوب النب ،مهرمة التني من خ�شب وحديــد
لتقطــيع التني ،د�ستا ً من النحا�س الأ�صفر
ي�ستخدم لغلي املــاء ،دوالبا ً من خ�شب وحديد
ي�ستخدم لغزل اخليط حتى ي�صبــح مكب�سا ً،
قنــديــل ك���از م��ن زج���اج وح��دي��د ي�ستخدم
ل�ل�إ���ض��اءة ،جمموعة م��ك��اوي فحم م��ن احلديد
(املقب�ض خ�شبي) كانت ت�ستعمل لتملي�س
وكيها بوا�سطة حرارة الفحم احلجري،
الثياب
ّ
حمربة املختار (من حديد) ت�ستــخدم خلــزن
احلرب وتثبــيت الري�شة ،مكنة خياطة مع غطاء
من خ�شب وحديد ،طيارة من اخل�شب ت�ساعد
يف نقل اخليط اىل دوالب النول حيث يتح ّول
�ب« ،مطبقية» م��ن النحا�س الأ�صفر
اىل م��ك� ّ
ت�ستخدم حلفظ وج��ب��ة ط��ع��ام خفيفة ،منخالً
لنخل القمح وغرباالً للحبوب �أو الرمل ،راديو،
فونوغراف ،جمموعة من �أثاثات املنزل حتتوي
على :قطع تخت رفا�ص من احلديد ،قما�ش
مطرز من ن�سيج حريري المع ي�ستخدم كغطاء
ّ
للو�سادة� ،صندوق من خ�شب ،حديد وقما�ش
لتو�ضيب مالب�س الن�ساء و«الكتانيات» ،ب�ساط
من الن�سيج ال�صويف ي�ستعمل كغطاء للأر�ض،
فر�شة «د�شك» من ن�سيج �صويف وقما�ش من
وب��ر الإب���ل�� ،شروال من قما�ش ...جمموعة من
ع��دة الأ�سلحة حتتوي على :ق�شاط خرطو�ش
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بقلم :حممد �سلمان
التفكري ،والعمل يف التخطيط ،فالتفكري من دون العلم
جهالة ،والتخطيط من دون عمل :بطالة يف التنظري ،و�أمران
يت�ساويان يف ال�سلبية :التن ّكر للمعروف ،و�إلغاء الآخر.
و�أمران ال يلتقيان :الإ�ساءة والإح�سان.

• املتفائلون :ي�ستظلّون العتمة �ضوءاً ،واملت�شائمون ي�ستظلّون
ال�����ض��وء عتمة .وال��ع��ام��ل��ون ي�ستظلّون التعب راح���ة ،والك�ساىل
ي�ستظلّون الك�سل مهنة .والأق���وي���اء ي�ستظلّون التوا�ضع قوة،
وال�ضعفاء ي�ستظلّون الإ�ستقواء ،والكرام ي�ستظلّون املبادئ ،واللئام
ي�ستظلّون الأحقاد.

همة ،ال �صاحب هموم ،لأن
• عندما تواجه ال�صعاب ،كُ ن �صاحب ّ
الهمة قوة �صاعدة ،والهموم� :إرادة هابطة.
وعندما تراجع يومياتك ،ا�ستفد من �أخطائك بت�صحيحها ،ومن
جناحاتك بتجديدها.

• الوقت :زمن حم ّدد.
والزمن :وقت عام وعائم.
واملجال�سة يف امل�ؤان�سة.
والفقر يف احل�سد.
وال�رش يف ال�ضغينة.
والغنى يف العمل.
واحل�صاد يف الزرع.
والفتنة يف النميمة.

• �إح��ذر �أم��ور ًا ثالثة :الوقوف على الأط�لال ،والي�أ�س يف
احلياة ،وال�سباحة يف ال�رساب.
ففي الأطالل ،معامل اخلراب ،ويف الي�أ�س تظليم للنفو�س،
ويف ال�رساب ظم أ� ما بعده جفاف.
• فليكن يومنا زاداً لغدنا يف العمل والعلم والطموحات .فالعمل
يزهر �إنتاجا ً ،والعلم معرفة ،والطموحات �إرتقا ًء.

• كل م ّنا ،ي�سعى اىل رزق��ه ،وير�سم باملعاناة درب��ه ،وي�صنع
بالتج ّدد جناحه ،وبالوفاء يجاور ج��اره ،وبالت�سامح ي��زول غ�ضبه،
وبالتوا�ضع يعلو مقامه.

• �أفياء الكلمات يف معانيها ،و�أفياء املعاين يف دالالتها،
و�أفياء الأعمال يف نواياها.

• �أم����ران يت�ساويان يف ال��ق��ي��م :العلم يف
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مو�سيقى اجلي�ش عزفت للأخوين
رحباين يف الك�سليك
حرفية عالية وتناغم مع �صوت
غادة �شبري ووهج فريوز
ق� ّدم��ت مو�سيقى اجلي�ش واح���دة م��ن �أجمل
حفالتها حيث عزفت يف جامعة ال��روح القد�س
 الك�سليك (قاعة يوحنا بول�س الثاين) بقيادةحرو باقة من �أحلان
العقيد املو�سيقي جورج ّ
الأخوين رحباين خالل �أم�سية �ضمن ن�شاطات
امل�ؤمتر الدويل حول �أعمالهما.
ت�ضمن �أق�ساما ً ث�لاث��ة :يف
برنامج الأم�سية
ّ
الق�سم الأول عزفت مو�سيقى اجلي�ش جمموعة
من �أحلان الأخوين رحباين :وطني ،طلعنا على
ال�ضو ،اهلل معك يا هوانا� ،سكّ روا ال�شوارع ،راجع
ب�صوات البالبل ،وحياة اللي راحوا ،وبيي راح مع
الع�سكر التي و�صل معها جتاوب اجلمهور اىل
�أوجه ،وك�أن �صوت فريوز كان حا�رضاً وم�شاركا ً
يف �صياغة الأحا�سي�س وامل�شاعر واللحظات.
يف الق�سم الثاين رافقت مو�سيقى اجلي�ش
جوقة الغناء العربي يف جامعة ال��روح القد�س،
فق ّدمت على ال��ت��وايل :جينا ال���دار ،ي��ا عاقد
احلاجبني ،و�شعبي راجع يوقف.
يف الق�سم الثالث �أط��ل��ت املطربة القديرة
غادة �شبري لت�شارك مو�سيقى اجلي�ش اللبناين
وجوقة الغناء العربي �إحياء �آخر فقرات الربنامج.
وب�أدائها املتقن و�صوتها اجلميل القادر غ ّنت:
�إمياين �ساطع� ،أقول لطفلتي ،رجعت يف امل�ساء،
وبيقولوا زغيرّ بلدي...
تناغم وحرفية عالية يف �أداء مو�سيقى اجلي�ش
وغادة �شبري ،جمال ال�شعر واللحن ووهج فريوز،
يف �أم�سية رائعة.
�أخرياً �إ�شارة اىل �أن �أحلان الأخوين رحباين التي
عزفتها مو�سيقى اجلي�ش �أعاد توزيعها العقيد
حرو.
ّ

ندوة ولقاء حول«ميتافيزيق» روبري غامن
بدعوة من احلركة الثقافية  -انطليا�س
�أقيمت يف قاعة الأخ��وي��ن رح��ب��اين ندوة
ح���ول ك��ت��اب «م��ي��ت��اف��ي��زي��ق» (ثمانية
دواوين جديدة ...يف ديوان واحد) لل�شاعر
والفيل�سوف روبري غامن .ح�رض الإحتفال
ممثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
العقيد وليد عون ،ممثل مدير عام قوى
الأمن الداخلي اللواء �أ�رشف ريفي الرائد
جهاد الأ���س��م��ر ،وع��دد م��ن ال�شخ�صيات
والنخب الثقافية والفكرية.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين� ،ألقت
عريفة الإحتفال الزميلة جان دارك �أبي
ّ
ياغي كلمة الإفتتاح ومما جاء فيها...« :
هي املرة الأوىل ،على الأكيد ولي�س رمبا،
التي حت��دث يف ت��اري��خ ال�شعر ،القدمي
منه واحلديث� ،أن يكتب �شاعر فيل�سوف
الكم من الق�صائد الفل�سفية،
واحد هذا
ّ
وي�سيح عربها يف املطلق والزمان ،يف ما
ال ُيرى (الالمرئي) ،انطالقا ً من الذي ُيرى
(املرئي)».
تعاقب املنتدون على الكالم ،وكانت
الكلمة الأوىل للعالمة ال�سيد حممد ح�سن
الأم�ين تالها بالنيابة عنه جنله ال�شيخ
م��ه��دي حممد الأم�ي�ن ال���ذي ق���ال« :لأن
ال�شعر هو لغة احلوار الأ�سمى بني الإن�سان
والكون ،ف�إن روبري غامن �شاعر نبوي جاء
ليخلّ�ص ال�شعر من الرتهات والأماكن
امل�ألوفة ويقذف بنا اىل الأماكن والأزمنة
النادرة يف م�ساحة هذا احلوار اخلالد».
الأب ال��دك��ت��ور يو�سف مو ّن�س كانت
له مداخلة قال فيها« :هكذا هو روبري
غ��امن يف كتاب «ميتافيزيق» (م��ا وراء
الطبيعة) ،عبور اىل ما ال ُيرى ،نقر�أه بلغة
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جديدة� ...أنت �أمام كتاب ك�أنا�شيد الأنبياء.
واي�ضا ً :روبري غامن يف �شاعريته وعبقريته
وغمو�ضه ،مبدع ال تعرف �أي روح �إلهي
رمى له بو�شاح من النبوة لي�صعد مبركبة
من نار اىل امليتافيزيق.»...
الأدي��ب��ة �صونيا الأ�شقر العلم قالت:
«الإبحار �صوب عامل امليتافيزيق بحاجة
اىل �شاعر فيل�سوف بحجم روبري غامن .هذا
املتفرد الذي ن�سج �شعره على نول كوين،
ّ
فتح ّول هذا ال�شعر وتلك الفل�سفة اىل كنز
كوين ،ما ي�ؤكد لنا �أنه مبتكر الكونية يف
ال�شعر ويف الفل�سفة.
واعترب الأديب ال�سفري ف�ؤاد الرتك �أنه
«�إذا غ�صنا �أكرث ف�أكرث يف مقدمة ال�شاعر
الفيل�سوف لكتابه ،ن���راه يعلن فيها
نظامه ،بل ما يجب �أن يكون عليه �شعر
امل�ستقبل� ،شعر الأزمنة اجلديدة� ،شعر
املعرفة».
واعترب املفكر الدكتور اليا�س احلاج،
�أن «روب�ي�ر غ��امن م�شّ اء ��سرم��دي �صوب
املغلقات والك�شوفات.»...
كلمة اخلتام �ألقاها روبري غامن ومما قال
فيها« :كلمات معدودات ا�شتلها يف بال
الزمان ،مقوالً �إياه �أن املعرفة هي الهدف
الوجودي  -بل هي هديف الوجودي القلق
واملقلق  -الزارعني يف مدائن ال�سدمي
واخل����واء .»...ثم �شكر احلركة الثقافية
واخلطباء واحل�ضور ،م�ؤكداً�« :أن العامل
يبقى ،ما دامت الكلمة املبعدة باقية.»...
وقد تلقى روبري غامن ر�سالة تهنئة من
فخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال
�سليمان ن��� ّوه فيها ب��ال��دي��وان اجلديد
للم�ؤلف.

قانا  2و�أجنحة اللهيب

قانا...
ويلتحفُ
الزمان عباءته الرمادية
ُ
الظالم �أوردة ال�ضمائر
يت�سل ُق
ُ
وت��ف��و ُح رائ��ح��ة ال�����ض��ي��اع م��ن حتت
اجلليد
ير�سم ال�رشيرُ �آثار حقده
على �صدورنا
وال ي�ستثني �أحداً

ع��ل��ى �أج��ن��ح��ة اللهيب

بح�ضور ممثل ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي قائد
اجلي�ش العقيد الركن خليل اجلميل ،وممثل
مدير ع��ام ق��وى الأم���ن ال��داخ��ل��ي ال��رائ��د علي
العجمي ،وممثل مدير عام الأمن العام الرائد
يو�سف ماركيز� ،أقام النقيب ح�سني �أحمد �شكر
(اجلي�ش اللبناين) �أم�سية �شعرية وحفل توقيع
لديوانه ال�شعري «عزف على �أجنحة اللهيب»،
ح����ضره ن��ح��و ��� 600ش��خ�����ص م���ن املهتمني
والأ�صدقاء والأدباء.
ق ّدمت احلفل املحامية �إل��ه��ام كعدي ومما
قالته :نحن اليوم يف عر�س لل�شعر وما �أبهاه
و�أع��ظ��م��ه �إذا ك��ان ال�شعر ه��ذا م��ع��زوف�ا ً على
�أجنحة اللهيب وم�شفوعا ً ب��الأوت��ار ومداميك
العز وامل��ج��د� .أن يتح ّدث امل��رء عن رائ��د من
رواد الوطن وال�شعر لهو �أم��رٌ تفر�ضه ثوابت
املنطق واحلقيقة .ه��ذا ال�شاعر يعرف كيف
يعالج ف��رادة الكلمة واحل��رف ثم ي�ضع الدر
على ال�سلك و�إذا الحقته وجدت القول ك�شك
الل�ؤل�ؤ ،هذا ال�شاعر م�شدود جواده اىل العظمة،
فمن حمطاته عاليات املنابر وقمم الن�سور
والطموح.
وق� ّدم للكتاب الأدي��ب الأ�ستاذ علي رفعت
مهدي ومما قاله :كل ما ارت�سم من ر�ؤى وخواطر
يف ر�ؤية ال�شاعر النقيب ح�سني �أحمد �شكر هو
كائن �شعري يف ترميز الكلمات� .إن �شعره هو
جمموعة �صور تفي�ض مبنظومة القيم اجلمالية
واللغوية والإن�سانية والإجتماعية واملعرفية
والثقافية والأخالقية .هذا ما جعل �شعره لوحة
طبيعية متنا�سقة الظالل والأفياء والأ�ضواء
ك�أنها طبيعة تن�ساب فيها اجل��داول متكاملة
م��ع ري�شة ف��ن��ه ...ث��م �أل��ق��ى ال�شاعر النقيب
ح�سني �أحمد �شكر بع�ض الق�صائد من الديوان.

الرائد ح�سني �شكر يعزف

حتى حكايات جدتي
خرافنا ال�ضالة تبحث عن طعام
وثعابينه
تتباكى لتغفو يف �صدور عمياء
وت�رسق اجلداول من عيوننا
ُ
الأيدي �إختلفت
أنياب والأظافر فال
�أما ال ُ
العيون �إختلفت
ُ

«

عذراء
ق
�
رص

لكن الوجوه امل�سلولة
والدموع النحا�سية
ما زالت هي هي
ي�ستيقظ املارد املذبوح
يطب ُع على �أنفا�س الذاكرة العربية
و�شما ً خلا�رصة م ّزقتها الرياح
عيوننا زائغة
�أل�سنتنا منتفخة
عقولنا �إختزلها ال�ضياع
و�أجمادنا جفّ حربها
قانا يا �صورة الده�شة على جبني الإن�سانية
يا �ألوان ال�صدمة على وجه العامل
ِ
نفخت يف رماد احلنني
قانا
ِ
أبعدت الي�أ�س الذي خ ّدر ذاكرتنا
�
ِ
قهرت املوت املت�سلل اىل �سواعدنا
ِ
قتلت اخلوف الذي يح�صي �أنفا�سنا

ويتج�س�س على خفقات قلوبنا
ّ
ِ
علمت العامل �أن الدمع عدو ال�صرب
قانا
و�أن الزهرة يوم املجد ت�صد القهر
ِ
أده�شت العاملَ...
قانا �
ِ
عزفت...
حني
على �أجنحة اللهيب
ن�شيد الن�رص.
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العقيد الركن ح�سن جوين
كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان

الإعرتاف بالعمر
يتهرب امل��رء من ذات��ه ويتجاهل نف�سه عندما يتلقى
غالبا ً ما
ّ
�إ�شارات من احلياة تذكّ ره بعمره الراهن.
ت�صدر هذه الإ�شارات من عدة م�صادر� ،أولها من الإن�سان نف�سه،
مرت يف
فعندما يجل�س وحيداً ويقيم مراجعة ذاتية لأمور و�أحداث ّ
حياته ،ال ب ّد من �أن يتوقّ ف �أمام عمره ليدرك حينذاك اىل �أي ٍ
حد قد
�أ�صبح طاعنا ً يف ال�سن.
�إما �إذا ا�ستطاع جتاهل تلك الو�سو�سات كلما �أطلت عليه ،ف�إن
تلك الإ�شارات �ست�أتي من الغري ،و�سيكون ذلك يف �سياق حديث �أو
كالم ،ويف تلك احلالة اي�ضا ً ميكن له �أن يقفز فوق �أي حديث يذكّ ره
بعمره اىل مو�ضوع �آخر �أف�ضل تداوالً و�أهون �أثراً على النف�س .وقد
ت�أتي �إ�شارات تق ّدم ال�سن من تط ّور الواقع الذي يعي�شه الإن�سان،
�شبا �أمامه وك ّونا هوية خا�صة
فعندما يرى املرء �إبنه �أو �إبنته وقد ّ
بهما من رحم هويته ،فهنا �سيدرك حتما ً �أنه انتقل يف العمر اىل
مرحلة متق ّدمة والأم��ر �أبلغ و�أ�شد �إقناعا ً �إذا كان �أم��ام حفيده �أو
حفيدته لي�شعر وقتذاك �أنه مل يعد العبا ً �أ�سا�سيا ً على ملعب احلياة
و�أن الأجيال الآتية من البدايات تقذف من �سبقها اىل النهايات،
ذلك هو منطق احلياة ،وه��ذا ي�شبه متاما ً م�شهد تال�شي الأمواج
الكبرية عندما حتل حملها الأمواج الدائرية ال�صغرية املنبعثة من
نقطة رمي حجر يف بركة ماء فتدفعها مرغمة اىل الال �شيء!.
�أما �إذا ظفر يف جميع احل��االت ال�سابق ذكرها ب�أن يبعد هاج�س
التق ّدم بال�سن عنه ،ف�إنه يف احلالة التالية ال بد �سيعرتف مرغما ً
بعمره ال مفر ،وذلك عندما ت�أتي تلك الإ�شارات من اجل�سد وبلغة
اجل�سد والتي ا�صطلح على ت�سميتها بال�صحة �أو العافية ،والتي من
خاللها ير�سل اجل�سد اىل �صاحبه ر�سائل يذكّ ره فيها ب�أي مرحلة من
العمر �صار وغالبا ً ما تكون هذه الر�سائل م�ؤملة وموجعة ،ف�إن ج�سم
الإن�سان يبد�أ ب�إر�سال �إ�شارات مفادها �أن احتكاك هذا اجل�سد مع
خط الزمن قد بلغ مبلغا ً متق ّدما ً و�أنه بحاجة اىل عون وم�ساعدة مما
قد �آل اليه تط ّور الطب احلديث لكي يت�سنى له �أن يكمل م�شواره
هذا.
قد يعرتف املرء بعمره قوالً ولكنه ال يعرتف به �سلوكا ً ،فيبقى
ت�رصّفه وطريقة حياته وك�أنه �أ�صغر من �سنه بع�رش �أو ع�رشات ال�سنني،
ويكون و�ضعه يف هذه احلالة �أقرب اىل املهزلة ،فقد ي�سعى اىل
جتديد �شكله م�ستخدما ً التقنيات احلديثة املتنوعة لإزالة ما �أ�صابه
كذب على نف�سه
من روا�سب الأيام وتراكمات ال�سنني ،ويف ذلك
ٌ
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قبل �أن يكون كذبا ً على احلياة نف�سها التي ت�سخر منه وتف�ضحه
عند كل مف�صل �أو حمطة من حمطاتها.
املراد قوله �أن البحث الدائم عن ال�سعادة يف جميع حمطات العمر
يبد أ� بالإقرار والإعرتاف بهذا العمر بقناعة ور�ضا ،وب�أنه قد �صار يف
تلك املحطة من احلياة ال قبلها وال بعدها ،وبذلك يت�أمن الإن�سجام
التام بني عقل املرء وفكره من جهة وج�سده من جهة �أخ��رى� ،إذ
ي�ستحيل �أن يكون عقله يف زمن وج�سده يف زمن �آخر ثم يطلب منهما
�أن يتكامال!
بل �أك�ثر من ذل��ك ،ف��إن الإن�سان يجب �أن يتق ّدم واث��ق اخلطوة
�سعيداً �أنه قد بلغ ذلك املبلغ من العمر ،له مبنجزاته التي يفخر
بها خري معني.
مر من دون �أن
قد يظلم الإن�سان نف�سه �إذا اعتقد �أن العمر قد ّ
يفعل �شيئا ً مهما ً يف حياته ،فهو حتما ً قد فعل �أ�شياء و�أ�شياء ،لأن
العادة �أن الأم��ور الناق�صة وغري املنجزة هي التي تطرق العقل
مت �إجنازها وحتقيقها فت�ؤمن ر�ضا الذات
وتقلقه� ،أما الأمور التي ّ
يف حينها ثم يذهب �أثرها ويتال�شى مع الأي��ام ،لذلك يجب �أن ال
يظلم الإن�سان نف�سه بل �أن يعتز بها ويفتخر مهما كانت �إجنازاته
متوا�ضعة ،فهي عظيمة بالن�سبة اىل تلك النف�س املكافحة يف
ميدان احلياة ال�شاق وت�ستحق الإعتزاز بها.
�إن اعرتاف الإن�سان بعمره هو �أول خطوة على طريق بلوغه �سعادة
اللحظة التي يعي�شها ،لأن ال�سعادة هي ال�شعور بالفرح الناجت عن
وجود الإن�سان يف واقع جميل ،وال ميكن �أن يكون الواقع جميالً �إن
مل يكن يف احلا�رض.
مبعنى �آخر ،ال ميكن �أن ن�ستعيد املا�ضي ونفرح به وك�أنه حا�رض
ف�إنه بذلك فرح مزيف ال يقنع عمق الذات.
و�إذا �أ�رص الإن�سان على ا�ستعارة املا�ضي و�إ�سكانه حلظات احلا�رض
ف�إنه بذلك يبتعد عن روحه ،لأن الأرواح ال ت�سكن �إال اللحظة التي
تعي�شها اىل �أن ترحل عن اجل�سد يف الوقت املعلوم.
لذا �أيها الإن�سان ،ع�ش ما�ضيك يف ما�ضيك عندما كان حا�رضاً
يوم ذاك ،وع�ش حا�رضك بواقعه كما هو وبان�سجام تام بني العقل
واجل�سد ،وا�ستثمر هذا احلا�رض بفرح قبل �أن ي�صبح ما�ضيا ً �آخر
ويذهب ،وا�ستعد ملالقاة امل�ستقبل الآتي وال ريب.
باخت�صار ،ع�ش اللحظة التي �أن��ت فيها لأن لها نكهتها �أ ّنى
وقعت!...
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كلما �أ�رشقت
�شم�س

من والدة ال�شهيد
خالد مر�شاد
اىل روحه الطاهرة

ما كان
بيبقى
�أرزات

اىل روح ال�شهيد
الرائد طوين �سمعان
العريف
طانو�س املعلوف
مقر عام جبل لبنان

ب�ساحة ال����شرف �أم���ر رب���ي با�ست�شهادك
خ����ل����ود ي����ا روح امل����ام����ا ا���ش��ت��ق��ن��ال��ك
ت���ت�������ض���ل ع��������ايل م������ا ح��������دا ي���ط���ال���ك
��رم���ك ال��رئ��ي�����س �سليمان
ع��ل��ى ن��ي��ح��ا ك� ّ
وي�����ا ع���ظ���م ح�����زين وي�����ا ع���ظ���م ح��رق��ت��ي
خ���ل���ود ق����د غ��ب��ت��م ف���ي���ا ع���ظ���م وح�شتي
ح���ب���ي���ب���ي م������ا ك��������ان ح��������ال ف����راق����ن����ا
وع�������� ّز ع����ل����ى ق���ل���ب���ي ه����ج����وم امل���ن���ي���ة
م�����ا ك������ان �أح���������س����ن �أي�����ام�����ي ب��ق��رب��ك��م
وال�������س���ع���د خ����ادم����ن����ا وال�����ع�����ز مكتمل
وال������وق������ت �����ص����اف وال�����ه�����م م���ن���ع���زل
م������ا ك�������ان �أط������ي������ب �أي�������ام�������ي م��ع��ك��م
وال����غ����م منف�صل
وال�������ص���ف���و م��ت�����ص��ل
وم�����ا ك�����ان �أج���م���ل���ن���ا وال���������دار جتمعنا
ّ
ويف ف������ؤادي لهيب ال�����ش��وق ق��د �شعلوا
ف���ي���ا ح���ب���ي���ب���ا ً ع�������ذّب ق���ل���ب���ي ب��ف��رق��ت��ه
�أي����ن ا���س��ت��ق��ام��وا و�أي �أر������ض ق���د ن��زل��وا
ي����ا م����ن ي����خ��ب�رين ع����ن �أح�����ب�����اب رح���ل���وا
و�أي رب�������ع ب�����ه م�����ن رب����ع����ن����ا ب����دل����وا
و�أي دار ر�����ض����ي����وا ي�������س���ك���ن���ون بها
ف���ي���ا خ�������س���ارت���ي ب����ك وي�����ا ل��ق��ل��ة الأم�����ل
ي�����ا ح�������س�رت����اه ع���ل���ي���ك �آه ي�����ا �أ����س���ف���ي
ك���ل���م���ا �أ����ش��رق������ت ����ش���م�������س ال�������ص���ب���اح
���س�لام��ي ع��ل��ي��ك وع��ل��ى روح����ك ال��ط��اه��رة
وط�������������ل م����������ن ب�������ع�������ده�������ا ال�������ب�������در
م��رق��ت ه���الإي���ام بغم�ضة عني ك�����إن����ا م����ب����ارح ه��ال�����ض��ح��ك��ات
وملّ������ا ب��� ّل�������ش���ت ب���وق���ت اجل���� ّد م�شيت برحلة غ�ير ال��رح�لات...
تتخدم ب�لادك باجلي�ش التحقت
�إي�����ام ل��ي��ايل ع���ن �أه���ل���ك غايب
��م
ك����رم����ال ال�����واج�����ب م����ا ِب���ه� ّ
�إن�����ت ورف���ق���ات���ك ع���م تنا�ضل

ت��ت��ح��م��ي ه��اجل��ب��ال وه��ال��ت�لات
واحلبيب عم ي�شتاق للب�سمات
ال�برد ال�شوب حتى امل�سافات
تت�ضال م��رف��وع��ة ع��ايل الرايات

ب�����س ع��ي��ون ال���غ���در م���ا ق���درت
وق����رر بق�سى امل����وت بخطفك
خيي ال�شهيد مات!
راح ،م��ات ّ
و�������ص������اين لأه������ل������و و����ص���ي���ة

ت���ن�������س���ى ل����ب����ن����ان وال ّإم�����������ات
ي����اخ����دك ي���ف���رج���ي���ك اجل��� ّن���ات
ب�����س ق��ب��ل م���ا ي���ف���ارق احل��ي��اة
ول��ع��ل��م ب�ل�ادو �أح��ل��ى التحيات!

«ال تبكي ي��ا �إم���ي لأ! ال تبكي
و�إن�����ت ي���ا ب� ّ�ي��ي ب ��إب��ن��ك افتخر
و�إن�����ت ي���ا م���رت���ي ق���وي���ة ك��وين
دي�����������ري ب������ال������ك ع �إب����ن����ن����ا
ميكن ي��ا �إب��ن��ي م��ا �شوفك كبري
ب�����س ْح���م���دوا و�� ْ��ش���ك���روا ال���رب
م�����ا ك�������ان ب���ي���ب���ق���ى ال����وط����ن
م���ع���ل���ي�������ش �إذا �أن���������ا م��ت��ت
ال ت��خ��اف��وا ي��ا رف��اق��ي مهمتنا
ل��������وال دم�����ات�����ك�����ن ودم�����ات�����ي

دم���وع���ك �أغ���ل���ى م���ن ال���دم���ات
م��وت��ة �شهيد �أج��م��ل امل��وت��ات
�أن����ا ب��دع��ي��ل��ك م���ن ال�����س��م��اوات
ع��ل��م��ي��ه ي��ع�����ش��ق ه���ال�ت�راب���ات
��رج م����ن اجل���ام���ع���ات
ع����م ت���ت���خ� ّ
�إن��ك��ن ع��اي�����ش�ين ع��ه��الأر���ض��ات
�إذا ف���ي���ن���ا الإمي�����������ان م����ات
امل���ه���م م���ا ت��ف�����ض��ى الثكنات
�أ������ش����رف و�أن������ب������ل امل���ه���م���ات
م�����ا ك�������ان ب���ي���ب���ق���ى �أرزات
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�صوتك �صفا...
احلطب
غرد يا بلبل بني كومات
ْ
ّ
التعب
لو كنت حا�سب راحتك بعد
ْ
احلرب
غرد رغم م�أ�ساة �أقفا�ص
ْ
ّ
تغرب
ال�شم�س
غروب
على
بدك
ْ
أنني
يا بلبل ال�صوت ال�شجي جايي ال ْ
حنني
ميحي من تراباتك لْ طويت
ْ
�سنني
غ ّني بعذوبة �صوت م�ش باقي
ْ
طنني
لكن �صدى �صوتك بوقتو م�ش
ْ
الدفني
�صوتك عمر بيغلّ بالعمق
ْ
بي�ستعني
�صوتك �صفا بعر�س الرباءة
ْ
بريوح
عمرك غفا باملو�سم الأحلى
ْ
وروح
يوعي الوعي بنقزة الربعم
ْ
للجنني
اللي بلّ�شت تعطي اخلفقة
ْ
املقدم توفيق نعيم يزبك

�سيفنا و القلــم
�أرجوحة اخلري

ال�����ع�����������ش����� ُق يف ال����ل����ه����ي����ب ُي�����خ�����ت�����زلُ
���اب دم���ع���ت���ه
وال�������������ش� ُ
�����وق �إذ ت����ن���������س� ُ
ال����ك����ل����م
ح����ب����ي����ب����ت����ي ق��������د خ�����ان�����ن�����ي
ُ
ي�����������ذوب يف �أو�������ص������اف������ه������ا الأدب
ال��������ب��������در يف ال�����ع�����ي�����ن��ي��ن م����وط����ن����ه
ي�������رت�������اح ق���������رب ال�����ث�����غ�����ر ي���ح�������ض���ن���ه
ي�������ص���ح���و ع����ل����ى وج�������ه ال������ن������دى ق����م����راً
���ب����ر ي�����غ�����ف�����و يف ج�����دائ�����ل�����ه�����ا
ال���������ت� ُ
ت�����������روي ح�����ك�����اي�����ا احل���������ب وال���������ش����غ����ف
ت�����رن�����و اىل ال�����������ص�����ح�����راء ت��ن��ع�����ش��ه��ا
�أرج�������������وح�������������ة ل������ل������خ���ي��ر خ����اف����ق����ه����ا
ج����������������داول ل�����ل�����������ص�����دق م���ب�������س���م���ه���ا
����������رت ب���������رو�� ٍ
��������ض ،ك���������اد ي���ح���م���ل���ه���ا
م� ّ
�أم�����������س�����ى ن���������س����ي����م احل���������ي ي���رق���ب���ه���ا

الرائد
ح�سني �شكر

وال�������ش���م����� ُ��س يف ال������وج������دان ت�����ش��ت��ع � ُل
ب��������ح����ي���رة الأح�����������������������زان ت����ك����ت����م���� ُل
م�������ا ����س��ره������ا ال�����ف�����ت�����ان ال ت�������س���ل���وا
ت���������ض����ي����ع يف ب�����ري�����ق�����ه�����ا اجل�����م����� ُل
يف خ����������ض��رة ال����ب���������س����ت����ان ي�����رحت����� ُل
يف ب���������س����م����ة ب����ي���������ض����اء ي���غ���ت�������س��� ُل
وال������ل������ي������ل ج�
�����������رح ك���������اد ي����ع����ت����زلُ
ٌ
�أح�������ل�������ى ث������م������ار ال���������ش����ع����ر ي�����رجت����� ُل
ي����ن���������س����اب يف ك��ل��ام�����ه�����ا ال������غ������زلُ
يف وج�����ه�����ه�����ا الأح�������ل�������ام والأم������������� ُل
واجل�������������ود يف ال�����ك�����ف��ي��ن ي���ح���ت���ف��� ُل
ج������ل������ن������اره ي�������رت�������اده�������ا ال����ع���������س���� ُل
ك��������ادت ����ش���ع���اب ال������رو�������ض ت��ق��ت��ت�� ُل
ك�����ي�����م�����ا ي�������ره�������ا ك������ي������ف ت���ن���ت���ق���ل

عبد الر�ؤوف
ال�سعدي

ي����ا ج���ن���دي م����ن غ��ي��رك مني
ق�������ادر ي��ح��م��ي��ل��ي ح������دودي
ب���ظ���ل���ك ن���ح���ن���ا م���ت���ح���دي���ن
����ش���ب���وك زن�������ودك ب���زن���ودي
م�����ن ال�����ن�����اق�����ورة ل�����ص��ن�ين
�أر�������ض ج������دودك وج�����دودي
م�������ش���ي���ن���ا �����س����وا م��ت��ف��ق�ين
و
ان�������ت ع�����ن�����وان ����ص���م���ودي
ن���ح���ط���م ك����ي����د امل���ح���ت���ل�ي�ن ب
امل�������دف�������ع وال���������ب���������ارودي

ح������ل������وي ك�����ت��ي��ر ��������ص�������ورة �أه�������ل
ن��������اط��������ري��������ن رج���������ع���������ة ب����ط����ل
ح����ام����ل ب������إي�����دو راي�������ة الإن���ت�������ص���ار
و���ش��و ك��ان �صعب وط��وي��ل الإنتظار
ب���������������س رج����������ع����������وا رف������ق������ات������و
وعكتافن حاملني البطل املكلل بالغار
وق���ل���ب الإم م����ن ال���ن���ط���رة اح��ت�رق
وال���ل���ي م���ا ك���ان���ت م��ت��وق��ع��ت��و �صار
رج����ع اب���ن���ه���ا ،رج����ع ���ش��ه��ي��د ال��وط��ن
ون�����ش��ف��ت دم��وع��ه��ا وال��ك��ب��د اح�ت�رق
����س���و ّدت ال��دن��ي��ي وزغ������ردوا الغيوم
وغ���� ّن����ت ال���ب�ل�اب���ل وب���ك���ي���ت احل���ج���ار
بيوم رجعة بطل لفّ و علم مكلل بالغار
حممد عادل ال�سيد
برجا  -ال�شوف

عزمية
من الناقورة
ل�صنني

يوم رجوع
الإبن ال�شهيد

مي�شلني �إبنة
املعاون الأول
نبيل مراد

ح���م�������ص���ي ال����ب���� ّن����ات
ق�����وم�����ي ي�����ا ب���ن���ت���ي ّ
وم�������� ّدي ال���ب�������س���ط ع�����الأر������ض واحل�������ص�رات
وج�����ي�����ب�����ي زرار ال�������������ورد وال�������ف���ل���اّت
���ي����ات
وحت������ت ال���ع���ري�������ش���ي ر���ش�ر�����ش����ي امل� ّ

���ري����ي
مي�����ك�����ن ي����ج����ي����ن����ا ������ض�����ي�����وف ظ����ه� ّ
���وي����ي
وخ������لّ������ي ال�������ب������رادي ت�����ك�����ون م����ك� ّ
���ص��ي��ن��ي��ي
وح�����طّ �����ي ال�����ف�����واك�����ي ب���ق���ل���ب
ّ
��ي���ي
و�����ص����فّ ����ي ال����ك����را�����س����ي م����ط����رح ال���ف� ّ

ب����ال����ق����ب����و ق�����وم�����ي ن����ط����ح����ن ال���ق���م���ح���ات
ودخ����ل����ك م����ا ت��ن�����س��ي حت����� �ّض�ررّ ي احل��ط��ب��ات
وق������������ويل لإم������������ك ت������ف������رم ال����ب���������ص��ل�ات
وم������ن ب���ع���ده���ا روح�������ي اح���ل���ب���ي ال���ع���ن���زات

������دي�������ي
ق�����م�����ح ال������ل������ي ع�����ن�����ا �����ش����غ����ل �إي� ّ
ط���ل���م���ي���ي
ورقّ ���������������ي ال�����ع�����ج��ي��ن وك����������م
ّ
ل����ل����م����غ����رب����ي����ي
وت������ب������ل������ي ح�����م�����������ص
ّ
����ي�����ي
وع�������ب�������ي ب�����ط�����ري�����ق�����ك ج�
�����������رة امل� ّ
ّ
ّ

���ي����ي
راي����������ح �أن����������ا ت������ا ������ش�����وف ه���ال���غ���ن���م���ات واذب���������������ح خ�������������روف ك�����ب��ي��ر ب��������و ل� ّ
��ي���ي
����ي�����ي ����ش���ي���ا����ش ال����ل����ح����م وال���ف���ح���م���ات و�����ش����كّ ����ي ال���ب�������ص���ل ب�������س���ي���اخ ف�������ض� ّ
ه� ّ
ب����������� ّدو ي����ج����ي����ن����ا ������ض�����ي�����وف ب� ِ
���ي����ي
����ي�����ات روح������������ي ي�������ا ب����ن����ت����ي وخ�������ّب������رّ ي خ� ّ
����امل� ّ
����وي�����ي
وج���ي���ب���ي ال���ط���ب���ل م�����ن ع���ن���د ب�����و ح��ك��م��ات مي�����ك�����ن ن����������دق ون������رق�������������ص ������ش� ّ
ه����ال����ب����ي����ات ي���ل���ل���ي م������ا ع�����ن�����دو ب����ن����ت يف ه���ال���ك���ون
م�����ن�����ي ن���������ص����ي����ح����ة ل�����ك�����ل
ّ
الزم ي�������ا ب����ن����ت����ي ي�����������ش��ت��ري ب���ن���ي���ي
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اجلندي
ح�سن منري حمي الدين
نعت قيادة اجلي�ش اجلندي ح�سن
منري حمي الدين ال��ذي ت��ويف بتاريخ
.2010/4/17
 من مواليد  -1981/10/24بريوت حمافظة بريوت. ت������ط������ ّوع يف اجل����ي���������ش ب���ت���اري���خ.2008/12/27

 من عداد لواء امل�شاة العا�رش  -الكتيبة.101
 حائز :• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 -مت�أهل بدون �أوالد.

املج ّند املم ّددة خدماته
�سمري جمال خ�رض

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش املج ّند �سمري
ج���م���ال خ�����ض�ر ال������ذي ت�����ويف ب��ت��اري��خ
.2010/4/8
 من مواليد  -1989/11/1عنيالزيت  -ق�ضاء عكار.
 م������ ّددت خ���دم���ات���ه اع���ت���ب���اراً من.2009/10/5
 من عداد فوج املدفعية الأول. حائز :• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة رئي�س املجل�س الع�سكري.
 -عازب.
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�إعداد :د .ح�سني حمود
�أ�ستاذ حما�رض يف كلية الزراعة
اجلامعة اللبنانية

�أيار

مباركة هي بني الأ�شجار
طويلة العمر
كثرية اخلريات

�����ش����ج����رة
الزيتون �شجرة مباركة� ،إنها رمز
ال�سالم ومرادف للبقاء وال�صمود.
ثمارها وزيوتها �أ�سا�سية يف
تغذية الإن�����س��ان وحت�ضري
امل��واد الطبية ،وخم ّلفات
ع�رصها عالئف �رضورية
للحيوان� ،أم��ا خ�شبها
فهو من �أجود الأخ�شاب التي
ت�ستعمل وق���ود ًا .و�شجرة الزيتون
معمرة دائمة االخ�رضار ،تنتمي اىل
ّ
ف�صيلة الزيتونيات (.)Oleaceae
�إنها قدمية قدم احلياة حيث عرفها
الإن�سان منذ �أق���دم الع�صور .فقد
�إ�ستخدمها الفراعنة يف بناء �إهراماتهم
وعرف اللبناين زراعتها قبل �أكرث من
�ستة �آالف �سنة حيث موطنها الأ�صيل
الذي حت ّدرت منه وانت�رشت يف
دول حو�ض املتو�سط ثم
انتقلت اىل العامل.

الزيتون يف
الزراعة اللبنانية
حتتل زراعة الزيتون يف لبنان
مكانة خا�صة ،فقد و�صل ع��دد �أ�شجار
الزيتون يف لبنان العام  2000اىل  13مليون
�شجرة ،متتد على م�ساحة � 57أل��ف هكتار �أي
 ٪20من جممل الأرا���ض��ي امل��زروع��ة ،وتتو ّزع
ب�ساتني الزيتون يف لبنان كما ي�أتي ٪40 :يف
ال�شمال ٪39 ،يف اجلنوب ٪10 ،يف جبل لبنان
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و ٪6يف البقاع.
�أنواع الزيتون
املزروعة يف لبنان
حملية وغالبا ً ما جند
نوعيات عديدة مزروعة
يف ب�����س��ت��ان واح�����د مثل
ال�سوري والبلدي وال�شامي
واملريوين وغريها ،ومعظمها
يحتوي على ن�سبة ٪21 - 20
م���ن ال���زي���وت .ك��م��ا �أن ٪30من
الزيتون اللبناين ي�ستهلك للمائدة
و ٪70يتحول اىل زيت يف املعا�رص التي
ما يزال  ٪80منها يعتمد على التقنيات
التقليدية يف ع�رص الزيتون.
�إنتاجية الزيتون اللبناين
يختلف �إنتاج الزيتون يف لبنان من ع��ام اىل
�آخر ،فقد بلغ � 30ألف طن العام  1998وجتاوز

� 190ألف طن العام
 ،2000هذا التفاوت الكبري يف
االنتاج يعود اىل �أ�سباب عديدة �أهمها:
• عدم توافر الري:
�إن  ٪98من امل�ساحات امل��زروع��ة بالزيتون
يف لبنان غري مروية ،الأم��ر ال��ذي يزيد من حدة
ت�أثري التقلبات املناخية والأمرا�ض واحل�رشات
والأع�شاب الربية على كمية

الإن��ت��اج ونوعيته،
وه��ذا من �أه��م �أ�سباب �إخفاق
الزيتون يف الإنتاج كل عام.
• التفاوت يف �أعمار الأ�شجار:
تقدر ن�سبة ب�ساتني الزيتون التي ال يتع ّدى
عمرها الع�رش �سنوات ب���ـ ،٪16وال��ت��ي ال يقل
عمرها عن خم�سني �سنة بـ ،٪36علما ً ب�أن القدرة
الإن��ت��اج��ي��ة ل�شجرة
الزيتون تبد أ� بالتدين
بعد عمر ال�سبعني،
غري �أن �إثمارها ي�ستمر
حتى عمر املئتي �سنة.
• الظروف املناخية
غري املالئمة:
�إن الأم���ط���ار الغزيرة
والرياح ال�شديدة ودرجات
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احلرارة العالية يف مرحلة االزهار ت�ؤدي حتما ً اىل
خف�ض الإنتاج.
• عدم توافر الأعمال الزراعية ال�رضورية:
�إن �أعمال الفالحة و«النك�ش» حول الأ�شجار
والت�سميد والتقليم ينبغي �أن تتم ب�شكل
�صحيح ،فالرباعم الزهرية تتك ّون عند الزيتون
على ط��رود ثمرية بعمر ال�سنة وال تثمر هذه
الطرود �سوى مرة واحدة يف �أثناء حياتها ،الأمر
ال���ذي يتطلّب م��ع��رف��ة وث��ي��ق��ة وخ�ب�رة طويلة
ب�شجرة الزيتون و�أجزائها لتوفري عن�رص التقليم
ال�صحيح.
• تف�شّ ي احل�رشات والأمرا�ض الزراعية:
تف�شّ ت خالل ال�سنوات الأخ�يرة احل�رشات التي
تفتك بالزيتون وتق�ضي على ن�سبة عالية من
الإنتاج ونذكر ب�شكل خا�ص :الب�سيال والرتب�س
و�سو�سة الأوراق وذبابة ثمار الزيتون .كما انت�رش
ب�شكل وا�سع مر�ض عني الطاوو�س و�أمرا�ض
فطرية �أخرى غزت ب�شكل خا�ص ب�ساتني زيتون

الكورة وحا�صبيا والأك�ثر عر�ضة للإ�صابة هي
املعمرة واملتو�سطة العمر .وال ب ّد من
الأ�شجار
ّ
الإ���ش��ارة يف ه��ذا ال�صدد اىل �أن ظاهرة التغيرّ
املناخي التي ب��د�أت تظهر بو�ضوح يف لبنان
وارت��ف��اع متو�سط احل���رارة يف اخلريف والربيع
�ساهمت كثرياً يف �إع��ادة ظهور هذه الأمرا�ض،
والتي� ،إن مل تتحرك الدولة عاجالً ملكافحتها،
�ستق�ضي على ه��ذه ال�ث�روة الوطنية ب�شكل
نهائي.
اخل�صائ�ص البيولوجية ل�شجرة الزيتون
�إنها دائمة الإخ�رضار ،تتكاثر ب�سهولة وتعي�ش
�أوراق��ه��ا حتى �أرب��ع �سنوات ،هي �إبنة احلو�ض
املتو�سط فيه وجدت خري �أر�ضية لتنبت .وهي
�رسيعة النمو (حواىل � 50سم �سنويا ً ،وتثمر للمرة
الأوىل بعد خم�س �سنوات من زرعها وي�ستمر
عطا�ؤها بعد  15عاما ً ويبلغ الذروة عندما تبلغ
ال�شجرة عمر الأربعني �سنة وي�ستمر �سنني طويلة

حتى  200عام� .أما جذورها فتغو�ص عميقا ً يف
الرتبة وقد ت�صل اىل �سبعة �أمتار وتت�سع دائريا ً
ليبلغ قطرها حواىل خم�سة �أمتار وهذا ما ي�ؤمن
لها ال�صالبة والعمر الطويل.
خ�صائ�ص زيت الزيتون اللبناين وميزاته
حت��وي حبة ال��زي��ت��ون  ٪50 - 40م��اء و15
  ٪40م��ن ال��زي��ت و ٪40 - 25م��ن امل��ادةال�صلبية التي حتوي بدورها  ٪70من ال�سكر
و ٪20من ال�سليلوز و ٪5من الأمالح املعدنية،
غري �أن ن�سبة الزيت يف معظم �أ�صناف الزيتون
اللبناين ت��راوح بني  .٪21 - 20ه��ذا وميكن
ت�صنيف زيت الزيتون اللبناين على �أ�سا�س عدة
معايري:
• ن�سبة احلمو�ضة :هناك ثالث فئات ،الأوىل
ت�ضم �أقل من  ٪1.5والثانية ما بني  1.5و٪3
والثالثة ما بني  3و ٪4.5والزيت اجليد هو
الذي يحوي ن�سبة �أحما�ض قليلة.
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• تقنية الع�رص :ي��وج��د يف لبنان معا�رص
تقليدية ون�صف �أوتوماتيكية و�أوتوماتيكية،
غري �أن  ٪80من ه��ذه املعا�رص ( 550مع�رصة
زي���ت���ون) م���ا زال����ت ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى التقنيات
التقليدية ،وبالتايل على �أحجارها لطحن ثمار
الزيتون� .أما �أنواع الزيوت التي تنتجها املعا�رص
يف لبنان فهي زيت الزيتون البكر املمتاز ،وزيت
الزيتون البكر ،وزيت الزيتون العادي ،وزيت
الزيتون
املكرر.
ّ
�أث��ب��ت��ت الأب��ح��اث العلمية �أن ت�سخني زيت
الزيتون حتى  200درج��ة مئوية ومل��دة ثالث
�ساعات مل يفقده خوا�صه وت�أثرياته البيولوجية،
وقد تبينّ �أن الف�ضل يف ذلك يعود اىل احتوائه
على كميات عالية من حم�ض الأوليك واملواد
امل�ضادة للأك�سدة ،لذلك فهو مالئم للقلي
ت�سبب
على عك�س الزيوت والدهون الأخرى التي ّ
تتعر�ض للت�سخني
الأمرا�ض ال�رسطانية عندما
ّ
املتكرر.
ّ

يحارب �أمرا�ض القلب وال�رشايني
وال�سكري وال�رسطان...
ي�صنع زي���ت ال��زي��ت��ون م��ن الزيتون
الأخ����ضر بعد ع�رصه وت�صفيته ويتك ّون
ه���ذا ال��زي��ت م��ن  ٪14م��ن احلوام�ض
الدهنية امل�شبعة و ٪77من احلوام�ض
الدهنية الأحادية غري امل�شبعة و ٪9من
احلوام�ض الدهنية املتعددة امل�شبعة.
�إن الزيوت التي حتوي ن�سبة مرتفعة
من احلوام�ض الدهنية الأحادية غري
امل�شبعة تقلّل الكمية الإجمالية
للكول�سرتول كما تقلّل الكول�سرتول
ال�ضار املعروف مبا ي�سمى الدهون
ذات الكثافة املنخف�ضة ()LDL
وترفع يف الوقت نف�سه الكول�سرتول
املفيد املعروف مبا ي�سمى الدهون ذات الكثافة
العالية (.)HDL
�إن الأ�شخا�ص الذين يتناولون زيت الزيتون
با�ستمرار �أقل عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
وت�صلّب ال�رشايني وال�سكري و�رسطان الأمعاء
الغليظة والربو .وت�شري الدرا�سات التي �أجريت
على عدد كبري من املر�ضى امل�صابني بال�سكري
ب ��أن الوجبات الغذائية ال�سليمة التي حتوي
كمية قليلة من زيت الزيتون لها ت�أثري �أف�ضل
على كمية ال�سكر يف الدم من الوجبات الغذائية
ال�سليمة التي حت��وي كمية �أق��ل م��ن الدهون
الأخرى .هذا ودلت درا�سة �أخرى على �أن �سكان
يعمرون �أك�ثر من اليابانيني الذين ال
كريت ّ
ي�ستهلكون كمية كافية من الدهون من �أ�صل
نباتي .كما ت�شري نتائج هذه الدرا�سة اىل �أن �أبناء
يتعر�ضون لعدد �أقل من نوبات الدماغ
كريت
ّ
والذبحة القلبية و��سرط��ان امل��ع��دة مقارنة مع
اليابانيني .وتخل�ص اىل �أن الف�ضل الأكرب لذلك
يعود اىل اعتماد �أبناء كريت بن�سبة عالية على
زيت الزيتون يف ت�أمني عن�رص الدهون الأحادية
غري امل�شبعة يف نظامهم الغذائي اليومي.
يحتوي زي��ت الزيتون املع�صور ب���ارداً ،على
ح��واىل �أرب��ع�ين من امل��واد امل�ضادة للأك�سدة
(الع�رص احلراري يق�ضي على املكونات الغذائية
احل���� ّ�س��ا���س��ة ع��ل��ى احل�����رارة) .ه���ذه امل�ضادات
ت�ؤثر ب�شكل �إيجابي من خ�لال خف�ض ت�أك�سد
الكول�سرتول ال�ضار ( )LDLالذي يزيد ت�صلّب

ال�رشايني .كذلك مينع
زيت الزيتون تخثرّ الدم وتك ّون كتل دموية
خطرية ،كما ي�ساهم يف �إزال��ة خطر �ضغط الدم
املرتفع.
من ناحية �أخرى ،فاال�ستعمال امل�ستمر لزيت
الزيتون ي�ساعد اىل حد كبري على خف�ض فر�ص
الإ�صابة بالربو والتهاب املفا�صل ،ومرد ذلك �أن
ج�سم الإن�سان ي�ستخدم الدهون غري امل�شبعة من
زيت الزيتون لإنتاج مواد متنع هذا االلتهاب �أو
تخفّف من ح ّدته.
كذلك د ّل��ت التحاليل على �أن زيت الزيتون
يحتوي على بع�ض امل���واد التي حتمي خاليا
الأمعاء الغليظة من الأمرا�ض ال�رسطانية .ففي
الوقت الذي يرتبط وجود معظم الدهون الأخرى
بازدياد اخلطر من �رسطان الأمعاء ،نرى �أن وجود
زيت الزيتون يلعب دوراً عك�سيا ً �أي �أنه يقلل من
هذا اخلطر.
وزيت الزيتون هو يف الأغلب ذو الف�ضل الأكرب
يف �أن ن�ساء بلدان حو�ض البحر املتو�سط نادراً
ما ي�صنب ب�رسطان الثدي ،لأن حام�ض الأوليك
(احلام�ض الدهني الأحادي غري امل�شبع الرئي�س
يف مكونات زيت الزيتون) ي�ؤثر كما دلت الأبحاث
والتجارب ،على حتييد العوامل التي ت�سبب منواً
كبرياً و�رسيعا ً ل�رسطان الثدي.
�إن الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يعانون م�ستوى ٍ
عال
للكول�سرتول يف دم��ه��م ب��إم��ك��ان��ه��م ،يف حال
ابتعادهم عن ال��ده��ون امل�شبعة يف تغذيتهم
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ال��ي��وم��ي��ة
وا�ستبدالها بزيت الزيتون،
خف�ض الكول�سرتول مبعدل  ٪13.4وخف�ض
م�ستوى الكول�سرتول ال�ضار ( )LDLبن�سبة
.٪18
لتخفيف الوزن
وت�أخري ال�شيخوخة
ي�ؤكد بع�ض الأبحاث �أن ا�ستخدام زيت الزيتون
يف التغذية اليومية ي�ساعد على تخفيف الوزن
لأن الدهون الأحادية غري امل�شبعة تفكك الدهون
الأخرى يف اخلاليا الدهنية� ،إ�ضافة اىل ذلك ف�إن
مادة الفينول ( )Phenolيف زيت الزيتون هي
�أي�ضا ً م�ضادة للأك�سدة وهي حتمي اجل�سم من
�إ�صابات كثرية.
يحوي زيت الزيتون فيتامني د ( )Dلذا فهو
يفيد ويعالج مر�ض تق ّو�س ال�ساقني ويزيد من
ق��وة الذكاء وال��ق��درة على التفكري لأن��ه يحوي
مادة فعالة يف الن�سيج ال�سنجابي للدماغ ،كما
�أن احتواءه على هذا الڤيتامني ي�ؤثر على زيادة
اخل�صوبة وتقوية الن�سل.
�أخ�يراً� ،إن زيت الزيتون ي�ساعد على �إنقا�ص
ظهور �أعرا�ض ال�شيخوخة واخلَرف بف�ضل �إحتوائه
على �أحما�ض دهنية متوازنة ،هذه الأحما�ض هي
امل�س�ؤولة عن حماية املادة الوراثية ()DNA
من ت�أثري املواد ال�رسطانية.

�أيار

�إعداد :ناديا متى فخري
تتميز
املراهقة ...فرتة
ّ
بانفعاالتها وم�شاكلها ما
حدا بفرويد اىل و�صفها
ب�أنها فرتة عا�صفة مرهقة
خ�����ص��و���ص �اً م���ن الناحية
النف�سية والوجدانية.
�إن دور املراهقة يف
ح��ي��اة ال��ف��رد �أ���ش��ب��ه ما
يكون بف�صل الربيع من
ف�صول العام ،قد يق�رص
�أو يطول ،وقد ي�ستقر �أو
يتق ّلب ،غري �أنه مع ذلك
يظل ف�صالً له من و�ضوح
ال�صفات م��ا يفرقه عن
غريه من الف�صول .وفرتة
املراهقة ت�ؤثّ ر بعمق على
�صحة املراهق النف�سية
وت��ك� ّ�ي��ف��ه ال�شخ�صي

ا
مل
ر
ا
ه

قة

مرحلة البحث عن الهوية ال�شخ�صية

م�شاكل املراهقة
احل����دي����ث ع����ن م�شاكل
امل��راه��ق��ة ،ك��احل��دي��ث عن
م�شاكل الطفولة ،و�سواها
من �أدوار احلياة املختلفة،
هو حديث ن�سبي يف الكثري
من احلاالت ،ذلك �أن ما يكون
م�شكلة يف نطاق عائلي �أو
�إجتماعي ما ،قد ال يكون كذلك يف نطاق �آخر .ثم
�إن ما يعانيه مراهق كم�شكلة هامة يف حياته ،قد
ال يبدو كذلك بالن�سبة اىل مراهق �آخر حتى ولو
ت�ساوت ظروفهما العائلية والإجتماعية .وهكذا
ف�إن التجارب احلياتية قد تكون مت�شابهة اىل
حد بعيد� ،إال �أن تفاعل املراهق معها وردود

عبورها ب�سالم يتطلب
تفهم الأهل وحكمتهم
فعل املجتمع على هذا التفاعل ،قد تختلف بني
جمتمع و�آخ��ر ،وبني مراهق و�آخ��ر ،وبالتايل ف�إن
مراهقا ً ما قد ي�شبه غريه من املراهقني ،وقد ال
ي�شبه �أحداً غري نف�سه.
�إن م�شاكل املراهقة ال تنح�رص يف ما تثريه هذه
املرحلة من انفعاالت و�سلوكيات غري مقبولة
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والإج���ت���م���اع���ي ،ونالحظ
بو�ضوح يف هذه املرحلة
احلرجة ،ح � ّدة امل�شكالت
ال��ت��ي ت��واج��ه املراهق
التكيف
وم�������ش���ك�ل�ات
ّ
الإن��ف��ع��ايل يف املواقف
املختلفة التي ترتبط
باحلياة اليومية.
�إن فهماً حقيقياً ملرحلة
املراهقة وما ي�صحبها من
انفعاالت وم��ن تغيرّ ات
فيزيولوجية من �ش�أنه �أن
ي�ؤدي اىل تغيري جوهري
 �إيجابي يرقى ب�شخ�صيةاملراهق ،وي�ساعده على
ت��خ��ط��ي ه����ذه املرحلة
ّ
ب�سالم.

�إجتماعيا ً ،فهذا جانب واحد
فقط� .أما امل�شكلة املثرية
للقلق فهي يف م��ا يعانيه
امل��راه��ق نف�سه م��ن وط���أة
ه��ذه امل��رح��ل��ة ،فقد تكون
ه���ذه امل��ع��ان��اة �أ���ش��د ع�رساً
على املراهق وت��أث�يراً على
م�ستقبل حياته ،من ت�أثريها
على املجتمع؛ ومع �أن��ه ي�صعب اجتياز مرحلة
املراهقة من دون معاناة و�ضغوط وتوترات
وقلق� ،إال �أن��ه لو �أمكن للمراهقني عبور هذه
املرحلة ب�سالم لأقبلوا على احلياة بثقة �أكرب
تكيف
ومعنويات عالية ،ما ي�ساعدهم يف حتقيق ّ
�أف�ضل من الناحيتني النف�سية والإجتماعية،

ومزيد من النجاح يف احلياة.
�أما العوامل امل�ؤثرة يف هذه املرحلة احلياتية
فمر ّدها اىل دواف��ع �أ�سا�سية لها �أن ت�ساهم
ب��درج��ات متفاوتة يف خلق م�شاكل املراهقة،
نذكر منها:
 تكوين الهوية ال�شخ�صية و��ضرورة �إيجاداملكان املالئم يف املجتمع واحلياة.
 ب��ن��اء ال��ع�لاق��ات الإج��ت��م��اع��ي��ة ح��ي��ث يتجهاملراهق اىل ت�أكيد �صالته ب�شخ�ص �أو �أكرث من
خارج نطاق العائلة.
 البحث عن املكانة يف املجتمع واحلياة...والإحتياجات العاطفية ...وغري ذلك من دوافع
تواكب مرحلة املراهقة التي تت�صف بالتح ّوالت
املفاجئة وال�رسيعة يف النمو اجل�سمي والنف�سي
واخللقي.
م�شاكل الهوية ال�شخ�صية
تكوين الهوية ال�شخ�صية �أمر طبيعي و�رضوري
وحتمي بالن�سبة اىل الفرد ،ومن عملية تكوين
ه��ذه الهوية ي�صل كل ف��رد اىل تلك املرحلة
التي يقول فيها «�أن����ا» ...وم��ع �أن القليلني
ي�ستطيعون قول الكلمة بوثوق عقالين� ،إال �أن
معظمهم ينطقون بوثوق عاطفي بهذه الهوية.
وي�صاحب هذا ال�شعور عند املراهق ال�سعي
اىل الإبتعاد عن الإرتباط العائلي والإجتاه بدالً
من ذلك اىل �إقامة ال�صالت مع �صديق �أو جماعة
من �أقرانه .ومثل هذا التح ّول قد ي�ص ّور للمراهق
ب�أن مكانه احلقيقي هو خارج البيت ،وب�أن عائلته
حترره والو�صول
قد �أ�صبحت متثّل عائقا ً �أمام ّ
اىل تكامل ذات��ه ،و�أك�ثر ما يحدث هذا التح ّول
عند �أولئك املراهقني الذين ات�سمت طفولتهم
بال�شدة والتقييد والق�سوة واحلرمان� ،أو الذين
�سادت يف طفولتهم وحداثتهم �أو ما زالت ت�سود
مظاهر ال�رصاعات العائلية �أو عدم التوافق بني
الوالدين .وبذلك يكون �سلوك املراهق يف هذه
الفرتة تعبرياً عن مت� ّ�رده على واقعه وحماولة
للإبتعاد عنه ،ولعل �أهم الو�سائل امل�رشعة �أمام
املراهق هي الهرب من مثل هذا الواقع.
بالن�سبة اىل كثري من املراهقني قد تكون
�أهم امل�شاكل التي يعانونها متعلقة مبوقفهم
م��ن وال��دي��ه��م ،وال���ذي ي��ح��دث يف ح��ي��اة معظم
امل��راه��ق�ين ه��و ان��ط�لاق��ه��م م��ن ف��ر���ض��ي��ة �أن

والديهم ال ي�ستطيعون فهمهم ،وب��أن الزمان
يعاملوا تبعا ً لهذا التغيري.
تغيرّ وب�أنهم يجب �أن َ
وح�صيلة هذا الفهم بالن�سبة للمراهق هو حقه
يف الت�رصّف بحرية وب��دون قيد �أو توجيه ،وهو
بتمرد وعنف �أحيانا ً ،بالتمتع بهذا احلق
يطالب
ّ
يف الوقت ال��ذي ي�ستمر فيه بالتواكل املادي
على والديه ،وهو يف�رس هذا التواكل ب�أنه حق
طبيعي له اي�ضا ً ،وقد �أ�صبح هذا التخلخل يف
عالقة املراهق بعائلته ظاهرة بارزة يف حياتنا
جتلب الكثري من املعاناة للعائلة واملراهق على
حد �سواء ،ويتوقع لهذه الظاهرة �أن تتزايد و�أن
يتعاظم خطرها مع ا�ستمرار ت�ضا�ؤل م�س�ؤولية
العائلة يف الرتبية والتوجيه.
يف املراهقة...
مثالية وخ�صو�صية �سلوكية
اىل جانب امل�شاكل التي كثرياً ما حتدث يف
نطاق العالقات العائلية ،هنالك م�شاكل �أخرى
تنجم عن املثالية اخلا�صة للمراهق ،وعن واجبه
التمرد على كل ما
يف ال�سعي اىل تطبيقها� ،أو يف
ّ
ال يتوافق وين�سجم معها .ومع �أن هذه املثالية
ط��اق��ة ف� ّع��ال��ة وه��ام��ة لي�س يف عملية تكوين
ال�شخ�صية فح�سب ،و�إمن��ا يف تكوين املجتمع
وتطويره� ،إال �أنها من املمكن �أن ت�صبح �أحيانا ً
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م�صدر معاناة للمراهق الذي ت�صطدم مثاليته
اخلا�صة ب��واق��ع احل��ي��اة ،وق��د يكون لتف�شيل
املراهق يف ت�أكيد �أو حتقيق مثاليته �أثر بالغ
يف حياته النف�سية يف امل�ستقبل؛ خ�صو�صا ً
�إذا ما كان املراهق يت�سم ب�شخ�صية انفعالية
وخيالية ،وقد تنعك�س �آث��ار ذلك على عالقاته
ال�شخ�صية والإجتماعية وعلى �سعيه احلياتي...
ومن الإحتماالت التي ميكن �أن حتدث للمراهق
يف مثل ه��ذه احل��ال��ة ،ان��زالق��ه اىل م��ا يخالف
مثاليته من �سلوك ،وك�أنه بذلك يحاول �أن يث�أر
لنف�سه من املجتمع ومن نف�سه يف �آن واحد ،وهذا
الإحتمال يف�سرّ الكثري من مظاهر الإ�ضطرابات
ال�سلوكية التي ي ّت�سم بها بع�ض املراهقني
يف حياتهم ...وبالتايل ،يربز �سعي املراهق اىل
�إيجاد مكانته التي تر�ضي تطلعاته يف املجتمع
واحلياة ،وهذا ال�سعي ال بد �أن ي�صطدم بواقع
احل��ي��اة و�أن تتقرر نتائجه على �ضوء النهج
ال�سلوكي الذي يتمتع به.
يف العالقات مع الغري ،تتبلور معامل اخل�صو�صية
ال�سلوكية للمراهق حيث يتجه اىل ت�أكيد �صالته
ب�شخ�ص �أو �أكرث من خارج نطاق العائلة ،وقد
ت�أتي هذه ال�صالت �أك�ثر وثوقا ً من العالقات
البيتية ،ويف هذا الدور اي�ضا ً تتو�ضح ال�صفات
ال�سلوكية ال��ت��ي ت��دل��ل على تكامل ال�شعور

يخلق يف نف�سه ال�شعور بالنق�ص وفقدان الثقة
والطم�أنينة وال�ضياع ،ولهذه امل�شاعر كلها
�أن ت�ؤخر �أو تعيق �أو تعطل ب�شكل دائم �إمكان
و�صوله اىل ح��ال��ة م��ن التخل�ص م��ن �رصاعات
و�أزم�����ات امل��راه��ق��ة والإن���دم���اج امل�����س ��ؤول يف
املجتمع.

بالهوية الذاتية وحماولة املراهق
ت�أكيدها يف تعامله احلياتي على
خمتلف امل�ستويات ،كما ُيالحظ
يف هذه الفرتة ب�أن املراهق مييل
اىل الإ�ستقالل واخل�صو�صية يف
ال�شعور .ولعل من �أهم ما يظهر يف
هذه الفرتة من مظاهر ال�شخ�صية،
يربر ت�صنيفها كفرتة خا�صة،
وما ّ
ه��و م��ا يبديه امل��راه��ق فيها من
اعتناق ملا ي��راه مثاليا ً يف �ش�ؤون
احل��ي��اة .وه��و ينفذ ذل��ك بحما�س
وال���ت���زام ،ق��د يدفعه اح��ي��ان� ا ً اىل
الغ�ضب والإنفعال والتعدي على

خماوف املراهق...
يتعر�ض امل��راه��ق وق��د خلّف وراءه مراحل
ّ
الطفولة والإع��ت��م��اد على ���س��واه اىل مواجهة
معار�ضة �آرائ���ه م��ع �آراء �سائر �أف���راد �أ�رسته،
ويتعر�ض اىل �ضغط من البيئة لكي يخ�ضع
ّ
�سلوكه وت�رصفاته اىل املعايري الإجتماعية التي

الغري وحتى اىل الق�سوة على نف�سه ،وم��ع �أن
بع�ض مالمح املثالية عند املراهق تبدو خا�صة
ومالئمة للنمط احل�ضاري الذي يعي�ش فيه واىل
املثل ال�سائدة يف حميطه� ،إال �أن الإمعان يبينّ
ب�أن مثالية املراهق تلقائية يف دوافعها ،وب�أنها
خا�صة به وتدل على �سمات �شخ�صيته ،ونحن
جند يف هذا ال��دور من املراهقة وما يفي�ض به
من مثالية ،م�صدراً لقوة هائلة تهدف دائما ً اىل
ما هو �أف�ضل و�أجمل يف حياة الإن�سان واملجتمع،
غري �أن هذا ال مينع من ا�ستغالل مثل هذه الطاقة
ب�شكل يخالف هذه الأهداف وهو الأمر الذي له
�أن يولّد يف املراهق �شعور الف�شل والغ�ضب
والإحباط.
م��ن الطبيعي �أن ف�شل امل��راه��ق �أو تعرثه

يخالها ال تت�آلف وما يطمح اليه وهذا ي�ؤدي اىل
ن�شوء اخل��وف لديه من املجتمع ...عموما ً مير
امل��راه��ق ع��ادة بخربات يتمثل فيها الإخفاق
و�سبب ذل��ك هو �أن��ه يبني �آم��االً ال �أ�سا�س لها
�سوى اخليال ،وهذه �رسعان ما تف�صح عن عدم
واقعيتها فت�سبب له النك�سة النف�سية التي ال
يحتمل وقع وط�أتها لقلة خربته باحلياة؛ وعادة
يحدد املراهق عامله الذي يحياه وفقا ً لرغباته
اخلا�صة ،وهذه الأخرية ال حدود لها ،فيجد نف�سه
�إزاء فراغ وا�سع يف�صل بني دنيا الواقع وبني
عامل الرغبات التي ك ّونها ،فين� أش� على املخاوف
من املحيط من حوله وعلى الإعتقاد ب�أن احلياة
مليئة باملتاعب املهي�أة له وحده ،و�أن املجتمع
له باملر�صاد لتق�صي رغباته واحليلولة دون
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�إ�شباعها ،وي�أخذه اعتقاد �أن كل من حوله �ضده
ويعار�ض رغباته.
من الناحية الإنفعالية� ،إن ع��دم الإ�ستقرار
النف�سي م���رده اىل امل��خ��اوف غ�ير الطبيعية
وع���وام���ل ال��ق��ل��ق ال��ت��ي ت����صرف��ه ع��ن الأع��م��ال
�ضيق
وال�سلوكيات الب ّناءة واملجدية وجتعله
ّ
الأفق يفكر يف نف�سه فح�سب.
لكل ما تقدم ،ولأننا ندرك �أن املراهق ح�سا�س
اىل حد الإف���راط ،وح�سا�سيته ه��ذه نا�شئة عن
تركيز تفكريه يف ذات��ه ورغباته وما ع�سى �أن
يظن به الآخ���رون وكيف ينظرون اليه ،وهذا
يق�ض عليه م�ضجعه
بالن�سبة اليه كابو�س
ّ
ويف�سد عليه �سبل التفكري ال�سليم وي�رصفه عن
�أن يكون على �صلة بواقعه ،و�أن يكون متعاونا ً
وملتزما ً ومدركا ً معنى القيم التي ت�ستند اليها
العالقات الإجتماعية ،وعلى ذل��ك ك��ان ال بد
من توجيه املراهق لكي يكون متفائالً ،واثقا ً
بذاته وم�ستعداً للتوا�ؤم مع القيم والإجتاهات
الإجتماعية؛ و�أن ن�سعى ك�أهل لإ�شباع احتياجاته
النف�سية والوجدانية ل�ضمان �سالمة عبوره نحو
م�ستقبل �آمن ب�شخ�صية �إيجابية ومتما�سكة .كما
ينبغي الإلتفات اىل �سلوك املراهقني على نحو
ي ّت�سم بالإيجابية لك�سب ثقتهم ،لأن خماوف
امل��راه��ق مردها اىل ال�ضغط الإنفعايل الذي
ينجم عما يواجهه من حتديات جمتمعية يظن
تكيفه النف�سي وفل�سفته
�أنها تعرت�ض �سبيل ّ
يف احلياة ،فينتابه التوتر واخل��وف من التعرث
يف منعطفات حياة متنعه من حتقيق غاياته
وتفر�ض عليه اجت��اه��ات ال يتقبلها؛ ويف هذا
�إ�شارة اىل كون مرحلة املراهقة تعترب مرحلة
اختبار ال للمراهق فح�سب و�إمنا هي كذلك فرتة
�إحراج وقلق للأبوين.
وحدها «احلكمة» يف التعامل مع املراهقني من
واملدر�سني
�ألزم ال�رضورات التي يجدر بالأهل
ّ
التحلي بها� ،إذ ال يخفى ب ��أن ف�ترة املراهقة
تنطوي على كثري م��ن خ�صائ�ص وروا���س��ب
املراحل التي �سبقتها ،و�شخ�صية املراهق يف
الواقع �إمن��ا هي انعكا�س ملا تلقاه من تربية
�صائبة �أو خمطئة يف طفولته .وهنا يقت�ضي الأمر
�أن ي�ستجيب الرا�شدون اىل انفعاالت املراهق
ا�ستجابة تنطوي على احلكمة ال الغ�ضب ،و�أن
يعمدوا اىل التوجيه الهادف والهادئ.

�أيار

�إعداد :غري�س فرح

اخلفية!
لغة الأ�رسار والروابط
ّ

حتركنا
ملاذا
ّ
املو�سيقى؟
�س�ؤال طرحه الفال�سفة والعلماء عرب
الأجيال ،وما تزال الأجوبة عليه غام�ضة،
غمو�ض العالقة الأزلية  -الأبدية بني
الإن�سان واللحن .هذا اللحن الذي
يداوي �أحزاننا ،ويثري فينا الفرح
والن�شوة ،ويجمع �شملنا يف حلظات
نحتاج خاللها اىل امل�ؤازرة والدعم.
هل يكمن �رسه يف تكويننا� ،أم �أن
يحرك يف �أدمغتنا
ت�أثريه اجلماعي
ّ
لغة خا�صة ،تنطق مب�شاعر ال ت�ستوعبها
الكلمات؟
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كيف يعمل العقل؟
يف كتاب «كيف يعمل العقل» (How the
 ،)Brain worksالذي �أ�صدره العالمِ �ستيڤن
بايكر� ،أحد �أ�ساتذة جامعة هارفرد الأمريكية،
�إ�شارة اىل �أن قوة هذه الأداة ال�سمعية ،تكمن يف
تفاعلها مع املناطق الدماغية البدائية الأكرث
تعقيداً .وهي املناطق التي تط ّورت ،لتمكّ ن
الإن�سان من النطق واحلركة وتبادل امل�شاعر.
ونتيجة هذا التفاعل ،منحت املو�سيقى الإن�سان
جهاز توا�صل ج��دي��داً ،ال تقوى على تعطيله
احلواجز ،مهما بلغت �صالبتها .وهو ما �أكدته
م�ؤخراً خمتلف املعطيات العلمية حني ركّ زت
�وح��د م�شاعر ال�شعوب
على اللحمة ال��ت��ي ت� ّ
واجلماعات الب�رشية املختلفة
يف ح�������ض���ور

اللحن ال��واح��د .وع��ل��ى ه��ذا الأ���س��ا���سُ ،منحت
املو�سيقى �رشف ا�ستبـاق عـ�رص العوملـة ب�أجيال.
�أجيـال �أمنت خاللها الأحلان التوا�صل والتط ّور
االجتماعي واحل�ضاري� .أما بالن�سبة اىل كيفية
ح�صول ذلك ،فـ�إن الأبحاث العلميـة التي واكبت
عالقة املو�سيقى باالن�سان ،على الرغـم مـن
غمو�ضهــا ،جاءت بنظـريات نـذكر �أهمها.
املو�سيقى والدماغ الب�رشي
كما �أك��د ال��ع �المِ البيولوجي �شارلز داروين
يف كتابه «ال��رج��ل ال�رشيف» ،ف ��إن املو�سيقى
مطبوعة يف الدماغ الب�رشي ،ب�شكل يجعلها من
املميزة ،والأكرث غمو�ضا ً.
�صفاته
ّ
هذه النظرية التي و�ضعها العالمِ الإحيائي
ال�شهري ال��ع��ام  ،1871بقيت �شغل العلماء
ال�����ش��اغ��ل ،اىل ح�ين ب���د�أت تتو�ضح معاملها
خ�لال اخلم�سينيات م��ن القرن
املا�ضي .فخالل
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هذه املرحلة ،تط ّورت التقنيات املخربية
احلديثة ،ب�شكل �سمح للباحثني يف حقل
الأع�صاب بالتعرف ،اىل ٍ
حد ما ،على
ّ
مكامن النزعة الب�رشية اىل املو�سيقى
يف م�����ص��ادره��ا ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة .ومن
هذا املنطلق بد�أت الأنظار تتجه
اىل الق�رشة الدماغية (Brain
املخ�ص�صة
)Cortex
مت
ال�ستيعاب امل�����ش��اع��ر ،و ّ
تق�سيمها اىل م��ن��اط��ق يف
مقدمها الق�رشة الدماغية
ال�����س��م��ع��ي��ة (Brain
a u d i t o r y
 )Cortexباعتبارها
خم�ص�صة ال�ستيعاب
ت��ع��اق��ب الأحل�����ان،
وتعيني م�ستوى
ال��ن��غ��م ،ودرج���ة
ال�������������ص������وت

الأحل���ان الوترية قد يكون نا�شئا ً
عن عمل �آليات دماغية ،تط ّورت من
�أجل تنظيم القواعد اللغوية وفهمها.
ولكن� ،إذا ما �أخذنا باالعتبار النظرية
التي ت�ؤكد ت�أثري املو�سيقى يف املناطق
الدماغية املتحكّ مة يف امل�شاعر ،كاحلزن
والفرح واخل��وف و�سواها ،ي�صبح ب�إمكاننا
تعريفها كر ّدة فعل ب�رشية طبيعية ،الهدف
منها ،توطيد الروابط الب�رشية وتعزيز غريزة
البقاء واال�ستمرار .ولهذا ال�سبب ،اعتربت لغة
خفية.
عاملية ّ

وق��وت��ه .اىل
مت
ذل����������كّ ،
��رف اىل
ال���ت���ع� ّ
منطقة �سمعية
جماورة ت�ستوعب
من���اذج مو�سيقية
�أك����ث���ر ت���ع���ق���ي���داً،
كالتناغم بني اللحن
والإيقاع.
�ة،
�
�ي
�
�ان
�
ث
جهة
م��ن
ُع��رف
�أن ال��ل��غ��ة واملو�سيقى
ت�������س���ت���ن���دان اىل ق���واع���د
م�شرتكة تنظّ م الأجزاء التابعة
ل��ه��ا ،ك��ال��ك��ل��م��ات ،والأوت������ار
املو�سيقية ،واملقاطع ال�شعرية
و�سواها .كذلك ثبت �أن املو�سيقى
ترتك ت�أثريها يف منطقتي «بروكا»
و«يرميك» الدماغيتني البدائيتني،
�أي امل�����س ��ؤول��ت�ين ع��ن اال�ستيعاب
والنطق ،والواقعتني يف ال�شق الدماغي
مت االعتقاد
الأي�رس .وعلى هذا الأ�سا�سّ ،
�أن ترتيب النغم املو�سيقي� ،أو ان�سجام
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احل�سية على وجود هذه اللغة
الدالئل
ّ
ح�سب ما ورد يف كتاب النزعة اىل املو�سيقى
( ،)Musicophiliceال��ذي و�ضعه عامل
الأع�����ص��اب الأم�يرك��ي �أول��ي��ڤ��ر �ساك�س ،ف ��إن
الن�شاط ال��ذي ت��و ّل��ده املو�سيقى يف خمتلف
يت�سبب بنتائج
امل�سارات الع�صبية الدماغية،
ّ
ملحوظة ،وخ�صو�صا ً يف جم��ال ن�شوء احل��وار
امل�شاعري اجلماعي.
فعندما يلعب املو�سيقار حلنا ً يعك�س م�شاعره
ال�شخ�صية ،فهو ال يكتفي مب�شاركة امل�ستمعني
يعمم ت�أثريها يف ما بينهم،
هذه امل�شاعر ،بل ّ
موحدة.
ليح ّولهم عربها اىل كتلة �إدراكية ّ
اخلفية التي تغلّف
اىل ذلك ،ف�إن ب�إمكان اللغة
ّ
�رس ّ وجود املو�سيقى ،اخرتاق حواجز �أكرث �صالبة
وتعقيداً ،ومنها على �سبيل املثال ،احلواجز
تفرق بني الأطفال الأ�صحاء ،وامل�صابني
التي ّ
«التوحد» .وه��و ما �أكّ ��دت��ه الدرا�سات
مبر�ض
ّ
التي راق��ب��ت تفاعل �أط��ف��ال ه��ذا امل��ر���ض مع
الأحل���ان املو�سيقية .وهنا يجب الإ���ش��ارة اىل
«التوحد» ،ال يتمكنون من
�أن املعانني مر�ض
ّ
ق��راءة الوجوه ،لأنهم يجدون �صعوبة يف فهم
امل�شاعر املر�سومة عليها .مع ذلك ،فقد تبينّ
�أنهم يت�أثّرون بالأحلان ،ويقر�أوون حمتواها.
املو�سيقى والتفاعل احلركي
�إذا ما عدنا اىل ذكر التوا�صل امل�شاعري الذي
التطرق
تولّده املو�سيقى ،ي�صبح من ال�رضوري
ّ
ت�ضمنته الدرا�سات ،و�أحاطته
اىل واقع بدهي
ّ
بتف�سريات علمية وا�ضحة .فالأ�شخا�ص الذين
ي�ستمعون معا ً اىل املو�سيقى� ،أو ي�شاركون

يف ال��غ��ن��اء اجل��م��اع��ي ،يخو�ضون
ال�إرادي��������ا ً ح��ال��ة ن�����ش��اط دم��اغ��ي
حركي ،الهدف منها متابعة الإيقاع
اللحني .وبح�سب ال��ب��اح��ث�ين ،ف ��إن
ه��ذا الن�شاط ينبع من تفاعل مناطق
دماغية م��ت��ج��اورة ،منها املناطق غري
احلركية �أي التي تهيء الإن�سان للحركة
ل��دى �سماع اللحن ،واملناطق احلركية ويف
مق ّدمها «املخيخ» واملرتبط مبا�رشة باحلركة
الفيزيائية .وه��ذا ي��ؤكّ ��د النظريات امل� ّؤيدة
لوجود هدف فطري وراء ن�شوء املو�سيقى ،وهو
توحيد الن�شاط الب�رشي.
على كل ،ف��إن االهتمام بالرابط اخلفي بني
ال�صوت واحلركة ك��ان قد طغى على اهتمام
العلماء منذ �أزمنة بعيدة .فال�صوت ين�ش�أ يف
الأ�صل من احلركة ،وعندما يتح ّول اىل �أحلان
متناغمة ،يالم�س ترجيعها الأج���زاء الدماغية
املرتبطة بوجودها� ،إ�ضافة اىل الأجزاء الأخرى
التي �أتينا على ذك��ره��ا .وعلى ه��ذا الأ�سا�س
يطاول الرتجيع اللحني كامل اجلهاز الع�صبي
الب�رشي املرتابط ،وي�ؤثّر بالتايل يف الوظائف
اجل�سدية ب�أ�شكال متفاوتة.
ت�أثري املو�سيقى على اجل�سم الب�رشي
م��ن البدهي �أن تختلف الآراء ب�ش�أن ت�أثري
املو�سيقى على ال�صحة ودوره����ا يف �شفاء
الأم��را���ض� .إالّ �أن �أح��داً مل يفكّ ر حتى الآن مبا
لها من ت�أثري مبا�رش على �أداء وظائف اجل�سم،
وال�سلوك الب�رشي.
فاملو�سيقى ال�صاخبة على �سبيل املثال،
تثري الأ�شخا�ص الذين ي�ست�سيغون �سماعها،
وحت��فّ ��ز لديهم ر ّدات فعل ج�سدية �إيجابية،
منها زي��ادة �رسعة التنفّ �س ،الأم��ر ال��ذي يع ّزز
وجود الأوك�سيجني يف الرئتني والدم� ،إ�ضافة
اىل زي���ادة م��ع� ّدل ه��رم��ون الأدري��ن��ال�ين الذي
ويح�سن امل��زاج ،ويزيد الن�شاط
يحفّ ز الطاقة،
ّ
واحليوية.
م��ن جهة ث��ان��ي��ة ،ف����إن املو�سيقى الهادئة
تخفّ �ض الت�أثري ال�سلبي لل�ضغوط وهو ما ي�ساعد
على تهدئة دقات القلب ويخفّ ف ال�شعور بالأمل
والقلق و�سواها من امل�شاعر ال�سلبية .و�أكّ دت
امل�صادر الطبية على �أهمية دور املو�سيقى يف

تهد ئة
املـــر�ضى
امل�رشفني على
�إج�������راء العمليات
اجل���راح���ي���ة� ،إ���ض��اف��ة اىل
حت�سني �سلوك الأط��ف��ال وكبار
ال�سن امل�صابني مبر�ض الزهامير.
هل هي جزء من تكويننا؟
مقابل النظريات التي تربط ت�أثري املو�سيقى
بوظائف الدماغ التي تط ّورت يف الأ�صل من �أجل
التحكّ م بامل�شاعر والنطق واحلركة .توجد نظرية
خم�ص�صة
حديثة ت�ؤكّ د وج��ود مناطق دماغية
ّ
للتفاعل مع الإي��ق��اع املو�سيقي والدليل �أن
بع�ض الأ�شخا�ص الذين ت�أذّت �أدمغتهم لأ�سباب
خمتلفة ،فقدوا مقدرة التجاوب مع املو�سيقى
التي كانت تثري اهتمامهم �سابقا ً .مع ذلك
ا�ستمروا باال�ستمتاع بالفنون املرئية كالر�سم
مت االع��ت��ق��اد �أن اجل��زء
و���س��واه .وع��ل��ى ه���ذاّ ،
املت�رضّر من الدماغ ،كان قد تط ّور ال�ستقبال
املو�سيقى.
والظاهرة الأك�ثر الت�صاقا ً بهذه النظرية،
هي التي ا�ستعانت بها �إخت�صا�صية الأع�صاب
الإيطالية كري�ستينا �سيكومان يف �أبحاثها
الأخ�يرة ،ومتثّلت بالتجاوب الطفويل الفطري
ج�سدت بر�أيها
مع الأداء اللحني .وهي ظاهرة ّ
الوحدة البدائية بني الإن�سان واللحن.
واملعروف �أن حقيقة هذه الوحدة تظهر من
خ�لال التعامل العاملي اللفظي مع الأطفال،
�أي عرب «املكاغاة» ،و«لهجة الدلع الطفويل»،
حيث تربز املقاطع اللحنية الغنائية ،وك�أنها
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ل��غ��ة عامليــة
راق�����ص��ـ��ـ��ـ��ة .ه���ذا �إذا ما
ا�ستثنينا الظاهرة الأك�ثر �شيوعا ً ،واملتمثّلة
بالأغاين التي ت�ؤ ّديها الأمهات لتهدئة الأطفال،
وحت�ضريهم للنوم العميق.
ورمب��ا تكون ظ��اه��رة التفاعل الطفويل مع
الأحلان هي احلجر الأ�سا�سي للتوا�صل الب�رشي
الذي �أر�ساه �أجدادنا الأقدمون بعفوية �صادقة.
وتعترب �آثار الآالت املو�سيقية امل�صنوعة من
العظام ،والتي ك�شفت عنها احلفريات يف �أمكنة
وجود الإن�سان النينديرتايل القدمي ،خري دليل
على ه��ذه ال��وح��دة ،وعلى دور اللحن يف دعم
م�سرية البقاء والتط ّور.
حتى الآن ،ف�إن النظريات املطروحة كافة ،قد
ال تكون كافية للإجابة على �س�ؤال :ملاذا ُوجدت
املو�سيقى؟ مع ذلك ،ت�ستمر الأجيال بت�سخري
الأحل��ان ل�شحن الطاقات ،ورفع املعنويات �أو
تهدئة امل�شاعر.
وتبقى املو�سيقى الو�سيلة املبا�رشة الأكرث
غمو�ضا ً لنقل الأفكار وامل�شاعر ،ولربط �إدراك
�أح��دن��ا ب��الآخ��ر ...وتبقى يف عقولنا لغة تربط
ج��ذورن��ا بامل�ستقبل ،وت��رق��د م��ا ب�ين وعينا
والوعينا.

�أيار

�إعداد :رميا �سليم �ضومط

املن�شّ طات الريا�ضية و�أنواعها
يعرف الدكتور كامل املن�شّ طات باملواد �أو
ّ
الأدوية ال�صناعية التي ت�ستخدم لرفع الكفاءة
البدنية والنف�سية للفرد يف �أثناء املباريات
الريا�ضية �أو التدريب للح�صول على �إجناز
ريا�ضي بطرق غري م�رشوعة ،وهو �أمر ي�ؤدي اىل
ويعر�ض املتعاطي اىل
الإخالل بعدالة املناف�سة
ّ
العقوبات والإ�ستبعاد عن اللعب.
يرتبط ا�ستخدام املن�شّ طات بالعديد من
الآثار اجلانبية التي تتفاوت يف ح ّدتها ،بدءاً من

املن�شطات الريا�ضية

الريا�ضة ممار�سة �سامية تهذّب الروح
بالتفوق
واجل�سد ومتنح ممار�سها �شعور ًا
ّ
عرب النجاحات التي حتقّقها له املناف�سة
ال�رشيفة .لكنها يف عاملنا احلا�رض،
حتولت �صناعة تبغي الربح الوفري،
ّ
وت�سخر يف �سبيل حتقيق غايتها خمتلف
ّ
الو�سائل ،امل�رشوعة منها وغري امل�رشوعة.
من هنا �شاع ا�ستخدام املن�شّ طات
بني الريا�ضيني بالرغم من �أنها من
املحظورات يف عامل الريا�ضة ،ويه ّدد
تعاطيها امل�ستقبل الريا�ضي لالعب يف
حال ثبوت ا�ستخدامها.
وال تقف �أ�رضار املن�شّ طات عند هذا
احلد ،و�إمنا هي ته ّدد اي�ضاً �صحة
الريا�ضيني وت�ش ّكل خطر ًا على حياتهم
بح�سب ما ي�ؤكد الدكتور كمال كامل
الإخت�صا�صي يف الطب الريا�ضي و�إ�صابات
املالعب وطب الطوارئ .وهو يو�ضح
�أنه خالل ال�سنوات الأخرية دفع
عدد من الريا�ضيني حياتهم ثمناً
لتعاطيهم املن�شّ طات املحظورة،
حيث �أثبتت التحاليل الطبية �أن
�أ�سباب وفاتهم ب�أزمات قلبية �أو
دماغية مرتبطة بتعاطيهم املن�شّ طات
متكرر.
الريا�ضية ب�شكل
ّ

؟

تربر غاية الربح
هل
ّ
و�سائل قاتلة غري م�رشوعة؟

القلق والتوتر و�صوالً اىل الأمرا�ض ال�رسطانية
وت�صلّب �رشايني القلب .وي�ؤكد الدكتور كامل
على ��ضرورة توعية الريا�ضيني على خمتلف
�أخطار املن�شّ طات تفاديا ً للوقوع يف املحظور.
ويعر�ض البع�ض منها على ال�شكل الآتي:
• الهورمونات البنائية (:)Steroids
ه��ي جم��م��وع��ة م��ن ال��ع��ق��اق�ير امل�ص ّنعة التي
تعمل بطريقة م�شابهة ل��ل��ه��رم��ون الذكري
ال��ت�����س��ت��و���س�ترون (،)Testosterone
وت�ستخدم لزيادة حجم الع�ضالت وتقويتها.
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ت���ؤدي ه��ذه الهورمونات اىل م�شاكل �صحية
خمتلفة من بينها ظهور حب ال�شباب وال�صلع
املبكر ،والتقلبات املزاجية ون�شوء النزعة
ال��ع��دوان��ي��ة� .أم���ا الأخ��ط��ر فهي �أم��را���ض الكبد
ويتعر�ض م�ستخدمو
و�أمرا�ض ت�صلّب ال�رشايني.
ّ
ال�ستريويدات اىل ت��أث�يرات �سلبية �أخ��رى من
بينها �ضمور حجم اخل�صيتني وزي���ادة حجم
ال�صدر� ،إ�ضافة اىل انخفا�ض معدل الرغبة
اجلن�سية والإ�صابة بالعجز اجلن�سي ،وانخفا�ض
عدد احليوانات املنوية.

وب���ال���ن�������س���ب���ة اىل
الريا�ضيات الإناث،
ف����إن ا�ستخدامهن
ال�����ه�����ورم�����ون�����ات
يعر�ضهن
البنائية
ّ
ل������زي������ادة ظ���ه���ور
ال�����ش��ع��ر يف اجل�سم
وال��وج��ه ،واخل�شونة
يف ال�������������ص������وت،
والإ������ض�����ط�����راب يف
الدورة ال�شهرية.
العقاقري
•
امل��ن� ّ�ب��ه��ة للجهاز
الع�صبي املركزي
( :)Narcoticsت�ستخدم ل��زي��ادة القدرة
التناف�سية .م��ن �أب���رز �آث��اره��ا اجلانبية الأرق،
الرجفة ال�لا �إرادي����ة ،غياب الرتكيز وفقدان
التوازن يف امل�شي� ،إ�ضافة اىل الإ�ضطراب يف
نب�ضات القلب� .أما �أ�رضارها املميتة فتتلخّ�ص
بخطر الإ�صابة ب�أزمة قلبية �أو �سكتة دماغية.
• هورمونات النمو :الهرمونات الببتيدية
( .)Peptide Hormonesكهرمون النمو
الب�رشي ( ،)HGHوهورمون االبرتريوبيوتني
( .)EPOت�ستخدم ل��زي��ادة حجم الع�ضالت
وق��وت��ه��ا ،وحت�����س�ين ق����درة ال����دم ع��ل��ى حمل
الأوك�����س��ج�ين .وي�����ؤدي ه��ورم��ون  HGHاىل
ت�ضخّم يف الأط��راف ،وت�ضخّم يف عظام اجلبهة
واحلاجبني وال��ر�أ���س والفكّ ني التي ال ميكن
�إعادتها اىل حجمها الطبيعي.
من �أخطاره الفظيعة ت�ضخّم ع�ضالت القلب
الذي ي�ؤدي اىل ارتفاع �ضغط الدم واىل ف�شل
وظائف القلب .كما يلحق ال�رضر بالكبد والغدة
الدرقية ،وي�ؤدي اي�ضا ً اىل التهاب املفا�صل.
وال يقل ه��ورم��ون  Epoخ��ط��راً ع��ن �سابقه
�إذ ي���ؤدي اىل ارت��ف��اع �ضغط ال��دم ،كما يدفع
يعر�ض الالعب
القلب اىل العمل بجهد �أكرب مما ّ
للإ�صابة ب�سكتة قلبية �أو �سكتة دماغية يف
مقتبل عمره.
املواد احلاجبة
يحاول بع�ض الريا�ضيني التحايل على النظام
املدرة للبول ()Diuretics
با�ستخدام املواد
ّ

بهدف طرد املواد املن�شّ طة من اجل�سم �أو حجبها
خالل الفح�ص الطبي يف البطوالت الأوملبية .ما
يجهله ه�ؤالء �أن هذه املواد احلاجبة ت�ؤدي اىل
تعر�ض م�ستخدمها
اجلفاف وال�ضعف العام .كما ّ
وت�سبب حاالت
اىل الهبوط يف �ضغط ال���دم،
ّ
الإغ��م��اء وف��ق��دان ال��ت��وازن عند امل�شي ،وعدم
الرتكيز والإ�ضطراب يف وظائف القلب.
املخدرات
يلج أ� بع�ض الريا�ضيني اىل امل��واد املخ ّدرة
كالهريويني وامل��ورف�ين ملكافحة الأمل .لكن
ه��ذه امل���واد ت�شلّ قدرتهم التناف�سية حيث
ت�ؤدي اىل �ضعف يف اجلهاز املناعي ،وانخفا�ض
مع ّدل �رضبات القلب وق�صور يف وظيفة اجلهاز
التنف�سي� ،إ���ض��اف��ة اىل ف��ق��دان ال��ت��وازن عند
امل�شي ،وامل�شاكل املعوية ،وطبعا ً الإدمان.
مكافحة املن�شّ طات
�إنطالقا ً من الأ��ض�رار ال�صحية املميتة التي
ت�سببها املن�شّ طات ،وبهدف املحافظة على
ّ
حرمت
الالعبني،
بني
وال�رشيفة
العادلة
املناف�سة
ّ
اللجنة الأوملبية الدولية ا�ستخدام املن�شّ طات
حت��ت ط��ائ��ل��ة ف��ر���ض ال��ع��ق��وب��ات واجل�����زاءات
التي ت�صل اىل حد �إبعاد الريا�ضي نهائيا ً عن
املالعب .يف ه��ذا الإط��ار ي�شري الدكتور كامل
اىل دور الوكالة العاملية ملكافحة املن�شّ طات
( )AMA - WADAالتي ت�رشف منذ العام
 1999ع��ل��ى ال�برن��ام��ج ال��ع��امل��ي ملكافحة
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ويت�ضمن الربنامج املذكور مد ّونة
املن�شّ طات.
ّ
( )Codeحت� ّدد التعريف القانوين لتعاطي
املن�شّ طات ،وانتهاك قواعد مكافحتها.
وبح�سب امل��د ّون��ة امل��ذك��ورة ي��ع� ّ�رف تعاطي
املن�شّ طات قانونيا ً ب�أنه حدوث انتهاك �أو �أكرث
لقواعد مكافحة املن�شّ طات ،ويح ّدد الإنتهاك
على ال�شكل الآتي:
• وجود عقار حمظور �أو عنا�رصه �أو �آثار دالة
العينة التي ت�ؤخذ من ج�سم الالعب.
عليه يف ّ
على كل العب �أن ي�ضمن �أالّ يدخل ج�سمه �أي
عقار حمظور .وهو م�س�ؤول �سواء كان ذلك عن
خط أ� �أو �إهمال �أو ا�ستخدام واعي.
• ا���س��ت��خ��دام �أو حم��اول��ة ا���س��ت��خ��دام عقار
حمظور �أو و�سيلة حمظورة ،ب�رصف النظر عن
جن��اح الالعب �أو �إخفاقه يف ا�ستخدام العقار
املحظور.
• رف�ض اخل�ضوع� ،أو عدم التق ّدم ،لأخذ
عينات م��ن دون ع��ذر قاهر بعد تلقّي �إب�لاغ
ّ
التهرب ب�أي طريقة.
أو
�
بذلك،
ّ
• الإمتناع عن تقدمي معلومات عن مكان
وجوده لإجراء اختبار خارج �إطار امل�سابقة.
• التالعب �أو حماولة التالعب ،ب�أي جانب
م��ن ج��وان��ب م��راق��ب��ة تعاطي امل��ن���� ّ�ش��ط .مثالً:
بالعينة (�إ���ض��اف��ة امل���اء) �أو بهوية
التالعب
ّ
الالعب.
• حيازة عقاقري �أو و�سائل حمظورة من قبل
الالعب �أو الطاقم املعاون له ،يف �أي زم��ان �أو
مكان ما مل يثبت ا�ستخدامها للعالج الطبي.

• الإجت����ار ب����أي ع��ق��ار حم��ظ��ور �أو و�سيلة
حمظورة.
• �إعطاء �أو حماولة �إعطاء عقار حمظور �أو
و�سيلة حم��ظ��ورة اىل �أي الع��ب� ،أو م�ساعدته
�أو ت�شجيعه �أو �إعانته �أو التغطية عليه �أو �أي
تواط�ؤ.
الإعفاءات لأغرا�ض عالجية
ُيعفى الريا�ضي م��ن �إج���راء فح�ص تعاطي
املن�شّ طات ل�رضورات عالجية تفر�ض عليه تناول
�أدوية حتتوي على مواد من�شّ طة .وينبغي يف هذه
احلالة تقدمي طلب الإعفاء قبل ثالثني يوما ً من
احلدث الريا�ضي اىل جلنة منح الإعفاءات ،مرفقا ً
بجميع املعلومات والبيانات الطبية الالزمة.
البدائل للمن�شّ طات
�إذا كان ا�ستخدام املن�شّ طات حمظوراً وي�ؤدي
اىل الإ�ستبعاد النهائي ل�لاع��ب ،فما البديل
القادر على منح الريا�ضي الن�شاط املطلوب من
دون الوقوع يف العواقب الوخيمة للمن�شّ ط؟
اجلواب ب�سيط للغاية كما ت�ؤكد الآن�سة جويل
فرحة الإخت�صا�صية يف علم التغذية .فالالعب
يح�صل على لياقته البدنية والذهنية من خالل
التمارين الريا�ضية والتغذية ال�سليمة .وت�شري
ف��رح��ة اىل �أن ال��غ��ذاء امل��ت��وازن مي�� ّد اجل�سم
بالعنا�رص الغذائية الالزمة لقيامه بالوظائف
الأ�سا�سية احليوية ،من �إنتاج الطاقة الالزمة،
اىل من��و اخل�لاي��ا والأن�سجة واملحافظة عليها

وجت��دي��ده��ا� ،إ���ض��اف��ة اىل تنظيم التفاعالت
الكيميائية داخل اخلاليا.
وت��ه��دف التغذية ال�سليمة للريا�ضي اىل
�ضمان توازن طاقته ،وا�ستعادة قدرته على �أداء
التمارين يف الفرتة الفا�صلة ما بني مباريات
و�أخرى� .إ�ضافة اىل التقليل من حدوث تلف يف
الع�ضالت والإح�سا�س بالأمل �أو الإجهاد املزمن
الناجت عن التمرين �أو اللعب ،وبالتايل �أداء
الريا�ضة على الوجه الأمثل واملطلوب.
الإحتياجات الغذائية للريا�ضيني
ه��ن��اك م��ف��ه��وم خ��اط��ئ ل���دى ال��ب��ع�����ض ب����أن
الريا�ضيني يحتاجون اىل الكثري من الربوتينات
والڤيتامينات واملعادن .وال�صحيح بح�سب ما
ت�شري فرحة �أنهم يحتاجون اىل �سعرات حرارية
تتنا�سب مع اجلهد ال��ذي يبذلونه ،واىل كمية
مرتفعة من الن�شويات وال�سوائل ،واىل كمية
كافية من الربوتينات والڤيتامينات واملعادن.
وت�شري فرحة اىل وجود عدة عوامل ت�ؤثّر على
الطاقة الغذائية للريا�ضيني من بينها حدة
الن�شاط ومدته ومدى تكراره� ،إ�ضافة اىل م�ؤ�رش
البدانة ،حيث يحتاج البع�ض اىل خ�سارة الدهون
يف حني يحتاج البع�ض الآخ��ر اىل زي��ادة كتلة
اجل�سم.
العنا�رص الغذائية
تت�ألف العنا�رص الغذائية من الكربوهيدرات
والدهون والربوتينات والڤيتامينات والأمالح
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املعدنية وال�سوائل.
• الكربوهيدرات :ت�ؤكد فرحة �أن��ه ينبغي
�إعطاء الطاقة احلرارية الالزمة لعمل الع�ضالت
يف هيئة مواد كربوهيدراتية ،حيث متثّل وقوداً
بدرجة �أف�ضل من املواد الدهنية �أو الربوتينية،
فالكربوهيدرات م�صدر جيد للغلوكوجني
وهو العن�رص املهم لإنتاج الطاقة خ�صو�صا ً يف
بدايتها.
ي�ستهلك الغلوكوجني يف الع�ضالت على
املدى الق�صري يف ريا�ضات مثل الرمي والقفز
والعدو� ،أما الغلوكوجني املوجود يف الكبد مع
الدهن في�ستهلك يف الريا�ضات العنيفة.
ت�شكّ ل الكربوهيدرات  ٪65من ال�سعرات
احل��راري��ة اليومية وي�����س��اوي ك��ل غ���رام واح��د
منها �أربع وحدات حرارية .يو�صي املخت�صون
بالريا�ضة والتغذية بتناول الريا�ضي ما بني 5
اىل  7غرامات/كلغ من وزن اجل�سم من ال�سعرات
احل��راري��ة اليومية م��ن الكربوهيدرات وذلك
للتمارين املتو�سطة اجلهد ،وم��ن  7اىل 13
غرام/كلغ وزن اجل�سم من ال�سعرات احلرارية
اليومية من الكربوهيدرات وذل��ك للتمارين
املرتفعة اجل��ه��د .تعترب ال��ن��ب��ات��ات امل�صدر
الرئي�س للكربوهيدرات وتق�سم كالآتي:
 �سكريات �أحادية (�سكروز). �سكريات ثنائية (ق�صب ال�سكر  -التمر -الع�سل).
 �سكريات متعددة (الن�شويات  -اخل�ضار -الفاكهة).
امل�صدر احليواين
ل��ل��ك��رب��وه��ي��درات:
الالكتوز يف احلليب
ومنتجاته.
• الدهون :تع ّد
ال����ده����ون م�����ص��دراً
�أ�سا�سيا ً لل�سعرات
احل��راري��ة (الطاقة)
ح��ي��ث ي�����س��اوي كل
غرام منها � 9سعرات
ح�����راري�����ة .ت��ت��ك��ون
ال���ده���ون الغذائية
من الدهون والزيوت
ب��ن�����س��ب��ة  ٪95من

الغلي�سريول والأحما�ض الدهنية.
التغذية قبل املباراة �أو
وم���ن وظ��ائ��ف ال���ده���ون تزويد
اجل�سم الطاقة العالية ،وهي متنح
الإح�سا�س بال�شبع كونها متكث يف املعدة فرتة ومنتجاتها.
• الأم�����ل����اح
طويلة مقارنة بالكربوهيدرات والربوتني.
يو�صي املخت�صون بالريا�ضة والتغذية املعدنية :توجد
بتناول الريا�ضي  ٪30 - 20من ال�سعرات يف ج�سم الإن�سان
ح��رة �أو م ّتحدة
احل��راري��ة اليومية م��ن ال��ده��ون وال ين�صحون �إم��ا ّ
م��ع م����واد ع�ضوية
ت�سبب زيادة يف الوزن.
بالإكثار منها لأنها ّ
• الربوتينات :ه��ي م�صدر م��ن م�صادر وه�����ن�����اك ع��ن��ا��صر
ال��ط��اق��ة ،حت��اف��ظ على من��و اجل�����س��م ،يحتاجها م��ع��دن��ي��ة رئي�سة
الريا�ضي ال لتقوية الع�ضالت فح�سب كما م��ث��ل الكال�سيوم
يعتقد الكثري من الريا�ضيني ،و�إمنا للتعوي�ض وال�����������ص�����ودي�����وم
اي�ضا ً عن الأن�سجة التالفة .تعمل الربوتينات والفو�سفور و�أمالح
على تكوين الهورمونات املختلفة والأنزميات م��ع��دن��ي��ة �صغرى
التي ت�ساهم يف تنظيم العمليات احليوية داخل م�����ث�����ل احل�����دي�����د
اجل�سم ،والأج�سام امل�ضادة التي
تعمل على مقاومة الأمرا�ض.
ي�����س��اوي ك��ل غ����رام ب��روت�ين 4
ت�أثري الأطعمة
�سعرات حرارية.
التحمل الريا�ضي
على
ّ
ب��ح��واىل ���س��اع��ة ون�����ص��ف ال�ساعة
ت��و���ص��ي اجل��م��ع��ي��ة ال��غ��ذائ��ي��ة
ليعود اىل اجل�سم التوازن املائي
الأم�ي�رك���ي���ة وال��ك��ن��دي��ة بتناول
للتحمل
احلد الأق�صى
		
حمتويات الوجبة
ّ
الريا�ضي  1.2اىل  1.7غرام/
 57دقيقة
		
وجبة غنية بالدهون
يف وق��ت منا�سب قبل امل��ب��اراة،
كلغ وزن اجل�سم م��ن ال�سعرات
 114دقيقة
الوجبة اليومية املعتادة
وا���س��ت��ه�لاك امل���اء �أم���ر م��ه��م ج��داً
للح ّد من اجلفاف والتعب وفقدان
 167دقيقة
وجبة غنية بالكربوهيدرات
احلرارية اليومية من الربوتينات
الأمالح ،اذ يفقد الريا�ضي غرامني
وق�����د ت�����ص��ل يف ب��ع�����ض �أن������واع
التعرق.
من الأمالح/لرت من خالل
الريا�ضات اىل  2.5غرام/كلغ يف
ّ
اليوم.
والفليور والزنك.
املاء
يتعر�ض الريا�ضي اىل فقر الدم الناجت عن
قد
وت�شكّ ل ه��ذه الكمية  ٪15م��ن ال�سعرات
ّ
عوز احلديد للأ�سباب الآتية:
احلرارية اليومية.
ت�شكّ ل املاء  ٪75من وزن اجل�سم .هي و�سيط
يف عملية التفاعالت الكيميائية وعن�رص �أ�سا�سي
التعرق.
 فقدان احلديد من خالل• م�صادر الربوتينات:
ّ
 متلُّل خاليا الدم احلمراء نتيجة الإ�صطدام يف جميع اخلاليا والأن�سجة. م�صادر حيوانية :الأب��ق��ار ،العجول،تنظّ م املياه درج��ة ح��رارة اجل�سم ،وتو�صل
الدواجن ،الأ�سماك ،البي�ض ،الأجبان ،الألبان ،بالأر�ض يف �أثناء املمار�سة الريا�ضية ،وزيادة
الأوك�سجني اىل جميع اخلاليا.
التعر�ض للكدمات والر�ضو�ض.
اجليالتني.
ّ
وت�شري فرحة اىل ��ضرورة ا�ستهالك كميات
توجد الأمالح املعدنية يف امل�صادر الغذائية
 م�صادر نباتية :البقوليات (الفول،العد�س ،البازيال ،)...واحلبوب (القمح ،الأرز ،الآتية :اخل�رضاوات الورقية  -الفاكهة وع�صري كافية من الغذاء وال�سوائل خالل الـ� 24ساعة
التي ت�سبق املناف�سة .وتو�صي بتناول ما بني
الفاكهة  -اللحوم والألبان ومنتجاتها.
الذرة).
وتو�ضح ف��رح��ة �أن���ه يجب �إع��ط��اء الريا�ضي  400و 600مل من املياه قبل �ساعتني من
• الڤيتامينات :هي عنا�رص مهمة بكميات
منا�سبة للم�ساعدة على النمو واحل��ف��اظ على حاجته من ملح الطعام مع الأطعمة قبل املباراة امل��ب��اري��ات الريا�ضية ل�ضمان توفري رطوبة
�أو التمرين بثالث �ساعات على الأق��ل وذلك كافية للج�سم ،و�إع��ط��اء الوقت الكايف خلروج
احلياة.
• امل�صادر الغذائية :اخل�رضاوات الورقية ،للمحافظة على التوازن املائي وتوازن الأمالح املياه الزائدة عن حاجة اجل�سم قبل ال�رشوع يف
الفاكهة وع�صري الفاكهة ،اللحوم والألبان يف ج�سمه .كما يجب �إعطاء امل��اء قبل املباراة املباراة.
يو�صي املخت�صون ب����أن تكون
التمرين
وج��ب��ة الريا�ضي قبل التمرين �أو
امل�����س��اب��ق��ة خفيفة م��ن  300اىل
� 800سعرة حرارية حيث تتوقف الكمية على وزن الريا�ضي
وطوله ونوعية اللعبة الريا�ضية وهذا يحدده �إخت�صا�صي
التغذية املرافق للفريق.
يجب �أن تكون الوجبة �سهلة اله�ضم وعالية الكربوهيدرات
وخ�صو�صا ً املركبة منها (اخلبز ،املعكرونة والبطاطا)،
وحتتوي على ن�سبة عالية من ال�سوائل (ع�صري الفاكهة).
على الريا�ضي ت��ف��ادي الأطعمة الغنية ب��الأل��ي��اف مثل
اخل�رضاوات الطازجة �أو احلبوب حيث �أنها تك ّون غازات يف
اجلهاز اله�ضمي .وتناول كمية كافية من املاء تعادل 2
كوب قبل املباراة ب�ساعتني ونف�س الكمية قبل املباراة
بن�صف �ساعة .عليه اي�ضا ً جت ّنب الإكثار من �رشب ال�شاي
وال��ق��ه��وة وامل����شروب��ات ال��غ��ازي��ة ال��ت��ي حت��ت��وي على مادة
مدرة للبول.
الكافيني لأنها ّ
يجب �أن يحتوي الغذاء على كمية كافية من الطاقة احلرارية
ملنع ال�شعور باجلوع �أو الإرهاق طوال فرتة التمرين.
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�إعداد :تريز من�صور
«ل���ن ي��ك��ون ل��ب��ن��ان �إال
ملتقى ل�ل�أخ��وة العرب»،
هذا ما يتطلع اليه قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،الذي
رعى البطولة العربية الع�سكرية
الثانية يف الكرة الطائرة ،التي
ج��رت على �أر����ض جممع العماد �إميل
حلود الريا�ضي  -الدكوانة بني  19و27
ني�سان ،ب�إ�رشاف الإحتاد العربي للريا�ضة
الع�سكرية وبالتعاون مع الإحتاد اللبناين
للعبة ،وق��د احتفظت اململكة العربية
ال�سعودية وللمرة الثانية بلقب
البطولة ،وح ّلت البحرين و�صيفاً
واليمن ثالثاً يف الرتتيب.
حفل الإفتتاح
ح�رض حفل الإف��ت��ت��اح ن��ائ��ب رئي�س الأرك���ان
للعمليات العميد الركن عبد الرحمن �شحيتلي
ممثالً العماد قائد اجلي�ش ،ال��وزي��ر املفو�ض
الأ�ستاذ با�سم حيدر ممثل الأمانة العامة جلامعة
الدول العربية ،ممثل وزير ال�شباب والريا�ضة
املدير العام الأ�ستاذ زيد خيامي ،مدير �إدارة
ال�ش�ؤون الع�سكرية يف جامعة ال��دول العربية
الدكتور �سامي كا�شور ،رئي�س الإحتاد العربي
للريا�ضة الع�سكرية العميد �صالح مطر ال�سواط،
رئي�س اللجنة الأوملبية اللبنانية الأ�ستاذ �أنطوان
�شارتييه ،ع�ضو اللجنة الأوملبية الدولية طوين
خ��وري ،رئي�س اللجنة العليا املنظمة للبطولة

البطولة العربية
الع�سكرية الثانية
يف الكرة الطائرة

ال�سعودية احتفظت باللقب والبحرين حلّت
و�صيفا ً واليمن يف املرتبة الثالثة
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فيها اىل �أن قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
ي ��ؤك��د م��ن خ�لال رع��اي��ت��ه ه��ذه البطولة التي
جرت للمرة الأوىل منذ �أربع �سنوات (،)2006
�أن لبنان �سيبقى ملتقى الأخ��وة العرب ،و�أن
الريا�ضة نهج حياة...

الع�سكرية وق��ائ��د امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة
الع�سكرية العميد الركن جورج بطر�س ،ر�ؤ�ساء
و�أع�����ض��اء ال��وف��ود العربية امل�شاركة ،ر�ؤ�ساء
و�أع�����ض��اء الإحت����ادات واجلمعيات الريا�ضية،
�سفراء الدول العربية ال�شقيقة ،اىل عدد كبري
من �ضباط �ألوية اجلي�ش اللبناين والإعالميني
الريا�ضيني.
مت ا�ستعرا�ض الفرق امل�شاركة بالبطولة
بداية ّ
من ال��دول العربية الآت��ي��ة :اململكة الأردنية

كلمات
العميد ال��رك��ن ج���ورج ب��ط��ر���س �أل��ق��ى كلمة
ا�ستهلها بالقول :من ه��ذا املوقع الريا�ضي

الها�شمية ،مملكة البحرين ،اململكة العربية
ال�سعودية ،جمهورية ال�����س��ودان ،اجلمهورية
العربية ال�سورية� ،سلطنة عمان ،دولة فل�سطني،
اجلمهورية اليمنية واجلمهورية اللبنانية.
مت �إن�شاد الن�شيد الوطني اللبناين
بعد ذلك ّ
والن�شيد املقرتح ل�ل�إحت��اد العربي للريا�ضة
الع�سكرية ،على وقع �أنغام مو�سيقى اجلي�ش
بقيادة النقيب جوزف يعقوب.
وبعد �أن رف��ع ك��ل م��ن مدير �إدارة ال�ش�ؤون
الع�سكرية يف جامعة ال��دول العربية الدكتور
�سامي كا�شور علم جامعة الدول العربية ،ورئي�س
اللجنة العليا املنظمة للبطولة الع�سكرية وقائد
امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة الع�سكرية العميد
الركن جورج بطر�س علم البطولة� ،ألقى عريف
الإحتفال ،امل�س�ؤول الإعالمي يف اللجنة الأوملبية
اللبنانية ال�سيد غ�سان حميي الدين كلمة �أ�شار

الذي �ساهمت يف �إن�شائه � ٍ
أياد عربية كرمية ،ويف
رحاب لبنان وطن الأرز واجلمال� ،أرحب بوفود
ال��دول العربية �ضيوفا ً �أع��زاء و�أ�شقاء يف ربوع
بلدهم الثاين لبنان.
ونحن ال��ي��وم �أم���ام ا�ستحقاق ه��ذه البطولة
نتطلع اىل م��زي��د م��ن ال��ن��ج��اح��ات التنظيمية
والفنية� ،آملني �أن جنعلها و�إياكم حدثا ً يهدف
اىل تطوير القدرات الريا�ضية ورفع م�ستواها،
وتر�سيخ عالقات الأخوة والتعاون بني جيو�شنا
العربية حتقيقا ً ل�شعار «الأخوة عرب الريا�ضة».
العميد ال��رك��ن بطر�س �أو���ص��ى الريا�ضيني
الع�سكريني �أن يكونوا خري ممثلني جليو�شهم
ودولهم ،وليكن �سعيهم نحو الأف�ضل� ،ضمن
مناف�سة �أخوية �رشيفة ،فالفوز احلقيقي هو على
الذات قبل �أن يكون على الآخرين.
و�شكر يف ختام كلمته راع��ي البطولة العماد
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قائد اجلي�ش ال��ذي وفّ ��ر لها ك��ل م�ستلزمات
النجاح ،والإحت��اد العربي للريا�ضة الع�سكرية
رئي�سا ً و�أع�����ض��اء على ثقتهم الغالية بلبنان
وجي�شه ،والإحت��اد اللبناين للكرة الطائرة على
تعاونه مع اللجنة املنظمة .و�شكر كل الداعمني
الذين �ساهموا يف �إظهار هذا احلدث الريا�ضي
ب�صورة مميزة.

الت�صنيف النهائي للفرق

• املرتبة الأوىل :اململكة العربية ال�سعودية.

• املرتبة الثالثة :اجلمهورية اليمنية.
• املرتبة الرابعة :اجلمهورية العربية ال�سورية.
• املرتبة اخلام�سة :اجلمهورية اللبنانية.
• املرتبة ال�ساد�سة :جمهورية ال�سودان.
• املرتبة ال�سابعة :دولة فل�سطني.

م��و���ص��ول جلميع الأخ����وة ر�ؤ���س��اء
و�أع�ضاء اللجان العاملة بالبطولة
على جهدهم الرائع ،كما ال يفوتني
�أن �أت��ق��دم بال�شكر جلميع الدول

ث��م ك��ان��ت الكلمة لرئي�س الإحت����اد العربي
للريا�ضة الع�سكرية العميد �صالح مطر ال�سواط
ال��ذي ق��ال« :يف بداية حديثي �أتقدم ب�أ�سمى
�آي��ات ال�شكر والعرفان للبنان العروبة حكومة
و�شعبا ً ،على م��ا لقيناه م��ن ح�سن ا�ستقبال
وكرم ال�ضيافة منذ و�صولنا يف �ضيافة اجلي�ش
اللبناين العزيز على �أنف�سنا جميعا ً ،وال�شكر

امل�شاركة يف هذه البطولة».
وق��ال� :إنني على ثقة تامة ب�أن هذه البطولة
جنحت قبل �أن تبد�أ ملا مل�سناه من ح�سن الإدارة
والتنظيم.
وخاطب الريا�ضيني قائالً« :عليكم التحلي
بالروح الريا�ضية والتناف�س ال�رشيف حتت �شعار
الإحتاد العربي للريا�ضة الع�سكرية (الأخوة عرب
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الت�صنيف النهائي للفرق

• املرتبة الثانية :مملكة البحرين.

الريا�ضة) لن�صل جميعا ً اىل هدفنا املن�شود،
وه��و جتمع رف��اق ال�سالح يف تظاهرة ريا�ضية
عربية ع�سكرية جتمع القلوب والكلمة ،بعيداً
عن مبد أ� الفوز �أو اخل�سارة».
ومتنى �أن ت�سود البطولة روح املحبة والأخاء
العربي على �أر�ض لبنان احلبيب.
ثم كانت كلمة اجلامعة العربية �ألقاها ممثل
الأمانة العامة للجامعة الوزير املفو�ض الأ�ستاذ
با�سم حيدر ،ال��ذي اعترب �أن البطولة العربية
الع�سكرية للكرة الطائرة ،هي احتفاء باملقاتل
الفتية ،و�أن
وال�شباب العربي ،الذي ميثّل الأمة
ّ
تناف�سهم تظلّله الروح الريا�ضية.
وبعد �أن �أعلن ممثل القائد العميد الركن
�شحيتلي افتتاح البطولة العربية الع�سكرية،
�أدى املعاون الأول يف اجلي�ش اللبناين فادي
خم��ول الق�سم الريا�ضي .وان�سحبت الوفود
امل�شاركة من �أر�ض امللعب ،تاركة املجال �أمام
فرقة يو�سف املعقر لتقدم لوحات فولكلورية
من الرتاث اللبناين.
ويف اخل��ت��ام �أق��ي��م حفل كوكتيل على �رشف
ال�ضيوف العرب وامل�شاركني بالبطولة.
املباريات والنتائج
انطلقت املباريات يف  20ني�سان مبواجهة بني
لبنان واليمن ،وانتهت يف  26منه حيث تواجه يف
اللقاء الأخري فريقا ال�سعودية والبحرين.
احتفظت اململكة العربية ال�سعودية بلقب
البطولة العربية الع�سكرية الثانية يف الكرة

الطائرة وللمرة الثانية على التوايل ،بعد فوز
فريقها الع�سكري على نظريه البحريني (- 3
 )1يف املباراة النهائية للبطولة.
وج��اءت امل��ب��اراة اخلتامية قمة يف الأداء من
جانب الفريقني بحيث كانت ب��داي��ة ال�شوط
الأول بحرينية �ضاغطة مقابل ح��ذر �سعودي
ما لبث �أن تبدد وظهر مكانه �إ��صرار �سعودي
ال���س��ت��دراك امل��وق��ف ،وه��ذا م��ا حتقق لينتهي
ال�شوط الأول بنتيجة .23 - 25
ويف ال�شوط الثاين ب��د�أت تتك�شف مهارات
الفريق ال�سعودي البدنية ،حيث تعملق �أكرث من
العب عرب ت�سديدات قوية ،يف كل الإجتاهات،
لكن البحريني ع��اد وج���دد نف�سه م�ستعيداً
توازنه ،لكن ذلك مل يدم مع �سيطرة �سعودية
ملحوظة �أثمرت تقدما ً (.)21 - 25
�أما ال�شوط الثالث فقد بد�أ بفورة من الفريق
البحريني ،وحتليق على ارتفاعات �شاهقة .وقد
ق � ّدم �أك�ثر من الع��ب م�ستوى متق ّدما ً و�أمكن
للبحرينيني �أن ي��ف��وزوا بهذا ال�شوط (- 25
.)23
�أما يف ال�شوط الرابع والأخ�ير ،وال��ذي ظهرت
م�ؤ�رشاته وك�أن املباراة ذاهبة اىل خم�سة �أ�شواط

ٍ
ث��ان ،بدليل الإغ��ارة
مع ف��وز للبحرين ب�شوط
البحرينية على املنطقة ال�سعودية بوابل من
الت�سديدات مبختلف الأ�شكال� ،إال �أن ذلك مل
يرتجم ميدانيا ً نقاطا ً مهمة ،وا�ستطاع ال�سعودي
�أن ينتف�ض يف الدقائق ال بل الثواين الأخرية
ويفوز بـ .22 - 25
قاد املباراة احلكم الدويل اللبناين م�صطفى
ج��راد وع��اون��ه مواطنه املر�شح ال���دويل جوين
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اللقي�س.
وك���ان �سبق م��ب��اراة امل��رك��ز الأول امل��ب��اراة
على املركز الثالث ،والتي التقى فيها فريقا
اجلي�شني اليمني وال�����س��وري ،وج���اءت �رسيعة
ومثرية بوقائعها و�أح��داث��ه��ا ،وك�شف خاللها
الفريق اليمني �أنه ميلك �أوراقا ً رابحة ا�ستعملها
يف ال��ث��واين القاتلة م��ن امل��ب��اراة التي انتهت
ل�صاحله (� - 3صفر).

ق��اد امل��ب��اراة احلكم ال��دويل �أم�ين الطريفي
(ال�سعودية) واحلكم ال��دويل خالد ال�شوملي
(البحرين).

�أف�ضل الالعبني

•
•
•
•
•
•

�أف�ضل
�أف�ضل
�أف�ضل
�أف�ضل
�أف�ضل
�أف�ضل

م�ستقبل :العريف حم�سن يون�س من �سوريا.
مع ّد :الوكيل رقيب خليل البحراين من ال�سعودية.
�ضارب :اجلندي فا�ضل عبا�س عبد الكرمي من البحرين.
حائط �صد :اجلندي مريزا عبداهلل علي من البحرين.
مدافع :الوكيل ابراهيم احلربي من ال�سعودية.
العب �شامل :اجلندي الأول �أحمد البخيت من ال�سعودية.
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الوقائع اخلتامية
ختام البطولة احتفال ح�رضه قائد منطقة جبل
لبنان العميد الركن يو�سف جرمانو�س ممثالً
العماد قائد اجلي�ش� ،سفراء ال��دول العربية
امل�شاركة يف البطولة ،رئي�س الإحت��اد العربي
للريا�ضة الع�سكرية العميد �صالح مطر ال�سواط،
مدير �إدارة ال�ش�ؤون الع�سكرية يف جامعة الدول
العربية الدكتور �سامي كا�شور ،رئي�س الإحتاد
العربي للكرة الطائرة العقيد الركن املهند�س
علي بن حممد �آل خليفة ،رئي�س اللجنة الأوملبية
اللبنانية الأ�ستاذ �أنطوان �شارتييه ،ع�ضو اللجنة
الأوملبية الدولية الأ�ستاذ طوين خوري ،ر�ؤ�ساء
و�أع�ضاء الوفود العربية امل�شاركة والفعاليات
الريا�ضية والع�سكرية.
ب���د أ� احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي ب��ا���س��ت��ع��را���ض الفرق
امل�شاركة ،ثم الن�شيد الوطني اللبناين والن�شيد
املقرتح للإحتاد العربي للريا�ضة الع�سكرية
ع��ل��ى وق���ع �أن��غ��ام مو�سيقى اجل��ي�����ش بقيادة

النقيب ج��وزف يعقوب ،بعدها كلمة لرئي�س
اللجنة العليا املنظمة للبطولة قائد املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية العميد الركن جورج
بطر�س الذي ا�ستهلها م�ست�شهداً بجربان خليل
ج�بران� :إن احلياة ال تعرف حدود الزمان ،و�أن
�أم�س لي�س �سوى ذكرى اليوم ،والغد لي�س �سوى
حلم اليوم.
وقال:
�أ���س��ب��وع م�ضى على حفل �إف��ت��ت��اح البطولة،
واليوم نحتفل باختتامها� ،إال �أن ما يبدو نهاية
قد يكون يف احلقيقة بداية جديدة.
بداية ترتكز على النجاحات ال�سابقة وت�ؤ�س�س
لن�شاطات وبطوالت م�ستقبلية مما يع ّزز �أوا�رص
ال�صداقة والأخوة بني الأ�شقاء العرب من جهة،
وي�ساهم يف حت�سني ورف��ع امل�ستوى الفني
والإداري للريا�ضة العربية الع�سكرية من جهة
�أخ��رى ،كما ي�ضعها على درجات �سلّم الإرتقاء
والتطور لتكون قادرة على املناف�سة وحتقيق
النجاحات يف حمافل الريا�ضة الع�سكرية القارية
والدولية».
و�أ�ضاف« :ت�ستحقون كل الإعجاب والتقدير
لأنكم �شاركتم مب�س�ؤولية والتزمتم التناف�س
الريا�ضي ال�رشيف ،و�أظهرمت �أعلى م�ستويات
ال���روح الريا�ضية مم��ا �ساهم يف �إجن���اح هذه
البطولة ،و�إين على ثقة ب��أن التحدي �سيبقى
ن�صب �أعينكم للعمل من �أجل اكت�ساب املهارات
وت��ط��وي��ر ق��درات��ك��م الريا�ضية ،و�أن هدفكم
الأ�سا�سي هو رف��ع م�ستوى الريا�ضة العربية
الع�سكرية التي نفتخر ونعتز بها.
مربوك لكم ولنا جناح البطولة ،و�أجمل التهاين
للفرق الريا�ضية الفائزة متمنيا ً لها حت�صني
هذا النجاح ،وللتي �أخفقت �أقول ما عابها �إذا
حولت الإخفاق اىل فوز الحق ،لأن احلياة حمطات
نكت�سب منها املعارف واخلربات لتحويلها اىل
م�ساحات فرح واعتزاز.
�
وغ
�اء،
�
�ق
�
�ل
�
ال
اىل
�ل
�
ب
ا
وداع���
ل��ن ن��ق��ول لكم
ً
�داً
عندما تغادرون اىل رب��وع �أوطانكم واىل كنف
عائالتكم الكرمية تذكروا �أن لكم عائلة و�إخوة
يف اجلي�ش ال��ل��ب��ن��اين ،وت��ذك��روا �أن لبنان لن
يكون �إال ملتقى للأ�شقاء العرب .و�شكر كل من
�ساهم يف �إجناح البطولة ومنهم الإحتاد العربي
للريا�ضة الع�سكرية رئي�سا ً وال��دول العربية

وفرقها الريا�ضية امل�شاركة .كما �شكر بنك
لبنان واملهجر ال�رشيك والداعم الأ�سا�سي لهذه
البطولة وكل من �ساهم يف �إجن��اح هذا احلدث
الريا�ضي العربي ،والإعالميني وم�ؤ�س�ساتهم
على مواكبتهم الإعالمية ويف مقدمهم تلفزيون
لبنان .وخ��ت��م ب�شكر الإحت���اد اللبناين للكرة
الطائرة.
رئي�س الإحت��اد العربي للريا�ضة الع�سكرية
العميد �صالح ال�سواط عبرّ يف كلمته عن تداخل
م�شاعر الفرح واحل��زن يف �آن ،و�أك��د �أن «لبنان
�سباقا ً و�سيظل مفتوحا ً للأ�شقاء
ك��ان دائما ً ّ
العرب ،ويده ممدودة لتحقيق الهدف الأ�سمى
من �إقامة هذه البطوالت� ،أال وهو التقاء الأخوة
العرب».
و�شكر العميد ال�سواط قيادة اجلي�ش وكل من
نظّ م و�أدار هذا احلدث الريا�ضي ،كما هن�أ جميع
الفرق امل�شاركة ،واعترب «�أن الفوز واخل�سارة
�سيان يف �سبيل لقاء العربي بالعربي و�سط روح
ّ
ريا�ضية عالية».
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فائزون وميداليات
خ��ت��ام��ا ً ،ت��� ّوج���ت ال���ف���رق ال��ف��ائ��زة وق� ّدم��ت
امليداليات اىل م�ستحقيها ،وك� ّ�رم الفائزون
يف املهارات الفرديـة وحكـام البطولـة ،وقلــّد
العميد ال�ســواط والدكتــور كا�شور العميد
ال��رك��ن ج��ورج بطر�س و���س��ام الإحت���اد العربي
للريا�ضة الع�سكرية من الدرجة الثالثة تقديراً
جلهوده على �صعيد تنظيم عدة بطوالت عربية
مت اي�ضا ً تقليد العميد
ع�سكرية يف لبنان ،و ّ
املتقاعد ح�سان ر�ستم مدير البطولة الو�سام
نف�سه ،تقديراً جلهــوده يف �أثناء رئا�سته اللجنة
الفنية الرئي�سة امل��ع��اون��ة ل�ل�إحت��اد العربي
للريا�ضة الع�سكرية.
بعـدها �أع��ل��ن مم��ث��ل ق��ائ��د اجل��ي�����ش �إختتام
مت �إنزال الأعالم ،و�سلّم علم البطولة
البطولة و ّ
اىل الدكتور كا�شور �أي اىل اجلامعة العربية
جمدداً ،بانتظار حتديد البلد امل�ضيف للبطولة
يف الدورة الثالثة القادمة ،قبل �أن يدعى اجلميع
اىل حفل كوكتيل.

مرون
احتفل ال�سيد نزيه ّ
بعقد خطوبته
على اجلندي فاطمة هوده.

احتفل اجلندي مازن بو ذياب
بزفافه اىل الآن�سة زينة حرفو�ش.

احتفل املجند احمد ال�شيب
بعقد خطوبته
على الآن�سة ريهام يون�س.

احتفل اجلندي �أ�سامة �رشيتح
بعقد خطوبته
على الآن�سة مروة العلي.
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�شــروط امل�سابقة

م�سابقة الكلمات املتقاطعة
تقدمها «اجل��ي�����ش» لقرائها
وتخ�ص�ص للفائزين فيها جوائز
مالية قيمتها اربعماية الف
ل�يرة لبنانية ،ت���وزع بوا�سطة
القرعة على اربعة فائزين.

• ت�ستبعد كل
م�سابقة غري مقتطعة من املجلة،
ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل املربعات وتر�سل
ال�صفحة بكاملها مع احلل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش  -الريزة  -مديرية
التوجيه  -جملة «اجلي�ش» « -م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن اجلي�ش يف جميع املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول  5حزيران .2010
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

• �أفقياً:
 م�رشوع يجري تنفيذه يف الطبابة ،فيلم من بطولة فريوز. -2تاب َع� ،شالالت يف �أوغندا� ،آلة طرب ،فهد.
 -3قرع اجلر�س ،مترين ،فنان لبناين راحل.
 -4والية �أمريكية ،خ�صب� ،أ�ضع خل�سة.

• عمودياً:
 -1من دول الكومنولث ،جزيرة فرن�سية يف املتو�سط ،جزيرة �إيطالية يف
املتو�سط.
� -2أحد ال�شهور� ،سمني.
� -3أملى� ،أعلى قمة يف �رسيالنكا ،ماء العني.
 -4نح ّدد النظر اليهاُ ،حب ،مطار يف �ستوكهومل.
َ
عط�ش ،ما على وجه الأر�ض من فتات احل�شي�ش.
� ُه،
 -5طالء ،ق صرْ
� -6أهجم ،نوتة مو�سيقية� ،صحف ،ماء عذب.
من ،من �أوثان اجلاهلية.
� -7شدة وحمنة ،مت�شابهان ،خلط ال�شيءَّ ،
 -8تغ ّنى� ،شفيقا ً عطوفا ً ،ي�ستجيب للنداء.
 -9نهر �أوروبي ،ولد النعام ،ك أل ملتفّ  ،فيل�سوف وفيزيائي فرن�سي.
 -10من �أكرب مهند�سي م�رص القدمية� ،آلة ملعرفة �ضغط الهواء ،حيوان
مفرت�س ،مطربة �إماراتية.
طاب و�سا َغ الطعام ،مدينة يف نيجرييا.
ّ -11
حرك وه ّزَ ،
رثّ ،
 -12يح ّدث ،ن�صادفهم ونراهم ،يب�س ون�شف ،عقالء.
 -13يجري يف العروق ،دولة �أوروبية.
 -14متثل الدول يف اخلارج ،ممثل وفنان �سوري ،حرف جر.
 -15علم ومعرفة ،نوتة مو�سيقية ،ثبتت يف.
� -16شاعر و�أديب لبنان راحل لقب بـِ«�أمري
الزجل» ،طمع.
مل�ست،
على،
مت
�صم
إ�ستقبال،
 -17قاعة ال
ّ
َ
�أقام باملكان.
 -18دولة �أوروبية ،ممثلة �أمريكية راحلة.
� -19شاعر من �أ�صحاب املعلّقات� ،رضبوها
بقب�ضة اليد ،قبيح الوجه ،وطن.
 -20حبل ال�سفينة� ،صحايف و�شاعر لبناين
راحل ،رو�ضة.

هجم ،جثة� ،إعتمدنا على.
َ -5
� -6إحدى اللغات ،قلب ،ي�أتي بعد.
حمب ،نظر اليكم.
 -7ن�صري
ّ
� -8رشف وجمد ،روائي �إيرلندي راحل نال جائزة نوبل� ،إ�سم مو�صول.
 -9من الطيور ،بلدة يف ك�رسوان ،عا�صمة افريقية.
 -10عار�ضة �أزي��اء �أملانية �سابقة مثلت يف ال�سينما ،منا�رصة وتقوية لـِ،
�ضمري مت�صل.
أحب ،ن�شك بالأمر.
 -11وفاق واتفاقَّ � ،
� -12أ�رضب بالع�صا ،ناقة غزيرة اللنب� ،أمعن يف ال�سري.
� -13ضلَّ  ،مرف�أ نهري يف فرن�سا.
 -14ال�شهر الثامن.
� -15أقام باملكان.
 -16ثالث بلدات يف اجلنوب.
 -17عا�صمة �أفريقية� ،شقّت ال�شيء ،نقي�ض
بطُ �ؤَت.
 -18للتف�سري� ،إ�سترت بالثوب ،بلدة يف ق�ضاء
جزين ،دولة �أفريقية.
 -19عا�صمة �أوروبية ،ماركة �سيارات� ،صان
و�سرت عن الأذى� ،أ�صل� ،سال.
 -20عا�صمة �أوروبية ،ممثلة �سورية ،م�أدبة
طعام عامرة.
 -21الفاعل� ،شاعر لبناين راحل.

لواء امل�شاة اخلام�س.

الفائزون

• املعاون الأول ح�سني �سالمة

• املعاون حمزة رمال
املديرية العامة للإدارة.
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• العريف �رشبل يعقوب
القوات اجلوية.
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• �سمري جان نهرا
جونية  -ك�رسوان.

ذكرى
من العام 2000
كلمتي

بقلم:
العميد الركن
�صالح حاج �سليمان
مدير التوجيه

كلمتي

يطلّ عيد املقاومة وال ّتحرير ه��ذا ال��ع��ام ،وال��ب�لاد تطلّ على من � ّو وا�ستقرار،
خ�صو�صا ً مع ا�ستعدادها ال�ستقبال �صيف واعد ،يلي خروجها من اال�ستحقاق البلدي
واالختياري اجلاري.
ال�ساعات
ويتج ّدد العيد �سنة بعد �سنة ،كما أ� ّنه ال يغيب ال يف ال�شّ هور وال ّأيام ...وال يف ّ
ورمزيته فح�سب� ،إنمّ ا الرتباطه ال ّدائم بحا�رض الوطن.
أهميته �أو لداللته
ّ
�أي�ضا ً ،لي�س ل ّ
حرر
ف�إ�رسائيل ،ال ّدولة العد ّوة الّتي ارتفعت يف مواجهتها يد املقاومةّ ،
فتم بذلك ال ّت ّ
من جورها واحتاللها ،هي دائمة احل�ضور يف عدوانها وال ّتعبري عن �أطماعها ،وهي دائمة
احل�ضور يف تنفيذ انتهاكاتها �أجوائنا ليل نهار .كما �أن ال ّتوقّ عات الّتي ترت ّدد من هنا
وهناك حول عمل ع�سكري �أرعن قد تقرتفه �ض ّد لبنان ،ال يدعها تغيب من � ّأي ح�ساب من
ح�ساباتنا ،و�إن يكن من املنتظر � اّأل يكون ذلك يف م�صلحتها يف � ّأي حال من الأحوال.
ويبقى العيد يف الأذهان تر�سيخا ً للثقة يف ال ّنفو�س� ،شعبا ً وجي�شا ً ،يف � ّأي مواجهة حمتملة،
ال�صمود واملواجهة واملقاومة ،وهل غاب عن البال ما �أعلنه قادة العد ّو
وتعزيزاً للقدرة على ّ
املهم
يف حلظات هزميتهم واندحارهم وغياب فلولهم عن �أر�ض الوطن العام « :2000لي�س
ّ
املهم �أ ّننا و�ضعنا ح ّداً للكابو�س الّذي �إ�سمه لبنان».
من ربح ومن خ�رس،
ّ
ونحن نتطلّع يف عيد املقاومة �إىل اخل��ارج ،متاما ً كما نتطلّع �إىل ال ّداخل .ف�إىل اخل��ارج عني
املرتب�ص بنا �رشّاً عند احلدود ويف كلّ مكان ،و�إىل ال ّداخل عني نت� ّأمل من خاللها
على ذلك العد ّو
ّ
مواطنينا وهم يلتفّون حول جي�ش بالدهم ،يدعمون خطواته ،ويتعاونون مع وحداته ،ويوكلون �إليه
بخا�صة يف ما يتعلّق ب�أمنهم وا�ستقرارهم .ومل تكن � ّأي خطوة لتحيد بامل� ّؤ�س�سة
�أمور جمتمعهم،
ّ
وملح ،وال يحتمل االنتظار ،وله
مهم
ّ
الع�سكرية عن خطوة �أخرى ،فكلّ ما تكلّف � ّإياه هذه امل� ّؤ�س�سة ّ
ّ
أ�سبقيته ،فال االهتمام بال�شّ �أن الع�سكري يلغي االهتمام بال�شّ �أن املدين ،وال االهتمام
�
و
أف�ضليته
�
ّ
ّ
الريا�ضي يلغي ال�شّ �أن البيئي .وتلك وحداتنا منت�رشة هنا وهناك بني الأحياء ،وحول القرى،
بال�شّ �أن ّ
وتلم�س حقيقته ب� ّأم
ال�سفوح والغابات ،ومن �أراد الربهان حظي به متى �شاء،
ّ
وعلى الطّ رقات وعند ّ
العني.
ر�سمية
ّقافية قائد اجلّي�ش ،هذا ال�شّ هر ،ك�أف�ضل قيادي مل� ّؤ�س�سة
ّ
ويجيء تكرمي بع�ض الهيئات الث ّ
ٍ
وامتنان لقائد امل� ّؤ�س�سة وعنا�رصها جميعا ً ،ه�ؤالء
العام  ،2010ليزيد يف ت�أكيد ذلك ،وليعبرّ عن �شك ٍر
املو ّزعني على م�ساحة الوطن ،يزيدون من و�سعها ،وتزيد هي من عددهم ،فال قيمة الوطن حمدودة ،وال
�إرادة �أبنائه تعرف ال ّتعب.

كلمتي
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