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عنوان املجلة

اللبنانية،   املائدة  �سيد  الزيتون  زيت 

اأمرا�ش القلب، باتت �سمعته  والواقي الطبيعي من 

ة بال�سحة. وقد 
ّ
يف خطر بعد اأن ثبت خلطه بزيوت م�رص

اأثارت ق�سّية زيت الزيتون املغ�سو�ش �سّجة اإعالمية 

نتائج  اظهرت  اأن  بعد  االأخييرية  االأ�سهر  يف  كبرية 

العبوات  من  املئة  يف   56 اأن  املخربية  التحاليل 

مطابقة  غييري  كونها  مغ�سو�سة،  فح�سها  مت  التي 

للموا�سفات ال�سحية. فماذا يقول املخت�سون؟

من  مب�ساركٍة  االأّول  الّتدّخل  فييوج  نّفذ 

القّوات البحرّية وفوج مغاوير البحر وفوج الهند�سة 

مو�سوعه  البي�ساء،  الرملة  �ساطئ  عند  متريًنا تكتًيا 

على  االإبييرار  من  اإرهابّية متّكنت  الت�سّدي ملجموعة 

ال�ساطئ، ومنعها من حتقيق اأهدافها التخريبّية.
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عقد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف 

الريزة، اجتماعاٍت مع اأركان القيادة وقادة الوحدات 

الكربى و�سباطها، حيث عر�ش لهم �سوؤون املوؤ�س�سة 

تطور  جانب  اإىل  املختلفة،  ومهماتها  الع�سكرية 

االأو�ساع الدولية واالإقليمية واملحلية، وتاأثريها يف 

ال�ساحة الداخلية.
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�جلي�ش - �لعدد رقم 311

ت �لقائد
�سستقباال

�أيار

قائد اجلي�ش ي�ستقبل 

ال�سفري الكوري

...وال�سفري القرب�سي

...وال�سفري الفرن�سي

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

دولة كوريا اجلنوبية ال�سيد يونغ هايل، يرافقه القن�سل جاي وو بارك، 

وجرى بحث ال�ساأن العام، كما وجه ال�سفري هايل دعوة ر�سمية اإىل العماد 

قهوجي لزيارة بالده.

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

القرب�سي يف لبنان ال�سيد Homer A. Mavrommatis يرافقه 

القن�سل لدى ال�سفارة، حيث جرى التداول يف عالقات التعاون الع�سكري 

بني جي�سي البلدين.

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

دولة فرن�سا يف لبنان ال�سيد Denis Pietton، يرافقه امللحق الع�سكري 

العقيد Philippe Petrel، وجرى بحث �سبل تعزيز التعاون بني

اجلي�سني اللبناين والفرن�سي.
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...والنائبني مروان فار�ش

وعا�سم قان�سوه

...والنائبني هرني حلو

وانطوان �سعد

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، 

يف مكتبه يف الريزة،  النائبني مروان فار�ش 

وعا�سم قان�سوه، وجرى عر�ش لل�سوؤون 

املحلية.

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

كالً من النائبني هرني حلو وانطوان �سعد.

...والنائب قا�سم عبد العزيز

...والنائب الوليد �سكرية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان 

قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائب 

قا�سم عبد العزيز، وتناول البحث الأو�ساع 

العامة.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه 

يف الريزة، النائب الوليد �سكرية وبحثا 

�سوؤوًنا حملية.
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...ووزير البيئة حممد رحال

...والنائب وائل ابو فاعور

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، 

يف مكتبه يف الريزة، وزير البيئة حممد رحال 

وتناول البحث الأو�ساع العامة.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه 

يف الريزة، النائب وائل ابو فاعور وتداول 

الأو�ساع العامة.

...والوزير ال�سابق وئام وهاب

...واملن�سق اخلا�ش للأمني 

العام للأمم املتحدة

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

مكتبه يف الريزة، الوزير ال�سابق وئام وهاب، 

وتناول البحث الأو�ساع العامة.

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

املن�سق اخلا�ش لالأمني العام لالأمم املتحدة 

يف لبنان ال�سيد مايكل وليامز يرافقه م�ساعده 

ال�سيد رامي �سحادة، وجرى بحث الأو�ساع 

العامة.
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...وقائد قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان

...واأمني عام املجل�ش 

الأعلى اللبناين ال�سوري

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

الريزة، قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة 

اللواء األبريتو ا�سارتا، وبحثا الأو�ساع العامة يف 

اجلنوب و�سبل تعزيز التعاون والتن�سيق بني 

اجلي�ش والقوات الدولية.

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

الريزة، اأمني عام املجل�ش الأعلى اللبناين 

ال�سوري الأ�ستاذ ن�رصي خوري وتداول �سوؤوًنا 

عامة.

...ومدير عام

قوى الأمن الداخلي

...واملدير العام للأمن 

العام بالإنابة

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

مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء اأ�رصف 

ريفي، وبحثا امل�ستجدات الأمنية والتعاون 

امل�سرتك لرت�سيخ الأمن والإ�ستقرار يف البالد.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

املدير العام لالأمن العام بالإنابة العميد 

رميون خطار، وجرى البحث يف التعاون الأمني 

امل�سرتك بني املوؤ�س�ستني.
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...ومدير عام اجلمارك الفرن�سية

...ورئي�ش بلدية بعذران...ووفًدا من رابطة قدماء القوات امل�سلحة اللبنانية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي، يف 

مكتبه يف الريزة، مدير عام اجلمارك يف جنوب 

فرن�سا ال�سيد جان مي�سال بيون، وتناول البحث 

التعاون بني اجلمارك الفرن�سية واجلي�ش 

اللبناين.

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

رابطة قدماء القوات امل�سلحة اللبنانية برئا�سة العماد املتقاعد اإبراهيم 

طنو�ش، وتناول البحث الأو�ساع العامة و�سوؤوًنا تتعلق بالرابطة.

بعذران  بلدية  رئي�ش  الييريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

ال�سيد �سالح �ساذبك يرافقه ال�سيد فادي قهوجي.

كذلك، ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، كالً 

من:

بحث  وجييرى  رانييك،  جييوزف  العقيد  الأمييريكييي  الييدفيياع  ملحق 

الأمريكي واللبناين، وامللحق  الع�سكري بني اجلي�سني  التعاون 

زيييارة  يف  ترابكاك،  لوبومري  العقيد  ال�سلوفاكي  الع�سكري 

املوارد  عام  ومدير  لبنان،  يف  مهماته  انتهاء  مبنا�سبة  وداعية 

احلكومة  ومفّو�ش  قمري،  فادي  الدكتور  والكهربائية  املائية 

ثم  �سادر،  �سامي  القا�سي  الع�سكرية  املحكمة  لدى  املعاون 

قا�سي التحقيق الع�سكري عماد الزين، وتداولوا �سوؤوًنا تتعّلق 

بالق�ساء الع�سكري، ورئي�ش جمل�ش اإدارة ومدير عام بنك لبنان 

واملهجر ال�سيد �سعد الأزهري، يرافقه ال�سيد اليا�ش عرقتنجي 

البنك،  يف  الت�سويق  اإدارة  ميين  �سهوان  جو�سلني  وال�سيدة 

من  كاًل  �سم  العامل  يف  الثقافية  اللبنانية  اجلامعة  من  ووفييًدا 

املحامي فرن�سوا العلم والعميد املتقاعد ناجي ع�ساف، ورئي�ش 

من  ووفييًدا  حايك،  مييروان  الأ�ستاذ  »األفا«  �رصكة  اإدارة  جمل�ش 

رزق  ايلي  وال�سحايف  الإن�سان،  حلقوق  الفل�سطينية  املوؤ�س�سة 

والكاتب  ال�سدراوي،  نوفل  وال�سيد  عرب  جورج  وال�سحايف  اهلل، 

واملحّلل ال�سيا�سي جوزيف اأبو فا�سل.
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جولة �لقائد

�أيار

يف زيارة اىل فوج التدخل الثالث 

قائد �جلي�ش ي�ضدد على �أهمية �حل�ضور �لفاعل و�ل�رسيع عند �أي حادث

يف  الثالث  التدخل  ف��وج  قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�ش  قائد  تفّقد 

بريوت، حيث جال على مراكزه واطلع على مهماته العمالنية ون�شاطاته 

�لتدريبية، ثم �لتقى �ل�سباط و�لع�سكريني و�أعطى توجيهاته.

�لأمن  �سبط  على  �لع�سكرية  �لوحد�ت  ب�سهر  �جلي�ش  قائد  نّوه  وقد 

واخلارجني  والإرهابيني  العمالء  مالحقة  يف  والإ�شتمرار  والإ�شتقرار، 

عمليات  تكثيف  جانب  �إىل  �للبنانية،  �ملناطق  خمتلف  يف  �لقانون  على 

و�لبقاء يف  �لقتالية،  �لتدريب و�ملناور�ت بهدف رفع م�ستوى قدر�تها 

حال جهوزية د�ئمة ملو�جهة �أي خطر يهدد �سالمة �لوطن.

لقوى  و�ل�رسيع  �لفاعل  �حل�سور  �أهمية  على  قهوجي  �لعماد  و�سدد 

لطماأنة  اجلهود  اأق�شى  وب��ذل  اأم��ن��ي،  ح��ادث  اأي  ح�شول  عند  اجلي�ش 

�ملجالت  يف  لهم  �لعون  وتقدمي  و�أرز�ق��ه��م،  �أرو�حهم  �إىل  �ملو�طنني 

والإن�شانية. الإمنائية 

مبناقبيتهم  �لتم�سك  �إىل  �لع�سكريني  د�ع��ًي��ا  �جلي�ش،  قائد  وختم 

�ملقبلة،  �ملر�حل  �لت�سحية يف  �ملزيد من  لبذل  و�لإ�ستعد�د  �ملعهودة، 

وج�رس  و��ستقر�ره،  �لوطن  وح��دة  �سمان  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  لتبقى 

تو��سل بني �للبنانيني على �ختالف �نتماء�تهم وتوّجهاتهم.



جان  العماد  اجلي�ش  قائد  عقد 

مع   
ٍ

اجتماعات الييرزة،  يف  قهوجي 

الوحدات  وقييادة  القيادة  اأركييان 

الييييكييييرى و�يييضيييبييياطيييهيييا، حيييييث 

املوؤ�ض�ضة  �ييضييوؤون  لييهييم  عيير�ييش 

املختلفة،  ومهماتها  الع�ضكرية 

الدولية  الأو�ضاع  اإىل جانب تطور 

والإقليمية واملحلية، وتاأثرها يف 

الداخلية. ال�ضاحة 

اإىل  قهوجي  العماد  اأ�ضار  وقييد 

الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  دور  اأهمية 

التي  الدقيقة  املرحلة  هييذه  يف 

جلهة  خ�ضو�ضاً  الوطن،  بها   
ّ
مير

احليييفييياظ عييلييى �ييضييلييمييه الأهيييليييي، 

والدفاع عن حدوده اجلنوبية �ضد 

وا�ضتمرار  اإ�رسائيلي  اعييتييداء  اأي 

قييوات  مييع  والتن�ضيق  الييتييعيياون 

الأمم املتحدة املوؤقتة، وحت�ضني 

ميينيياعييتييه ميين انييعييكييا�ييش الأزمييييات 

احلر�ش  مع  املنطقة،  يف  اجلارية 

جعل  عييدم  على  عينه،  الوقت  يف 

ا ل�ضتهداف اأمن 
ًّ
ا اأو ممر

ًّ
لبنان مقر

اأّي من الدول العربية ال�ضقيقة.

اإىل  الييعييميياد قييهييوجييي    ولييفييت 

من  حالًيا  الييبيياد  ت�ضهده  مييا  اأن 

بالأمر  لي�ش  �ضيا�ضية،  جتاذبات 

الدميقراطية  احلياة  على  اجلديد 

مطلق  يف  يييوؤثيير  وليين  اللبنانية، 

الأحوال على اأداء اجلي�ش املتجرد 

والبعيد عن اأي تاأثرات فئوية اأو 

احلازم  وقراره  طائفية،  اأو  حزبية 

الوطنية،  املكت�ضبات  بيي�ييضييون 

ال�ضلبة،  الأمنية  الأر�ضية  وتوفر 
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ت �لقيادة
ن�شاطا

�أيار

عقد اجتماعات 

مع كبار ال�ضباط 

قائد اجلي�ش: 

لبنان لن 

ا 
ً
يكون مقر

ا 
ً
اأو ممر

ال�ستهداف 

اأمن الدول 

ال�سقيقة



التي تكفل احلفاظ على امل�ضالح 

انطاقة  وجتديد  للباد،  احليوية 

ال�ضعد  على  وموؤ�ض�ضاتها  الدولة 

كافة.

قييوة  اأن  اجلييييي�ييش  قييائييد  واأكييييد 

ومتا�ضكها،  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة 

لوحدة  الفعلي  ال�ضمان  ي�ضّكالن 

واملوؤ�ض�ضات،  وال�ضعب  الأر�ييش 

لأي  ال�ضماح  عييدم  على  ميي�ييضييدًدا 

�ضعار،  اأو  ظييرف  اأي  وحتييت  كييان 

بييا�ييضييتييغييال اليييظيييروف اخلييارجييييية 

لييبيينييان،  اإىل  الييفييتيينيية  ل�ييضييتييدراج 

لأحييداث  حييالت مماثلة  اإىل  ه 
ّ
وجيير

ميثل  مبا  واجلي�ش   ،1975 العام 

املجتمع  يف  وا�ييضييعيية  �ييرسيييحيية  ميين 

اللبناين، وما يحوز من ثقة عارمة 

والأطييراف  اللبنانيني  جميع  لدى 

القيام  على  قيييادر  ال�ضيا�ضية، 

بهذه املهمة على اأكمل وجه.

وقييييد تيييوّجيييه الييعييميياد قييهييوجييي 

الييعيي�ييضييكييريييني  اإىل  بييالييتييهيينييئيية 

وعيييائييياتيييهيييم مبيينييا�ييضييبيية حييلييول 

عيييييد الييفيي�ييضييح امليييجيييييييد، ونييييّوه 

بييجييهييود اليييوحيييدات الييعيي�ييضييكييرييية 

اأرواحهم  اإىل  املواطنني  لطماأنة 

لهم  العون  وتقدمي  واأرزاقييهييم، 

يف املجالت الإمنائية والإن�ضانية، 

باأعلى  التحلي  اإىل  اإييياهييم  داعييًيييا 

واالن�ضباط،  املناقبية  درج���ات 

اجليييهيييوزيييية  ميييين  املييييزيييييد  واإىل 

وال�ييضييتييعييداد، عييديييًدا وتييدريييًبييا 

العدو  يبّيته  ما  ملواجهة  وعتاًدا، 

والعابثني  والإرهيياب  الإ�رسائيلي 

ت�ضتهدف  خمططات  ميين  بييالأميين 

النيل من �ضامة الوطن وم�ضتقبل 

اأبنائه.
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اإعداد: ليال �صقر

مناورة

�أيار

بح�صور قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، 

وعدٍد من �ضّباط القيادة، نّفذ فوج الّتدّخل 

وفوج  البحرّية  القّوات  من  مب�ضاركٍة  الأّول 

مغاوير البحر وفوج الهند�ضة متريًنا تكتًيا 

عند �ضاطئ الرملة البي�ضاء. مو�ضوع التمرين 

كان الت�ضّدي ملجموعة اإرهابّية متّكنت من 

من حتقيق  ومنعها  ال�ضاطئ،  على  الإب��رار 

اأهدافها التخريبّية.

وقد نّوه العماد قهوجي بجهود الع�ضكرّيني 

واأثنى على اأدائهم العايل الكفاءة، م�ضيًدا 

الوحدات  والفاعل بني  الدقيق  بالتن�ضيق 

التي نّفذت التمرين. كما دعا الع�ضكرّيني 

اإىل م�ضاعفة جهودهم وموا�ضلة ال�ّضهر على 

حماية نظام البالد العام، والّت�ضّدي لنوايا 

العدو الإ�رسائيلي وجلرائم 

ت�ضتهدف  التي  الإره���اب 

اأمن الوطن.

اأهداف التمرين واخلّطة املعتمدة

يف  الأول  التدّخل  لفوج  اإيجاٌز  املناورة  �سبق 

ثكنة هرني �سهاب، قّدمه قائد الفوج العقيد مارون بدر الذي �رشح اأهداف 

التمرين ومراحله، وتاله �رشح مف�ّسل قّدمه روؤ�ساء الفروع يف الفوج.

العملّيات  على  الوحدات  �س 
ّ
ومتر التدريب،  بالأ�سا�س  التمرين  هدف 

الهجومّية اخلا�سة واإجراءات املعركة. ي�ساف اإىل ذلك ا�ستخدام الأ�سلحة 

الع�سوية بفعالية وبناء التجان�س وعمل الفريق بني الوحدات والأ�سلحة 

والن�ساطات  الدعم  نريان  وا�ستخدام  والتن�سيق  والتخطيط  املختلفة، 

اللوج�ستية.

املهّمة،  الأه��داف عن بع�سها طوال فرتة  املناورة خّطة عزل  اعتمدت 

املرحلة  خالل  املجموعات  تنّفذ  ثالث:  مراحل  اإىل  التمرين  م  ُق�سِّ لذلك 

املحور  على  الثاين  الفرعي  باللفيف  هجوًما  الأوىل 

امل��اري��وت-  تقاطع  ال��دي��ن-  فخر  )ثكنة  الرئي�س 

ال�سمرلند(، م�ستهدفًة املجموعة الإرهابية املتمركزة 

على تلة البوريفاج )الهدف الأول( وذلك بغية تدمريها. ويف الوقت عينه 

ت�سّكل قاعدة نريان لتقوم ف�سيلة من �رشّية التدّخل املوؤّللة الأوىل بتنفيذ 

اإنزال جّوي على تّلة ال�»غران كافيه« )Grand Café( لتثبيت املجموعة 

الإرهابية يف غرف بجانب ال�»غران كافيه« )الهدف الّثاين(.

املحور  على  هجوًما  املوؤّللة   التدّخل  �رشية  تنّفذ  الثانية  املرحلة  يف 

الثانوي )ثكنة فخر الدين- تقاطع الأوني�سكو فردان- الرملة البي�ساء(، 

جمموعة 

اإرهابية تخّطط 

خلطف �ضفري 

وفوج التدخل 

الأول يحبط 
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تّلة  على  جّوي  اإنزال  عملّية  من  م�ستفيدًة  وتدّمره  الثاين  الهدف  وحتتّل 

ال�»غران كافيه« مبوؤازرة ودعم من اللفيف الفرعي الثاين.

ويف املرحلة الثالثة ت�ستعيد القوى امل�ساركة التنظيم وال�سيطرة على 

الطريق ال�ساحلي.

�ضيناريو املناورة

من ثكنة هرني �سهاب اإنتقل اجلميع اإىل �ساطئ الرملة البي�ساء حيث 

مّت التمرين اأمام ح�سور حا�سد �سّم، اإىل العماد قائد اجلي�س، نائب رئي�س 

الأركان للعمليات العميد الركن رفعت �سكر، العميد الركن مارون حّتي 

مدير العمليات، العميد الركن خالد حماده مدير التعليم، العقيد الركن 

قادة  من  وع��دد  ب��ريوت،  ملنطقة  الع�سكري  الأم��ن  رئي�س  يحيى  خليل 

ذت املناورة وفق �سيناريو ارتكز على ما يلي: الأفواج. ُنفِّ

عنا�رش  ا�ستقدام  ت��وؤّك��د  اأمنّية  معلومات  اللبنانّية  احلكومة  تلّقت 

للقيام  عنا�رش  وح�سد  التهريب،  طريق  عن  وذخائر  واأ�سلحة  متطرفني 

بعمليات تخريبّية تهدف اإىل ت�سويه �سورة لبنان.

اجلي�س  ق��ي��ادة  ال���وزراء  جمل�س  كّلف  الو�سع،  ان��ف��الت  دون  للحوؤول 

اللبناين اأخذ الإجراءات امليدانّية الالزمة وت�سكيل جمموعات عمالنّية متنع 

الإرهابيني من تنفيذ ما يخّططون له، بينما تهتّم احلكومة بالت�سالت 

الدويل  التاأييد  لك�سب  وال�سديقة،  ال�سقيقة  ال��دول  مع  الدبلوما�سّية 

وف�سح النوايا الإرهابّية لهذه اخلاليا.

ا، م�ستخدمًة 
ً
اإرهابّية قوامها 50 عن�رش ويف التفا�سيل متّكنت جمموعة 

زوارق ال�سيد البحري، من الإبرار على �ساطئ الرملة البي�ساء يف بريوت 

بهدف مهاجمة منزل اأحد ال�سفراء وخطفه، لل�سغط على احلكومة اللبنانية 

قن�س  اأ�سلحة  م���زّودة  املجموعة  وه��ذه  ال�سجن.  من  اإرهابيني  لإخ���راج 

متطّورة واأجهزة مراقبة ليلّية حديثة، مع احتمال اقتنائها عبوات نا�سفة 

ومتفّجرات...

توّزع املهّمات

املجموعة  مبهاجمة  الأول  التدخل  فوج  ُكلِّف  الواقع،  هذا  اإىل  ا�ستناًدا 

اجلوّية  القوات  من  طوافتني  مب�ساركة  اأهدافها،  حتقيق  من  ملنعها 

البحرية وفوج مغاوير  اد تابعة لكل من القوات 
ّ
وقّنا�س وخافرَتني وطر

البحر، اإ�سافًة اإىل وحدة من فوج الهند�سة والكتيبة 63.

امل�ساركة  والقوى  الأف��واج  على  التمرين  خالل  املهمات  توّزعت  وقد   

وفق الآتي: 

الثانوي،  املحور  على  تقّدمت  الأوىل:  املوؤّللة  التدّخل  �رسية   •
الـ«غران  تلة  على  جوي  اإهباط  عملية  ونّفذت  الإنطالق،  خّط  واجتازت 

مع  والتن�سيق  الدعم  وتبادلت  ودّمرته  الثاين  الهدف  هاجمت  كافيه«. 

اللفيف الفرعي الثاين ثّم  متركزت دفاعًيا يف القطاع املحّدد لها )اجتاه 

غربي_جنوبي( بعد تنظيفها البقعة من املجموعة الإرهابية.

خّط  واجتاز  الرئي�س،  املحور  على  تقّدم  الثاين:  الفرعي  اللفيف   •
الإنطالق وهاجم الهدف الأول ودّمره، وتبادل الدعم والتن�سيق مع �رشية 

)اجتاه  له  املحّدد  القطاع  يف  دفاعًيا  ومتركز  الأوىل،  املوؤّللة  التدخل 

بعد  جنوبي(  غربي_ 

من  البقعة  تنظيفه 
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املجموعة الإرهابية اأي�ًسا.

مّطاط  زوارق  بوا�سطة  املكان  اإىل  ح�رضت  البحر:  مغاوير  جمموعة   •
ملن�ع  بحرًيا  ط�وًقا  و�سّكلت  البحر،  عر�س  يف  لها  تابعة   »zodiac«

الأوىل  املوؤل�لة  التدخل  �رشية  دعمت  البحر.  عرب  الفرار  من  الإرهابّيني 

والثاين،  الأول  الهدَفني  احتاللهما  اأثناء  يف  الثاين  الفرعي  واللفيف 

وقامت بعملية تفتي�س عمق البحر بحًثا عن العنا�رش الإرهابيني، كما توّلت 

الدعم  وتبادلت  البحر  حماية 

وح��دات  باقي  مع  والتن�سيق 

الفوج.

• ال�رسيتان 631 و632:  
وح���دات  زّج  ب��ت��اأم��ني  ق��ام��ت��ا 

امل��ه��اج��م��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ف��وج 

على  وبقيتا  الأول،  التدخل 

عند  للتدخل  دائ��م  ا�ستعداد 

احلاجة.

طّوقت ال�رشية 631 وثّبتت املجموعة الإرهابية املتمركزة على الهدف 

�سلوى  �سارع  حتى  ال�سمرلند  من  ال�ساحلية  الطريق  م�سكها  عرب  الأول 

ن�ّسار، بينما طّوقت ال�رشية 632 املجموعة نف�سها على الهدف الثاين عرب 

م�سكها الطريق ال�ساحلية من املوفمبك حتى �سارع �سلوى ن�ّسار، وذلك 

املخّيمات  من  الإرهابية  املجموعات  لهذه  ت�سّلل  عملّية  اأي  حدوث  ملنع 

واإليها.

����رسي���ة ال���ت���دخ���ل -   •
اأم�سكت  الأوىل:  عات 

ّ
املدر

م��ن��ط��ق��ة ط���ري���ق اجل���دي���دة 

ملنع  مراقبة  ونقاط  بكمائن 

الإرهابية  املجموعات  ت�سّلل 

و�ساتيال  ���س��ربا  خمّيمي  م��ن 

واإليهما. 

يف  الأمن  حفظ  مهّمة  نّفذت 

وبقيت  م�سوؤوليتها،  قطاع 

ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد ل��ل��م��وؤازرة 

والتدّخل عند احلاجة. 

• �رسية التدخل - املدرعات الثانية: قامت باتخاذ اإجراءات اأمنية 
حول خمّيم برج الرباجنة للفل�سطينيني، اأم�سكت طريق املطار واملناطق 

من   الإرهابية  املجموعات  ت�سّلل  ملنع  مراقبة  ونقاط  بكمائن  املحيطة 

املخّيم واإليه. كذلك نّفذت مهمة حفظ الأمن يف قطاع م�سوؤوليتها واأبقت 

على ا�ستعدادها للتدخل عند احلاجة.

الإحتياط وتقّدمت  �رضية  �رسية التدّخل املوؤّللة الثالثة: �سكلت   •
خلف اللفيف الفرعي الثاين.

متركزت يف حميط ثكنة فخر الدين خالل مرحلة املهاجمة وكانت تدعم 

الألفاف والوحدات بناء على اأمر.
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ال�ضباط-جونية،  نادي  يف  اأقيم 

حفل غداء على �رشف قائد جمموعة 

االمم  ق��وات  �ضمن  العاملة  االأملانية  ال���زوارق 

البحري  العقيد  لبنان  يف  امل��وؤق��ت��ة  املتحدة 

مهماته  انتهاء  مبنا�ضبة  بايت�ض�ش  ماركو�ش 

ومغادرته لبنان.

ب��ارودي  نزيه  البحري  العميد  احلفل  تراأ�ش 

قائد القوات البحرية ممثالً قائد اجلي�ش العماد 

اجلي�ش،  �ضباط  من  عدد  وح�رشه  قهوجي،  جان 

ال�ضفارة  يف  الع�ضكرية  امل�ضاعدات  ومن�ضق 

االأملانية العقيد هانز جوزف ديبل، 

وامللحق الع�ضكري االأملاين، وقائد 

جمموعة الزوارق االملانية اجلديد العقيد اأك�ضل 

البحري  العميد  منح  االإحتفال،  ويف  هرب�ضت. 

الدرجة  من  الع�ضكري  التقدير  و�ضام  ب��ارودي 

الف�ضية للعقيد البحري بايت�ض�ش.
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طات
�أخبار ون�شا

�أيار

اإعداد: نينا عقل خليل

مت مدير عام بنك لبنان واملهجر واأع�ساء من اإدارة الت�سويق
ّ
قيادة اجلي�ش كر

تكرمي قائد جمموعة الزوارق الأملانية

اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  اجلي�ش  ق��ي��ادة  م��ت 
ّ
ك��ر

ومدير بنك لبنان واملهجر ال�ضيد �ضعد االأزهري 

وال�ضيدة  عرقتنجي  اليا�ش  ال�ضيد  م��ن  وك��الً 

جو�ضلني �ضهوان من اإدارة الت�ضويق يف البنك، 

اجلي�ش،  ق��ي��ادة  مبنى  يف  اأق��ي��م  بحفل  وذل���ك 

دعم  يف  الكبرية  املادية  مل�ضاهمتهم  ا 
ً
تقدير

الربنامج الوطني لالأعمال املتعلقة باالألغام. 

الركن رفعت �ضكر ممثالً  العميد  ح�رش احلفل 

قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، وقائد قطاع 

�ضادق طلي�ش،  الركن  العميد  الليطاين  جنوب 

املتعلقة  ل��الأع��م��ال  اللبناين  امل��رك��ز  ورئي�ش 

باالألغام العميد حممد فهمي وعدد من ال�ضباط. 

و�ضام  �ضكر  الركن  العميد  ق��ّدم  وللمنا�ضبة، 

كما  االأزه��ري،  �ضعد  لل�ضيد  الع�ضكري  التقدير 

قدم لكل من ال�ضيد عرقتنجي وال�ضيدة �ضهوان 

وتقدير،  وفاء  عربون  التذكاري،  اجلي�ش  �ضعار 

اجلي�ش  قائد  العماد  با�ضم  �ضكر  كتاب  تال  ثم 

و�ضّلمه اإىل ال�ضيد االأزهري.



يوهان  ال�ضيد  بلجيكا  دول���ة  �ضفري  ق��ام 

اإىل  بزيارة  مرافق  وفد  راأ���ش  على  فريكمان 

باالألغام  املتعلقة  لالأعمال  االإقليمي  املركز 

العميد  املركز  رئي�ش  والتقى  النبطية  يف 

حممد حمية الذي اأطلعه على دور املركز ومهماته، واملراحل التي اأجنزها 

والقنابل  االأل��غ��ام  لنزع  االإن�ضانية  العمليات  جم��ال  يف  اللبناين  اجلي�ش 

العنقودية، وذلك يف ح�ضور عدد من ال�ضباط. 

دعم  فيه  اأكد  �ضحافياً  موؤمتراً  البلجيكي  ال�ضفري  عقد  اللقاء،  وعقب 

الوطنية  واملنظمات  الدولية  املنظمات  بني  والتعاون  ال�رشاكة  وتطوير 

املحلية  ال��ق��درات  يتيح  مبا  احلكومية،  غري 

فهمي  العميد  بعده  ق��دم  ثم  االأل��غ��ام،  لنزع 

دروعاً تذكارية لل�ضفري والوفد املرافق له. 

بعدها، توجه ال�ضفري البلجيكي برفقة العميد 

االأو�ضط  ال�رشق  خرباء  ل�رشكة  تابعة  األغام  نزع  ور�ضة  اإىل  و�ضباط  فهمي 

فداء  ال�رشكة  مدير  قدمه  �رشح  اإىل  ا�ضتمعوا  حيث  حوال،  بلدة  يف  لالألغام 

�ضوفان حول كيفية العمل يف هذه املنطقة احل�ضا�ضة القريبة من »اخلط 

عملية  فريكمان  ال�ضفري  ح�رش  احلقول،  حميط  يف  جولة  وبعد  االأزرق«. 

تفجري لعدد من االألغام وقام بتفجري البع�ش منها بنف�ضه.  

ال��رك��ن  العميد  ح�����ض��ور  يف 

قطاع  ق��ائ��د  طلي�ش  ���ض��ادق 

قائد  ممثالً  الليطاين  جنوب 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش 

وق���ائ���د ال����وح����دة ال��ك��وري��ة 

االأمم  ق���وات  �ضمن  العاملة 

تاو  العقيد  املوؤقتة  املتحدة 

ال�ضباط،  من  وع��دد  كيم  اأب 

ب��رك��ات  ب��ن��وا  ثكنة  يف  اأق��ي��م 

�ضيارة  ت�ضّلم  حفل  �ضور،  يف 

جيب ومولد كهرباء قّدمتهما 

اإىل  ه��ب��ة  ال��ك��وري��ة  الكتيبة 

احلفل  تخلل  اللبناين.  اجلي�ش 

الكتيبة  من  جمموعة  تقدمي 

ا قتالًيا. الكورية عر�ضً

الوحدة  قائد  فيها  �ضكر  طلي�ش  الركن  للعميد  كلمة  كانت  وختاًما، 

الكورية العقيد كيم على الدعم امل�ضتمر للجي�ش اللبناين، ثم �ضّلمه كتاب 

اإىل حفل  العماد قائد اجلي�ش ودعا احل�ضور  با�ضم  �ضكر ودرًعا تذكارًيا 

غداء اأقيم يف مطعم ا�ضرتاحة �ضور.
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ال�سفري البلجيكي يزور 

املركز الإقليمي للأعمال 

املتعلقة بالألغام

عتاد كوري هبة للجي�ش

التوجيه، مزيد من النقاط على اخلط الأزرق اجلي�ش-مديرية  قيادة  عن  �ضدر 

البيان االآتي:

اإعادة  8-4-2011، ويف اإطار عملية  بتاريخ 

التقنية  اللجنة  اأجن���زت  االأزرق،  اخل��ط  تعليم 

فريق  مع  بالتعاون  اللبناين  للجي�ش  التابعة 

طوبوغرايف تابع لقوات االأمم املتحدة املوؤقتة 

يف لبنان، اأعمال التحقق النهائي من 15 نقطة 

تقع يف املقطعني الثاين والثالث ما بني بلدتي 

عيتا ال�ضعب ويارون.

التحقق  اأمّت����ت  ق��د  اللجنة  ت��ك��ون  وب��ذل��ك، 

النهائي من 83 نقطة حدودية منذ بدء عملها.



اأح�����ي�����ت ال�������ض���ف���ارة 

ال����ه����ول����ن����دي����ة ذك�����رى 

ق�ضوا  ال��ذي��ن  ج��ن��وده��ا 

االأمم  ق�وات  �ضم�ن  مهماته�م  تنفيذ  خ��الل 

املراقبني  وفريق  لبنان  املوؤقتة يف  املتحدة 

العاملي�تني  احل��رب��ني  اأث��ن��اء  ويف  ال��دول��ي��ني 

االأوىل والثانية.

الن�ضب  اأمام  احتفااًل  ال�ضفارة  اأقامت  فقد 

يحمل  ال���ذي  ال��ت��ذك��اري 

اأ����ض���م���اء ج���ن���ود ال���ق���وة 

�ضفري  ح�����رشه  ال��دول��ي��ة 

دي  هارو  ال�ضيد  هولندا 

اجلي�ش  قائد  ممثل  بوار، 

ال��ع��م��اد ج���ان ق��ه��وج��ي، 

توفيق  ال��رك��ن  ال��ع��م��ي��د 

�ضلطاين، قدامى ال�ضباط 

واجل���ن���ود ال��ه��ول��ن��دي��ني 

القوة  يف  �ضاركوا  الذين 

احتاد  رئي�ش  امل��ذك��ورة، 

احل�ضيني  املح�ضن  عبد  ال�ضيد  �ضور  بلديات 

وقد  دب��وق.  ح�ضن  ال�ضيد  البلدية  ورئي�ش 

�ضمت  دقيقة  ال��وق��وف  االإح��ت��ف��ال،  ت�ضمن 

اللبناين  والن�ضيدين  املوتى  حلن  ع��زف  ثم 

مو�ضيقى  م��ن  ث��ل��ة  ق��ب��ل  م��ن  وال��ه��ول��ن��دي 

اجل��ي�����ش ل��ريف��ع ب��ع��ده��ا ال��ع��ل��م��ان 

اللبناين والهولندي يف �ضاحة االإحتفال.

اأكاليل من الزهر على  ويف اخلتام، و�ضعت 

التذكاري. الن�ضب 

احتفاالً  االأ�ضرتالية  ال�ضفارة  اأقامت  كذلك، 

ال��ذي��ن  ال�����ض��ه��داء  اجل��ن��ود  ذك���رى  ملنا�ضبة 

�ضاركت  التي  املعارك  لبنان خالل  ق�ضوا يف 

العاملية  احل���رب  يف  ا���ض��رتال��ي��ا  دول���ة  فيها 

الكومنولت يف  دول  مدافن  وذلك يف  االأوىل، 

ق�ضق�ش-بريوت.

ال�ضيد  ا�ضرتاليا  �ضفري  االإح��ت��ف��ال،  ح�رش 

لك�ش بارتلم، ممثل رئي�ش احلكومة القا�ضي 

الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر  ممثل  ال��ن��اط��ور،  عمر 

خليل  الطيار  الركن  العميد  اجلي�ش  وقائد 

للعديد،  ابراهيم معاون قائد منطقة بريوت 

وطاقم ال�ضفارة وممثلون عن االأجهزة االأمنية 

ومدعوون ر�ضميون.

�ضمت  دقيقة  احل�ضور  وقف  وللمنا�ضبة، 

م��ف��رزة  وع��زف��ت  ال�����ض��ه��داء،  الأرواح  اإج����الالً 

اللبناين  الن�ضيدين  اجلي�ش  مو�ضيقى  م��ن 

 the واالأ�ضرتايل ومقطوعة ا�ضرتالية بعنوان 

الزهر  من  اأكاليل  و�ضعت  ثم   ،last post
على �رشيح اجلندي املجهول.

بالتوقيفات  الئحة  اجلي�ش  قيادة  عّممت 

�ضهر  خ��الل  اجلي�ش  وح��دات  نفذتها  التي 

كانت  التي  وامل�ضبوطات  املا�ضي،  اآذار 

بحوزة املوقوفني، وجاء فيها:

1- التوقيفات:

فل�ضطينًيا،   86 �ضورًيا،   98 لبنانًيا،   864

19 �ضودانًيا، و20 من جن�ضيات خمتلفة.

2- امل�ضبوطات:

- اآليات: 169 �ضيارة، 324 دراجة نارية، 3 

بيك اأب، و5 �ضاحنات.

قذيفة   24 كال�ضينكوف،   10 اأ�ضلحة:   -

و20  م�ضد�ًضا،   982 يدوية،  رمانة   2 ه��اون، 

بندقية �ضيد.

- ذخائر من عيارات خمتلفة.

3- خمتلف:

كامريات   3 ال�ضلكي،  ات�ضال  -11ج��ه��از 

مراقبة، 40 غراًما من مادة الكوكايني، 1366 

غراًما من ح�ضي�ضة الكيف، علبتا دواء خمدر.

- اأوراق نقدية مزّورة من فئتي 100 دوالر 

اأمريكي )2( و50 األف لرية لبنانية )24(.

ب.
ّ
ب، ودخان مهر

ّ
- 1500 ليرت مازوت مهر
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هولندا 

وا�سرتاليا

مان جنوًدا 
ّ
تكر

�سقطوا يف لبنان

التوقيفات وامل�سبوطات 

خلل �سهر اآذار



القيادة  لتوجيهات  تنفيًذا 

ال�ضعانني  اأحد  وملنا�ضبة 

نّفذت  املجيد،  الف�ضح  وعيد 

تدابري  اللبنانية  املناطق  خمتلف  يف  املنت�رشة  اجلي�ش  وحدات 

العبادة  ودور  االإحتفاالت  اأماكن  حميط  يف  ا�ضتثنائية  اأمنية 

وحميطها والطرق الرئي�ضة واأماكن الت�ضّوق واملوؤ�ض�ضات العامة 

واملرافق ال�ضياحية.

اإقامة  التدابري،  �ضملت 

دوريات  وت�ضيري  حواجز 

وتركيز نقاط مراقبة، وانت�ضاًرا 

ت�ضهيالً  وذلك  للعنا�رش، 

واحلفاظ  املواطنني  النتقال 

خالل  و�ضالمتهم  اأمنهم  على 

ممار�ضة �ضعائرهم الدينية.

اجلي�ش  موؤازرة  اإطار  ويف 

عملية  الداخلي يف  االأمن  قوى 

االأمالك  على  التعديات  اإزالة 

افة، خالل 
ّ
العامة واخلا�ضة، قامت وحدات من اجلي�ش مدّعمة بجر

ا 
ً
ت�ضكل خطر التي  املخالفة  االأبنية  بع�ش  باإزالة  االأخرية،  االآونة 

على �ضالمة احلركة اجلوية يف حميط مطار رفيق احلريري الدويل، 

كما اأزالت اأبنية اأخرى يف حمافظات بريوت وجبل لبنان واجلنوب.

على  القوى  عملت  وقد 

يف  مهمة   200 حواىل  تنفيذ 

واأوقفت  املناطق  خمتلف 

مواطنني حاولوا الت�ضدي لها 

التعديات  اإزالة  من  منعها  اأو 

الق�ضاء  على  اأحيلوا  وقد 

املخت�ش.
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اإجراءات اأمنية واإزالة تعديات

اجلي�ش والدميقراطية 

وموا�سيع اأخرى يف لقاءات 

جلنة املحا�رضات الثانية

نحو  لبنان  �ضباب  »جمعية  من  بدعوة 

املحا�رشات  جلن�ة  �ضاركت  الوطن��ية«، 

ل��قاءين  يف  خمت��لفة،  وبتواريخ  الثانية، 

وال��ع��ل��وم  االآداب  ج��ام��ع��ة  يف  اأق��ي��������م��ا 

الك���ضلي�ك،  يف   )AUL( والتكنولوجيا 

 )LCU( الكندية  اللبنانية  اجلام��عة  ويف 

األ��ق��ى  ح��ي��ث  ع��ي��ن��ط��ورة-ك�����رشوان،  يف 

عنوانها  االأوىل  حم��ا���رشت��ني،  ال�����ض��ب��اط 



ل��ل�����ض��ن��ة اخل��ام�����ض��ة 

ال��ت��وايل،  على  ع�����رشة 

االأزرق  جمعية  نظمت 

ال��ك��ب��ري ح��م��ل��ت��ه��ا يف 

ت��ن��ظ��ي��ف ال�����ض��اط��ىء 

ال��ل��ب��ن��اين وب��ح��ره من 

ال�ضلبة،  ال��ن��ف��اي��ات 

حتت �ضعار »ال�ضعب 

نظيًفا،  �ضاطًئا  يريد 

وال�������ض���اط���ىء ي��ري��د 

نظيًفا«، وذلك  �ضعًبا 

م���ن ال��ع��ب��ده ���ض��م��االً 

الناقورة  راأ���ش  حتى 

جنوًبا.

التنظيف  ح��م��الت 

ال�����ت�����ي ن��ظ��م��ت��ه��ا 

اجل��م��ع��ي��ة، ���ض��ارك��ت 

اآالًفا  وجمعت  املدين،  والدفاع  اللبناين  واجلي�ش  وزارات  عدة  فيها 

وغطا�ضني  ك�ضفية  وفرق  جامعات  وطالب  )تالميذ  املتطّوعني  من 

التنظيف،  عملية  �ضملت  وقد  وبيئية(.  اأهلية  جمعيات  يف  واأع�ضاء 

ال�ضاطىء  املرتاكمة،  ال�ضلبة  النفايات  من  اأطناًنا  ت�ضتهدف  التي 

املحاذية  البحر  ومياه  به،  املحيطة  ال�ضغرية  اخل�رشاء  وامل�ضاحات 

البحر  رواد  حلماية  وذل��ك  املتاخمة،  ال�ضخرية  والتالل  لل�ضواطىء 

وحماية االأحياء البحرية ولكي يكون للبنان �ضواطىء ذات طابع 

�ضياحي.

البيئي  اليوم  يف  �ضاركت  اجلي�ش  وح��دات  اأن  ب��االإ���ض��ارة  ويجدر 

لتنظيف ال�ضاطىء، فقام غّوا�ضون من البحرية بالتنظيف حتت املاء، 

االأمر  توىل  احلبال  بوا�ضطة  ال�ضخور  ت�ضّلق  االأعمال  اقت�ضت  وحيث 

اأي�ًضا االإ�ضتعانة بطوافة من القوات  ع�ضكريون من املغاوير، ومتت 

اجلوية وبجرافات الإزالة بع�ش النفايات املرتاكمة يف مناطق املنية، 

العبدة وال�رشفند، اإىل با�ضات لنقل بع�ش املتطّوعني.
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ال�سعب يريد 

�ساطًئا نظيًفا 

وال�ساطىء 

يريد �سعًبا 

نظيًفا

»اإ���ض��ك��ال��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة واجل��ي�����ش، 

عنوانها  والثانية  ت��ع��ار���ش؟«،  م��ن  ه��ل 

من  ق��ري��ًب��ا  ب��ل  ح��ي��ادًي��ا  لي�ش  »اجل��ي�����ش 

اجلميع«.

اللجنة حما�رشة  األقت  االإطار نف�ضه،  ويف 

ال��ق��ي��م  رع���اي���ة  يف  اجل��ي�����ش  »دور  ع���ن 

يف  وذلك  والدفاعية«،  واالأمنية  الوطنية 

املهنية. للعلوم  العربي  املعهد 

ح�����رش ال���ل���ق���اءات، ���ض��ب��اب اجل��م��ع��ي��ة 

ومن  اجلامعتني  م��ن  وط��الب  واأ���ض��ات��ذة 

امل��ع��ه��د ال��ع��رب��ي، واأع��ق��ب��ه��ا ن��ق��ا���ض��ات 

�ضئلة. واأ



بني 1976 و2011

العام 1976 با�رشت اإحدى قوى الأمر 

اأر�ض  اإقامة من�شاآت على بقعة  الواقع 

احلجر«.  »وج��ه  منطقة  عقارًيا  تتبع 

ال��ذي  م��ط��ار ح��ام��ات  م��ا �ُشمي  ف��ك��ان 

ي��ك��ت��م��ل  مل 

��ع  ي��و���شَ ومل 

ا�شتخدم  لبنان،  يف  وجوده  وخالل  العمل.  قيد 

اجلي�ض ال�شوري هذه املن�شاآت للتدريب.

مركز  اإىل  املن�شاآت  هذه  حتّولت  بعد،  ما  يف 

الأف���واج  بع�ض  ك��ان  حيث  اللبناين،  للجي�ض 

ميار�ض فيها التدريبات من وقت اإىل اآخر. ومع 

القوات  مدر�شة  انتَقَلت   ،2010 العام  بداية 

للمطار،  جماورة  نقطة  اإىل  برمانا  من  اخلا�شة 

وبداأ التفكري جّدًيا با�شتثمار املدرج املوجود، 

كقاعدة للقوات اجلوية.

قائد  يا�شني  ب�شام  الطيار  الركن  العقيد 

لإقامة  املوقع  اختيار  �شبب  يو�شح  القاعدة 

للطائرات  مدرج  اإقامة  اأن  املعروف  »من  فيقول:  جديدة  جوّية  قاعدة 

منطقة  يف  قائم  امل��درج  اأّن  ومب��ا  ج��ًدا،  مكلف   
ٌ
اأم��ر ال�شحيح  بال�شكل 

اجلي�ض  قيادة  ارت��اأت  والقليعات،  بريوت  بني  الأهمية  بالغة  و�شطية 

اإقامة القاعدة اجلوّية اجلديدة، التي توّفر للجي�ض حرية احلركة.

اجلوّية  حامات  قاعدة  باإن�شاء  القرار  2010/11/25 �شدر  وبتاريخ 

التي بداأت قيادتها وعنا�رشها العمل فعلًيا مع 

بداية العام 2011«.

الهيكلّية وفريق العمل

اإىل جانب قائد القاعدة العقيد الركن الطيار 

يا�شني معاونان، العقيد الركن اإيلي اأ�شطفان 

والعقيد الطيار زياد هيكل.

وت�شّم القاعدة جناًحا جوًيا مهمته الأ�شا�شّية 

وجناًحا  اجل��وّي��ة،  املهمات  وتنفيذ  التدريب 

تعّهد  امل��وَل��ج  الفريق  تدريب  مهّمته  فنيًّا، 

الطائرات والطوافات و�شيانتها.

قاعدة  اأك��ر  اجل��وّي��ة،  حامات  قاعدة  ُتعتَر 

عدد  م��ع  باملقارنة  ال�ضباط  ع��دد  حيث  م��ن 

اإعداد: ندين البلعة

ت�شوير: روبري مرق�س

اجلي�س يف 

رابع قواعده 

اجلوية

»وجه احلجر«

تبت�سم ومثلها حامات... 
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كري
حتقيق عسس

�أيار

»وج�����ه احل��ج��ر« 

كان  واإن  تبت�سم 

بع�س  ال��ق��ل��ب  يف 

البلدة  عتب...  من 

ال�����وادع�����ة ج����ارة 

اأن  اأفرحها  حامات، 

ي��ح��ّل اجل��ي�����س يف 

راأت  واإن  رحابها، 

يف ت�سمية القاعدة 

اجل��وي��ة اجل��دي��دة 

)ق����اع����دة ح��ام��ات 

اجل��وّي��ة( اإج��ح��اًف��ا 

ب��ح��ّق��ه��ا. ف��الأر���س 

فيها  ت��ق��ع  ال��ت��ي 

ومدر�سة  ال��ق��اع��دة 

ال��ق��وات اخل��ا���س��ة، 

اإىل  عقارًيا  تعود 

»وجه احلجر«.

ح���ال،  اأي  ع��ل��ى 

اجلي�س،  حّل  اأينما 

فهو بني اأهله. واأًيا 

الذي  املوقع  ك��ان 

ع��ق��ارًي��ا،  ي�سغله 

فموقعه يف القلب.



الع�شكريني. وتختلف عن باقي القواعد اجلوّية من 

يا�شني:  الركن  العقيد  يو�شح  وهنا  البناء.  حيث 

لنا  يحّق  التي  الر���ض  مب�شاحة  حمكومون  »نحن 

التمو�شع فيها، لذلك �شتكون كل من�شاآت القاعدة 

حدٍّ  اإىل  اإيجابّية  ميزة  الأمر  م�شغوطة. لكن يف هذا 

ما، اإذ يتيح جتّمع القوى«. 

الأ�شغال  فوج  ُكلِّف  البناء،  باأعمال  يتعّلق  ما  يف 

موؤقتة  مل��رائ��ب  الأ���ش��ا���ش��ات  بت�شييد  امل�شتقّل 

املبنى  برتميم  الهند�شة  مديرية  ُكلَِّفت  كما   .)Shelters( للطائرات 

الذي ت�شغله القاعدة، وبرتميم هنغار ليكون مركًزا موؤقًتا للجناح الفّني.

طوافات وقريًبا طائرات

على  املحافظة  اجلوّية:  للقوات  الإعتيادّية  املهمات  القاعدة  تتوىّل 

والبحرّية  الرّية  للوحدات  الدعم اجلّوي  الوطني، تقدمي  املجال اجلّوي 

وتنفيذ مهمات خا�شة )اإمنائية، بيئّية...(.

ت�شري  فكيف  البناء،  اأعمال  تنجز  اأن  قبل  عملها  القاعدة  با�رشت  لقد 

»اإّن  قائالً:  ت�شاوؤلنا  عن  يا�شني  الطيار  الركن  العقيد  يجيب  الأم��ور؟ 

نحن  وتدريباتنا،  مهماتنا  يعيق  ل  البناء  حيث  م��ن  القاعدة  و�شع 

مببداأين  ونتم�ّشك  القاعدة،  ملوقع  املوؤّقت  املتعب  الو�شع  مع  نتكّيف 

اأ�شا�شيَّني: ال�شر، والإ�رشار على الو�شول اإىل هدفنا، لأن عملية البناء 

تتطلب وقًتا طويالً«.

»مّت  القاعدة:  مبنى  يف  الأوىل  الأي��ام  يا�شني  الركن  العقيد  ويتذّكر 

العنا�رش  فنام  طارئ،   
ٍّ
اأمني و�شٍع  ب�شبب   %94 بن�شبة  الع�شكرّيني  حجز 

من  الن�شبة  ه��ذه  لي�َشع  جمّهًزا  املكان  يكن  مل  اإذ  املبنى،  ات 
ّ
مم��ر يف 

اجلهوزّية. ومل يوؤّثر ذلك علينا ول على معنوّياتنا لأننا كّنا متاأّكدين اأننا 

�شنحّقق من الال�شيء �شيًئا«.

اجلار قبل الدار

اخلا�شة.  ال��ق��وات  مدر�شة  ب��ج��وار  اجل��وّي��ة  ح��ام��ات  ق��اع��دة  مبنى  يقع 

اإذا كان اجلريان رفاق ال�شالح؟  »اجلار قبل الدار« يقول املثل، فكيف 

اإىل املنطقة، لقى الرتحيب واأق�شى  فريق القوات اجلوّية عند قدومه 

ال��الزم  اللوج�شتي  الدعم  قّدمت  التي  املدر�شة  من  التعاون  ح��دود 

قطعة  لكل  اأّن  علًما  املعي�شّية  اخلدمات  يت�شاركان  واجلاران  للتمركز. 

العمالنّية. ا�شتقاللّيتها 

ماذا عن اجلريان يف الدائرة الأو�شع، اأي اأهايل املنطقة؟

ي�رشح العقيد الركن يا�شني:

هذه  تعّودوا  واأهاليها  هادئة،  منطقة  القاعدة  متركز  منطقة  »ُتعتَر 

من  الرغم  على  ولكنهم  لهم،  اإزعاًجا  ي�شّبب  قد  القاعدة  وجود  الأجواء. 

�شلًبا  وجودنا  يوؤّثر  األّ  نحاول  بدورنا  ونحن  جداً.  متعاونني  كانوا  ذلك 

على هدوء هذه املنطقة وجمالها.

ووجه  )حامات  القرَيَتني  بني  الطريق  يقطع  القاعدة  موقع  اأّن  ومبا 

احلجر(، ومع احلاجة اإىل حت�شني الطرقات املوؤّدية اإليها، وللحفاظ على 

طبيعة املنطقة، و�شعنا خّطة لإقامة طريق دائرّية حول املدرج ب�شكٍل 
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يبقي القريَتني مو�شوَلتني.

اآث��اًرا  املنطقة  هذه  يف  القاعدة  لتمو�شع  اأّن  اإىل  الإ�شارة  يجب  وهنا 

ايجابّية اأكرث منها �شلبّية. ففي كل دول العامل تن�َشاأ املدن واملوؤ�ش�شات 

حول القواعد اجلوّية ملا تقّدمه يف جمال الإ�شتثمارات وتن�شيط الدورة 

الإقت�شادية يف املنطقة.

ك عجلة الإ�شتهالك: �رشاء احلاجيات، 
ّ
فوجود ثكنة اأو موقع ع�شكري يحر

من  القادمني  للع�شكرّيني  امل��ن��ازل  ا�شتئجار  وحتى  ال��وق��ود  ت���زّود 

وي�شيف  خدمتهم«.  مركز  عن  بعيدة  مناطق 

وطلبنا  املنطقة  باأهايل  اجتمعنا  »لقد  قائالً: 

عن  ال�شادر  الإزع���اج  وحت��ّم��ل  معنا  تعاونهم 

اأعمالنا وتدريباتنا، فهم اأهلنا ونحن لن نتخّلى 

عنهم«.

�سعوبات

ال�شعوبة،  يف  غاية  اأم��ر  ال�شفر  من  »ال��ب��دء 

فريق  واجهها  التي  الأ�شا�شّية  ال�شعوبة  لكن 

مبحدودّية  متّثلت  اجلوّية  حامات  قاعدة  عمل 

القوات  مدر�شة  وج��ود  حيث  التمركز  ببقعة  حمكومني  كّنا  امل�شاحة. 

من  الآهلة  الأماكن  يف  القتال  على  التدريب  وقرية  جهة،  من  اخلا�شة 

م�شاحة  »اإّن  ي�شيف:  الذي  القاعدة  قائد  يو�شحه  ما  هذا  اأخرى«،  جهة 

القيادة  وموقع  امل��درج  وت�شمل  بكثري  اأكر  ع��ادًة  تكون  جوّية  قاعدة 

يحّقق  مبا  اأرا�شي  متّلك  م�رشوع  على  نعمل  لذلك  املحاذية.  والأرا�شي 

زلنا  ما  ونحن  مراحل...  �شمن  �شيتّم  العمل  للقاعدة.  النهائي  ت�شّورنا 

يف املرحلة الأوىل«.
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الطريان والفقر ل يلتقيان

طه  الطيار  العميد  التقينا  القاعدة،  زيارتنا  خ��الل 

وقد  القاعدة.  يف  الأعمال  يتفّقد  كان  ال��ذي  �شّناوي 

القاعدة،  فريق  ب��ه  ق��ام  ال��ذي  املمّيز  بالعمل  اأ���ش��اد 

وامل�شوؤولية الكبرية امللقاة على عاتقه والتي يوؤّديها 

املعارف  على  وبالإّتكال  كامل  باإلتزاٍم  ممّيٍز  ب�شكٍل 

ال�شخ�شّية. والقدرات 
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اجلوّية حتتاج  القوات  اأّن  اإىل  اأخرى،  العميد �شناوي من جهة  ويلفت 

اإىل متويل اأكرث من باقي القوى »فالطريان والفقر ل يلتقيان«. 

 يف جمال 
ٍ
كذلك، ي�شري اإىل �رشورة متابعة دورات الإخت�شا�ض وبخا�شة

ال�شيانة، لأن اخلطاأ الأول يف الطريان، ميكن اأن يكون الأخري.

»ب�شرنا  ختاًما:  فيقول  يا�شني  ب�ّشام  الطيار  الركن  العقيد  اأّم��ا 

واإ�رشارنا على النجاح ن�شعر بلذة العمل.

على  ال�شاغط  الإقت�شادي  الو�شع  �شعوبة  اإدراكنا  من  الرغم  وعلى 

اإىل  و�شعيها  القيادة  باهتمام  متفائلون  اأّننا  اإلّ  الع�شكرّية،  املوؤ�ش�شة 

توفري ما يلزم«.

• قاعدة رياق اجلوّية:
الأوىل،  ال��ع��امل��ّي��ة  احل���رب  خ��الل 

اأن�شاأ الأملان مطار رياق الع�شكري 

واأخ��ذ  بتو�شيعه،  احللفاء  ق��ام  ثم 

ال�ضباط الفرن�ضيون املتخ�ض�ضون 

يف ال���ط���ريان ي���درب���ون ع����دًدا من 

ميكانيك  على  اللبنانيني  ال�شبان 

الطائرات.

يف اأول حزيران 1949 ولد �شالح 

اجلو اللبناين يف قاعدة رياق اجلوية 

اأول  ب�شتاين  اميل  املقدم   
ّ

وع��ني

رياق وكان  ولقاعدة  لل�شالح  قائد 

ذلك يف الأول من متوز 1949.

على  اجلوية  ري��اق  قاعدة  كانت 

القواعد  جوهرة  الفرن�شيني  اأي��ام 

اجلوية وحمط اأنظار رجال الثكنات 

فح�شب  لبنان  يف  لي�ض  الأخ����رى، 

اإذ  الدن���ى،  وال�رشق  �شوريا  يف  بل 

الرفاهية  من�شاآت  من  فيها  ك��ان 

ال��زاه��رة  واحل��دائ��ق  والكماليات 

وال��ت��دف��ئ��ة امل��رك��زي��ة وامل��ب��اين 

يكن  مل  م���ا  ال��ف��خ��م��ة 

الثكنات  م��ن  غ��ريه��ا  يف  م��وج��وًدا 

الع�شكرية. 

الفرن�شي  الطريان  اأخلى  اأن  بعد 

من  فرتة  مهجورة  بقيت  القاعدة، 

وحظائرها  اأبنيتها  فكانت  الزمن، 

للغاية.  �شيئة  بحالة  وم��دارج��ه��ا 

اأع�������ادت ق��ي��ادة 

اللبناين  اجلي�ض 

فعاَدت  ترميمها 

اىل �شابق عهدها 

اأف�شل  اإىل  بل  ل 

عليه،  كانت  مّم��ا 

الإدارة  بناية  الأعمال  حيث �شملت 

والنادي  املراقبة  وبرج  واحلظائر 

وثكنة  املظالت  وب��رج  وامل�شاكن 

اجلنود وق�شاطل املياه والكهرباء 

وال��ه��ات��ف وامل������دارج وال��ت��دف��ئ��ة 

عات 
ّ
ومتفر وامل�شانع  املركزية 

املدارج … اإلخ. 

�رشاعي  ط��ريان  مدر�شة  ُد�ِشنت 

حزيران  يف  اجلوية  رياق  قاعدة  يف 

1957 تيّمًنا بولدة �شالح الطريان 

يف 1 حزيران 1949.

• قاعدة بريوت اجلوّية:
 1933 العام  الفرن�شيون  اأن�شاأ 

مطاًرا مدنًيا يف بئر ح�شن يف بريوت 

يخدم لبنان واملنطقة املجاورة يف 

املطار  هذا  ولكن  الأو�شط،  ال�رشق 

منذ  مهمالً  ب���ات 

العام 1950.

اأن  وب�������ع�������د 

ب���ق���ي���ت ق���ي���ادة 

اأرب��ع  اجل��ّو  �شالح 

ون�شف  �شنوات 

يف رياق، قرر قائد اجلي�ض نقل هذا 

اأول  اإىل بريوت اعتباراً من  املركز 

كانون الثاين 1954 واإبقاء قيادة 

القاعدة يف رياق.

• قاعدة القليعات اجلوّية:
احل��ل��ف��اء  اأن�����ش��اأ   1941 ال���ع���ام 

م���ط���ارات ���ش��غ��رية يف ك����ٍل م��ن: 

�شتورة،  بلدة  )جنوبي  الإ�شطبل 

العام  ط��ريان  كمدر�شة  ا�شتخدم 

واإي��ع��ات-  ع��ي��ون  وم���رج   )1956

بعلبك )�شمال غرب مدينة بعلبك، 

الهبوط  متارين  يف  ا�ضتخدامه  مت 

املكب�شية،  ل��ل��ط��ائ��رات  والإق����الع 

ث���م ت��ع��ط��ل��ت م���دارج���ه واأ���ش��ب��ح 

الطائرات  رمايات  لإجراء  ي�شتخدم 

مطار  اأن��شاأوا  ثم  »ج��و/اأر���ض«(، 

ال��ق��ل��ي��ع��ات. وق���د ط���ال الإه��م��ال 

مطاَري  با�شتثناء  املطارات  هذه 

بعلبك.   - واإي���ع���ات  ال��ق��ل��ي��ع��ات 

فالأخري ما زال حتى الآن ي�شتعمل 

مطار  واأ���ش��ب��ح  اجل��وي��ة،  للرماية 

اإع��ُت��رت  جوية  ق��اع��دة  القليعات 

اآنذاك من اأحدث القواعد اجلوية يف 

املنطقة. 

يقع مطار القليعات على ال�شاطئ 

�شتة  بعد  وعلى  للبنان  ال�شمايل 

اللبنانية  احل��دود  من  كيلومرتات 

 IPC ال�شورية، وكانت متلكه �رشكة

للنفط وت�شتعمله طائرات �شغرية 

املهند�شني  لنقل  لل�رشكة  تابعة 

وال���دول  لبنان  ب��ني  وامل��وظ��ف��ني 

العربية.  

القواعد اجلوية 

يف لبنان
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جيششنا واملجتمع

اأيار
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اإعداد:  ندين البلعة

ت�صوير:  املعاون الأول ربيع �ضاهر

حممية زحلة الأوىل

برعاية قائد اجلي�ش

برعاية  الأوىل  زحلة  حممية  بافتتاح  املعّلقة   - زحلة  بلدية  اإحتفلت 

غرغوار  جان  الركن  بالعقيد  مَمَثالً  اجلي�ش،  قائد  قهوجي  جان  العماد 

اليوم  وذلك �صمن فعاليات  الثاين،  التدخل  قائد فوج  م�صاعد  اجلمّيل 

من  متعّددة  اأماكن  يف  ن�صاطات  و�صمل  البلدية،  نّظمته  الذي  البيئي 

جوزف  املهند�ش  البلدية  رئي�ش  املحمّية،  افتتاح  ح�رض  زحلة.  منطقة 

اليا�ش  الأ�صتاذ  البيئي  اليوم  م�رضوع  عن  وامل�صوؤول  املعلوف  دي��اب 

م�صعالين واأع�صاء املجل�ش البلدي، بالإ�صافة اإىل وفد طالبي من مدر�صة 

»ي�صوع امللك«.

رئي�ش البلدية اأو�صح اأن حملة ت�صجري هذه املحمّية، جاءت »بالتعاون 

الأحمر  وال�صليب  املنطقة  م��دار���ش  ومب�صاركة  اللبناين  اجلي�ش  مع 

زحلة  فوج  اللبناين-  والك�صاف  وال�صباب(،  الإ�صعاف  )ف��رق  اللبناين 

ال�صيف  يف  قة 
ّ
املتفر احلرائق  بفعل  اأماكن  عّدة  رت 

ّ
ت�رض فقد  الرابع. 

على  ميتّد  الذي  اجلبل  هذا  ت�صجري  على  العمل  اإىل  دفعنا  ما  الفائت، 

طول كيلومرت وعر�ش 500 مرت. وقد نّظمنا هذه احلملة على مدى 15 

يوًما لإ�رضاك جميع طالب املدار�ش بهذه امل�صوؤولية«.

اأ�صجار  ي 
َ
اأقيم خّزان كبري لر تقع املحمية يف منطقة عني ال�صوء وقد 

الأرز وال�صنوبر املثمر التي ُزرعت فيها. الك�صاف اللبناين- فوج زحلة 

الرابع �صيتوىّل الإهتمام باملحمّية وقد �صمح له باإقامة ن�صاطاته �صمنها. 

ويو�صح ال�صّيد م�صعالين باأّن هذه املحمية جزء من م�صاريع اليوم البيئي 

وحملة الت�صجري التي �صتتابعها البلدية من خالل اإقامة اأكرث من حممّية 

اأ�صدقاءه  املغاوير  ف��وج  م 
ّ
ك��ر

وامل�صاهمني  ن�صاطاته  الداعمني 

كانوا  واأفراد  موؤ�ص�صات  من  فيها 

الأرز«  اإىل جانب الفوج يف »اإغارة 

وتقديراً  الن�صاطات.  من  و�صواه 

يف  ع�صاء  الفوج  نّظم  جلهودهم، 

نادي �سباط الفوج يف ثكنة غ�سان 

قائد  ب��ح�����ص��ور  روم���ي���ة،  رّم�����ان- 

روكز  �صامل  الركن  العميد  الفوج 

مني.
ّ
و�صباطه واملكر

رّح�����ب ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن روك���ز 

م�صاركتهم  لهم  ا 
ً
�صاكر باحل�صور 

اأهمية  على  و���ص��ّدد  وت��ع��اون��ه��م. 

املدنيني  جتمع  التي  الن�صاطات 

مع  »فالتوا�صل  والع�صكريني، 

اإىل  امل��دن��ي��ني ������رضورة ت��ه��دف 

فهم اأكرث اىل اجلي�ش واأفواجه 
ّ
تعر

التي  الأمنية  املهمات  اإطار  خارج 

الأمر  وهذا  فيها...  عليه  اعتادوا 

معكم  ت��ع��اوًن��ا  وي��ح��ّت��م  م�صتجّد، 

وموؤ�ص�صات،  وكاأفراد  كاإعالميني 

ال�صحيح  بال�صكل  ال�صورة  لنقل 

ال��ه��دف  وحت��ق��ي��ق  اجل��م��ه��ور  اإىل 

الذي ن�صعى للو�صول اإليه«.

وذّك�����ر ق��ائ��د ال���ف���وج ب��اأه��م��ي��ة 

امل�صرتَكة  والن�صاطات  ال�صباقات 

�صّم  الذي  الأرز  اإغارة  بينها  ومن 

من  امل�صاركني  من   %20 ح��واىل 

اأجنبية: جن�صيات 

»ل��ق��د ُذِه�����ل ه�����وؤلء الأج���ان���ب 

وبكرم  اللبنانية  الطبيعة  بجمال 

اللبنانيني.

ونحن يف هذا الإطار ن�صعى لإبقاء 

اإىل  ونقلها  املمّيزة  ال�صورة  هذه 

ف 
ّ
تعر نريد  اأولً  ولكننا  اخل��ارج، 

مناطقهم  اىل  اأنف�صهم  اللبنانيني 

م اأ�ضدقاءه
ّ
فوج املغاوير يكر



كما  اللبنانّية  وجبالهم 

فقد  ال��ع��ام.  ه��ذا  فعلنا 

فنا 
ّ
ال�صيخ وتعر زرنا جبل 

اىل اأه���ايل را���ص��ي��ا، الأم��ر 

ال�����ذي ي���وّط���د ع��الق��ت��ن��ا 

ومن  وبجبالنا...  باأر�صنا 

اأن  اأمت��ّن��ى  املنطلق  ه��ذا 

نزور اأكرب عدد ممكن من 

اللبنانية«.  املناطق 

اجلميع  ا 
ً
���ص��اك��ر وخ��ت��م 

واإع��الم��ي��ني  »م�صاهمني 

واأف�����راًدا داع��م��ني، على 

اأم����ل ال���ت���ع���اون ال���دائ���م 

 مب����ا ف��ي��ه 
ّ
وامل�������ص���ت���م���ر

والوطن  اجلي�ش  م�صلحة 

واملواطن«.

ق����ّدم احل��ف��ل امل��ق��ّدم 

جورج �صقر، واإىل الأغاين 

ا�صتمتع  الكال�صيكّية، 

الفنان  بعزف  احلا�رضون 

مي�صال �صو على الكمان. 

ال��دروع  قّدمت  وختاًما 

مني.
ّ
للمكر التقديرّية 

يف عّدة اأماكن يف املنطقة )املطَمر ال�صّحي القدمي مثالً(.

ي�صار اإىل اأن عنا�رض �رضية التدخل الثانية باإمرة النقيب ايلي اأبو جودة، 

الت�صجري  حلملة  متهيًدا  املحروق  ال�صجر  واإزالة  املكان  بتنظيف  قاموا 

التي �صاركوا فيها زارعني نحو 1600 غر�صة.

باجلي�ش  الإحتفال  خالل  األقاها  التي  الكلمة  يف  البلدية  رئي�ش  واأ�صاد 

وقال: جنتمع اليوم ملبا�رضة حملة ت�صجري يف بع�ش مناطق مدينة زحلة، 

والذائد  احلمى  حامي  اللبناين  اجلي�ش  قيادة  من  كرمية  مببادرة  وذلك 

دوًما عن حدود الوطن، الذي يجد الوقت الكايف لت�صجيع املجتمع الأهلي 

والبلدي على الت�صجري لنحافظ على اخ�رضار هذا الوطن. 

لها،  ووفاء  الوطنية  الع�صكرية  للموؤ�ص�صة  تكرمًيا 

والتكنولوجيا  للعلوم  الأم��ريك��ي��ة  اجلامعة  داأب���ت 

من  اللبناين  اجلي�ش  مع  التوا�صل  على   )AUST(

خالل ا�صت�صافته يف اجلامعة، فكانت من اجلامعات 

املوؤ�ص�صة  ح�صور  �ش 
ّ
تكر التي  لبنان  يف  الأوىل 

الع�صكرية بني الطالب. وقد ا�صت�صافت اجلامعة حما�رضة حول فوج املغاوير ت�صّمنت اإيجاًزا م�صّوًرا عن مهماته 

واإجنازاته، األقاها املقّدم جورج �صقر، وتبعها نقا�ش بني الطالب والعميد روكز، ثم توّجه امل�صاركون، بح�صور 

رئي�صة اجلامعة هيام �صقر والوفد الع�صكري واإدارة اجلامعة والطالب، اإىل الباحة اخلارجية حيث األقى العميد 

ا قتالًيا. الدكتور جورج فرحا كلمة اجلامعة، وقّدم عنا�رض الفوج عر�صً

ويف اخلتام قّدمت الرئي�صة هيام �صقر درع اجلامعة اإىل قائد الفوج العميد الركن �صامل روكز. 

حما�رضة وعر�ش قتايل يف 

اجلامعة الأمريكية للعلوم 

والتكنولوجيا
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...وي�ضاركون 

يف يوم 

»ريا�ضة

�ضّد العنف«

�����ص����ارك ف�����وج امل����غ����اوي����ر يف 

اإح��ي��اء ف��ع��ال��ي��ات ي���وم »ري��ا���ص��ة 

 ،)2011/5/7( العنف«  �صّد 

يف الأ���رضف��ي�����ة ال���ذي دع���ت اإل��ي��ه 

ج���م���ع���ي���ات: م���ن���ى ب�������ص���رت����ش، 

واآلف  ول���ص��ي��ت  ل��وغ��و���ش  ي���ازا، 

كل  خالله  واأق��ف��ل��ت  امل��واط��ن��ني، 

خلم�ش  �صا�صني  ���ص��اح��ة  م��داخ��ل 

�صاعات. 

��ا  ق���ّدم ف���وج امل��غ��اوي��ر ع��رو���صً

حتت  ال��ن��زول  ت�صّمنت:  قتالية 

دهم  املر�صو�ش،  نظام  املاللة، 

حبال  لوجه،  وجًها  القتال  املاللة، 

ية
طن

لو
 ا
حو

ن
ن 

نا
لب

ب 
با
�ض

كما يدّل ا�صمها، جمعية »�صباب لبنان نحو الوطنية« تتعاطى التن�صئة الوطنية وتهدف 

اأن وطننا مبني على  اأن يعوا جّيًدا  الوطنية. »نريد  الثوابت  لبنان اىل  اإىل تعريف �صباب 

الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  اخرتنا  لذلك  معها...  والتعاي�ش  اأ�ص�صها  فهم  علينا  التي  التعّددية 

لتكون  اجلميع من دون تفرقة،  للدفاع عن  دائًما  واملوجودة   – للتعّددية  الأول  الرمز   –
املرافق الأول لنا يف ن�صاطاتنا«، ت�رضح الآن�صة كارول اآ�صاف. وتتابع، »حيث نكون، يرافقنا 

وعنا�رضه  و�صباطه  الفوج  قيادة  الإط��ار  هذا  يف  واأ�صكر  املغاوير،  فوج  وبخا�صة  اجلي�ش 

لت�صهيلهم ودعمهم الدائم لن�صاطاتنا«.

تاأ�ّص�صت اجلمعية يف 2010/10/26، وهي جمموعة من الطالب اللبنانيني، من خمتلف 

املناطق والفئات �صمن حركة طالبّية غري �صيا�صّية ذات روؤية وطنية جامعة �صّد: الإنق�صام ال�صيا�صي، 

الطائفية، املذهبّية، الف�صاد، املخدرات...

ت�صعى هذه املجموعة اإىل ممار�صة التاأثري الإيجابي يف اإطار الثوابت الوطنية يف جمتمع لبناين يحاكي 

حما�رضات  خالل  من  الوطنية  ن�رض  عرب  والتوا�صل  واحل��وار  الإنتماء  على  مبنًيا  فيكون  �صبابه  تطّلعات 

التي  الوطنّية  بالثوابت  التم�ّصك  اأ�صا�ش  على  التعامل  ويتم  اللبناين.  اجلي�ش  مع  بالتعاون  تثقيفية 

احلمالت  اإىل  بالإ�صافة  اجلميع.  عن  واملدافعة  اجلميع  احلا�صنة  الالطائفية  بعقيدته  اجلي�ش  ميّثلها 

مع  اأي�ًصا  بالتعاون  والقانونية،  الد�صتورية  ومفاعيلها  املواطنية  بحقوق  والتثقيف  للتوعية  الدائمة 

اجلي�ش. والأهم، يتطّلع هوؤلء ال�صباب اإىل جمتمع يكون فيه املواطنون مع مدر�صة »اجلي�ش« وعقيدته، 

يف مواجهة العدو الإ�رضائيلي والإرهاب والف�صاد، حيث يخرجون من اأطر الولءات الطائفية ال�صّيقة باجتاه 

الوطنية بالتفاعل الوثيق مع اجلي�ش اللبناين عرب الزيارات الدورية اإىل مواقعه، وامل�صاركة يف خميمات 

اجلامعات  يف  حما�رضات  واإلقاء  معه،  هادفة  وتثقيفية  ترفيهية 

واملدار�س من قبل �سباط واأ�ساتذة جامعيني واخت�سا�سّيني...

 »
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نحو  لبنان  »�صباب  جمعية  من  جامعي  طالب   100 حواىل  اأم�صى 

الوطنية« يوم عمٍل �صاركوا فيه املغاوير حياتهم الع�صكرية.

توّجه الطالب اإىل ثكنة غ�صان رّمان يف رومية )موقع الفوج(، حيث 

الفوج  �سباط  من  وع��دد  �سقر  ج��ورج  املقّدم  ا�ستقبالهم  يف  ك��ان 

بالقول:  ال�صباب  اإىل  متوّجًها  بالوفد  رّحب  �صقر  املقّدم  وعنا�رضه. 

د دخولكم اإىل حرم الفوج: »�صوف نعاملكم 
ّ
لقد تغرّيت حياتكم مبجر

ممنوع  ج��ّي��ًدا...  مطهوة  غري  فا�صولياء  الغداء  امل��غ��وار...  بق�صاوة 

الإعرتا�ش، تنّفذون وتلتزمون الإر�صادات وتدابري احليطة«.

عرو�ش  يف  ال�صباب  �صارك  حيث  الفوج  ملعب  اإىل  اجلميع  انتقل 

�صجال، اأعقبها متارين حت�صريّية قبل النتقال اإىل ممار�صة التدريبات 

الع�سكرّية التي يقوم بها الفوج عادًة من ت�سّلق وهبوط، جولة مقاتل، 

حلقة اإ�صتباك، اأكل الأفاعي وغريها. كان الزائرون ينّفذون ما ُيطَلب 

ون  يتح�رضّ جدد  مغاوير  لنظّننهم  حتى  وحما�صة  ب�صغف  منهم 

اجلميع  فرق،  ل  و�صّبان،  فتيات  الفوج.  �صفوف  اإىل  لالإن�صمام 

ينّفذ من دون اعرتا�ش ومن يتلّكاأ ُيعاَقب!!

انتهى الق�صم الأول من الربنامج وا�صرتاح اجلميع اإىل مائدة الغداء 

الربنامج:  من  الثاين  اجلزء  مع  ن�صاطاتهم  لُيعاودوا  الرتباء  نادي  يف 

تدريبات ومتارين، رافقهم خاللها، �سباط وع�سكريون، بعدها قّدم 

مهماته،  ن�صاطاته،  الفوج،  عن  ملّخ�ًصا  رحمه  ودي��ع  الأول  امل��الزم 

وممّيزاته.

ال�صباب  اإىل  اإن�����ص��ّم  روك���ز  �صامل  ال��رك��ن  العميد  ال��ف��وج  ق��ائ��د 

فا�صتقبلوه بحما�صة ملفتة. توّجه اإليهم �صارًحا اأّن هّم اجلي�ش عموًما، 

اأبعاده.  النا�ش بكل  ا - كفوج قتايل- فرح  وفوج املغاوير خ�صو�صً

ونّبههم اإىل خطورة التفكري بوجود عدّو داخل اأر�ش الوطن، فال عدّو 

لنا اإلّ العدو الإ�رضائيلي والباقي ين�صوي يف اإطار حفظ الأمن، موؤكًدا 

اأن التعّددية واختالف الراأي ل ينبغي اأن يكونا �صبًبا للخالفات، داعًيا 

اإىل احرتام راأي الآخر املختلف وحرّيته.

ومبا اأن ل�صهداء الفوج مكانًة ممّيزة يف قلوب عنا�رضه، كانت للزوار 

حمطة يف متحف ال�صهداء وحديقة الزيتون التي ا�صُتحِدَثت خ�صي�ًصا 

من اأجل تخليد ذكراهم.



وت����ريول����ي����ان... 

ك��م��ا ق����ّدم ف��وج 

اإط���ف���اء ب���ريوت 

وال���������ص����ل����ي����ب 

اللبناين  الأح��م��ر 

وج�����م�����ع�����ي�����ات 

ا  عرو�صً ك�صفية 

�����ص����ارك ف��ي��ه��ا 

الأطفال.

ح�������رض ال���ي���وم 

ال�����ري�����ا������ص�����ي 

ع����دد ك��ب��ري من 

ال�����ص��خ�����ص��ي��ات 

ال���������ع���������ام���������ة 

ال�صيا�صي��ة والديني��ة والع�ص�كرية 

تقّدمهم  وال��رواب��ط،  واملخاتي��ر 

ال���رئ���ي�������ش م��ي�����ص�����ال ���ص��ا���ص��ني 

نا�صيف  ال�صتاذ  وحمافظ بريوت 

ج���ورج �صقر  امل��ق��ّدم  ق��ال��و���ش، 

العميد  املغاوير  فوج  قائد  ممثالً 

ف��وج  وقائد  روكز،  �صامل  الركن 

منري  العق��يد  بي��روت  اإط�����ف��اء 

خم�لالتي وال�صيد م�صعود الأ�صقر.

ك��م��ا ك��ان��ت ك��ل��م��ات ل��ك��ل م��ن: 

ن��ي��������ك��ول ال�����ص��ح��ن��اوي )ب��ا���ص��م 

عقل  زياد  ب�صرت�ش(،  منى  جمعية 

)ل���ص��ي��ب(  حلبي  زي���اد  )ي�����ازا(، 

و�صددوا  )لوغو�ش(.  عب�ش  وزياد 

الري�ا�ص��ة  اأهم��ية  على  جميعهم 

الآفات  مكافحة  ويف  املج��تمع  يف 

خالل  م��ن  �صليم  جمتمع  وتنمية 

�صلي�مة،  واأج�����ص��ام  عقول  اإن�صاء 

لقائد  تك�رميًيا  درًع���ا  و�صّلموا 

باملقّدم  املمثل  املغاوير  ف��وج 

�صقر.
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ن�ضاطات اجلمعية

بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  الن�صاطات 

اجلمعّية هي:

واأ���س��ات��ذة  دع����وة ���س��ب��اط   •
اإىل  واخت�صا�صيني  جامعيني 

اجلامعات  يف  حم��ا���رضات  اإل��ق��اء 

واملدار�ش.

عن  وثائقية  اأف���الم  عر�ش   •
اجلامعات  يف  اللبناين  اجلي�ش 

كافة. اللبنانية 

وحدات  اإىل  بزيارات  القيام   •
ي�صارك فيها طالب من  اجلي�ش 

اجلامعات كافة.

ل��ت��ق��دمي  اجل��ي�����ش  دع�����وة   •
عرو�ش قتالية داخل اجلامعات.

ن�����ص��اط��ات  يف  امل�����ص��اه��م��ة   •
اإجتماعية...  ثقافية،  بيئية، 

بالتعاون مع اجلي�ش.

• امل�صاركة يف عيد الإ�صتقالل 
واحتفال عيد اجلي�ش.

م���ن���اورات  ب��ع�����ش  ح�����ص��ور   •
اجلي�ش.

���ص��ي��ف��ي  خم���ّي���م  اإق�����ام�����ة   •
بالتعاون مع اجلي�ش.

وح����ول ه���ذه ال���زي���ارة ل��ف��وج 

اآ�صاف  الآن�صة  تقول  املغاوير، 

ب��زي��ارة  ق��ام��ت  اجل��م��ع��ي��ة  اإّن 

على  »وب���ن���اًء  ل��ل��ف��وج،  �صابقة 

التن�صيق  مّت  ال�صباب،  طلٍب من 

ل��� »ي���وم م��غ��واري« اآخ���ر. فهم 

املغاوير  اإىل  ي��ن��ظ��رون  دائ��ًم��ا 

اأن��ه��م  ع��ل��م��اً  م��ت��م��ّي��زة،  كنخبة 

اأفواجه  بجميع  باجلي�ش  يوؤمنون 

ووحداته. 

جمعّية  اأّن  ب��الإ���ص��ارة  ي��ج��در 

الوطنية«  نحو  لبنان  »�صباب 

تنطلق من املناقبّية املتج�ّصدة 

واملرتكزة  اللبناين  اجلي�ش  يف 

ع���ل���ى م����ب����ادئ ال��الط��ائ��ف��ي��ة 

وال���الط���ب���ق���ي���ة وامل���واط���ن���ي���ة، 

املدنية  احل��ي��اة  يف  لتطّبقها 

حيث  اجلامعات  يف  ا  وخ�صو�صً

ال�صباب، م�صتقبل لبنان واأمله.

�����ص��ون: م���روان حل��ود،  امل��وؤ���صّ

يت، 
ّ
كر حممود  معرب�ش،  �رضبل 

، ع���الء 
ّ
م��ي�����ص��ال ج�����ورج امل������ر

كارول  �صاتيال،  اأماين  عّزالدين، 

اآ�صاف وو�صام �صعب.





ينطلق  حتى  ُينَجز  ن�شاط  يكاد  ال 

التفكري بن�شاط اآخر. هكذا هي م�ؤ�ش�شة 

مذ  العاق�ري  �شبحي  ال�شهيد  املقدم 

ن�شب  وا�شعة   ،2008 العام  تاأ�ش�شت 

الفرح  زرع  ه�  واح��ًدا  هدًفا  عينيها 

يف قل�ب اأوالد الع�شكريني ال�شهداء، 

�شفاههم  على  مرت�شمة  الب�شمة  واإبقاء 

من  اجلميلة  اأيامهم  دخل  حزن  ملح� 

دون ا�شتئذان.

ول��ًدا   65 ح���اىل  لّبى  جديدة،  ة 
ّ
م��ر

دع�ة  ال�شهداء  الع�شكريني  اأبناء  من 

�شبحي  ال�شهيد  امل��ق��دم  م���ؤ���ش�����ش��ة 

العاق�ري لق�شاء ثالثة اأيام يف اأرجاء 

رياق  وقاعدة  اجل�ية  الق�ات  مدر�شة 

اجل�ية.

ج��اءوا،  اللبنانية  املناطق  كل  من 

البع�ض  ل��ب��ع�����ش��ه��م  حم��ب��ة  جت��م��ع��ه��م 

لهم  تتيح  التي  العاق�ري  ومل�ؤ�ش�شة 

اإىل  ف�ا 
ّ
اللقاء جمدًدا كي يتعر فر�شة 

الع�شكرية،  امل�ؤ�ش�شة  معامل  من  َمْعَلم 

اأحّبها  التي  احلياة  اأغ�ار  ويكت�شف�ا 

اآباوؤهم حتى االإ�شت�شهاد.

يف  اجل�لة  كانت  املحطة،  هذه  يف 

رياق  وقاعدة  اجل�ية  الق�ات  مدر�شة 

االأب�اب على  لهم  عتا 
ّ
اجل�ية وقد �رش

واكبت  »اجلي�ض«  جملة  م�رشاعيها. 

االأوالد  م��ع  وعا�شت  الثالثة  االأي���ام 

فرحتهم.
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اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

وفاء
وقفة 

�أيار

الي�م 

االأول:

حتية لل�شهداء

الذين  امل�شاركون  و�شل  عندما 

اأعييمييارهييم بيين 15 و20  راوحيييت 

قائد  ا�شتقبالهم  يف  كييان  �شنة 

العقيد  اجلييوييية  الييقييوات  مدر�شة 

غول  دي  الطيار  الركن 

ترحيًبا  بهم  رّحب  الذي  �شعد 

اإكليل  لييو�ييشييع  ورافييقييهييم  حييييارًّا، 

ال�شهداء  ن�شب  على  الييزهيير  ميين 

بح�شور  اجلييوييية  ريييياق  قيياعييدة  يف 

التالمذة ال�ضباط الطيارين ورتباء 

ورئي�شة  اجلوية  القوات  مدر�شة 

واأع�شائها  الييعيياقييوري  موؤ�ش�شة 

حلظات  االأوالد  عا�ش  ومن�شطيها. 

عندما  �شيما  وال  تيياأمييل 

عيييزفيييت ثييليية مييين مييو�ييشيييييقييى 

اجلي�ش ن�ضيد املوتى اإكباًرا واإجالالً 

الأرواح ال�شهداء.

اأق�ضام  على  امل�����ض��ارك��ون  ج��ال 

نادي �ضباط  القوات اجلوية الذي 

اعُتِمد مكاًنا للمنامة حيث توافرت 

كييل و�ييشييائييل اليييراحييية، بيينيياًء على 

الإجناح  املدر�ضة،  قائد  توجيهات 

ميييييهيييييمييييية 

امليييييييدّربييييييين 

برفاهية  الييزائييرون  ي�شعر  ولكي 

االإقامة ودفء البيت العائلي.

ب�شهرة  االأول  اليييييييوم  انييتييهييى 

طريقة  على  النادي  بهو  يف  فنية 

 »DJ« اأحياها  اأوكيييي«  »كيييارا  الييي 

�شهروا مع

وائل كفوري

وا�شتك�شفوا

لبنان من اجلو
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خ�ضي�ًضا  ح�رض  الذي  بدوي،  جورج 

فاأ�شفى  املو�شيقية  معّداته  مع 

والعربية  الوطنية  االأغيياين  بتنوُّع 

واالأجنبية اأجواء مميَّزة على برنامج 

املخيم.

الي�م الثاين:

حما�رشات وزيارات

ا�شتيقظ  اليييثييياين،  اليييييييوم  يف 

ومار�شوا  ا 
ً
باكر وال�شابات  ال�شبان 

تالمذة  م��ع  ال�ضباحية  الريا�ضة 

ا�شتمعوا  اجلوية،  القوات  مدر�شة 

املالزم  األقاها  حما�رضة  اإىل  بعدها 

االأول الطيار حممود عبود- مدّرب 

طيييييران- حيييول الييرحييليية اجلييوييية 

املييقييرر تيينييفيييييذهييا. ثييم اإنييتييقييلييوا 

ك�شوفات  تنفيذ  كيفية  مل�شاهدة 

فوا 
ّ
تعر والطريان،  االإقالع  قبل  ما 

اجلوية  القوات  اإىل  باإيجاز  بعدها 

اإىل  اإ�ضافة  عام  ب�ضكل  ومهماتها 

القوات  مدر�شة  تاأ�شي�ش  مراحل 

قائد  قّدمه  وهيكليتها،  اجلوية 

الطيار  الركن  العقيد  املدر�شة  

على  ميي�ييشييدًدا  �ييشييعييد،  غيييول  دي 

املهمات املنوطة بها. 

زي���ارة  اإىل  ان��ت��ق��ل اجل��م��ي��ع  ث��م 

خمتربات تعليم اللغات )فرن�شي، 

امتحنوا  حيث  واإيطايل(  اإنكليزي 

لبع�ش  وتابعوا  االأجنبية  لغتهم 

يف  تعطى  التي  الييدرو�ييش  الوقت 

ال�ضف، لينتقلوا بعدها اإىل متحف 

الذي يحتوي على مناذج  الطران 

م�شتخدمة  كانت  التي  الطائرات 

اأو مييا تيييزال ميين قييبييل املييدر�ييشيية 

وهنا،  اللبنانية.  اجلوية  والقوات 

وا�ضعة  م�����ض��اح��ة  ل�����الأوالد  ت��رك��ت 

كال�شعود  ف 
ّ
الييتيي�يير حييرييية  ميين 

الإل��ت��ق��اط  ال���ط���ائ���رات  م���ن  اإىل 

االأ�شئلة  وطرح  التذكارية  ال�شور 

االإ�شتف�شارية وغرها...

التابع  الفني  التدريب  جناح  يف 

الزائرين  بانتظار  كان  للمدر�شة، 

الذي  كعدي  اإيلي  االأول  امل��الزم 

الق�شم  هيييذا  ميياهييييية  لييهييم  �يييرح 

الطوافات  �شيانة  عن  امل�شوؤول 

وبعده  التحليق  قبل  والطائرات 

ح��ف��اًظ��ا ع��ل��ى ���ض��الم��ة ال��ط��ائ��رة 

والطيارين مًعا. واأ�ضار اإىل اأن لكل 

�شيانة  الطائرات  اأنيييواع  من  نييوع 

عاملي  عييلييى  تييرتييكييز  بيييه  خييا�ييشيية 

ومن�شاأ  الطران  و�شاعات  الوقت 

اجلناح  عييديييد  ويييقييّدر  الت�شنيع. 

فني  عن�ر   100 ب��ح��واىل  الفني 

موزَّعن وفق االإخت�شا�شات.

م  ُق�شِّ الظهر،  بعد  مييا  فييرة  يف 

جمييمييوعييات   4 اإىل  امل�����ض��ارك��ون 

تاألفت كل واحدة من 15 �شخ�ًشا 

مييدرِّب  وم�شاعد  مييدّرب  يرافقهم 

مفيدة  فكرية  األييعيياب  ملمار�شة 

وم�شلية.

مفاجاأة ال�شهرة:

الفنان وائل كف�ري

تكن  مل  الثانية  الليلة  مفاجاأة 

الفرح  اجلميع  غمر  اإذ  متوقعة، 

بح�شور الفنان وائل كفوري الذي 

تيييردد دعيييوة قائد  لييّبييى ميين دون 

�شعد،  الييركيين  العقيد  املييدر�ييشيية 

اإمييياًنييا منه بييالييدور اجَلييلييل الييذي 

املوؤ�ض�ضة  �ضباط  ويقّدمه  قّدمه 

اإىل  واأفرادها  ورتباوؤها  الع�ضكرية 

درجة اال�ضت�ضهاد دفاًعا عن اأر�ش 

�شعبه،  كرامة  عن  وذوًدا  الوطن 

وقد  اللقاء.  م�شتهل  يف  قال  كما 

اأعادته ال�شهرة التي اأحياها يف بهو 

اجلميلة  االأي��ام  اإىل  ال�ضباط  نادي 

املوؤ�ش�شة  رحاب  يف  اأم�شاها  التي 

الع�شكرية يوم كان جمنًدا يف خدمة 

يف  وفييّنييه  �شوته  فو�شع  الييعييلييم، 

خدمة اجلي�ش والوطن وقّدم اأجمل 

االأغاين الوطنية التي ما زال يردد 

�شداها يف كل منا�شبة.

رافيييق وائيييل كييفييوري يف اإحييييياء 

الذي  بدوي  جورج   »DJ« ال�شهرة 

القدمية  االأغيياين  تن�شيق  يف  اأبييدع 

على  االأوالد  فرق�ش  واجلييديييدة، 

ال�شباح  �ييشيياعييات  حتى  اإيقاعها 

وائ��ل  الفنان  ي��غ��ادر  ومل  االأوىل. 

ك���ف���وري امل���ك���ان ق��ب��ل ال��ت��ق��اط 

اأبناء  كييل  مييع  التذكارية  ال�شور 

فرحة  البع�ش  و�شارك  ال�شهداء، 

عيد ميالده وقطع معهم قالب من 

قّدم  ال�شهرة،  ختام  ويف  احللوى. 

العقيد �شعد درع املدر�شة لوائل 

كفوري وجلورج بدوي عربون �شكر 

على ح�شورهما. 

الي�م الثالث:

رحلة ج�ية يف الط�افة

يف �ييشييبيياح اليييييوم الييثييالييث، كييان 

رياق  مع قائد قاعدة  االأول  اللقاء 

اجلوية العقيد الركن الطيار اأحمد 

الهادي الذي رّحب باالأوالد ترحيًبا 

وهي  اجلو  ن�شور  قاعدة  »يف  حييارًّا 

التي  اجلوية  للقوات  االأم  القاعدة 

العاملية  احلرب  تاأ�ض�ضت يف خالل 

واأ�ضبحت  ري���اق،  منطقة  االأوىل 

الييلييبيينيياين منذ  يف عييهييدة اجلييييي�ييش 

»مهما  واأ�ييشيياف:   .»1949 العام 

ال  جتاهكم،  ت�شحيات  من  قّدمنا 

االأبطال  اآبيياءكييم  نكافئ  اأن  نقدر 

عن  فييداًء  �شهداء  �شقطوا  الذين 

خل�رناه.  ولييوالهييم  الييوطيين،  هييذا 

�شهداء  م�روع  كلنا  اأننا  واعلموا 

حتت  نن�شوي  اأن  ارت�شينا  عندما 

�شعار »�رف، ت�شحية، وفاء«. ويف 

اخلتام، متّنى للجميع اإقامة مريحة 

يف ربوع القاعدة.

بيييييدورهيييييا، �يييشيييكيييرت رئييييي�ييشيية 

العاقوري  ليا  ال�شيدة  املوؤ�ش�شة 
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التي  احلفاوة  على  القاعدة  قائد 

الع�ضكريني  اأوالد  ب��ه��ا  اأح�����اط 

التي  الثالثة  االأيام  خالل  ال�ضهداء 

وقييّدمييت  ثكنتهم،  يف  اأميي�ييشييوهييا 

تقدير  عربون  املوؤ�ش�شة  درع  له 

و�شكر.

ج�لة على اأق�شام

قاعدة رياق اجل�ية

ال���ت���دري���ب اجل���وي  يف ج��ن��اح��ي 

اأبناء  ف 
ّ
تييعيير القاعدة  يف  والفني 

يتم  التي  الطائرات  اإىل   ال�ضهداء 

واالإخت�شا�شات  عليها  التدريب 

التي  الدرا�شة  وم�شتوى  املطلوبة 

 ( الربوفيه املهنية  تراوح ما بن 

.) LT( واالإجازة الفنية )BP
ق�شم  يف  كانت  التالية  املحطة 

ميي�ييشيياغييل اليييطيييوافيييات حيييييث تتم 

�شيانتها على خمتلف امل�شتويات، 

وهياكل  املحركات  �شيانة  ومركز 

اليييطيييائيييرات واأقييي�يييشيييام اليييرادييييو 

وامليكانيك واالإلكرونيك.

يف ال�رشب الثامن

اجليييولييية ميييا قييبييل االأخيييييييرة يف 

ن�شاطات اليوم الثالث للم�شاركن 

الثامن  ال�رب  يف املخيم كانت يف 

حيييييث الييتييقيياهييم قيييائيييد اجليينيياح 

العقيد  العمالين  واملعاون  اجلوي 

من  وا�ضتمعوا  حلو،  روجيه  الطيار 

املهمات  اإىل  ذبيان  ندمي  املالزم 

يقوم  التي  والتدريبية  العمالنية 

طوافات  ي�شم  الييذي  ال�رب  بها 

وهي  ال�شنع  الفرن�شية  »غازيل« 

امل�شادة   املقاتلة  الطوافات  من 

للدروع.

للمرة االأوىل

منذ العام 1990

للطائرات  اخل��ارج��ي��ة  الباحة  يف 

حيث املدرج، كان التجّمع بانتظار 

االأوىل  ة 
ّ
املر اإّنها  ال�ضعيد.  احلدث 

منذ العام 1990 التي ُي�شمح فيها 

برحلة  القيام  مدنين  الأ�شخا�ش 

ْوىل 
َ
جوية على من الطوافة، وقد اأ

قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد 

الع�شكرين  اأوالد  اليي�ييرف  هيييذا 

ال�ضهداء خالل اإقامتهم يف قاعدة 

رياق اجلوية، بف�شل امل�شاعي 

التي قام بها قائد املدر�شة 

العقيد الركن الطيار دي 

زيارة  خالل  �ضعد  غول 

قائد اجلي�ش للقاعدة.

قبل ال�ضعود اإىل الطوافة »بوما 

الييرائييد  قييائييدهييا  اأعييطييى   ،»915
الطيار مي�ضال ال�ضيفي توجيهاته 

االأ�ضا�ضية اإىل الدفعات اخلم�ش من 

على  حفاًظا  وذلك  ال�ضهداء  اأوالد 

طلعة  ك��ل  وا�ضتمرت  �ضالمتهم. 

من الطلعات اخلم�ش حواىل ثالثني 

الطوافة  خاللها  حلَّقت  دقيقة 

بييركييابييهييا �ييشييميين حييلييقيية املييطييار 

لت�شمح لركابها با�شتك�شاف لبنان 

من اجلو. هوؤالء عادوا من احللم اإىل 

لن  وذكييريييات  بانطباعات  الواقع 

متحوها االأيام.

رافق الركاب يف رحالتهم م�ضاعد 

الطيار الرائد الطيار ح�شان بركات 

عم�شة  اأبييو  عماد  الفني  والرقيب 

الذي اهتم بتثبيت اأحزمة االأمان.

املغادرة: متنيات بالع�دة

رئي�شة  �شكرت  اجلولة،  ختام  يف 

ال�شهيد  املييقييدم  موؤ�ش�شة 

العاقوري  �شبحي 

قييييييائييييييد 

العقيد  اجلييوييية  الييقييوات  مدر�شة 

على  �ييشييعييد  غييييول  دي  اليييطيييييييار 

خطوة  املخيم  ن�شاطات  مواكبته 

تذكارًيا  درًعييا  له  وقّدمت  خطوة، 

اأوالد  وبييا�ييشييم  املوؤ�ش�شة  با�شم 

الع�شكرين ال�شهداء عربون تقدير 

باإقامتهم.  البالغ  الهتمامه  ووفاء 

كييمييا �ييشييكييرت كييل ميين �ييشيياهييم يف 

اأع�شاء  ا  اإجناح هذا العمل خ�شو�شً

املوؤ�ش�شة واملن�شطن فيها.

عن  املدر�شة  قائد  اأعرب  بدوره 

الع�ضكريني  اأوالد  بوجود  ���رضوره 

اجلوية  القوات  رحاب  يف  ال�شهداء 

يف  زيارتها  اإىل  ودعاهم  ري��اق  يف 

اأي وقت يختارونه، وقّدم لرئي�شة 

املدر�شة  درع  العاقوري  موؤ�ش�شة 

للذكرى.

االأوالد  امل��غ��ادرة، مت��ّن��ى  وع��ن��د 

املكان  اإىل  ثانية  ة 
ّ
مر يعودون  لو 

ا بالًغا، 
ً
اأثر الذي ترك يف نفو�شهم 

فوعدتهم املوؤ�ش�شة خًرا.

ت�شوير:

امل�ؤهل عبد ال�هاب جانبني

الرقيب االأول غاوي غاوي

)مدر�شة القوات اجلوية(









من  يبدو  قد 

مبكـــان  ال�صعوبــة 

اأن  اليوم،  الكتابة عن تركيا  ذهن عند  عــن  تغيب 

امل�صيحي(،  اأو  )الإ�صالمي  العربي  القارئ  اأو  الكاتب 

الدولة  �صورة  خا�ص،  ب�صكل  واللبناين  عــام،  ب�صكل 

العربية  البالد  حكمت  التي  الدولة  تلك  العثمانية، 

ميكن  ل  كما   .)1918-1516( �صنة  اأربعماية  حلواىل 

اأن تغيب عن هذه الذاكرة اللبنانية القريبة، �صور حكم 

املعروف  با�صا  جمال  وم�صانق  احلميدي،  الإ�صتبداد 

العام  ال�صهداء(،  )�صاحة  الــرج  �صاحة  يف  بال�صفاح 

طالبوا  الذين  الوطن  اأحرار  عليها  عّلق  التي   ،1916

باحلرية والإ�صتقالل عن »الدولة العلّية«. كما ل ميكن 

حمو �صور املجاعة و»�صفر برلك« خالل احلرب العاملية 

الأوىل، وعمليات الترتيك، وحماولة حمو هوّية القومية 

واإ�صتبدالها  و�صكانها،  املنطقة  هذه  اأهل  عن  العربية 

بالقومية الطورانية، قبيل ذلك.

ولكن الواقع اأن تركيا اليوم، لي�صت هي ال�صلطنة، اأو 

اخلالفة العثمانية، فهذه  الأخرية انتهت بعيد احلرب 

الرتكية  اجلمهورية  مكانها  وقامت  الأوىل،  العاملية 

اأبي الأتراك، »اأتاتورك«، م�صطفى كمال  على يدي 

با�صا العام 1923.

تلفت  التي  هــي  وال�صاعدة  املعا�رصة  وتركيا 

الإنتباه والنظر، وذلك من خالل موقعها الإ�صرتاتيجي، 

واجليوبوليتيكي املهم يف عامل اليوم، ذي العالقات 

الدولية املت�صابكة، واملعقدة يف الوقت عينه. تركيا 

الغرب،  �صوب  تتطّلع  اليمنى  عينها  كانت  واإن  هذه، 

وهي الع�صو يف منظمة حلف �صمال الأطل�صي وال�صاعية 

عينها  فاإن  الأوروبــي،  الإحتاد  الدخول يف  اإىل  دوماً 

الي�رصى ويف الآن نف�صه، تتلفت �رصًقا، �صوب اإيران 

العرقي الرتكي،  والعمق  النبع،  الو�صطى حيث  واآ�صيا 

احلرير«  لـ»طريق  الإعتبار  واإعــادة  ال�صني،  وحتى 

اأنها  كما  والتجارة.  والنفط  الغاز  طريق  اجلديد، 

والعراق  �صوريا  وبخا�صة  العربية  البالد  �صوب  تتطلع 

وتاريخها،  الإ�صالم« دينها  وال�صعودية، حيث »مهبط 

وحيث الأ�صواق وموارد الطاقة، واأنابيب الإمداد، ع�صب 

احلياة احلديثة والتطور الإقت�صادي ال�رصوري لتقدم 

ال�رصاع  وميدان  و�صياحتها،  وجتارتها  �صناعاتها 

الدويل، للحفاظ على الطاقة والأمن.

لذلك نراها اليوم تعاود الظهور على امل�رصح الدويل 

الإقليمي والعاملي كالعب مهم وحموري مثري لالإعجاب 

الدولية.  العالقات  من  �صبكة  اإقامة  عر  والتقدير، 

املبادئ  تلتب�ص  اأو  تختلط  قــد  ال�صبكة  هــذه  يف 

وا�صًحا فيه  والثوابت، مع امل�صالح يف عامل مل يعد 

اأّيهما يتقّدم على الآخر. ولكن من الوا�صح اأن تركيا 

اأخــرى،  تركيا  تكون  اأن  رت 
ّ
قـــر قــد 

اإىل  م�صتندة  قوّية،  جديدة،  حمورية 

التاريخ، واجلغرافيا، يف اإدارة مداها 

اجليوبوليتيكي، واإىل امل�صتقبل، يف 

لعالقاتها  الإ�صرتاتيجية  روؤيتها  ر�صم 

والإقت�صادية  ال�صيا�صية  الــدولــيــة، 

ل  اليوم  فرتكيا  الع�صكرية.  وحتى 

التابعة  املهم�صة  الدولة  بدور  تر�صى 

العوملة  و�ــصــيــا�ــصــة  ــرى  ــك ال ــدول  ــل ل

املتوح�صة .

بني احللم الغربي 
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در�سسات و�أبحاث

اإعداد: د. اأحمد عّلو�أيار

          عميد متقاعد
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 تركيا يف اجليوبوليتيك

• املوقع:  
بلد  لأبنائها  اجلماعي  الالوعي  يف  تركيا  اإن 

اأم��ا اجلهة  ج��ه��ات،  ث��الث  م��ن  البحار  ب��ه  حتيط 

هذا  تر�ّسخ  وق��د  ب��الأع��داء.  فمحاطة  ال��راب��ع��ة 

اأيام الدولة  املفهوم عرب مئات ال�سنني، ومنذ 

اإىل  و���س��ولً  ال��غ��رب،  مع  و�رشاعها  العثمانية، 

احلرب الباردة ما بني حلفي الأطل�سي ووار�سو، 

الأطل�سية  القاعدة  ت�سكل  تركيا  كانت  حيث 

ال�سوفياتي  الإحت���اد  بوجه  القوية،  اجلنوبية 

مطلع  اإنهياره  حتى  كذلك،  وبقيت  ال�سابق، 

ت�سعينيات القرن املا�سي.

لقارة  الغربي  اجلنوبي  الطرف  يف  تركيا  تقع 

باآ�سيا ال�سغرى، وت�سغل يف  اأو ما يعرف  اآ�سيا، 

لقارة  ال�رشقي  اجلنوبي  اجل��زء  نف�سه،  الوقت 

يف  اأ�سيوية-اأوروبية  دولة  فهي  لذلك  اأوروب��ا، 

الآن ذاته.

ت��ت��م��دد ت��رك��ي��ا ف���وق م�����س��اح��ة ت��ب��ل��غ ح��واىل 

783562كلم2 )الدولة رقم 37 يف العامل من 

يف  23700ك��ل��م2  نحو  منها  امل�ساحة(،  حيث 

القارة الأوروبية )ما يعرف ب� تراقيا(، ويف�سل 

بني هذين الرّبين الرتكيني م�سيقا الدردنيل 

والبو�سفور، وبحر مرمرة يف الو�سط.

• احلدود: 
9848كلم،  نحو  الرتكية  احل��دود  طول  يبلغ 

منها 7200 كلم تقريًبا �سواطئ بحرية )البحر 

الغرب،  يف  اإيجيه  وبحر  ال�سمال،  يف  الأ���س��ود 

اأم��ا  اجل��ن��وب(.  يف  املتو�سط  الأبي�ض  والبحر 

حدودها الربية فهي كما ياأتي: 

- م���ن ال�������رشق، حت��ده��ا ك���ل م����ن: ج��ورج��ي��ا 

اأرمينيا  )9ك���ل���م(،  اأذرب��ي��ج��ان  )252ك���ل���م(، 

)268كلم( واإيران )499كلم(.

و�سوريا  )352كلم(،  العراق  اجلنوب:  من   -

)822كلم(.

- من الغرب : بلغاريا )240كلم(، واليونان 

)206كلم(.

كما متلك تركيا ع�رشات اجلزر يف بحري اإيجيه 

واملتو�سط.

• الأر�ص: 
�سيقة  ب�سواطئ  الرتكية  الأرا���س��ي  تتميز 

يليها  عليها،  تطل  التي  البحار  على  ن�سبًيا 

الأنا�سولية(،  )اله�سبة  متو�سطة  مرتفعات 

ال�رشق  يف  اآرارات  كجبل  العالية،  اجل��ب��ال  ث��م 

�سفينة  اإن  الأ�سطورة  تقول  الذي  )5166م(، 

نوح قد حطت فوقه بعد الطوفان ال�سهري.

تركيا غنّية باملياه والأنهار والبحريات، فاأكرث 

من 13 األف كلم2 من م�ساحتها تغّطيها املياه 

)اأنهار وبحريات(. كما اأنها متتلك اأرا�ٍض زراعية 

للزراعة(.  �ساحلة  اأرا�سيها  من   %30( خ�سبة 

)خ��ام  املعدنية  ال���رثوة  م��ن  الكثري  ول��دي��ه��ا 

والكروم  والنحا�ض  والف�سة  والذهب  احلديد 

اأنها  كما  وال��رخ��ام(،  احلجري  والفحم  والزئبق 

متتلك النفط )بكميات قليلة( وثروات اأخرى.

جيحان،  �سيحان،  كيزيلرمك،  اأنهارها:  اأه��م 

كلم(،   2780( والفرات  كلم(   1718( دجلة 

ويتابعان  اأرا���س��ي��ه��ا  م��ن  ينبعان  والأخ�����ريان 
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عند  وي�سكالن  والعراق،  �سوريا  عرب  جريانهما 

ا واحًدا، وهو ما يعرف 
ً
اإلتقائهما يف العراق، نهر

ب�سط العرب )145 كلم(، قبل م�سبه يف اخلليج 

اأهمية  العربي، جنوبي الب�رشة. لهذين النهرين 

ا�سرتاتيجية وحيوية، يف كٍل من العراق و�سوريا 

وللري  لل�رشب  ت�ستعمل  فمياههما  وتركيا، 

كما  الكهربائية،  الطاقة  ولتوليد  وال��زراع��ة، 

اأنهما من املكّونات الإ�سرتاتيجية للعالقات ما 

من  تركيا  ت�ستفيد  ذلك  اإىل  ال��دول.  هذه  بني 

لبنان ويجري عرب  ينبع من  الذي  العا�سي  نهر 

�سوريا وي�سب يف البحر قرب انطاكية، يف اإقليم 

اإ�سكندرون الذي كان تابًعا ل�سوريا، وهو اأ�سبح 

العام  منذ  هاتاي(،  اإ�سم  )حتت  لرتكيا  تابًعا 

.1939

• ال�صكاّن: 
و785  مليوًنا   78 تركيا  �سكان  عدد  �سيبلغ 

األًفا، و548 ن�سمة، يف متوز املقبل )2011(، 

العامل   وق��ائ��ع  ك��ت��اب  م��ا ورد يف  وف��ق  وذل���ك 

 .)cia world factbook( اإي«،  اأي  »�سي 

العامل  يف   17 املرتبة  تركيا  حتتل  وب��ذل��ك 

الذين  ال�سكان  ع��دد  حيث  م��ن 

يعي�ض معظمهم يف املدن )حواىل 

ال�سابق  امل��رج��ع  اأن  كما   ،)%70

ي�سري اإىل اأن ن�سبة العرق الرتكي يف 

هذا العدد، تبلغ حواىل 70 اإىل %75 . 

اإىل  الأكراد بن�سبة 18%، ومن 7  يليها 

)تقديرات  خمتلفة  اأخ��رى  اأقليات   %12

العام 2008(.

• الّدين: 
بن�سبة  بالإ�سالم  �سكانها  يدين  دولة  تركيا 

99.8%، وهم على املذهبني ال�سني والعلوي، 

واليهود،  امل�سيحيني،  من  فهم  الباقون  اأم��ا 

وغريهم.

• اللغة: 
جلميع  الر�سمية  اللغة  ه��ي  الرتكية،  اللغة 

والعربية،  الكردية،  اللغة  الأتراك، ولكن هناك 

وغريها من اللغات العاملية.

• املدن:
 5،4( اأنقرة  هي  لرتكيا  ال�سيا�سية  العا�سمة 

اإ�سطنبول  اأكرب مدنها فهي  اأما  مليون ن�سمة(، 

القدمية  العا�سمة  وهي  ن�سمة(،  مليون   12(

البو�سفور،  م�سيق  �سفتي  على  وتقع  للدولة، 
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اآ�سيا  ق��ارة  وت�سل  الأ���س��ود،  البحر  وت�ساطىء 

)ج�رش  امل�سيق  فوق  ج�رشين  عرب  اأوروب��ا  بقارة 

البو�سفور 1074م، وج�رش حممد الفاحت  1090 

البحر  قرب  ثالث  ج�رش  لبناء  م�رشوع  وهناك  م، 

الأ�سود(. واإ�سطنبول هي العا�سمة الإقت�سادية 

واأه��م  ال��ب��الد،  يف  الأول  الإقت�سادي  وامل��رك��ز 

دول  موانئ  مع  وبخا�سة  التجارية،  امل��راف��ئ 

البحر الأ�سود وكذلك مع موانئ البحر املتو�سط.

• امل�صائق:
على  تقوم  الإ�سرتاتيجية،  تركيا  اأهمية  لعل 

موقعها الو�سيط ما بني اآ�سيا 

عدة  على  واإطاللتها  واوروب��ا، 

املبا�رش  متا�سها  اإىل  اإ�سافة  ذكرنا،  كما  بحار 

وكذلك  والبلقان،  وال��رو���ض  القوقاز  ب��الد  مع 

الأهمية  ه��ذه  ال��ع��رب. ولكن  وب��الد  اإي���ران  م��ع 

عاملًيا،  جيو�سرتاتيجًيا  بعًدا  وت��اأخ��ذ  ت���زداد، 

لأنها حتتوي يف اأرا�سيها على اأحد اأهم املعابر 

التجارية  ال�سفن  حل��رك��ة  ال�����رشوري��ة  امل��ائ��ي��ة 

ال�سوفياتي  الإحت��اد  دول  بني  ما  والع�سكرية، 

املتو�سط(.  )البحر  الدافئة  واملياه  ال�سابق، 

الرو�ض،  للقيا�رشة  دائًما  اأرًق��ا  �سّبب  ما  وه��ذا 

�سكل  كما  كثرية.  حروباً  اأجله  من  خا�سوا  وقد 

ال�سابق  ال�سوفياتي  ا�سرتاتيجية لالإحتاد  عقدة 

دولية عرفت دول حلف  باأزمات  يت�سبب  وكاد 

اأهدافها  خلدمة  ت�ستثمرها  كيف  الأطل�سي 

الباردة. يف املقابل  الإ�سرتاتيجية خالل احلرب 

عرفت تركيا كيف ت�ستغل موقعها اجلغرايف هذا 

العاملي  اجليو�سرتاتيجي  مركزها  حت�سني  يف 

اأهم مكونات دول حلف الأطل�سي،  اأحد  لت�سبح 

وهذا ما �ساعدها يف تطوير مواردها، و�سناعتها 

وزراعتها، وحّولها اإىل قاعدة ع�سكرية اأطل�سية 

بعد  الثانية  ال��دول��ة  تعترب  اإن��ه��ا  حتى  مهمة، 

الوليات املتحدة يف احللف، التي متلك كًما من 

القدرات الع�سكرية، املادية والب�رشية، اجلاهزة 

للتدخل ال�رشيع عند اأي طارىء.

- البو�صفور: يبلغ طول هذا امل�سيق حواىل 

اأّما  الأ�سود وبحر مرمرة،  البحر  30 كلم، مابني 

عر�سه فرياوح ما بني 550م و3000م، وعمقه 

ما بني 36 و124 مرًتا.

جمال  �سمن  امل�سيق  يف  امل��الح��ة  ت�سّنف   

البحرية  النقاط  اأكرث  الدولية، وهو من  املالحة 

)اأكرث  ال�سفن  مرور  بحركة  واإختناًقا،  ازدحاًما، 

حواىل  منها  �سنوًيا،  �سفينة  األ��ف  خم�سني  من 

ع�رشة اآلف ناقلة �سخمة(، مع الإ�سارة اإىل اإعتماد 

ت�سدير  على  رئي�ض  ب�سكل  الإحت��ادي��ة  رو�سيا 

على  وغريها،  اأوروب��ا  اإىل  عربه  والغاز  البرتول 

اإىل  للنقل  املبا�رشة  الأنابيب  وج��ود  من  الرغم 

ببناء  تركيا  با�رشت  وقد  لها.  املجاورة  البلدان 

 13،7 بطول  امل�سيق  مياه  للقطار حتت  نفق 

كلم، لو�سل الربين الآ�سيوي والأوروب��ي، ومن 

املقدر الإنتهاء منه العام 2012.

الدردنيل: هو امل�سيق اجلنوبي املكّمل   -

للبو�سفور عرب بحر مرمرة وهو ي�سل هذا البحر 

طوله  يبلغ  املتو�سط.  والبحر  اإيجيه  ببحر 

1،2كلم،  بني  ما  وعر�سه  كلم،   61 نحو 

 60 حواىل  اإىل  في�سل  عمقه  اأم��اّ  كلم،  و6 

لغزو  قدمًيا  الفر�ض  عرب  خالله  ومن  م��رتاً. 

وكذلك  ق.م،  اخلام�ض  القرن  يف  الإغريق  بالد 

عربه الإ�سكندر املقدوين يف القرن الرابع ق.م، 

الأبحاث  بع�ض  دّل  وقد  ال�رشق،  بالد  غزا  عندما 

وحروبها  الأ�سطورية  ط��روادة  مدينة  اأن  على 

ملدخل  املقابل  الآ�سيوي  الرب  على  قامت  قد 

اإح��دى  فيه  ج��رت  كما  الغربي.  امل�سيق  ه��ذا 

)غاليبويل(  الأوىل  العاملية  احلرب  معارك  اأهم 

بني الدولة العثمانية واحللفاء الذين تعر�ست 

اأ�ساطيلهم خل�سائر فادحة.

الإقت�صاد الرتكي 

متتلك  التي  ال��دول  من  اليوم  تركيا  تعترب 

اقت�ساًدا متطوًرا، واعًدا، وهي اأحد اأع�ساء منظمة 

متطورة  �سناعة  ولديها   ،)G20( الع�رشين 

وامللبو�سات،  الن�سيج  �سناعة  على  تعتمد 

ال�سيارات،  الآلت واملاكينات، وقطع  و�سناعة 

الكهربائية،  الطاقة  ومولدات  والإلكرتونيات، 

واملعلبات، واملاأكولت. ويعمل يف هذا القطاع 
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تركيا

حواىل  الوطني  الدخل  من   %30 ي�سكل  ال��ذي 

20% من القوة العاملة الرتكية.

ال��زراع��ة  ع��ل��ى  اق��ت�����س��اده��ا  يعتمد  ك��ذل��ك 

املختلفة،  باأنواعها  الزراعية،  وامل�سنوعات 

وهي ت�سدر الق�سم الأكرب اإىل اخلارج، وبخا�سة 

هذا  يف  ويعمل  الأو���س��ط.  وال�����رشق  اأوروب���ا  اإىل 

يوؤّمن  وه��و  الأت���راك،  من   %40 ح��واىل  القطاع 

حواىل 12% فقط من الدخل الوطني.

تركيا  يف  واخل��دم��ات  ال�سياحة  قطاع  يعترب 

من اأهم م�سادر الدخل القومي )حواىل %58(، 

العام  �سائح  مليون   30 من  اأك��رث  ق�سدها  اإذ 

مليار   22 ح��واىل  البالد  اإىل  اأدخ��ل��وا    ،2008

تركيا  ���س��واح��ل  اأن  البع�ض  وي��ع��ت��رب  دولر. 

الفرن�سية  كالريفيريا  �سياحًيا،  املتو�سطية، 

ب�سواطئها ومنتجعاتها،  ويعمل حواىل 34%من 

الأتراك يف هذا القطاع.

ت�ستفيد تركيا من مرور خطوط اأنابيب النفط 

باكو-  خط  ا  وخ�سو�سً اأرا�سيها،  عرب  والغاز 

تبلي�سي- جيحان، الذي بو�رش ال�سخ فيه العام 

نقل  ال�سخمة  ال�سفن  باإمكان  واأ�سبح   ،2006

املرفاأ  من  قزوين  بحر  من  امل�ستخرجة  الطاقة 

مبا�رشة،  املتو�سط  البحر  اإىل  جيحان،  الرتكي 

الأ�سود،  والبحر  امل�سائق  يف  املرور  دون  ومن 

اأو اخلليج العربي وقناة ال�سوي�ض، وبذلك توّفر 

املال وتتجنب املخاطر.

كذلك ت�سعى تركيا اإىل ربط خطوط الأنابيب 

اأو  اإيران  الو�سطى، عرب  اآ�سيا  القادمة من دول 

باخلطوط  و�سوريا،  وال��ع��راق  ورو�سيا  قزوين 

التي متر يف اأرا�سيها، 

ال��ب��ح��ر  اإىل  و����س���ولً 

امل��ت��و���س��ط. وب��ذل��ك 

ت�ستطيع اإقامة �سبكة 

ج��ي��و���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

هذه  مع  واإقت�سادية 

بعًدا  ت�سكل  ال���دول، 

ال��ق��ي��ادة  يف  م��ه��ًم��ا 

وال�سيطرة على موارد 

ال���ط���اق���ة، وخ��ط��وط 

ال���ع���امل.  يف  ال���ن���ق���ل 

ورمب����ا ه���ذا م��ا يثري 

ال��ن��ق��م��ة وال��ت��دخ��الت 

ال��غ��رب��ي��ة، ال��ه��ادف��ة 

يف  الفو�سى  ن�رش  اإىل 

حتت  اليوم  املنطقة 

و�سعارات  م�سميات 

متعددة.

اليوم،  تركيا  حتتل 

م���رك���ًزا م��ت��ق��دًم��ا ما 

من  العامل،  دول  بني 

حيث »الناجت املحلي 

 ،»)GDP( الإج��م��ايل 

ف��ق��د ن��ال��ت امل��رت��ب��ة 

ت���ق���دي���رات  يف   17

البنك الدويل، و�سندوق النقد الدويل، وكتاب 

 ،2010 للعام  ال��ع��امل(  )وق��ائ��ع  اإي  اآي  ال�سي 

)حواىل 800مليار دولر(، وهي مر�سحة للمركز 

الألف  �سيفوق  اإجمايل،  وبناجت  العام  هذا   15

التقديرات  بع�ض  ي�سري  كما  دولر،  مليار 

العاملية.

تركيا العاملية 

وبعد  احلايل،  القرن  مطلع  منذ  تركيا  ت�سعى 

الإحت���اد  اإىل  امل��ب��ا���رش  الإن�����س��م��ام  م��ن  ياأ�سها 

الرتكي،  )منها  متعددة  لأ�سباب  الأوروب����ي، 

الإهتمام  اإىل  الأوروب�����ي(،  ال�سيا�سي  ومنها 

ج��ذوره��ا  حيث  الآ���س��ي��وي  ال��ق��ري��ب  مبحيطها 

التاريخية والفكرية واحل�سارية، وحيث املوارد 

والأ�سواق. فهي ت�سكل نقطة الإلتقاء والو�سل 

الإ���س��الم��ي والعربي،  الأو���س��ط  ال�����رشق  م��ا ب��ني 

وما بني  العرق،  الرتكية  الو�سطى  اآ�سيا  ودول 

البحر  حو�ض  ودول  ورو���س��ي��ا،  ال��ق��وق��از،  ب��الد 

كانت  ال��ت��ي  البلقان  دول  وك��ذل��ك  الأ���س��ود، 

يوم،  ذات  العثمانية،  الإم��رباط��وري��ة  من  ج��زًءا 

وترتبط مع بع�سها بروابط �ستى، وهي قاعدة 

اأطل�سية مهمة، ومر�سحة دائمة لع�سوية الإحتاد 

اليوم،  اإليها  ينظر  البع�ض  اأن  كما  الأوروب���ي. 

كاأحد اأعمدة ثالوث النظام الأمني لدول الإقليم 

ال�����رشق اأو���س��ط��ي، م��ع اإي����ران، و���س��وري��ا، ورمب��ا 

اإىل  الفاعلة  م�رش  ع��ودة  )بعد  قريًبا،  م�رش  مع 

اأمن الإقليم(.                                                                         اخلارطة اجليوبوليتيكية لتوازن 

م�سحوًبا  لرتكيا،  احل�سا�ض  امل��رك��ز  ه��ذا  اإن 

بنظام �سيا�سي دميقراطي �سبه علماين، يعترب 

وب�سيا�سة  الع�رشية.  الإ�سالمية  للدولة  منوذًجا 

حت��اول  ال����دول،  جميع  على  منفتحة  خ��ارج��ي��ة 

اأكرث  حلل  وعدل،  مبو�سوعية،  الإقرتاب  تركيا 

الأزمات املعقدة يف املنطقة ،بدًءا من رف�سها 

با�ستخدام  الأمريكي  التحالف  لقوات  ال�سماح 

مروًرا  العراق،  لإحتالل   2003 العام  اأرا�سيها 

النووي  اإي��ران  مللف  خم��ارج  اإيجاد  مبحاولتها 

ال�سالم  ال���غ���رب، وال��ت��و���س��ط حل��ل ع��ق��دة  م��ع 

اإىل مواقفها من  ال�سورية-الإ�رشائيلية، و�سولً 

العدوان الإ�رشائيلي على غزة )2009(، واإلغاء 

لبنان  من  اإليها  لل�سفر  ال�رشورية  التاأ�سريات 

املتميزة،  امل��واق��ف  من  ذل��ك  وغ��ري  و�سوريا، 

والإ�سالمية.  العربية  الق�سايا  مع  واملت�سامنة 

كل هذا �سكل ر�سيًدا ملكانة تركيا الإقليمية، 

وقيمة م�سافة اإىل دورها على امل�رشح العاملي.

املراجع :

• تركيا : املو�سوعة احلرة، ويكيبيديا.
• Cia world factbook-Turkey.

• Wikipedia.com-turkey.    



اإعداد:

�إح�ضان مرت�ضى

باحث يف ال�ش�ؤون اال�رسائيلية

االإ�رسائيلي  العداء  ا حجم 
ً
�رس لي�س 

واالأن�شطة  االإن�شانية  للمنظمات 

ال����دول����ي����ة امل���ت�������ش���ام���ن���ة م��ع 

الفل�شطينيني واملنددة با�شتمرار 

االح���ت���ال اال���رسائ��ي��ل��ي االأرا����ش���ي 

الفل�شطينية. وقد �شهدت االأع�ام 

املن�رسمة ح�ادث عنف و�شفك دماء 

االإ�رسائيلي  اجلي�س  خالها  اأق��دم 

و�شحافيني  نا�شطني  قتل  على 

الغربية.  وال�شفة  غ��زة  يف  اجانب 

واجل��م��ي��ع م��ا ي���زال ي��ذك��ر ق�شية 

ال�شهيدة  االأمريكية  النا�شطة 

قتلتها  التي  ك���ري  را�شيل 

يف  �شخمة  ا�رسائيلية  ج��راف��ة 

اأث���ن���اء حم��اول��ت��ه��ا االإح��ت��ج��اج 

هدم  على  وال�شلمي  ال���ريء 

قطاع  يف  فل�شطينيني  م��ن��ازل 

اإطاق  اأن  كما   .2003 العام  غزة 

االإ�رسائيلي  الك�م�ندو�س  عنا�رس 

الرتكية  ال�شفينة  النار على ركاب 

ال��ت��ي ���ش��ارك��ت يف م�����ش��اع��ي ك�رس 

احل�شار املفرو�س على قطاع غزة 

ركابها،  من  ت�شعة  من  اأكرث  وقتل 

ال�جه  ع��ن  امل���اأ  اأم���ام  ك�شف  ق��د 

التي  ال��ع��ري��ة  ل��ل��دول��ة  احلقيقي 

حتاول زوًرا اأن ت�ش�ر نف�شها دائًما 

اأنها  على  ال���دويل  املجتمع  اأم���ام 

يف  ال�حيدة  الدميقراطية  الدولة 

املنطقة التي تتبنى قيم املجتمع 

ت��ت���رع عن  ال��غ��رب��ي، ف���اإذا بها ال 

»والبلطجة«  القر�شنة  ممار�شة 

�شافر  ب�شكل  ال��دول��ي��ة  امل��ي��اه  يف 

وحدها  امتاكها  ظل  يف  ومت�ح�س 

ال�شاح  االأو�شط  ال�رسق  منطقة  يف 

اأق���ى اجلي��س يف  ال��ن���وي وراب��ع 

العامل ت�شليًحا يف الر والبحر واجل�.

ت��ق��دم ت��شح  م���ا  ع��ل��ى ���ش���ء 

اأو�ساط ا�رسائيلية باأن عدًدا ملحوًظا 

م���ن ال��ف��ن��ان��ني وامل������ش��ي��ق��ي��ني 

الذهاب  عن  يحجم�ن  العامليني 

ي�شم�نه  ما  ا�رسائيل من �شمن  اإىل 

عن  ال�رسعية  »ل��ن��زع  عاملية  حملة 

عزل  مت  املا�شي  ويف  ا���رسائ��ي��ل«. 

جن�ب  يف  العن�رسي  الف�شل  نظام 

ا�شتمرت  ح��م��ل��ة  اإث����ر  اأف��ري��ق��ي��ا، 

اأم��ا  ال�شعيد.  ه��ذا  على  ل�شن�ات 

الي�م فم�اقع الت�ا�شل االإجتماعي 

م���اق��ع  او  »ال��ف��ي�����ش��ب���ك«  م��ث��ل 

»الت�يرت«  مثل  امل�شغر  التدوين 

ت��ب��دو ق�����ادرة ع��ل��ى ب���ث ر���ش��ائ��ل 

احتجاجية يف العامل اأجمع خال ث�ان 

الفنانني  على  لت�شغط  م��ع��دودة 

واالأدباء واأ�شاتذة اجلامعات ليبق�ا 

مع  ال�شهي�ين،  الكيان  عن  بعيداً 

لفت انتباه املايني من املعجبني 

بهم اإىل الق�شية الفل�شطينية وما 

ان�شانية  م��اآ���س  م��ن  عليه  تنط�ي 

ف��ا���ش��ح��ة. وم��ث��ل ه���ذه االأن�����ش��ط��ة، 

واأب��ع��اده��ا  م�شم�نها  يف  تتعدى 

االإح�شا�س  اإ�رسائيل،  اإىل  بالن�شبة 

لت�شل  االأخاقية،  واالإدانة  بالعزلة 

تداعيات  ب���ج���د  االإق���رار  ح��د  اإىل 

عنها  حت��دث  ج��دي��ة  ا�شرتاتيجية 

ي�فال دي�شكني رئي�س جهاز االأمن 

اإن  ق��ال:  حيث  )�شاباك(  الداخلي 

التي  ال�شلمية   املفاو�شات  جم�د 

املتحدة  ال����الي���ات  فيها  ت��دخ��ل 

ك��شيط اإمنا يجعل الفل�شطينيني 

ي�شعرون باأنهم »يف مقعد ال�شائق، 

االأمر الذي يك�شبهم زخًما مع وج�د 

جر�ئــــم ��رش�ئيــل تفقــــــدها �رشعيتها �لدوليـة
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اجتاه متنام يف العامل نح� االإعرتاف 

وت��ن��اق�����س  فل�شطينية،  ب���دول���ة 

ا���رسائ��ي��ل على امل��ن��اورة  يف ق���درة 

دبل�ما�شياً.

)روؤي���ة(  »روؤوت«  معهد  وراأى 

العري، وه� م�ؤ�ش�شة بحثية تركز 

االأمنية  الق�شايا  على  اهتمامها 

واالإق��ت�����ش��ادي��ة واالإج��ت��م��اع��ي��ة، اأن 

ال��راغ��ب��ني يف ن���زع ال�����رسع��ي��ة عن 

نفي  اإىل  ي�شع�ن  اإمن���ا  ا���رسائ��ي��ل 

حقها يف ال�ج�د عن طريق و�شمها 

والااإن�شانية  والعنف  بالق�ش�ة 

»مم���ا ي��ن��زع ال�����رسع��ي��ة االأخ��اق��ي��ة 

اأن هذا  ووا���ش��ح  وج����ده���ا«.  ع��ن 

والتظلم  ال�شك�ى  يطلق  املعهد 

وي��ت��ن��ا���ش��ى م���ا ت��ق���م ب���ه اأي����دي 

ال��دول��ة ال��ع��ري��ة م��ن ج��رائ��م قتل 

وهدم  الفل�شطينيني  امل�اطنيني 

ب��ي���ت��ه��م وم�����ش��ادرة اأرا���ش��ي��ه��م 

الف�شل  بجدران  وطنهم  وتق�شيم 

منهم  االأبرياء  واعتقال  العن�رسي، 

وجرف مزروعاتهم ونهب مياههم. 

واالأدهى من هذا اأن وزير اخلارجية 

امل��ع��روف  العن�رسي  االإ���رسائ��ي��ل��ي 

بت�شكيل  ق��ام  ليرمان  افيغدور 

للتحقيق يف مت�يل  برملانية  جلنة 

يزعم  واجنبية،  ا�رسائيلية  جماعات 

ت�شعى  �شبكة عاملية  اأنها جزء من 

العرية،   الدولة  عن  ال�رسعية  لنزع 

ه�  اإن���ه  منتقدوه  ي��ق���ل  ح��ني  يف 

�ش�اه  من  اأكرث  �شخ�شًيا  امل�ش�ؤول 

عن »تلطيخ �ش�رة ا�رسائيل كدولة 

دميقراطية«، بت�رسيحاته وم�اقفه 

فر�س  اأي  وج�د  فيها  ينفي  التي 

الإحال اأي �شكل من اأ�شكال ال�شام 

ال�����رسق  يف  امل���ت����ازن  اأو  ال���ع���ادل 

االأو�شط. 

فيه  اأح���ي���ت  ال����ذي  ال���ي����م  ويف 

احل��ك���م��ة االإ���رسائ��ي��ل��ي��ة ال��ذك��رى 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ل�����ش��ح��اي��ا ال��ك��ارث��ة 

النازية، اأكدت املحافل ال�شيا�شية 

االإ�رسائيلية اأن العام 2010 �شكل 

»اإنكار  ظاهرة  تنامي  عام  بجدارة 

حق ا�رسائيل يف ال�ج�د«، مما دفع 

وزاري��ة  جلنة  اإن�شاء  اإىل  احلك�مة 

العامل  دول  خماطبة  على  تعمل 

وحتثها  واخل���داع،  الت�شليل  بلغة 

االإن�شانية،  �شد  ق�انني  �شن  على 

يف ح��ني ت��ق���م ه��ي بكل االأع��م��ال 

غري القان�نية وغري االإن�شانية وغري 

االأخاقية، للق�شاء على اأّي مق�مات 

يف  تف�شح  وم������ش���ع��ي��ة  فعلية 

املجال امام قيام دولة فل�شطينية 

اأع��رب  ال�شياق  ه��ذا  ويف  م�شتقلة. 

وزير الدفاع ايه�د باراك عن قلقه 

التي  الدبل�ما�شية  امل��ن��اورة  من 

والتي  الفل�شطيني�ن  بها  يق�م 

حت�شيل  اإىل  خالها  م��ن  ي�شع�ن 

م�شتقلة  بفل�شطني  دويل  اع��رتاف 

���ش��م��ن ح����دود 4 ح���زي���ران ال��ع��ام 

التي  االإع����رتاف  وم���ج��ة    .1967

اإىل  ت�شاعدت  االأرجنتني  يف  بداأت 

تدريًجا  ومت���ددت  اأم��ريك��ا  و���ش��ط 

ن��ح��� اأوروب�����ا واآ���ش��ي��ا واأف��ري��ق��ي��ا، 

اإن  االأم��ر ال��ذي جعل ب��اراك يق�ل: 

يف  الفل�شطينية  املبادرة  ا�شتباق 

االأمم املتحدة ال يك�ن اإال باخلروج 

االأ����رسة  تقنع  ا�رسائيلية  مب��ب��ادرة 

الدولية با�شتعداد ا�رسائيل الفعلي 

لتقا�شم »البلد« مع الفل�شطينيني. 

م�فاز  �شاوؤول  ي�ؤيد  فه�  ولذلك 

ات��ف��اق  اإىل  للت��شل  �شعيه  يف 

اإخاء  حم�رها  دائمة  لت�ش�ية  اطار 

امل�شت�طنات ال�اقعة خارج الكتل 

ط�يل  برنامج  وفق  اال�شتيطانية، 

االأمد ومتدرج، يف حني اأن ليرمان 

يطرحان  )ب�غي(  يعل�ن  وم��شيه 

عليها  ي�افق  ال  عبثية  اق��رتاح��ات 

اأحد يف العامل وت�شع ا�رسائيل �شمن 

�ش�رتها ال�شلبية املعه�دة. 

اإن م��ن امل��ب��ادئ االإن�����ش��ان��ي��ة يف 

اأو  وط��ن��ي��ة  ع��دال��ة  اأو  ���رسع��ي��ة  اأي 

جزاءه  مذنب  كل  يلقى  اأن  دولية، 

يف حم��اك��م��ة ع��ادل��ة. ول��ك��ن جن��اح 

اأي جترمي  ا�رسائيل يف االإف��ات من 

االأمريكي  الدعم  بف�شل  عقاب  اأو 

اإمنا يهدد احرتام هذا  واالأوروب��ي، 

املبداأ ويجعل االإفات من العقاب،  

ممكناً.  ا�شتن�شابية  ب�����ش���رة  اإال 

بالن�شبة  بالفعل  ح�شل  م��ا  وه��ذا 

يف  الدولية  املحكمة  م��داوالت  اإىل 

االأمني  ب��اجل��دار  املتعلقة  اله��اي 

والقد�س،  الغربية  ال�شفة  ح���ل 

اإىل  بالن�شبة  اأي�شاً  ح�شل  ما  وهذا 

�شد  املقدمة  الق�شائية  الدعاوى 

و�شيا�شيني  ع�شكريني  م�ش�ؤولني 

�شد  ج��رائ��م  ارتكب�ا  ا�رسائيليني 

االإن�شانية يف فل�شطني ولبنان )يف 

امل�شك�ب  الر�شا�س  حملة  اأث��ن��اء 

يف غزة وخال ما �شمي حرب لبنان 

ما  وه��ذا   .)2006 ال��ع��ام  الثانية 

دربن  م�ؤمتر  اأثناء  يف  اأي�ًشا  ح�شل 

الثاين حيث لقيت ا�رسائيل بالرغم 

من كل هذه اجلرائم عف�اً كاماً يف 

التجارة  منظمة  ويف  املتحدة  االأمم 

العاملية.

اأن  يتاأكد  ت��ق��دم،  م��ا  على  ب��ن��اء 

ا�رسائيل التي ولدت يف االأ�شل خارج 

الدوليني،  وال�رسعية  القان�ن  رحم 

�شل�كها  يف  �شاذ  �شيء  اأي  جتد  ال 

واالأ�شا�س  االأ�شل  دام  ما  االإجرامي 

اأي ق���در من  ع��ل��ى  غ��ري ق��ائ��م��ني 

فالكام  ولذلك  وال�رسعية.  العدالة 

اإمنا  ا�رسائيل  ال�رسعية عن  على نزع 

عما  اللثام  اإم��اط��ة  اإىل  �شعي  ه��� 

بنفاق  ال����دويل،  املجتمع  األب�شه 

الدول، ذات امل�شلحة، لهذه الدولة 

ال�شاذة من غالة ال�رسعية القان�نية 

املزيفة. وكان من املفرت�س بهذه 

وفق  تت�رسف  اأن  اخل��رق��اء  ال��دول��ة 

حتى  الدولية  القان�نية  االأع���راف 

تع��س انعدام �رسعيتها االأ�شا�شية 

ه�  احلا�شل  ولكن  ن�شاأتها،  منذ 

تثبته  ما  وه��ذا  متاماً،  ذلك  عك�س 

وكفر  يا�شني  دي��ر  منذ  جرائمها 

و�شاتيا  ب�����ش��را  م�����روًرا  ق��ا���ش��م 

االأوىل والثانية وحمرقة غزة  وقانا 

وجن�ب لبنان و�شاحية بريوت مما 

يف  ب�شاعة،  النازية  املحرقة  يف�ق 

مثل  اإخفاء  باالمكان  يعد  مل  وقت 

هذه اجلرائم التي تبث مبا�رسة عر 

االعام االلكرتوين.

�إن �إ�رش�ئيل �لتي ولدت يف �لأ�ضل

خارج رحم �لقانون و�ل�رشعية �لدوليني

ل جتد �أي �ضيء �ضاذ يف �ضلوكها �لإجر�مي 

ما د�م �لأ�ضل و�لأ�ضا�س غري قائمني على 

�أي قدر من �لعد�لة و�ل�رشعية

جر�ئــــم ��رش�ئيــل تفقــــــدها �رشعيتها �لدوليـة
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ق�ضية  تكن  مل 

ال��ت��ج��ن��ي��د وك��ي��ف��ي��ة 

ال�ضلطان  ع��ل��ى  مقت�رصة  تنظيمه 

فال�ضلطان  العثماين،  العهد  خالل  املجيد،  عبد 

الأنظمة  ب�ضن  كبري،  ب�ضكل  ُعني  العزيز  عبد 

والقوانني التي تنظم التجنيد، وكان من اأبرزها 

اإح��دى  يف  وجن��د  ال�رصعية.  القرعة  اج���راء  نظام 

الوثائق فرماًنا اأ�ضدره عبد العزيز بالذات العام 

1850م، ويت�ضمن  اإجراء القرعة ال�رصعية وفق 

الآتي:

1- جتري القرعة ال�رصعية على الفتيان الذين 

تراوح اأعمارهم بني 20 و25�ضنة.

بخم�س  الع�ضكرية  اخل��دم��ة  م��دة  حت��دد   -2

�ضنوات.

الع�ضكرية  اخلدمة  انهى  فرد  كل  ي��زود   -3

ب�»تذكرة اإطالق«.

4- يجب على الذكور الذين عادوا اإىل بالدهم 

يف  العمل  الع�ضكرية  اخل��دم��ة  اإن��ه��ائ��ه��م  بعد 

الزراعة، احلراثة، الأعمال احلرفية اأو ال�ضناعية.

5-  يعفى من 

اخلدمة الع�ضكرية 

الأف����������راد ال���ذي���ن 

ي�����ض��ت��اأج��رون اآخ��ري��ن 

لأداء اخلدمة الع�ضكرية 

بدلً عنهم.

���ض��اب��ط  ي���ر����ض���ل   -6

م���ن ال�����س��ب��اط ال��ع�����س��اك��ر 

ق�ضاء  ك��ل  اإىل  ال�ضلطانية 

الذكور  النفو�س  عدد  لإح�ضاء 

وت�ضجيلها بدفرت مف�ضل.

كل  يف  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  يطبق   -7

الوليات العثمانية.

وبعد اإقرار نظام اإجراء القرعة ال�رصعية، حاول 

القرعة  هذه  اأف��راد  منح  العزيز  عبد  ال�ضلطان 

بع�س الت�ضهيالت املتعلقة باأمور التجنيد، ومن 

اأنف�ضهم  تاأجري  الأفراد  لبع�س  ال�ضماح  �ضمنها 

وهذا  ال�رصعية،  القرعة  �ضمتهم  الذين  عن  بدلً 

عبارة  هي  التي  املتعددة  الوثائق  ت�ضمنته  ما 

عن »حجج اأجار« يربمها �ضاحبا العالقة، املوؤجر 

املحكمة  يف  ال�رصعي  القا�ضي  اأمام  وامل�ضتاأجر، 

من  مبلغ  بدفع  امل��وؤج��ر  يقوم  حيث  ال�رصعية، 

عنه  بدلً  نف�ضه  اأّج��ر  الذي  امل�ضتاأجر  اإىل  املال 

لأداء اخلدمة الع�ضكرية.

الع�ضكرية  اخل��دم��ة  م��ن  ال��ه��روب  ك��ان  لقد 

متف�ضًيا يف العهد العثماين، وهذا ما نالحظه يف 

ال�ضباب  كان  اإذ  الع�ضكرية،  املحكمة  �ضجالت 

قاهرة  لأ�ضباب  الع�ضكرية  اخلدمة  من  يهربون 

العثماين،  الع�ضكري  النظام  بق�ضوة  تتعلق 

مف�ضلني العمل يف الزراعة وال�ضناعة والتجارة 

عندما  فاإنه،  ولذلك  الع�ضكرية.  اخلدمة  على 

الفرد  »تاأجري  نظام  العثماين  ال�ضلطان  اأ�ضدر 

املحكمة  اإىل  ال�ضبان  معظم  ت�ضابق  لنف�ضه«، 

ال�رصعية لت�ضجيل العقود امل�ضماة »حجج الأجار« 

املحكمة  )�ضجل  الوثائق  يف  جلياً  ذلك  ويبدو 

ال�رصعية يف طرابل�س ال�ضام رقم 50( التي تزخر 

مبثل هذه العقود.

لقد �ضهد الع�رص العثماين الكثري من  احلروب 

للمخاطر.  املحاربني  حياة  عر�س  مما  والفنت، 

ويبدو اأن الو�ضع الإقت�ضادي ال�ضيىء كان �ضبًبا 

من الأ�ضباب التي دفعت بع�س ال�ضباب للقبول 

وتعري�س  اأنف�ضهم  وتاأجري  الع�ضكرية  باخلدمة 

حياتهم للخطر. 

اإن التفاوت يف الطبقات موجود يف كل جمتمع 

وتظل الطبقة الفقرية هي ال�ضحية، بينما تنعم 

اأمر معروف  الطبقة الغنية بالرثاء والرخاء وهو 

وكان  ه��ذه.  اأيامنا  حتى  وم�ضتمر  القدم  منذ 

العثمانيون قد اأ�ضدروا قوانني ت�ضاعد الأغنياء 

وترهق الفقراء مما جعل هوؤلء يقبلون ال�ضخرة 

على  عديدة  اأمثلة  وجند  العي�س،  لقمة  مقابل 

ذلك يف �ضجالت املحكمة ال�رصعية يف طرابل�س.

اإعداد: الدكتورة �شادية عالء الدين

نيد
التج

عية
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يف 
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لعز
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ل�شلطان ع

ل





�أيار 2011
51

�جلي�ش - �لعدد رقم 311

�إقتصصاد ومال

�أيار

اإعداد: تريز من�صور

�ساحل العاج منوذًجا لكفاح اللبنانيني وملعاناتهم

الأو�صاع ا�صتتّبت

عة 
ّ
لكن الأ�صئلة املقلقة ما زالت م�رش

اإثبات قدراتهم املهنية والثقافية  اأينما حلّوا يف العامل، يف  جنح اللبنانيون 

والإبداعية وحتى ال�صيا�صية، ومتّكنت اجلاليات اللبنانية يف عدة دول من ت�صكيل 

وليبيا  والبحرين  الإم��ارات  كما يف  امل�صيفة،  الدول  اقت�صاديات  من  هام  جزء 

اإىل  اإ�صافة  اإىل ذويهم  العاج والربازيل... حتويالت املغرتبني املالية  و�صاحل 

ا�صتثماراتهم يف لبنان، �صاهمت اإىل حٍد بعيد يف دعم القت�صاد اللبناين. لكن 

النموذج ال�صيا�صي �� القت�صادي، الذي ي�صّجع على الهجرة من اأجل تاأمني حتويالت 

مالية كبرية تعفي ال�صلطة من العمل على تطوير القت�صاد احلقيقي وتنويعه، هو 

منوذج خطر، ف�صالً عن كونه ل ينطوي على اأية حماية للمهاجرين، حني يتعر�صون 

لظروف �صعبة يف البلدان التي هاجروا اإليها. 

معاناة اللبنانيني الأخرية يف �صاحل العاج لي�صت حدًثا فريًدا يف م�صرية هوؤلء 

الغرتابية. فقد �صبقها الكثري من املحطات والأزمات امل�صابهة، يف �صاحل العاج 

نف�صها ويف بلدان اأخرى من القارة التي تنام على انقالب، لت�صحو على اآخر.

الأزمة انح�رشت بعد اأن �صيطرت قوات الرئي�س احل�صن واتارا على الأو�صاع يف 

عة. 
ّ
�صاحل العاج. لكن الأ�صئلة املقلقة ما تزال م�رش

حجم اجلالية اللبنانية يف �صاحل العاج

العاج  �ساحل  يف  اللبنانيني  ع��دد  ي��ت��ج��اوز 

األًفا.   90 اإىل  رمب��ا  لي�سل  ن�سمة،  األ��ف  ال���75 

85 يف املئة تقريباً منهم يقيمون يف العا�سمة 

حمافظة،   19 يف  الباقون  وي��ت��وزع  اأب��ي��دج��ان، 

اجلالية  فاإن  حال  اأي  على  البالد.  منها  تتكون 

�ساحل  يف  عربية  جالية  اأك���ر  ه��ي  اللبنانية 

من  اأكرث  على  اللبنانيون  ي�سيطر  التي  العاج، 

50 يف املئة من اقت�سادها ون�ساطها التجاري 

وال�سناعي واخلدماتي العام. 

اإىل  هجرتهم  بداأت  الذين  اللبنانيون  ويعمل 

�ساحل العاج قبل 100 �سنة تقريباً يف خمتلف 

ولديهم  طليعتها،  يف  التجارة  وتاأتي  احلقول، 

وامل�ست�سفيات  كامل�سانع  امل�سالح  اآالف 

خالل  واملطاعم.  والفنادق  الطبية  والعيادات 
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اللبنانيني  م�سالح  تعر�ست  االأخ���رة  االأزم���ة 

منظمة  و�سلب  نهب  لعمليات  وممتلكاتهم 

الناجمة  اخل�سائر  االآن  حتى  حتدد  مل  و�سخمة، 

عنها. 

قبيل ا�ستفحال االأزمة يف �ساحل العاج غادرها 

ويف  لبنان،  اإىل  متوجهني  لبناين،   2000 نحو 

اآذار املا�سي، غادر 4 اآالف لبناين اأي�ساً،  �سهر 

العمليات  بلغت  بعدما 

واالع��ت��داءات  الع�سكرية 

بينما  ذروت���ه���ا.  عليهم 

مل ي��ت��ح ل��ك��ث��ري��ن جم��ال 

تفاقم  ب�سبب  امل��غ��ادرة 

عدد  وف�سل  االأو����س���اع، 

على  اخلطر  معاي�سة  كبر 

التخلي عن جنى العمر.  

هل يوؤثر انخفا�س 

حتويالت املغرتبني 

على القت�صاد؟

لقد �سكلت  التحويالت 

ير�سلها  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة 

اإىل  امل���غ���رب  ال�����س��ب��اب 

اأه���ل���ه يف ل��ب��ن��ان راف��ع��ة 

لالقت�ساد الوطني، وهذه 

ال��ت��ح��وي��الت و���س��ل��ت يف 

اإىل   2010 العام  نهاية 

8 مليارات و200 مليون 

اأحداث  اأثارت  دوالر. وقد 

من  الكثر  العاج  �ساحل 

وم���وج���ة قلق  االأ���س��ئ��ل��ة، 

اللبنانيني  م�ستقبل  حول 

ه���ن���اك، وب���ال���ت���ايل ح��ول 

اللبناين،  االقت�ساد  على  املحتملة  التاأثرات 

اأخ��رى  بلداًنا  �سملت  التوترات  اأن  ا  خ�سو�سً

 ت�ست�سيف اأعداًدا ال ي�ستهان بها من اللبنانيني.    

 ويف ه���ذا االإط�����ار اأ����س���ارت درا����س���ة اأع��ّدت��ه��ا 

رئي�سة  كا�سباريان،  ت�سوغيك  الروف�سورة 

امل���ر����س���د اجل���ام���ع���ي ل���ل���واق���ع االج��ت��م��اع��ي 

اإىل  يو�سف،  القّدي�س  جامعة  يف  واالقت�سادي 

يف  طبيعية  واملغربني  املهاجرين  ع��ودة  اأن 

اأنه  اإال  ال��دول،  الثورات يف عدد من  اندالع  ظل 

اجلماعية  ال��ق��رارات  كانت  اإن  معرفة  ميكن  ال 

ظرفية،  اأم  نهائية  هي  لبنان  اإىل  ال��ع��ودة  يف 

وخ�سو�ساً اأن اللبنانيني يعملون على تاأ�سي�س 

وي�ستثمرون  اخل�����ارج،  يف  وا���س��ع��ة  م�����س��اري��ع 

مبليارات الدوالرات يف الدول التي تدور فيها 

النزاعات.

يف  احلا�سلة  اال���س��ط��راب��ات  انعكا�سات  اإن 

لبنانيون  فيها  يوجد  التي  البلدان  من  ع��دد 

بح�سب  اللبناين،  االقت�ساد  على  ح��ادة  لي�ست 

االقت�سادية  اللبنانية  رئي�س اجلمعية  ما يقول 

جاد �سعبان الذي لفت اإىل اأن عودة اللبنانيني 

اأن  وخ�سو�ساً  �ساملة،  لي�ست  ال��دول  هذه  من 

واحل��روب،  النزاعات  تعّود  اللبناين  املغرب 

ب�سهولة.  اخل��ارج  يف  اأعماله  يرك  لن  وبالتايل 

العاملية  امل��ال��ي��ة  االأزم����ة  اأن  �سعبان  وي�����رح 

اأ�سابت دول اخلليج مل تنعك�س  التي  ال�سخمة 

عودة �ريعة للبنانيني، واإمنا لوحظ اأن معظمهم 

بقي يف هذه البلدان واأجرى تغيرات يف املوقع 

اأخ��رى. خليجية  دول��ة  اإىل  انتقل  اأو   الوظيفي، 

هي  االأ���س��ا���س��ي��ة  امل�سكلة  اأن  �سعبان  وي���رى 

االإح�سائية حول عدد املغربني  االأرقام  غياب 

الن�سبة  اأن  االأكيد  لكن  اخل��ارج،  يف  وتوزعهم 

لبنان  يف  حالياً  املوجودين  ال�سباب  من  االأكر 

اأن  على  �سعبان  وي�سدد  الهجرة.  اإىل  يطمحون 

توافر االأرقام عن اللبنانيني املهاجرين و�سبب 

ه���ج���رت���ه���م ي�������س���اع���د يف 

معاجلة �ريعة الأو�ساعهم 

ما  م��اأزق  يف  يقعون  حني 

يف دول االغراب، ويلفت 

املهاجرين  غالبية  اأن  اإىل 

اخل��ل��ي��ج  يف  م�����وج�����ودة 

واأمركا وكندا وجزء قليل 

ت�سل  بحيث  اأفريقيا،  يف 

اأق��ل من  اىل  ه��وؤالء  ن�سبة 

10 يف املئة، وعلى الرغم 

م���ن ���س��ع��وب��ة احل�����س��ول 

ع��ل��ى اأرق����ام حت���دد حجم 

حت��وي��الت امل��غ��رب��ني يف 

دول النزاع، يلفت �سعبان 

التحويالت  قيمة  اأن  اىل 

ما  اإىل  ت�سل  االإج��م��ال��ي��ة 

بني 20 و25 يف املئة من 

االإجمايل،  املحلي  الناجت 

وهذا رقم �سخم ن�سبة اىل 

اللبناين. االقت�ساد   حجم 

تقدير  اأن  �سعبان  وي�رح 

يتم  ال  ال��ت��ح��وي��الت  حجم 

املعتمدة  ال��ق��ن��وات  ع��ر 

ال�ستخراج االأرقام فح�سب، 

حت��وي��الت  ه��ن��اك  اإن  اإذ 

حتت�سب،  وال  لبنان  اإىل  تدخل  عنها  ح 
ّ
م�ر غر 

التي  امل�سكلة  حجم  حتديد  ميكن  ال  وبالتايل 

�سيقع فيها االقت�ساد. اإال اأن االأكيد اأن املناطق 

اجلنوبية يف لبنان �ستتاأثر باأزمة اأبيدجان، اإذ اإن 

تاأمني  يف  ت�ستخدم  هناك  املغربني  حتويالت 

ت�ساعد  كما  اجلنوبية،  للعائالت  مالية  رواف��د 

املعي�سي،  الو�سع  وحت�سني  البناء  عمليات  يف 

اإن  م�ساعفة  �ستكون  امل�سكلة  اأن  اىل  م�سراً 

ممتلكات  عن  عبارة  امل�ستثمرة  االأم��وال  كانت 

غر م�سّيلة، بحيث اإن اخل�سائر �ستكون �سخمة 
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على املغادرين اإىل لبنان.

الدكتور  االقت�سادي  اخلبر  ويقول 

اإن  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف  حبيقة  ل��وي�����س 

العربية  ال���دول  يف  اجل��اري��ة  االأح����داث 

حتويالت  على   كثًرا  توؤثر  واأفريقيا 

اأ�سخا�س  هناك  لبنان.  اإىل  املغربني 

يف اأبيدجان  ومنازلهم،  اأعمالهم  خ�روا 

تخّف  �سوف  ه��وؤالء  والبحرين،  وليبيا 

ي�سحبون  وقد  لبنان،  اإىل  حتويالتهم 

خ�ر  ومن  ال�سابق،  يف  اأر�سلوها  اأم��واال 

عمله هناك، قد يبقى اكرث من عامني 

اأم���ا من  االأم�����وال،  ك��ي يعيد حت��وي��ل 

م�سكلة  ي�سكلون  ف�����س��وف  ي��ع��ودون 

متعرثة  اأو�ساعه  الأن  البلد،  القت�ساد 

�سوف  قليلة،  باأعداد   واإن  ونزوحهم، 

اللبناين  العمل  ف�سوق  م�سكلة،  ي�سّبب 

ترتفع  ���س��وف  وب��ال��ت��ايل  ج���ًدا،  �سيق 

ن�سبة البطالة. وي�سر حبيقة اإىل اأن من 

ميلك اأمواالً لدى عودته ال خوف عليه، 

ي�ستطيع ان يفتح م�سلحة، ولكن عادة 

املوظفني  من  املي�سورين،  غر  يعود 

الذين ال اأمالك لديهم.

ي���ق���ارب حجم  وي�����س��ي��ف ح��ب��ي��ق��ة: 

مليارات   8 ال���  املغربني  حت��وي��الت 

دوالر يف ال�سنة، وكانت ت�ساهم يف زيادة 

الودائع يف امل�سارف، ويف �راء عقارات 

وا�سهم و�سندات، وا�ستثمارات... وهذا 

الرقم �سوف ينخف�س بالطبع، ولكن مع 

حت�سن االأو�ساع يف �ساحل العاج، �سوف 

تعود كل هذه التحويالت.

حجم خ�صائر اللبنانيني

يف �صاحل العاج

يف  اللبنانيني  خ�سائر  م�سح  عملية  تنجز  مل 

غرفة  عليه  تعكف  ما  با�ستثناء  العاج،  �ساحل 

والتي  ه��ن��اك،  اللبنانية  وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة 

اإط��اراً  تكون  لكي  تقريباً،  �سنة  منذ  تاأ�س�ست 

يف  اللبنانية  االق��ت�����س��ادي��ة  للهيئات  ج��ام��ع��اً 

واملحال  املوؤ�س�سات  من  طلب  ولقد  اأبيدجان. 

ب��ل��وائ��ح تت�سمن  ال��غ��رف��ة  ت��زوي��د  وامل�����س��ان��ع 

خ�سائرها جملة وتف�سيالً.

النّية يف امل�ساعدة موجودة، هذا ما وعدت به 

احلكومة العاجية اجلديدة. لكن  االأمر قد يكون 

�سعًبا، وال اأحد ميكنه اال�سطالع مبهمة ج�سيمة 

كهذه، ال االأمم املتحدة وال حكومة �ساحل العاج، 

وال الدولة اللبنانية.

اللبنانية،  وامل�سالح  ال�ركات  كانت  لقد 

وال��ت��خ��ري��ب،  وال�����س��ل��ب  لل�رقة  ع��ر���س��ًة  اأك���رث 

وقّدرت اأو�ساط اجلالية اخل�سائر مبئات ماليني 

ال�سغرة  ال�ركات  يف  تركز  وهي  ال��دوالرات. 

املئة  يف  �سبعني  نحو  متّثل  التي  واملتو�سطة 

حلقت  كما  اللبنانية.  املوؤ�س�سات  جمموع  من 

ت�سغيلية  خ�سائر  اللبناين  ال�سناعي  بالقطاع 

الأ�سابيع  االإن��ت��اج  ع��ن  التوقف  ب�سبب  كبرة 

حجم  حول  املعلومات  ت�ساربت  ولقد  طويلة. 

خ�سائر القطاع ال�سناعي بني وزارة املغربني 

اأو 3 يف املئة،  وبني غرفة  ب� 2  التي تقدرها 

التي  اأبيدجان  يف  اللبنانية  وال�سناعة  التجارة 

جت��اوزت  بن�سبة  الت�سغيلية  اخل�سائر  ق���ّدرت 

ال�60 اإىل 70 يف املئة.

لي�ست هذه هي املرة االأوىل التي يتحّول فيها 

للع��سابات  �سحايا  اإىل  العاج  �ساحل  لبن�انّيو 

يف  تغ�ي�ر  ك��ل  عند  ت��ع��ّودوا  اإذ  وامل��رت��زق��ة، 

االأمن،  وينع�دم  الفو�سى  ت�ست��ري  اأن  ال�سلطة 

كل  عند  يدفعوا  اأن  اللبنانيني  ق��در  وك��اأن��ه 

ال  االأحيان  من  الكثر  ويف  باهًظا  ثمًنا  مف�سل، 

هذا  دم  »من  بريئة  اليهودية  االأي��ادي  تكون 

ال�سديق«.  





كنقطة  حمدد  تاريخ  و�ضع  ي�ضعب   

�أفريقيا  �إىل  �للبنانية  للهجرة  ب��دء 

�إىل  �لدر��ضات  وت�ضري  �لعربية،  غري 

�إليها ظلت �ضئيلة �لعدد،  �أن �لهجرة 

�إال منذ �لعقد  ومل تاأخذ يف �لتز�يد 

�إذ  ع�رش،  �لتا�ضع  �لقرن  من  �الأخ��ري 

بالع�رش�ت  يق�ضدونها  �ملهاجرون  بد�أ 

و�مل���ئ���ات. وك���ان���ت �مل�����ض��ت��ع��م��ر�ت 

حمطات  �أوىل  �أفريقيا  فى  �لفرن�ضية 

�لقارة،  تلق  �إىل  �للبنانية  �لهجرة 

�الأرب���ع«  »�ملقاطعات  يف  ا  خ�ضو�ضً

تتمتع   ،1870 �لعام  �أ�ضبحت  �لتي 

�القت�ضاد  و�ضاعدت  �ملو�طنة  بحقوق 

�مل��ح��ل��ي ع��ل��ى �ل��ن��م��و ب�����رشع��ة وه��ي 

وغوري  ودكار  لوي�س  �ضان  مقاطعات 

وروفي�ضك.

�الأفريقية  �ملناطق  �ضعيد  وعلى 

�لربيطاين،  لال�ضتعمار  خ�ضعت  �لتي 

�ل�ضلطات  �حتفاظ  عدم  �إىل  وبالنظر 

عن  بها  موثوق  ب�ضجالت  �ال�ضتعمارية 

�ملهاجرين �الأو�ئل �إىل م�ضتعمر�تها، 

بهجرة  �ملتعلقة  �الأخ��ب��ار  تت�ضارب 

�أف��ري��ق��ي��ا  غ���رب  �إىل  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ن 

�أن  �لبع�س  ي��رى  حيث  �الإنكليزية، 

�لنفوذ  �إىل مناطق  لبناين  �أول مهاجر 

�ضري�ليون  �إىل  و���ض��ل  �لربيطانية 

�أن  �آخ����رون  وي���رى   ،1880 �ل��ع��ام 

يف  ل��ل��ب��ن��ان��ي��ن  ق���دم  م��وط��ئ  �أول 

�أفريقيا  �لربيطانية يف  �مل�ضتعمر�ت 

)غانا(  �ل��ذه��ب  �ضاحل  منطقة  ك��ان 

�لعام 1870، و�لر�جح �أن �ضري�ليون هي من �أوىل �ملناطق 

يف غرب �أفريقيا �الإنكليزية، �لتي �ضهدت هجرة �للبنانين 

�أنها كانت نقطة توّقف لكل �ل�ضفن �ملتجهة  �إليها، باعتبار 

�الإنكليزية. �مل�ضتعمر�ت  مناطق  نحو 

�ملهمة  �ملناطق  معظم  يف  �للبنانيون  �ملهاجرون  �إ�ضتقر 

�لتي  �ل�ضاحلية  مر�فئها  من  �إنطالقاً  �أفريقيا،  غرب  من 

كانو�  �لذين  �الأو�ئ���ل،  �للبنانين  �ملهاجرين  ��ضتقبلت 

ثم  دك��ار  �إىل  ومنها  مر�ضيليا،  �إىل  ب��ريوت  من  ينتقلون 

�لرحلة  وكانت  الغو�س،  �إىل  ثم  ومن  وفريتاون،  كوناكري 

ت�ضتغرق نحو 40 يوماً.
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و»مطرقة« التهجري



تطور�ت �لهجرة �إىل �أفريقيا

على الرغم من التزايد التدريجي الذي عرفته 

القرن  اأفريقيا منذ نهاية  اإىل  اللبنانية  الهجرة 

متوا�ضعة  بقيت  الأرقام  فاإن  ع�رص،  التا�ضع 

ولكن  الأوىل،  العاملية  احلرب  نهاية  حتى 

مقت�رصة  تعد  مل  اأنها  الهجرة  تلك  يف  املالحظ 

على الذكور البالغني فقط ، بل �ضملت كذلك 

من  نوعاً  يعك�س  الذي  الأمر  والأطفال،  الن�ضاء 

التي  املناطق  تلك  اإىل  املهاجرين  اطمئنان 

اإىل  الهجرة  تيارات  اإليها. وقد اجتهت  هاجروا 

هي  الفرن�ضية  لل�ضيطرة  خا�ضعة  اأقاليم  �ضتة 

)مايل  الفرن�ضي  وال�ضودان  وغينيا  ال�ضنغال 

والنيجر  احلالية(  )بنني  والداهومي  احلالية( 

غامبيا  م�ضتعمرتي  اإىل  بالإ�ضافة  وموريتانيا، 

غينيا  وم�ضتعمرة  الإنكليزيتني،  و�ضرياليون 

وبداأت  حالياً(  ال�ضتوائية  )غينيا  الربتغالية 

العاملية  احلرب  بعد  تتزايد،  اللبنانية  الهجرة 

الثانية يف خط ت�ضاعدي نتيجة لعدة عوامل. 

 ،1975 العام  لبنان  يف  احلرب  اندلع  مع 

الغربية  اأفريقيا  عرفت  اأحداث،  من  تالها  وما 

هجرة لبنانية جديدة، كانت وجهتها الأ�ضا�ضية 

اللبنانيني  عدد  ت�ضاعف  التي  العاج-  �ضاحل 

فيها- ثم بن�ضبة اأقل اإىل ال�ضنغال و�ضرياليون.  

اآثار احلرب يف لبنان رجوع عدد كبري  وكان من 
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وتبع  نيجرييا،  اإىل  اللبنانيني  املواطنني  من 

هرباً  جديدة  �ضغرية  اأعداد  وفود  اأي�ضاً  ذلك 

هجرات  وبخالف  القا�ضية.  احلرب  ظروف  من 

خمتلف  تهّم  كانت  التي  ال�ضابقة،  املراحل 

ت�ضكلت  احلرب  بعد  ما  هجرة  فاإن  الطوائف، 

بالأ�ضا�س من ال�ضيعة القادمني من اجلنوب - 

جمموع  من  املئة  يف   90 حواىل  مثلوا  والذين 

املهاجرين اللبنانيني فى تلك احلقبة.

وكما ذكرنا �ضابًقا فاإن اأ�ضباب الهجرة عديدة، 

ويف ما بعد لعبت الظروف القت�ضادية املهياأة 

يف  دوًرا  املتوافرة،  العمل  وفر�س  اأفريقيا  يف 

ا�ضتقطاب عدد كبري من اجلماعات اللبنانية، اإذ 

جند اأن بالد اأفريقيا حتتل املكانة الثانية بعد 

الربازيل بالن�ضبة اإىل املهاجرين اللبنانيني يف 

العامل.

�للبنانيون يف �القت�ضاد 

�الأفريقي 

اإىل  بالن�ضبة  ال�ضاأن  هو  كما 

فقد  اجلديد،  العامل  يف  مواطنيهم 

ن�شاط  �أول  �ملتجولة  �لتجارة  كانت 

يف  اللبنانيون  مار�ضه  اقت�ضادي 

اأفريقيا الغربية، وقد بقي احل�ضور 

متوا�ضعاً  اللبناين  القت�ضادي 

حيث  الأوىل،  العاملية  احلرب  لغاية 

الذي  الفراغ  اللبنانيون من  ا�ضتفاد 

الذين  الفرن�ضيون  التجار  خّلفه 

ذهبوا اإىل اجلبهة. خالل تلك املرحلة 

اللغات  من  فيها  متكنوا  والتي 

اإىل  اللبنانيون  تعرف  الأفريقية، 

ا على 
ً
البلد، ومل يعد وجودهم مقت�رص

املدن واملناطق القروية، بل توّغلوا 

على  �ضاعدهم  ما  وهذا  الأدغال،  يف 

ا واأنهم  حتقيق جناح �رصيع، خ�ضو�ضً

الوكالت  بني  و�ضطاء  اأ�ضبحوا 

-وبخا�ضة  الأجنبية  التجارية 

الفـــرن�ضـيــــــة-  الوكــــــــالت 

كانوا  حيث  الأ�ضليني،  وال�ضكان 

يبيعون لهوؤلء املنتجات امل�ضنعة، 

منتجاتهم  على  منهم  ويح�ضلون 

وقد  للت�ضدير.  اخلام  املواد  من 

�ضجعهم جناحهم يف هذا املجال على 

�لتو�ّشع يف هذ� �لن�شاط، عالوة على 

حمالت  افتتاح  اإىل  البع�س  اجتاه 

كما  املدن،  يف  اجلملة  لبيع  خا�ضة 

اجته اآخرون اإىل التخ�ض�س يف جمال 

ا�ضترياد املنتجات امل�ضنعة مبا�رصة 

املمّولني  واأ�ضبحوا  اأوروبا،  من 

جتار  من  ملواطنيهم  الأ�ضا�ضيني 

اجلملة والتق�ضيط. 

القرن  من  الع�رصينيات  �ضنوات  �ضهدت  وقد 

املا�ضي مناف�ضة �ضديدة بني التجار الأوروبيني 

واللبنانيني يف اأفريقيا الغربية. 

و�ُضّجل خالل الت�ضعينيات ح�ضور لبناين قوي 

�ضاحل  ففي  اأخرى.  اقت�ضادية  قطاعات  يف 

العاج حيث توجد اأهم جالية لبنانية  يف اأفريقيا 

القت�ضادي،  والثقل  العدد  حيث  من  الغربية 

املئة  يف   60 حواىل  يف  اللبنانيون  يتحكم 

بحيث  احليوية،  القت�ضادية  القطاعات  من 

ميتلكون اأربعة اآلف موؤ�ض�ضة من بينها 1500 

األف   150 نحو  فيها  يعمل  �ضناعية  موؤ�ض�ضة 

على  ي�ضيطرون  وهم  البالد.  اأهل  من  مواطن 

املئة  يف  و50  اجلملة،  جتارة  من  املئة  يف   70

من جتارة التق�ضيط، و80 يف املئة من �رصكات 

يف  و17  وت�ضديرها،  والكاكاو  القهوة  جمع 

حر�ضت  الذي  الأمر  الأجرة،  �ضيارات  من  املئة 

قيادات البالد املتوالية على التنويه والإ�ضادة 

للدولة  املوؤ�ض�س  الرئي�س  و�ضف  حيث  به. 

بالقول:  اللبنانيني  بوانييه  هوفوبيه  العاجية 

اهلل  اأر�ضلهم  ال�ضماء وقد  »اللبنانيون عطاء من 

هدية لنا، واإذا كان من وجود لل�ضناعة يف هذا 

�للبنانيني  ن�شاط  �إىل  يعود  فالف�شل  �لبلد، 

وذكائهم. هذا الأمر هو ما دفع الرئي�س العاجي 

البالد  اقت�ضاد  باأن  الت�رصيح  اإىل  غباغبو  لوران 

ثناياه  يف  ت�ضمن  اأمر  وهو  اللبنانيني،  بيد 

بف�ضله  والعرتاف  اللبناين  بالدور  الرتحيب 

جانب  من  لكنه  الأيفواري،  القت�ضاد  على 

الراف�ضة  للجماعات  �ضمنياً  تاأليباً  ت�ضمن  اآخر 

نحو  على  العاج،  �ضاحل  يف  اللبناين  الوجود 

اجلالية  وانتقامية �ضد  عدائية  اأفرز ممار�ضات 

اللبنانية يف البالد خالل ما �ضهدته من نزاعات 

�ضرياليون  يف  كثرياً  الأمر  يختلف  ول  م�ضّلحة.  

اجلالية  اأن  اإىل  امل�ضادر  بع�س  ي�ضري  حيث 

اللبنانية كانت ت�ضيطر - اإىل مطلع الت�ضعينيات 

من  املئة  يف   80 على   - الع�رصين  القرن  من 

جميل  ثروة  وقّدرت  والذهب،  املا�س  جتارة 

حممد �ضعيد اللبناين الأ�ضل واجلن�ضية – وكان 

ًبا من 
ّ
اأهم رجل اقت�ضاد يف البالد و�ضديًقا مقر

رئي�س الدولة – بـ 600 مليون فرنك فرن�ضي. 

ما  على  اللبنانيون  ي�ضيطر  فا�ضو  بوركينا  ويف 

التعامالت  حجم  من  املئة  يف   60 من  يقرب 

التجارية وال�ضناعية يف البالد.



�لتفاعل �ل�ضيا�ضي و�الجتماعي للبنانين 

يف �أفريقيا

يف كثري من دول غرب اأفريقيا، جرت حماولت 

لرتجمة الثقل القت�ضادي للجالية اللبنانية اإىل 

الأفراد  بع�س  دخول  خالل  من  �ضيا�ضي  ثقل 

الوطني  الربملان  اإىل  اللبنانية  الأ�ضول  ذوي 

يف الدول الأفريقية، على نحو ما ح�ضل يف كل 

بينما و�ضل  بي�ضاو،  اأفريقيا وغينيا  من جنوب 

يف  كما  الرئي�س  م�ضت�ضار  من�ضب  اإىل  اآخرون 

اإىل  ي�ضاف  وبوركينافا�ضو.  ال�ضتوائية  غينيا 

رجال  من  للعديد  ال�ضخ�ضية  الت�ضالت  ذلك 

ورجال  امل�ضوؤولني  بكبار  اللبنانيني  الأعمال 

تاأمني  بغية  الأفريقية،  الدول  يف  الدولة 

يف  تتّم  ات�ضالت  وهي  وحمايتها،  م�ضاحلهم 

خا�ضة.  ومل�ضالح  فردية  اأ�ض�س  على  معظمها 

من  وغريهم  اللبنانيني  اأن  العامة  فالقاعدة 

عن  البعد  كل  يبتعدون  امل�ضارقة  العرب 

والعلني،  املبا�رص  ال�ضيا�ضي  العمل  يف  الدخول 

العزلة  من  نوًعا  عليهم  فر�س  الذي  الأمر 

ال�ضيا�ضية والجتماعية اإىل حد كبري.

رجال  بع�س  تدخل  اإىل  ي�ضري  البع�س  اأن  اإل 

لدعم  مبا�رصة  غري  ب�ضورة  اللبنانيني  الأعمال 

ال�ضيا�ضية على ح�ضاب  والقوى  الأحزاب  بع�س 

قوى �ضيا�ضية اأخرى. 

ففي نهاية اخلم�ضينيات من القرن الع�رصين، 

ومع بوادر ا�ضتقالل نيجرييا – على �ضبيل املثال 

باأ�ضابع  نيجرييا  يف  جنوبية  اأحزاب  اأ�ضارت   –
اللبنانية  اجلالية  اأع�ضاء  بع�س  اإىل  التهام 

�لعمل  يف  باالنخر�ط  �إياهم  متهمة  �ل�شمال،  يف 

يف  الرئي�س  احلزب  اإىل  وان�ضمامهم  ال�ضيا�ضي 

ال�ضمال، »حزب املوؤمتر النيجري«. هذا التهام 

كان  قن�ضلها،  ل�ضان  على  اجلالية  نفته  الذي 

منها  يعاين  زال  ما  التي  لالتهامات  منوذًجا 

معظم اللبنانيني يف الدول الأفريقية املختلفة، 

والتي دفعوا ثمنها بحيث اأ�ضبحت موؤ�ض�ضاتهم 

اندلعت  كلما  للنهب،  عر�ضة  القت�ضادية 

احلكومية،  ال�ضيا�ضات  �ضد  �ضغب  اأحداث 

اجلابون  ويف   ،)1989( ليبرييا  يف  حدث  كما 

ال�ضنغال  ويف   ،)1991( ومايل   ،)1985(

 ،2002  ،1999( العاج  و�ضاحل   ،)1989(

.)2011 ،2007 ،2004

اأفريقيا  يف  اللبنانية  اجلاليات  واجهت  فقد 

ليبرييا  يف   1989 العام  بداأت  حقيقية،  نكبة 

وتخريب  ونهب  للمهاجرين  جماعي  با�ضطهاد 

والعمرانية  القت�ضادية  ملوؤ�ض�ضاتهم  �ضامل 

اأبناء  »تهجري«  اإىل  ذلك  واأدى  والجتماعية، 

العامني  ترافقت  ماأ�ضوية  ظروف  يف  اجلالية 

الأوىل  اخلليج  حربي  مع  و1991   1990

والثانية، وما رافقهما من عودة ق�رصية للبنانيني 

العاملني هناك، ما اأ�ضفر عن قطع مورد مايل هام 

اإليه، لإمنائه واإعماره  كان الوطن باأ�ضد احلاجة 

 1975( �ضنة  ع�رصة  اخلم�س  حرب  توقف  بعد 

العام  ليربيا  اأحداث  تزامنت  كما   .)1990  -

اأطلقت  الذي  الإ�رصائيلي  العتداء  مع   1996

اأبيب ا�ضم »عناقيد الغ�ضب« لتقطع  عليه تل 

الليبريي،  ال�رصيان  هو  اآخر  مالًيا  �رصياناً  بذلك 

احلروب.  منكوبي  م�ضاف  يف  العائدين  وت�ضع 

و1996   1989 بني  ليبرييا  �ضهدت  فقد 

و�رصدت  اقت�ضادها  دمرت  داخلية،  اإثنية  حرًبا 

حيث  مرنوفيا  العا�ضمة  يف  خ�ضو�ضاً  �ضكانها، 

امتدت  ليبرييا  ومن  اللبنانية.  اجلالية  تتمركز 

هذه الأحداث اإىل دول اأفريقية اأخرى: الكونغو، 

�ضرياليون، نيجرييا، �ضاحل العاج، وقد ت�رصرت 

وبن�ضب  مبا�رصة  فيها  اللبنانية  اجلاليات 

بتاريخ  اأنه  رويرتز،  وكالة  وقّدرت  خمتلفة، 

 15 ليبرييا  يف  يعي�س  كان   :1996  -4  -19

معظم  على  ي�ضيطرون  لبناين  اأعمال  رجل  األف 

مفا�ضل النظام القت�ضادي يف البالد، ومل يبق 

 )1999-1989( ليبرييا  اأحداث  بعد  منهم 

اأكرث من 300 �ضخ�س.

�ملر�جع:

 - www.alnaharonline.com/

igpirab
- www.emigrants.gov.lb./index.

html
- www.allafrica.com

- جريدة الأخبار.

- جريدة ال�ضفري.

جهاد العقل، فجر الهجرة: ماآ�ضي ونوادر، 

بريوت.
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مالحظات عدد �للبنانين �لدولة

و�ضل العدد فى بع�س الأحيان اإىل

100000 ن�ضمة

50 000 �ضاحل العاج

30 000 نيجرييا

20 000 ال�ضنغال

18 000 جنوب اأفريقيا

7000-4000 غينيا

5000 – 1800 اجلابون

6000 �ضرياليون

5000 – 3000 غانا

2000 – 1500 جامبيا

1400 بنني

1000 – 600 مايل

1000 اإفريقيا الو�ضطى

600 – 200 غينيا بي�ضاو

500 الكامريون

400 توجو

500 – 200 النيجر

300 غينيا ال�ضتوائية

بع�ضهم جاء مهاجراً من غرب القارة 300 تنزانيا

 كان العدد يف مطلع الثمانينيات 20000

ن�ضمة والعام 1996، 15000 ن�ضمة
300 ليبرييا
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يف بالدي
معامل 

�أيار

م�سرية اجنازات

تاأ�س�ست �رشكة �سوليدير العام 1994، 

وهي �رشكة عقارية لبنانية خا�سة براأ�سمال 

1،65 مليار دوالر ت�سم حواىل 35 األف 

م�ساهم وتقوم بتنفيذ م�رشوع تطوير 

و�سط بريوت واإعادة اإعماره على م�ساحة 

1،9 مليون مرت مربع منها حواىل 700 

األف مرت مربع من االأرا�سي امل�ستحدثة 

على البحر.

منذ انطالق امل�رشوع وحتى اليوم، 

حققت ال�رشكة اإجنازات جعلت من 

بريوت موقعاً اإقليمياً مميزًا ونقطة 

جذب لال�ستثمارات. كما نفذت �سل�سلة 

من امل�ساريع التطويرية منها م�رشوع 

ال�سيفي ال�سكني النموذجي ومبنى االأمم 

املتحدة، حيث مقر االأ�سكوا الدويل 

وجممع ال�سفارات، باالإ�سافة اإىل م�ساريع 

اأخرى �سملت ال�سكن، واملكاتب، 

وامل�سارف، والفنادق، وذلك، اإىل جانب 

ترميم غالبية املباين القدمية الرتاثية 

ذات الهند�سة املعمارية املتنوعة بحيث 

اأخذ و�سط بريوت ي�ستعيد معامله 

التاريخية ورونقه وجماله.

م�رشوع اأ�سواق بريوت

بريوت  مدينة  اأ���س��واق  بناء  �سوليدير  �رشكة  اأع��ادت 

وم�ستحدثة،  جديدة  بحلة  �سابقاً  التاريخي  موقعها  يف 

ناحية  من  القدمية  الأ�سواق  روحية  على  املحافظة  مع 

املكان والأ�سماء وامليزات، بحيث تعود كمرفق جتاري 

حيوي ونقطة ا�ستقطاب لّلبنانيني والعرب والأجانب.

وحتتل هذه الأ�سواق موقعاً مميزاً. فهي تقع يف قلب 

منطقة  من  قريبة  م�سافة  وعلى  ب��ريوت  مدينة  و�سط 

يف  ال�سكنية  والأح��ي��اء  البحرية  الواجهة  على  الفنادق 

واملناطق  وامل�سارف،  املكاتب،  ومن  وال�سيفي،  جميل،  ابو  وادي 

ومدينة  الو�سط  باأحياء  ي�سلها  مم��ا  بها،  حتيط  التي  التجارية 

بريوت كافة. و�ستكون يف امل�ستقبل ال�سلة بني الو�سط التقليدي 

والأرا�سي امل�ستحدثة على البحر. 

وت�سكل اأ�سواق بريوت مرفقاً جتارياً حيوياً حديثاً يختلف ويتميز 

التي  املعا�رشة  التجارية  التجمعات  مفهوم  عن  وعنا�رشه  بتكوينه 

تعرف ب� »مول«. فنحن هنا اأمام منطقة جتارية بكاملها مع �سوارعها 

املغطى  منها  اأ�سواقاً  وتت�سمن  للم�ساة،  املخ�س�سة  التاريخية 

�سابقاً  امل�سهورة  اأ�سمائها  على  حافظت  والتي  املك�سوف،  ومنها 

الأروام.  و�سوق  اأيا�س،  و�سوق  اجلميل،  و�سوق  الطويلة،  ك�سوق 

ومكاتب،  الن�ساطات،  متنوعة  جتارية  حمالت  الأ�سواق  هذه  وحتوي 

وال�ساحات  ال�ساغة  �سوق  اإىل  بالإ�سافة  واملقاهي،  واملطاعم 

العنتبلي. وهي متثل اجلزء  العجمي وبركة  ك�ساحة  اأي�ساً  التاريخية 

اجلنوبي من منطقة الأ�سواق الذي مت اإجنازه حتى الآن. 

اأما اجلزء الآخر والذي �سيتم تنفيذه على مرحلتني خالل ال�سنوات 

�سينما  �سالة   14 مع  للرتفيه  جممًعا  ف�سي�سمل  القادمة،  الثالث 

هند�سة  ذا  كربى  خمازن  ومبنى  التقنية،  املن�ساآت  باأحدث  جمهزة 

الذي  الأم��ر  نوعه،  من  ف��ري��داً  معلماً  منه  جتعل  مرموقة  معمارية 

�سيتيح للمت�سوق اأو املتنزه اأن ي�ستمتع بن�ساطات خمتلفة يف مكان 

واحد. 

�سفلي  مراأب  مع  للم�ساة  خم�س�سة  منطقة  بريوت  ا�سواق  ت�سكل 

على اربعة م�ستويات ب�سعة 2600 �سيارة.









واجلامعة  املعلقة   - زح��ل��ة  بلدية  م��ت 
ّ
ك��ر  

ال�ساعر �سعيد  والتكنولوجيا  للعلوم  االمريكية 

له  مت��ث��ال  ع��ن  ال�ستارة  رف��ع  ملنا�سبة  ع��ق��ل، 

اأقامته اجلامعة يف حديقة املن�سية. 

ب�سوته،  م�سجلة  �سعرية  ق��راءات  وق��ع  على 

يف  اأقيم  الذي  االإحتفال  اإىل  عقل  �سعيد  دخل 

ا�ستثنائياً  اأبوابه  فتح  الذي  قادري«،  »اأوتيل 

الكثريين  ت�سفيق  و���س��ط  ال��زح��ل��ي،  للحدث 

التكرميي  االإحتفال  يف  و�ساركوا  جتمعوا  ممن 

اأن  �سوى  مئويته  يف  ي�ستطع  مل  الذي  لل�ساعر 

يطلق عبارة واحدة »اأهال و�سهال فيكن.. �سعيد 

عقل بحييكم« رّددها مراراً.

ووزراوؤها  زحلة  منطقة  نواب  االإحتفال  ح�رض   

احل��ال��ي��ون وال�����س��اب��ق��ون، امل��ط��ران��ان ج��ورج 

ا�سكندر وا�سبرييدون خوري، مدعي عام البقاع 

جنيم  اأنطوان  العميد  كال�س،  فريد  القا�سي 

ح�سن  احلاج  نبيل  النقيب  اجلي�س،  قائد  ممثالً 

دائ��رة  رئي�سة  ال��دول��ة،  اأم��ن  ع��ام  مدير  ممثالً 

ممثلة  م��راد  ع��اي��دة  ال�سيدة  البقاع  حمافظة 

رئي�س  �سليمان،  اأنطوان  القا�سي  املحافظ 

املعلوف،  دياب  جوزف  املهند�س  البلدية 

والزراعة  وال�سناعة  التجارة  غرفة  رئي�س 

فاعليات  م��ن  وح�سد  جري�ساتي  اإدم���ون 

املنطقة الثقافية واالأدبية واالإجتماعية.

رئي�س  حتّدث  اللبناين،  الوطني  الن�سيد  بعد 

عن  معرًبا  املعلوف  جوزف  املهند�س  البلدية 

يف  بالوقوف  اعتزازه 

ح�����رضة ���س��اع��ر زح��ل��ة 

ال���ك���ب���ري االأ����س���ت���اذ 

ملنا�سبة  عقل  �سعيد 

رف����ع ال�����س��ت��ارة عن 

ح��دي��ق��ة  يف  مت��ث��ال��ه 

اإىل  زح���ل���ة  ع���ظ���م���اء 

جانب متاثيل العديد 

م���ن ���س��ع��راء زح��ل��ة، 

اأغ��ن��وا  ال��ذي��ن  الكبار 

االأدب وال�سعر العربيني.

من  حقبة  متثل  عقل  �سعيد  »حياة  اأن  وراأى 

�سورة  هي  مئويته،  يف  املعا�رض  زحلة  تاريخ 

لبنان  ون�����س��اأة  املت�رضفية  ب��ع��د  م��ا  للزحلي 

الكبري«.

هيام  ال��دك��ت��ورة  اجل��ام��ع��ة  رئي�سة  وق��ال��ت 

اأن يكون �سعيد  �سقر: »عندما قررت جامعتنا 

حديقة  يف  متثال  له  ي��زرع  نابغة   ثالث  عقل 

اأردنا  بعد جربان خليل جربان  اللبناين  النبوغ  

مه 
ّ
ونكر لنا  ي�سمح  واأن  �ساعرنا  ن�ستاأذن  اأن 

النبوغ  حديقة  يف  ي���زرع  اأول��ه��م��ا  بتمثالني، 

اللبناين يف اجلامعة، والثاين يف اأر�س زحلة التي 

على  واف��ق  عندما  الكبري  ه��ذا  وفاجاأنا  اأح��ّب، 

فكرة التكرمي وهو الذي كان يرف�س با�ستمرار 

عظماء من بالدي

�أيار
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اإعداد: جان دارك ابي ياغي

يف مئويته

�سعيد عقل يرفع 

ال�ستار عن 

متثاله يف زحلة



املح�سوبية  رائحة  منها  ي�ستم  التي  مثيالتها 

وال�سيا�سة ...«.

اأو  اإبن زحلة  م اليوم 
ّ
واأ�سافت : »نحن ال نكر

مكان،  كل  يف  اللبنان  ذلك  اإب��ن  اأو  لبنان  اإب��ن 

م قدمو�ًسا جديًدا ولد يف زحلة، فغّناها 
ّ
بل نكر

وكرب يف لبنان فعملقه، ومل ير�س اإال اأن يجعل 

به  افتنت  الذي  للبنانه  و�ساًما  الدنيا كلها  من 

واأراد اأن يفنت الكون به«.  

كلمة  ال��رك  ف��وؤاد  ال�سابق  ال�سفري  واأل��ق��ى 

منذ  املربع  »اأن��ه  راأى  ال��ذي  ال�ساعر  اأ�سدقاء 

عقود على عر�س ال�سعر والنرث، هذا الفيل�سوف 

وال�سيم  القيم  وال�سالل من  والعامل والالهوتي 

واملثل العليا، واملختزن الأجماد لبنان واملجدد 

القمم  �سوب  دوًم��ا  املتطلع  والكرم،  للكرامة 

والعبقرية،  والنبوغ  املعرفة  املتعدد  والذرى، 

اأ�سبحت  بحيث  مدينته،  تواأم  الفريد،  الزحلي 

هي هو واأ�سبح هو هي«. 

تخلل االإحتفال اأغنيات لكارول عون من �سعر 

املنذر،  اإح�سان  املاي�سرو  بقيادة  �سعيد عقل 

وقّدم ال�ساعر هرني زغيب كتابه »�سعيد عقل 

اإن حكى« هدية اجلامعة اإىل احل�سور. 

ويف »حديقة العظماء«، اإرتفع ن�سب »االإبداع 

متاثيل  ج��ان��ب  اإىل  ع��ق��ل  ل�سعيد  ال��زح��ل��ي« 

�ساهداً  ليكون  واأدب��ائ��ه��ا،  املنطقة  �سعراء 

و�سورة حلب الزحلي لالبداع يف كل امليادين، 

�سماء  اأ�ساءت  نارية  واأ�سهم  مفرقعات  و�سط 

املنطقة، و�رضب اجلميع نخب املنا�سبة.
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اإعداد: تريز من�صور

فنانة بالفطرة 

ال�شاعرة  ول���دت  ال��غ��راء  دم�����ش��ق  م��دي��ن��ة  يف 

والدها   .1947 العام  بريقدار  مها   والر�شامة 

�شخ�شية  �شاحب  بريقدار  خري  حممد  املقدم 

�شلبة )كان �شابًطا يف ال�رشطة ال�شورية، مثقفاً، 

ال�شيدة  ووال��دت��ه��ا  ومي��ار���ش��ه،  الر�شم  يهوى 

الر�شم  موهبة  متلك  منزل  )رّبة  الأمني  نظمّية 

اأي�ًشا(.

 ترعرعت مها )البنة الثانية( يف عائلة موؤلفة 

من اأربعة اأولد، يفي�ض من حنايا بيتها الدفء، 

طفلة  مها  وك��ان��ت  واحل���ب.  ال��ف��رح  ال�شعادة، 

وربحت  اإخوتها،  عن  ه��دووؤه��ا  مّيزها  ه��ادئ��ة، 

عاطفة الوالد اجلارفة والدلل الالمتناهي.  

يف  �شاهمت  عا�شتها  التي  ال�شعيدة  الطفولة 

و�شعت  ع�رشة  الرابعة  �شن  يف  مواهبها.  اإطالق 

باكورة اأ�شعارها وبداأت ري�شتها تر�شم املالمح 

ال��ذي �ضّم  الأب��ي�����ض  واخل��ط��وط على دف��ره��ا 

املعايدة.  بطاقات  ر�شوم  من  كبرية  جمموعة 

ا من والدها الذي  موهبة الر�شم ورثتها خ�شو�شً

القرى  معظم  يف  العائلة  تنّقلت  عمله،  بحكم 

واملدن ال�شورية، ليتاح لل�شغرية مها الرتحال 

ترحال  اخلالّبة.  والطبيعة  القمح  �ضهول  و�ضط 

املطالعة  كانت  بينما  اجلمالية،  خمّيلتها  اأغنى 

تراكم يف ذاكرتها خمزوًنا اإبداعًيا وثقافّياً.

 

التح�صيل العلمي

يف  البتدائية  علومها  ب��ريق��دار  مها  تلّقت 

ال�شهادة  ون��ال��ت  ال��ك��رى«  »خديجة  مدر�شة 

اخلرب   ون�رش  بتفّوق،  »ال�ضريتيفيكا«  البتدائية 

حت�شيلها  تابعت  ثم  �شورتها.  مع  اجلريدة  يف 

دم�شق،  يف  ال�شاد�شة«  »الثانوية  يف  العلمي 

و»البكالوريا«  »الروفيه«  �شهادتي  ونالت 

بدرجة جيد جًدا. ويف هذه الأثناء  تبلورت موهبة 

درا�شة  يف  ورغ��ب��ت  لديها،  والر�شم  التمثيل 

امل�رشح، ولكن هذه الرغبة ا�شطدمت مبعار�شة 

عائلة  م��ن  اأن��ه��ا  باعتبار  الأه���ل،  م��ن  �شديدة 

�شورية عريقة وحمافظة،  مما يعني اأنه ل ميكن  

للفتيات البقاء خارج املنزل ليالً. 

الفنون  معهد  اإىل   1964 ال��ع��ام  انت�شبت 

والنحت  الر�شم  ودر�شت   دم�شق،  يف  اجلميلة 

بدرجة  الر�شم  يف  دبلوًما   1967 العام  ونالت 

درو�شها  ملتابعة  اأملانيا  اإىل  غادرت  جًدا.  جيد 

كان  اأملانيا   اإىل  و�شولها  ولكن   ، الر�شم  يف 

متاأًخرا عن بدء العام اجلامعي يف معهد الفنون، 

ودرا�شة  الخت�شا�ض  ا�شتبدال  على  اأجرها  ما 

الإجازة من املعهد  الأعمال لتح�شل على  اإدارة 

ميونيخ   مدينة  يف  والأع��م��ال  للرتجمة  ال��ع��ايل 

العام 1969.

 العام نف�شه، واإثر �شكتة قلبية، تويف والدها 

على  اأج��ره��ا  م��ا  قلبها،  اإىل  الأح���ب  ال�شخ�ض 

العودة اإىل �شوريا، والبقاء فيها.

حيث  الإعالمي  العمل  ميدان  دخلت  ثم  ومن 

اأعّدت وقدمت برناجًما �شعرًيا عر اأثري الإذاعة 

اإمنا  اأخ���رى،  اأعقبتها  التجربة  ه��ذه  ال�شورية. 

جملة  حترير  يف  �شاركت  حيث  �شنوات،  بعد 

جانب  اإىل  ال�شياد  دار  عن  ال�شادرة  »ف��ريوز« 

الأديبة اإميلي ن�رشاهلل والإعالمية �شونيا بريوتي 

وجمموعة من الأقالم.

�صاعرة ال�صمت،

تكتب بوحها �صالة غياب.

هم�صها ابتهال احلاملات

ين�صدن الفرح يف ظالل األوان 

 ري�صتها واأ�صواء قلمها.

امراأة ما زالت تبحث عن الأ�صئلة،

عن النور، عن الطفولة النائمة يف 

منت�صف العمر، وت�صافر داخل نف�صها 

حتى طلوع الفجر.

اإنها مها بريقدار اخلال ال�صاعرة 

امل�صتوحدة يف �صومعتها الغزيرية، 

والر�صامة اجلميلة التي تقول ال�صعر 

بوًحا وقلًبا ووجًدا.

ت�شافر داخل نف�شها حتى طلوع الفجر

مها بريقدار اخلال: اأوجعني الوطن 

والإن�صان واحلب والفقدان
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يو�صف اخلال: اإح�رضي...

اأو غيبي اإىل الأبد 

اأّث�����ر على  غ��ي�����اب ال��وال�����د 

�شعي�ها  وك�ان  مها،  م�ش�اعر 

اإىل اإ�شدار اأول ديوان �شعري 

التعوي�ض  م��ن  ن��وًع��ا  ل��ه��ا، 

ال�شعور  ملواجه�ة  وحم��اول��ة 

باخل�ضارة.

كتبتها  متفرقة  ق�شائد 

جمعتها،  خمتلفة  اأوق��ات  يف 

برفقة  ب���ريوت  وق�����ش��دت 

���ش��دي��ق وال���ده���ا )ال����ذي 

ال��ك��ث��ري يف جم��ال  ي��ع��رف 

اإىل  متوجهني  الطباعة(، 

التقت  وهناك  للن�رش«،  النهار  »دار 

اآن��ذاك(،  ال��دار  )مدير  اخل��ال  يو�ضف  بال�ضاعر 

وبدلً من اأن تطبع ديوانها الأول، طبعت م�شرية 

الذي  الكبري  ال�شاعر  مع  وم�شتقبلها  حياتها 

واأغرم ب�شعرها. وبعد  الأوىل،  النظرة  اأحبها من 

ثالثة اأ�شهر من املرا�شلة التي جرت بني ال�شام 

مل  ال��دي��وان،  لطباعة  التن�شيق  بغية  وب��ريوت 

الولهان  العا�شق  ي�شتطع 

الفراق،  على  ال�شر 

فكتب لها يف ر�شالته 

الأخرية:

»اإح�����������������رشي ح��ني 

ينت�ضف متوز اأو غيبي 

اإىل الأبد«. 

وح���������رشت ال�����ش��ب��ي��ة 

لأنها  احل��امل��ة،  اجلميلة 

م��ق��اوم��ة  ت�����ش��ت��ط��ع  مل 

الإن�شان  جت��اه  م�شاعرها 

وال�ضاعر  املثقف  الكبري 

تقراأ  كانت  ال��ذي  العظيم 

���ش��ع��ره ع��ر اأث���ري الإذاع����ة 

واإع��ج��اب  ب�ضغف  ال�ضورية 

من دون اأن تعرفه.

اللقاء  ك��ان 

هذه املرة حميمًيا، ونار احلب بحاجة ملن 

يطفئها. تزّوجا مدنًيا يف قر�ض العام 1970، 

متخطني غ�شب الأهل وكل العادات والتقاليد 

 31( ال�شن  وف��ارق  الدين  واختالف  والأع���راف 

عاًما(...



متاألقني  جنمني  هما  ولدين  زواجهما  واأثمر 

ويو�ضف  ورد  والتمثيل:  الفن  ع��امل  يف  اليوم 

اخلال.  

حياة ال�صعراء

ب��ريق��دار  مها  وال��ر���ش��ام��ة  ال�����ش��اع��رة  عا�شت 

من  عاًما  ع�رش  �ضبعة  اخل��ال  يو�ضف  زوجها  مع 

تطّوع  اأن  وحاولت  وال�ت�اأّلق،  والنجاح  ال�شعادة 

عائلة  لتاأ�شي�ض  جمعتهما  التي  التناق�شات 

من�شجمة مع نف�شها ومع الأديان واملجتمع على 

وفنًيا  �شعرًيا  اإبداًعا  ت�شتظل  عائلة  �شواء،  حٍد 

ال�ضعرية  احل��داث��ة  رائ��د  اخل��ال  يو�ضف  مم��ي��ًزا. 

ومها ال�شاعرة والر�شامة احلاملة، �شارا مًعا على 

طريق ال�شعر والإبداع والنجاح.

مت��ح��ورت اأع��م��ال��ه��ا ال�����ش��ع��ري��ة ح���ول احل��ب 

دواوينها  وباكورة  واخلوف،  والوطن  والإن�ضان 

العنا�رش«  ال�شعرية »ع�شبة امللح«، تبعه »جيل 

وم��ن ث��م »ال�����ش��م��ت«، وت��ق��وم ح��ال��ًي��ا بطباعة 

نالت  اأن  بعد  ال��روح«  »دواة  اجلديد  ديوانها 

جائزة اأف�شل اأديبة عربية من مهرجان الأديبات 

العربيات يف �شوريا، الذي قّدم طباعة الديوان.

الر�صم

حياة  يف  ال�شعر  م��ع  م��ت��وازي��ة  ح�شة  للر�شم 

فنية  مدر�شة  اإىل  تنتمي  ل  هي  بريقدار،  مها 

نظيفة،  لوحتها  اخلا�ض،  اأ�ضلوبها  لها  حمددة، 

تتمّيز باللم�شة الروحانية. حني تر�شم تبداأ من 

الواقع وتنتهي باحللم، وبالتايل اأبطالها لي�شوا 

اأن  من هذا الزمان ول من هذا املكان. وتعتر 

اللوحة  بينما  وورق��ة،  قلم  اإىل  يحتاج  »ال�شعر 

اأ�شالعه  مثلث  فهي  ذه��ن،  �شفاء  اإىل  حتتاج 

القلب والفكر واليد«.

 باكورة معار�شها، كان يف �شالة »غالريي1« 

وميلكه  ت��دي��ره،  كانت  التي  ال��ب��الط  زق��اق  يف 

املعار�ض  بعده  وتتالت  اخلال.  يو�ضف  زوجها 

واخلليج  و�ضوريا  لبنان  يف  اخلا�ضة   )15 )ال��� 

اجلماعية  امل��ع��ار���ض  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ع��رب��ي، 

)ال�37(. واآخر معار�شها الفنية كان منذ �شت 

�شنوات يف �شالة نا�شري �شورى )اأ�شتاذها( يف 

�شوريا.

الأعمال الدرامية

مها  والأدي��ب��ة  وال��ر���ش��ام��ة  ال�شاعرة  ت�شتمر 

من  اهلل  وهبها  ما  ا�ضتثمار  يف  اخل��ال  ب��ريق��دار 

الدرامية  الأعمال  وزنات، وهذه املرة يف كتابة 

تكرمي

م����ت ال���ر����ش���ام���ة 
ّ
ك����ر

بريقدار  مها  وال�شاعرة 

اخل����ال يف ل��ب��ن��ان وال��ع��امل 

اجلوائز  م��ن  العديد  ون��ال��ت  العربي 

ال�شتحقاق  و�شام  ومنها  والأو�شمة، 

الذي منحها اإياه الرئي�ض العماد اإميل 

تقديرًيا  ودرًع��ا   ،2004 العام  حلود 

من قيادة اجلي�ض.   
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ت�شند  اأن  رغبت  التي  وهي  ال�شيناريو،  وكتابة 

ب�»بح�شة«،  لأولده����ا  وحنانها  حبها  خابية 

فقدمت هدية ل�رشكة الإنتاج التي اأ�ش�شاها )خال 

املك�شور«  »الطائر  دراميني:  عملني  لالإنتاج( 

و»نقطة حب«، وهي اليوم ب�شدد كتابة عملني 

دراميني اآخرين.

ال�صمت والوجع واخلوف

ت��ق��ول م��ه��ا ب���ريق���دار: »ب��ك��ى ك��ال��ري��ح على 

بالًيا،  ثوًبا   نف�شي  علقت  املتال�شي،  �شحكي 

اأحد«. اأرواحي يف وجهي مل يعرفني   جمعت كل 

يف »ال�شمت« حملت ال�شاعرة حنينها اإىل مطارح 

ا، وحني 
ً
الوجود، جعلت العناق بريًقا واليد حرير

ووقفت  ال���روح  دمعة  طفرت  ال��ع��ني،  اأيقنت 

ال�شاعرة يف الده�شة.

اإىل  حّت��ول  بريقدار  اأعماق  تختزنه  ك��الم  كل 

الآخرين  يبهج  جميل  عطاء  اإىل  واأل��وان،  فكرة 

كما يبهجها. ت�شاأل: »هل اأعظم من ال�شمت كي 

ن�شمع كل �شيء، كي نبوح مبا يف الأعماق؟

يتمتع  اإن�شان  كل  اإن  فتقول  وجعها  عن  اأم��ا 

ب��ق��در م��ن احل�����ض ل ب��د واأن����ه ت����واأم وال��وج��ع. 

ف��الإن�����ش��ان ع��ن��ده��ا حم��ك��وم ب��احل��ي��اة وامل���وت 

بالوجع  حمفوفة  رحلة  وامل���وت  احل��ي��اة  وب��ني 

اإذا  فكيف  واملجابهات.  والنفعالت  واحلروب 

مئات  م�ضاعف  ح�ضه  فناًنا  الإن�ضان  هذا  كان 

املرات؟ »لقد اأوجعني الوطن والإن�شان، احلب 

والفقدان، النتماء، اخلوف وال�ضمئزاز، الكذب 

مل  حتى  كثرياً  اخلال  مها  خافت  لقد  واحل�ضد. 

تعد تخاف«.

تقل  مل  اإذا  وج��اف  ذاكرتها  يف  قا�ٍض  الواقع 

وهادئ  نظيف  عندها  احللم  عامل  بائ�ض.  باأنه 

اأن ل تف�ضله؟ عامل  جميل ورق��راق. فكيف لها 

اأحالمها هو ن�ضف الطريق نحو الفردو�ض بينما 

وميالأه  الفو�شى  تعمه  م�شتعل  كوكب  الأر���ض 

�ضمن  فقط  اإمنا  حاملة  اإن�ضانة  اإنها  ال�ضجيج. 

العادية  حياتها  يف  اأم��ا  وال�شعر.  الر�شم  نطاق 

م�شوؤولياتها  بدقة  تلتزم  واقعية  اإن�شانة  فهي 

هذه  يف  جتتمع  وتناق�شات  مفارقات  ك��اف��ة. 

لغتها  م��ف��ردات  وت�شنع  و»توؤلفها«  امل���راأة، 

حروًفا واألواًنا و�شلوًكا.

لأمكنة  الرومان�شية  النتماءات  تلك  حتب  ل 

حمددة ح�شبت على الب�رش اأوطاًنا. ي�شدها احلنني 

اإىل بع�ض الأمكنة يف دم�ضق- م�ضقط راأ�ضها- 

اللبناين  اجلنوب  ببلدات  احلب  يربطها  مثلما 

بجمالية  �ضغف  عندها  غزير.  بلدة  يف  وببيتها 

العمارة يف بع�ض البلدان وروعتها، يف  فلورن�شا 

- اإيطاليا بكت اأمام �شدة جمال املدينة ومتّنت 

لو اأنها ماتت يف تلك اللحظة من ن�شوة اجلمال...

تكتبها،  اأو  تقراأها  كلمة  كل  مع  مها  تولد 

م���ع ك���ل ل��وح��ة ت��ن��ج��زه��ا، م���ع ك���ل ق��ط��رة م��اء 

حلظة  كل  مع  تعي�شه،  �شمت  كل  مع  ت�رشبها، 

�شاعرة  ت��ول��د  ال��رم��اد،  قلب  م��ن  حتى  ت��اأم��ل. 

فتولد. لتعود  ومت���وت  ت��ول��د  ف��رح  ك��ل   وم��ع 

اأّم��ا  اإن��ه��ا تعي�ض الأ���ش��ي��اء، الأف��ك��ار، الأح����الم، 

و�شلبياته،  اإيجابياته  م��ع  فتتعاي�ض  ال��واق��ع 

حميمة  عملية  اليها  بالن�شبة  احلقيقي  العي�ض 

تتعاي�ض  ذات��ه��ا.  م��ع  تعي�شها  و�شخ�شانية 

م��ع ق��ري��ب، ���رشي��ك، ج��ار اإىل م��ا ه��ن��ال��ك. لكن 

تختلف. عي�ض  م�ضاألة  امل�ضاألة  ت�ضري   عندما 

نختارها،  مثلما  تختارنا  حالة  »العي�ض  تقول: 

القهر.  احل��ل��م،  ال��ف��ن،  ال�شعر،  احل��ب،  نعي�ض 

الأ�شياء  منطق  يفر�شه  اأم��ر  التعاي�ض  بينما 

و�رشورتها«.

املالك املغت�صل باملطر وال�صياء

عن يو�ضف اخلال تقول مها الزوجة وال�ضاعرة 

ثائراً  كان  لقد  ل مت��وت.  قيمة  مبدع  اأن��ه ككل 

البال هو  التاريخ. يف  راف�ًشا جمدًدا ككل كبار 

ماثل دائًما وهو حا�رش بولَدي »ورد« و»يو�ضف« 

كما  يف كل نتاجه من �شعر ونرث ونقد، وترجمات 

)يذكر اأن اعمال يو�ضف اخلال اأعيدت طباعتها 

منذ �شنوات واأر�شيفه يف ت�رشف طالب اجلامعات 

لالإ�شتفاده منه(.

بل  ل  اأع��م��اق��ه��ا  تتبع  اخل���ال  م��ه��ا  ق�ضيدة 

لذلك  الأع���م���اق.  لتلك  حقيقية  ت��رج��م��ة  ه��ي 

تعي�شه.  م��ا  ككل  داك��ن��ة  حزينة  اأح��ي��ان��اً  ت��اأت��ي 

اأن  خ�شية  قبله  ت�شلي  ال��ن��وم  يغلبها  عندما 

ت�شتيقظ  اأن  اأو  الأخ���رية  نومتها  تلك  تكون 

ع��ل��ى ق��ت��ل ه��ن��ا وع���ل���ى ا���ش��ت��ب��اح��ة ه��ن��اك، 

احلياة«. �شار  وامل��وت  موتاً  �شارت   »احلياة 

طاملا  الكوكب  هذا  على  اإن�شان  هناك  طاملا   

ال�شعر موجود تقول مها بريقدار. ال�شعر عندها 

ل ميتلك زمًنا ول مكاًنا لأنه هو الزمان واملكان، 

اأو  هنا  من  ال�شوائب  بع�ض  اأحياًنا  ت�شوبه  قد 

املغت�شل  امل��الك  ذاك  اأب��ًدا  يبقى  لكنه  هناك، 

باملطر وال�شياء.
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ملف العدد

اأيار

اإعداد: رميا �ضليم �ضوميط

هل من اإجراءات رادعة؟

وزارة الزراعة تعمل على برنامج 

للمكافحة ومديرية حماية امل�ضتهلك 

باملر�ضاد للمخالفني
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زيت الزيتون �ضيد املائدة اللبنانية،  

والواقي الطبيعي من اأمرا�ض القلب، باتت 

�ضمعته يف خطر بعد اأن ثبت خلطه بزيوت 

ة بال�ضحة، من بينها زيت جفت 
ّ
م�رض

الزيتون، وبيعه يف الأ�ضواق اللبنانية 

على اأّنه زيت بكر ممتاز! وقد اأثارت 

ق�ضّية زيت الزيتون املغ�ضو�ض �ضّجة 

اإعالمية كبرية يف الأ�ضهر الأخرية بعد اأن 

ظهرت نتائج التحاليل املخربية التي 

اأجرتها مديرية حماية امل�ضتهلك على 

عّينات من الزيت املتداول يف ال�ضوق 

اللبناين، والتي تبنّي بنتيجتها اأن 56 

يف املئة من العبوات التي مت فح�ضها 

مغ�ضو�ضة، كونها غري مطابقة للموا�ضفات، 

اإما لوجود �ضبغات �ضناعية فيها، اأو

لوجود ن�ضبة عالية من احلم�ض.

وزير الزراعة:

نعمل على برنامج ملكافحة اأي غ�ض اأو 

تزوير

يف ختام �ضهر اآذار املا�ضي، ُدّق ناقو�ش اخلطر 

يف وزارة الزراعة ما دفع وزير الزراعة يف حكومة 

عقد  اىل  ح�ضن  احل��اج  ح�ضني  الأع��م��ال  ت�رصيف 

ب�ضدد  »الوزارة  اأن  ح خالله 
ّ
�رص موؤمتر �ضحايف، 

الزيتون  مبعا�رص  تتعلق  هامة  ق��رارات  اإ�ضدار 

وامل��وا���ض��ف��ات  وامل��ع��اي��ر  عليها  وال��رق��اب��ة 

ال��زراع��ة«.  وزارة  يف  وت�ضجيلها  لها  امل��ح��ددة 

على  العمل  يتم  هامني  »م�رصوعني  اإىل  واأ�ضار 

»�ضيام  موؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون  حالياً  تنفيذهما 

اليطايل  التعاون  مكتب  من  وبتمويل  ب��اري« 

جل��ه��ة ت��دري��ب امل���زارع���ني وار����ض���اده���م اإىل 

اإىل انتاج �ضنوي ثابت ل�ضجرة  كيفية الو�ضول 

الزيتون«.

ك��ذل��ك، اأع��ل��ن ع��ن »ق��رب اإ���ض��دار ال��ق��رارات 

التعبئة«  واأوعية  الع�رص  موا�ضفات  التي حتدد 

م�ضًرا اإىل اأن الأوعية البال�ضتيكية غر منا�ضبة. 

و�ضدد على اأهمية و�ضع املل�ضقات على عبوة 

زيت الزيتون التي حتدد مكان زراعة الزيتون، 

املع�رصة، تاريخ النتاج، تاريخ 

ال�����ض��الح��ي��ة، ا���ض��م امل����زارع، 

احل���ج���م، ال������وزن، و���ض��ه��ادة 

على  تعمل  الزراعة  وزارة  »اإن  وقال  التحليل. 

م�ضلحة  مع  الزيتون  زيت  لفحو�ضات  برنامج 

�ضت�ضدر  اآلية  وفق  الزراعية  العلمية  الأبحاث 

الذي  امل���زارع  منها  ي�ضتفيد  اأن  على  قريباً، 

امل�ضجلة  واملعا�رص  الزراعي،  الح�ضاء  �ضجل يف 

وامل�صتوفية ال�رشوط واملعايري التي �صت�صدرها 

واأ�ضاف:  امل�ضجلة«.  وامل�ضانع  الزراعة،  وزارة 

�ضنعترب  الت�ضجيل  اىل  ي�����ض��ارع  مل  م��ن  »ك��ل 

مع�رصته غر �رصعية وم�ضنعه غر �رصعي، وهذا 

الأمر من �ضمن �ضّلة قرارات �ضتعتمد لتفعيل 

الرقابة ومكافحة اي غ�ش او تزوير«.

مديرية حماية امل�ضتهلك:

ن�رض اأ�ضماء املخالفني بعد �ضدور الأحكام

اأكد رئي�ش مديرية حماية امل�ضتهلك الأ�ضتاذ 

اأن  »اجلي�ش«،  ملجلة  حديث  يف  فليفل  ف��وؤاد 

تتعاونان  والتجارة  والإقت�ضاد  الزراعة  وزارتي 

لإيقاف عمليات الغ�ش يف زيت الزيتون، م�ضًرا 

اإىل اأن مديرية حماية امل�ضتهلك ل ت�ضتطيع ن�رص 

اأ�ضماء املخالفني يف و�ضائل الإعالم قبل �ضدور 

اأحكام ق�ضائية بحقهم.

• ت�ضري تقارير ملديرية حماية امل�ضتهلك 
اإىل اأن 56 يف املئة من الزيت املتداول 

ا 
ً
يف ال�ضوق اللبناين مغ�ضو�ض، ما ي�ضّكل خطر

الإجراءات  ما  املواطنني.  �ضّحة  على  اأكيًدا 

التي اتخذتها املديرية بحق مرتكبي هذا 

الغ�ض؟

- اأود اأولً اأن اأو�ضح اأن ن�ضبة ال�56 يف املئة 

تطابق  عدم  حيث  من  مغ�ضو�ضة  زيوًتا  ت�ضمل 

الت�ضمية مع املوا�ضفات، لكنها ل حتتوي على 

بع�ش  اأن  مبعنى  العامة.  بال�ضّحة  �ضارة  مواد 

للعبوة  اخلارجي  املل�ضق  على  و�ضعوا  التجار 
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»زيت  اأو  املئة«  يف  مئة  �ضايف  زيتون  »زي��ت 

التي  املوا�ضفة  اأن  ح��ني  يف  مم��ت��از«،  زي��ت��ون 

»زيت  بت�ضميات  ت�ضمح  »ليبنور«  و�ضعتها 

زيتون، اأو زيت زيتون بكر، اأو زيت بكر ممتاز«. 

فالغ�ش هنا ل ي�ضمل اأخطاًرا على ال�ضّحة العامة 

ولكّنه غ�ش يهدف اإىل رفع �ضعر الزيت اأو زيادة 

ن�ضبة البيع.

مبعنى  بالفعل  مغ�ضو�ض  البع�ض  ولكن   •
اأته يحتوي مواًدا �ضارة، فهل مت �ضحبه من 

ال�ضوق؟

- بعد الفح�ش وجدنا يف بع�ش العينات ن�ضبة 

ا 
ً
خطر ي�ضّكل  وه��ذا  املئة،  يف   2،7 تبلغ  اأ�ضيد 

مرتكبو هذا  ال�ضّحة.  على 

اإىل  حتويلهم  مت  الغ�ش 

وننتظر  ال��ع��ام��ة  النيابة 

ق�ضائية  اأح��ك��ام  ���ض��دور 

بحّقهم. وهنا اأود الإ�ضارة 

املا�ضي  العام  يف  اأنه  اإىل 

بت�ضطر  ���ا  اأي�������ضً ق��م��ن��ا 

حم����ا�����رص ����ض���ب���ط ب��ح��ق 

بّينت  اأن  بعد  خمالفني 

ال��ت��ح��ال��ي��ل وج�����ود ع��دم 

يف  للموا�ضفات  تطابق 

13 عينة، وقد مّتت اإحالة 

املخالفني اإىل الق�ضاء.

مل��اذا مل يتم ن�رض   •
الأ�ضماء تطبيًقا للقانون 

مديرية  قانون  من   45

حماية امل�ضتهلك؟

مي��ن��ع��ن��ا  ال���ق���ان���ون   -

الأحكام  نتائج  تظهر  اأن  قبل  الأ�ضماء  ن�رص  من 

الق�ضائية.

هل ما زالت املاركات التجارية التي   •
ثبت وجود غ�ض فيها معرو�ضة يف ال�ضوق 

اللبناين؟

- للتجار احلق يف عر�ش اأ�ضنافهم يف ال�ضوق 

ونحن  الغ�ش،  بعدم  تعّهًدا  منهم  اأخ��ذن��ا  وق��د 

نراقب العينات ونفح�ضها للتاأكد من جودتها.

ت�ضمح  وال��ت��ج��ارة  الإق��ت�����ض��اد  وزارة   •
رة يف اخلارج من 

ّ
با�ضترياد الزيوت املكر

من  اإعادة تكريرها. هل  اإىل  احلاجة  دون 

مراقبة للتاأكد من �ضالمة هذه الزيوت؟

اأ�ضدر  لذلك  مكلفة،  الزيت  تكرير  عملية   -

التي ت�ضتورد يف  ال��زي��وت  ب��اأن  ال��ق��رار  ال��وزي��ر 

اأن��واع  يف  اأو  �ضتيل«  »ال�ضتاينل�ش  من  عبوات 

الأك�ضدة،  تزيد  ل  التي  البال�ضتيك  من  خا�ضة 

����رصورة  ل  �ضحيحة،  بطريقة  ت��خ��ّزن  وال��ت��ي 

لتكريرها. والزيوت تاأتي اإما عن طريق البواخر 

منها  عينات  حتليل  يتم  حيث  احل��دود  عرب  اأو 

للموا�ضفة  مطابقة  كانت  فاإذا  تفريغها.  قبل 

تاأتينا  التي  العبوات  اأما  قبولها.  يتم  اللبنانية 

فيتم  �ضابًقا،  اليها  اأ�رصنا  التي  الأوع��ي��ة  بغر 

تكريرها قبل �ضحب العينات وحتليلها.

وزارة  اتخذتها  التي  الإج����راءات  م��ا   •
يف  الغ�ض  عمليات  ملعاجلة  الإقت�ضاد 

الزيت؟

- هناك تعاون بني وزارتي التجارة والزراعة 

حلل  »ليبنور«  اللبنانية  املقايي�ش  وموؤ�ض�ضة 

باجتماع  الأوىل  اخل��ط��وة  با�رصنا  وق��د  الأزم����ة. 

للعمل على تعديل املوا�ضفة يف »ليبنور«. كما 

مت الإتفاق على مراقبة القطاع كل يف ما خ�ّضه: 

والع�رص،  الإن��ت��اج  قطاع  ل�ضبط  ال��زراع��ة  وزارة 

وعمليات  ال�ضوق  ملراقبة  الإقت�ضاد  ووزارة 

بالتن�ضيق  الإط���ار،  ه��ذا  يف  ونقوم  الإ�ضتراد. 

ا  وخ�ضو�ضً احل��دود  على  الأمنية  الأج��ه��زة  مع 

خمابرات اجلي�ش واجلمارك.

من جهة اأخرى، نقوم بدرا�ضة  اأنواع التحاليل 

الالزمة للك�ضف عن الغ�ش يف الزيت، لرنى ما اإذا 

كنا بحاجة اإىل اإ�ضافة اأي منها لتحاليلنا حفاًظا 

على ال�ضحة العامة.
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بالزيتون يف  املزروعة  امل�ضاحات  قدرت 

 59.1 بحواىل   2006 العام  خالل  لبنان 

�ضنوية  بزيادة  امل��زروع��ة(  امل�ضاحة  جممل  من   %21( هكتار  األ��ف 

تقّدر ب�2.5 %. ويحتل ال�ضمال 41% من جممل هذه امل�ضاحة، تليه 

النبطيه21%، فاجلنوب وجبل لبنان 17% لكل منهما، والبقاع %4.

بقيمة  طن  األف   177.3 حواىل   2006 �ضنة  خالل  الإنتاج  كمية  بلغت 

283.7 مليار ل.ل . 

ن�ضبة  اأم��ا  ل.ل.  مليون   54 بقيمة  طنًّا   22 ال�ضادرات  ن�ضبة  وبلغت 

الواردات فبلغت 2137 طنًّا بقيمة 1.7 مليار 

ل.ل.

• اإنتاج زيت الزيتون وا�ضتهالكه:
الزيتون  اإنتاج  من   %30 ن�ضبة  ت�ضتخدم 

كزيتون مائدة، ون�ضبة 70% حتّول اإىل زيت زيتون. 

يقّدر معّدل ا�ضتهالك زيت الزيتون يف لبنان ب�16 األف طن �ضنوًيا.

• �ضالحية زيت الزيتون:
تختلف مدة �ضالحية زيت الزيتون وفق نوعية الزيتون، ن�ضبة الن�ضوج 

عند الع�رص وطرق ال�ضتخال�ش والت�ضفية. ُيف�ضل ا�ضتهالك زيت الزيتون 

يف اأول �ضنتني من اإنتاجه اأو ا�ضتخال�ضه.

ال��ب��اردة  الم��اك��ن  ال��زي��ت��ون يف  زي��ت  يحفظ 

واملظلمة بعيداً عن احلرارة وال�ضوء والهواء.

زيت الزيتون اللبناين ما 

بني الإنتاج والإ�ضتهالك







كيف تتم عمليات الغ�ض يف زيت 

الزيتون ومن امل�ضوؤول عنها؟ 

زيت  ق�ضية  يف  راأي��ه��ا  امل�ضتهلك  جلمعية 

اعتمادها  الواجب  والطرق  املغ�ضو�ش  الزيتون 

اإىل  بالن�ضبة  الأم���ر  وك��ذل��ك  الغ�ش.  ملواجهة 

الهيئات املمثلة لقطاع الزيتون.

ق�ضم  م�ضوؤولة  نعمي  ندى  املهند�ضة  قالت 

الإدارية  الهيئة  وع�ضو  الغذاء  و�ضالمة  مراقبة 

يف جمعية امل�ضتهلك - لبنان يف حديث ملجلة 

الذي يتم  الزيت املغ�ضو�ش هو  اإن  »اجلي�ش«، 

رفع  بعد  وبيعه  خلطه  او  مبكوناته  التالعب 

بكر ممتاز. او  بكر  زيتون  زيت  اأنه  على  �ضعره 

وهو يباع حتت اإ�ضم زيت زيتون لبناين يف حني 

اأنه قد يكون من الزيوت امل�ضتوردة.

بوا�ضطة  الغ�ش  عمليات  تتم  واأ���ض��اف��ت: 

اأخرى �ضارة �ضحيًّا كزيت جفت  اخللط بزيوت 

الخرى وا�ضتعمال  النباتية  الزيوت  او  الزيتون 

يعمد  التي  ال�ضاليب  من  وغرها  ال�ضبغات، 

واجل�ضعني.  املحرتفني  التجار  بع�ش  اإليها 

قامت  التي  اجل��ولت  خ��الل  من  اأن��ه  واأو�ضحت 

بها اجلمعية تبني ان بع�ش املّحال يبيع الزيت 

بالتجزئة من دون معرفة هوية الزيت ونوعيته. 

وهذا ما يزيد من خطورة الأمر، اإىل جانب م�ضاألة 

ت�صليل املواطن نتيجة تعريف الزيت املخلوط 

زيت  ب�ضعر  وبيعه  �ضاف  زيتون  زيت  اأنه  على 

ويع�رصونه  امل��زارع��ون  يجنيه  ال��ذي  الزيتون 

باملعا�رص يف املو�ضم، الأمر الذي يوؤثر �ضلًبا على 

املزارع اللبناين وهوية الزيت اللبناين.

امل�ضوؤول عن الغ�ش بح�ضب نعمي هو املراقبة 

الزيتون  لزيت  اللبنانية  واملوا�ضفة  الغائبة 

تغيرها  على  امل�ضتهلك  جمعية  تعمل  التي 

املقايي�ش  موؤ�ض�ضة  يف  الفنية  اللجنة  خالل  من 

واملوا�ضفات.

مر�ضوم  وج��ود  على  اأي�ًضا  م�ضوؤولية  وهناك 

با�ضتراد الزيوت املكررة وفتح باب الإ�ضتراد 

باأننا ننتج من  امام الزيوت الغريبة مع العلم 

لالإ�ضتهالك  يكفي  م��ا  ال��زي��ت��ون  زي���ت 

املحلي.

وحتدثت نعمي عن م�ضوؤولية 

اجل��ه��ات 

الغ�ش يف  الر�ضمية املعنية يف مواجهة عمليات 

الزيت واأولها مديرية حماية امل�ضتهلك مطالبة 

و�ضحب  امل��خ��ال��ف��ات  مرتكبي  بك�ضف  اإي��اه��ا 

منتجاتهم من ال�ضواق والك�ضف عن اأ�ضمائهم. 

كما اأ�ضارت نعمي اإىل م�ضوؤولية وزارة الزراعة 

من حيث تنظيم القطاع ودعم الزراعة وتنظيم 

النتاج  تعاونيات  دور  وتعزيز  املعا�رص،  عمل 

ودور التعاونيات الزراعية.

باتخاذ  املعنية  الر�ضمية  اجلهات  وطالبت 

منع  بينها  من  الغ�ش،  ملكافحة  عملية  خطوات 

اإ�ضتراد زيت اجلفت اإىل حني تنظيم اإ�ضتراده 

اأم��ام  الأب���واب  وغلق  فقط  ال�ضابون  ل�ضناعة 

اإىل  اأ����ض���ارت  ال��زي��ت��ون. ك��م��ا  زي���ت  م��ع  خلطه 

الزيوت  وفح�ش  املعا�رص  عمل  تنظيم  ���رصورة 

عمل  وتفعيل  نوعيتها،  ملراقبة  امل�ضتخرجة 

الالزمة  التحاليل  كل  تغطي  لكي  املختربات 

لك�ضف الغ�ش.

اأّكدت  الأزمة  ملعاجلة  املقرتحة  احللول  وعن 

نعمي �رصورة اإجراء درا�ضة واقعية وعلمية لقطاع 

حلها،  و�ضبل  م�ضاكله  لتحديد  الزيتون  زي��ت 

املعا�رص  عمل  وتطوير  الزيتون  زراعة  وتطوير 

لئحة  وال�ضاق  علمي  ب�ضكل  الزيت  وتو�ضيب 

زيت  ا�ضتراد  ومنع  العبوات،  على  البيانات 

من  عام  ب�ضكل  الزيتون  وزيت  الزيتون  جفت 

املحّلي،  الزيت  على  املراقبة  وتعزيز  اخل��ارج، 

وحت�ضني  الزيتون  م��زارع��ي  دع��م  اإىل  اإ�ضافة 

زراعتهم عرب اإعطائهم كل الإر�ضادات الالزمة.

وخارجية  داخلية  معار�ش  اإقامة  اقرتحت  كما 

وفوائده؛  ونوعيته  اللبناين  بالزيت  للتعريف 

املجل�ش  تفعيل  على  العمل  ���رصورة  واأّك���دت 

حمكمة  واإط���الق  امل�ضتهلك،  حلماية  الوطني 

قانون  يف  اأ�ضا�ضي  ج��زء  هي  التي  امل�ضتهلك 

حماية امل�ضتهلك.

امل�ضتهلك  حماية  كجمعية  اإننا  واأ���ض��اف��ت: 

نعمل  ع��ام،  راأي  ك�ضلطة  دورن��ا  من  وانطالقاً 

لإع��الم امل�ضتهلكني عن  الإع��الم   بالتعاون مع 

الأمور التي ت�رص ب�ضالمتهم و�ضحتهم من خالل 

برامج التوعية التي نقوم بها.

وط��ال��ب��ت ب��ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ة ب���ني امل����زارع 

امل��زارع  من  مبا�رصة  الزيت  و���رصاء  وامل�ضتهلك 

والعمل على ت�رصيع اإ�ضدار قانون �ضالمة الغذاء. 

اإج��راء  على  تعمل  �ضوف  اجلمعية  اإن  وق��ال��ت 

اإذا  الأ�ضواق  يف  املوجودة  للزيوت  فحو�ضات 

و�ضوف  الفحو�ضات،  هذه  لإج��راء  الدعم  توافر 

حق  وه��ذا  املخالفني  اأ���ض��م��اء  ن�رص  على  نعمل 

حماية  ق��ان��ون  اإي���اه  اأعطانا  التي  حقوقنا  م��ن 

امل�ضتهلك.

املوا�ضفة  تت�ضمنها  التي  املغالطات  وعن 

قبل  من  املو�ضوعة  الزيتون  لزيت  اللبنانية 

املوا�ضفة  نعمي:  قالت  »ليبنور«  موؤ�ض�ضة 

اللبنانية التي يجب تغيرها تت�ضمن تعريفات 

خاطئة منها:

زي��ت ال��زي��ت��ون: ه��و زي��ت م��ك��ون م��ن خليط 

بكر �ضالح  زي��ت��ون  وزي��ت  مكرر  زي��ت��ون  زي��ت 

لالإ�ضتهالك.

والتعديل املقرتح هو: 

-خ��ل��ي��ط زي���ت زي��ت��ون )زي���ت م��ك��رر وزي��ت 

زيتون بكر(، او مزيج زيت زيتون )زيت مكرر 

منعاً  العبوة  على  ويكتب  بكر(    زيتون  وزيت 

ونعمل  اللجنة  يف  �رصاع  مو�ضع  وهذا  للت�ضليل 

باإ�رصار على التغير.

تعديل املوا�ضفة اللبنانية لزيت الزيتون 

بني اأخذ ورد

يف الرابع من اأيار عقدت جلنة الزيوت اجتماًعا 

يف »ليبنور« لإعادة النظر يف املوا�ضفة اللبنانية 

وزيوت  الزيتون  »بزيوت  اخلا�ضة   567 رقم 

تفل الزيتون«. �ضارك يف الإجتماع ممثلون عن 

29 جهة معنية من بينهم ممثلون عن كل من 

وزارة الزراعة والإقت�ضاد والدفاع، اإىل ممثلني 
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واجلامعة  الأه��ل��ي��ة،  الهيئات  ع��ن 

اللبنانية، وجتار الزيوت، وغرهم. 

ال��ب��ارز يف ه���ذا ال��ل��ق��اء، ت��واف��ق 

ي�ضاف  اأن  على  بالإجماع  احل�ضور 

ب��زي��ت  اخل��ا���ض��ة  ال���ف���ق���رات  اإىل 

�ضالح  »غر  عبارة  الزيتون  جفت 

ويخ�ض�ش  ال��ب�����رصي  ل��الإ���ض��ت��ه��الك 

ف���ق���ط ل�����ض��ن��اع��ة ال�������ض���اب���ون 

وال�������ض���ن���اع���ات الأخ�������رى غر 

اإىل  بالن�ضبة  اأم��ا  الغذائية«. 

فما  ال��زي��ت��ون  زي���ت  ت�ضمية 

زالت عالقة ومل يتم الت�ضويت عليها. وقد 

من  ر�ضميان  كتابان  ليبنور  موؤ�ض�ضة  اإىل  ورد 

وزيري الزراعة والإقت�ضاد، حيث اأ�ضار الأول يف 

كتابه اإىل موافقة الوزارة على تعديل موا�ضفة 

زي���وت ال��زي��ت��ون وزي���وت تفل ال��زي��ت��ون ب��اأن 

بال�ضنف  اخلا�ضة  البيانية  البطاقة  اىل  ي�ضاف 

العبارة  املكونات  مكان  يف  الزيتون«  »زي��ت 

الزيتون،  زي��ت  خليط  من  مكّون  زي��ت  الآت��ي��ة: 

امل��ك��رر وزي���ت ال��زي��ت��ون 

اقرتح  فقد  الإقت�ضاد  وزير  اأما  البكر. 

الزيتون  زي��ت  فئة  تعديل  كتابه  يف 

املعلومات  لعر�ش  )ال��ف��ق��رة3-1-3( 

تتبع  اأن  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ان��ي��ة، 

من  »مكّون  عبارة  الت�ضمية 

وزيت  ر 
ّ
املكر الزيتون  زيت 

بكتابة  ال��ب��ك��ر،  ال���زي���ت���ون 

وا�ضحة«.

جتّمع الهيئات املمثلة 

لقطاع الزيتون

لق�����ت ن���ت���ائ���ج اج��ت��م��اع 

»ليبنور« ردود فعل �ضلبية 

لدى جتّمع الهيئات املمثلة 

ال��زي��ت��ون حيث  ل��ق��ط��اع 

بياًنا  الأخ����رة  اأ���ض��درت 

تقوم  اأن  فيه  ا�ضتنكرت 

الإجتماع  ملح�رص  بالتنكر  ليبنور«  موؤ�ض�ضة« 

�ضّوت  وال��ذي   2011 اآذار   22 يف  عقد  ال��ذي 

فيه باأغلبية احل�ضور على تعديل البند 1-3-

3 )زيت الزيتون(، واأكدوا على �رصورة ت�ضميته 

الزراعة قد  اأن وزير  »زيت زيتون خليط«. كما 

اأعلن يف موؤمتره ال�ضحايف �رصورة ت�ضميته »زيت 

حم�رص  يف  ليبنور  اأوردت  وق��د  خليط«.  زيتون 

الزراعة  ل��وزارة  قدمًيا  كتاًبا  الأخ��ر  الإجتماع 

وقد  وا�ضح  الوزير  موقف  اأن  من  الرغم  على 

رئي�ش  اأن  كما  ال�ضحايف.  موؤمتره  يف  عنه   
ّ

ع��رب

جلنة الزيتون املهند�ش غ�ضان حمادة، اأّكد على 

زيتون خليط«  البند »زيت  ت�ضمية هذا  �رصورة 

اأو مزيج.. ي�ضاف اإىل ذلك اأن موا�ضفات هيئة 

هذا  ت�ضمي  اخلليجي  التعاون  لدول  التقيي�ش 

نف�ّضل  اأننا  علًما  خليط«.  زيتون  »زيت  البند 

اإلغاء هذا البند نهائًيا لأن جتار الزيت يحققون 

ر مع زيت 
ّ
اأرباًحا فاح�ضة عرب خلط الزيت املكر

الزيتون  زي��ت  اإ���ض��م  حت��ت  وبيعه  ال��زي��ت��ون 

مبوجب هذا البند.

اإن  ��ا:  اأي�����ضً ال��ب��ي��ان  وج���اء يف 

تلتزم  اأن  ليبنور  موؤ�ض�ضة  على 

 ،2011/3/22 اإجتماع  حم�رص 

بدقة  يتابعون  املزارعني  واإن 

املوا�ضفات،  تعديل  مو�ضوع 

التجارية  املوا�ضفات  اأن  علًما 

للمجل�ش الدويل لزيت الزيتون 

ل تلزمنا بدليل اأن هذا املجل�ش 

يف  احل��ق  بلد  لكل  اأن  اأو���ض��ح 

اإ�ضدار املوا�ضفات والت�ضميات 

الأكرث دقة، ونحن يف لبنان ننتج الزيت الطبيعي 

ول�ضنا بحاجة اإىل الزيوت امل�ضنعة اأو املخلوطة. 

لقد اآن الأوان اأن تبداأ ال�ضعوب العربية بتغير 

امل�ضتهلك  مل�ضلحة  الزيتون  زيت  موا�ضفات 

بالإنتاج  ت�رص  ال��ت��ي  البنود  واإل��غ��اء  وامل����زارع 

الوطني وبال�ضحة القومية.

الزيتون  لقطاع  املمثلة  الهيئات  اأعلنت  كما 

اإنتاج املو�ضم املا�ضي ما زال خمزناً  اأن معظم 

ب�ضبب  بيعه  من  يتمكنوا  ومل  املزارعني  لدى 

اإغراق التجار لأ�ضواق لبنان بالزيوت امل�ضتوردة 

ع الغ�ّش.
ّ
وب�ضبب املوا�ضفات التي ت�رص

ودعت املواطنني اإىل �رصاء الزيت من املزارع 

امل���زارع  و���ض��ل  على  بالعمل  واع���دة  م��ب��ا���رصة 

القريب. امل�ضتقبل  يف  مبا�رصة   بامل�ضتهلك 

الزيتون من جميع  ا�ضتثناء زيت  اإىل  كما دعت 

ا اإتفاقية  اتفاقيات التبادل التجاري، وخ�ضو�ضً

الزراعية  الروزنامة  وتطبيق  العربية  التي�ضر 

�ضتة  ملدة  ا�ضتراده  ومنع  الزيتون  زيت  على 

اأ�ضهر من تاريخ بدء القطاف، متاماً كما تفعل 

الدول احلري�ضة على اإنتاجها.

الزيتون  املمثلة لقطاع  الهيئات  كما وجهت 

اإخباًرا اإىل النيابة العامة الإ�ضتئنافية باأن ع�رصات 

امل�ضتورد  الزيت  عبوات  على  يكتبون  التجار 

ال��ك��ورة، كما  اأن��ه م��ن زي��ت  وال��زي��ت املخلوط 

اأجنبية.  زي��وت  على  الكورة  اإ�ضم  ي�ضتعملون 

»واإننا حفاًظا على اإ�ضم زيتنا اللبناين الطبيعي 

مقا�ضاة  نطلب  مزارعنا،  اإ�ضم  وعلى  ال�رصيف، 

اأ�ضحاب هذه املاركات حتى يكونوا عربة ملن 

مناطقنا  اأ�ضماء  على  التطاول  نف�ضه  له  ت�ضّول 

الزراعية املنتجة وا�ضتعمال ا�ضمها على زيوت 

اأو م�ضتوردة. و�ضنزود النيابة العامة  مغ�ضو�ضة 

الإ�ضتئنافية بالئحة بهوؤلء ال�رصكات والتجار«. 

ل التي 
حالي

الت

بها مديرية 
تقوم 

مل�ستهلك 
ية ا

حما

فح�ص زيت 
ل

الزيتون

 Acidity, Peroxide Value, UV spec./k270, UV
spec./k232, Benzopyrene
ب��اأن  ال��زي��ت��ون  لقطاع  املمثلة  الهيئات  جت��ّم��ع  اأع��ل��ن  مالحظة: 

املختربات املعتمدة يف لبنان لفح�ش زيت الزيتون ل تقوم بفح�ش 

عدد  عن  الك�ضف  ميكن  ل  وبالتايل  وال�ضتيغما�ضتاديني،  ال�ضموع 

من الزيوت املزورة امل�ضنعة بطرق حديثة والتي بيعت على نطاق 

وا�ضع يف ال�ضنوات املا�ضية خملوطة بزيت الزيتون.
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الدكتور زيدان كرم:

زيت الزيتون حلماية الأوعية الدموية

 توؤكد الدرا�ضات احلديثة التاأثرات املفيدة 

القلب،  ���رصاي��ني  اأم��را���ش  ال��زي��ت��ون يف  ل��زي��ت 

ال�ضكري  مر�ضى  اإىل  بالن�ضبة  فوائده  وتوؤكد 

وت�ضر  ال���دم.  �ضغط  ب��ارت��ف��اع  وامل�����ض��اب��ني 

البحر  يف  كريت  جزيرة  �ضكان  اأن  اإىل  الأبحاث 

باأمرا�ش  اإ�ضابة  النا�ش  اأق��ل  ه��م  املتو�ضط 

ذلك  وم��رّد  اأجمع.  العامل  يف  وال�رصطان  القلب 

زيت  ي�ضتهلكون  اجلزيرة  ه��ذه  اأه��ايل  اأن  اىل 

الزيتون اأكرث من اأي �ضعب اآخر، فحواىل %33 

يومياً  يتناولونها  التي  احلرارية  ال�ضعرات  من 

تاأتي من زيت الزيتون.

حتدث  وخ�ضائ�ضه  الزيتون  زيت  ميزات  عن 

ك��رم،  زي���دان  ال��دك��ت��ور  »اجل��ي�����ش«  اإىل جملة 

ف��اأو���ض��ح اأن احل��ام�����ش ال��زي��ت��ي ه��و امل��ك��ّون 

الأ�ضا�ضي لزيت الزيتون )اأوميغا-9(. وينتمي 

ه���ذا احل��ام�����ش ال��ده��ن��ي اإىل ع��ائ��ل��ة ال��ده��ون 

 .)mono-insaturés( الأحادية غر امل�ضبعة

اإىل  ال��زي��ت��ون  زي���ت  ي��ف��ت��ق��ر  امل��ق��اب��ل،  ويف 

ذلك  اإىل  اأ�ضف  امل�ضبعة.  الدهنية  احلوام�ش 

احلوام�ش  من  حم��دودة  ن�ضبة  على  يحتوي  اأنه 

poly-( الدهنية املركبة غر امل�ضبعة كفاية

النباتية.  الزيوت  ب�ضائر  مقارنة   ،)insaturés
ممّيزة  بفوائد  الزيتون  زي��ت  يتمتع  وعليه، 

وحماية  الدهنية  ال�ضوائب  ت�ضحيح  جمال  يف 

الأوعية الدموية بف�ضل غناه باحلام�ش الزيتي 

اأوميغا-9.

يتمّتع  واأ�����ض����اف: 

زي��������ت ال����زي����ت����ون 

ب����ت����ع����ّدد وج���ه���ات 

تتبيل  ا���ض��ت��ع��م��ال��ه: 

واخل�ضار،  ال�ضلطات 

املقايل،  ال�ضل�ضات، 

ال���ط���ب���خ وال�������ض���وي. 

الزيت  ه��ذا  ويتمّيز 

مب��ق��اوم��ت��ه احل����رارة 

ح����رارة  ي��ح��ت��م��ل  اإذ 

 200 اإىل  ت�ضل  ق��د 

درج����ة م��ئ��وي��ة، وم��ا 

حام�ضه  بف�ضل  فوق 

ال��ده��ن��ي ال�����ض��دي��د امل��ق��اوم��ة )ل��الأوك�����ض��ج��ني 

يعك�ش  مم��ا  البنف�ضجية(،  دون  م��ا  والأ���ض��ع��ة 

الزيتون  ل�ضجرة  الفيزيولوجية  اخل�ضائ�ش 

املتحّدية عوامل الطق�ش والطبيعة.

وعن دواعي تكرير زيت الزيتون قال: عندما 

ُتقطف حبوب الزيتون النا�ضجة وتعالج بال�ضكل 

املنا�ضب، ميكن تناول الزيت امل�ضتخرج منها 

كما هو، ذلك اأّن ن�ضبة احلمو�ضة فيها ل تتجاوز 

2% مما يعفي من عملية تكريره. غر اأن بع�ش 

زيوت الزيتون اخلام 

ل ي�ضلح لالإ�ضتهالك 

ب�����ض��ب��ب ح��م��و���ض��ت��ه 

نكهته  اأو  املرتفعة 

الواقع،  ويف  القوية. 

ت��اأت��ي ه��ذه ال��زي��وت 

مّت  زي��ت��ون  ثمار  م��ن 

قطافها  يف  ال��ت��اأّخ��ر 

اإنتاج  اإىل  ي��وؤّدي  مما 

ن�ضبة  ت��ت��ج��اوز  زي��ت 

 .%2 فيه  احلمو�ضة 

لذلك ل بّد من تكرير 

هذه الزيوت لت�ضبح 

لالإ�ضتهالك  �ضاحلة 

عملية  اأن  غر  احلمو�ضة.  من  تخلي�ضها  بعد 

يف  نف�ضه  ال��وق��ت  يف  تت�ضّبب  ه��ذه  التكرير 

يف  املتوافرة  التاأك�ضد  م�ضادات  من  جزء  تلف 

التي تنتج  الزيوت  اأن  بالذكر  الزيت. واجلدير 

من البذور كافة )الذرة، دوار ال�ضم�ش، الكولزا، 

لعملية  تخ�ضع  ال�ضويا...(  ال�ضوداين،  الفول 

التكرير قبل ت�ضليمها للم�ضتهلك واإلّ فاإنها ل 

ت�ضلح لالإ�ضتهالك. 

الغ�ض اإ�ضاءة للوطن واملواطن

الزيتون  زيت  الغ�ش يف  عمليات  ا�ضتمرار  اإن 

ب�ضحة  مت�ّش  اأولً  فهي  اخلطورة؛  بالغة  م�ضاألة 

اأنها  كما  للخطر،  حياتهم  �ش 
ّ
وتعِر املواطنني 

ت�ضِوّه �ضمعة الزيت اللبناين، وت�ضيء اإىل زراعة 

يف  الأ���ض��ا���ض��ي  العن�رص  تعترب  ال��ت��ي  ال��زي��ت��ون 

الزراعات اللبنانية.

من هنا، فاإن م�ضاألة مكافحة هذا الغ�ش باتت 

التاأجيل.  تقبل  ل  التي  ة  امللحَّ الق�ضايا  من 

عاتق  على  العملية  هذه  يف  امل�ضوؤولية  وتقع 

دور  اإىل  اإ�ضافة  وال�ضناعة،  ال��زراع��ة  وزارت��ي 

»ليبنور« يف تغير املوا�ضفة اللبنانية التي ل 

تخدم زيت الزيتون بقدر ما ت�ضاعد التّجار على 

زيادة اأرباحهم عن طريق الغ�ش.
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خلط زيت 

الزيتون 

ب�»اجلفت«

ي�ضبب ال�رضطان

اإن احلرارة ال�ضديدة امل�ضتعملة 

توؤدي  اجلفت  زيت  ا�ضتخراج  يف 

ال��ب��ن��زوب��ري��ن  م���ادة  ت��ك��ّون  اإىل 

امل�ضبب الأ�ضا�ضي ل�رصطان املعدة 

اخلاليا  ولتدمر  واجل��ل��د  وال��رئ��ة 

الوراثية  البنية  تركيبة  وت�ضويه 

DNA، كما اأنها حتدث ت�ضوهات 
خطرة لدى الأطفال احلديثي الولدة. ويوؤدي ارتفاع احلرارة 

مادة  هي  اأخ��رى  �ضامة  م��ادة  وتكّون  الزيت،  تفكك  اإىل 

الكبد،  و�رصطان  ت�ضمم  اإىل  ت��وؤدي  التي  الأك��رول��ني 

بطرق  يتم  اجلفت  زيت  تكرير  اأن  اإىل  اإ�ضافة 

كيميائية معقدة ترتك اآثاراً �رصطانية.

الن�ضب املئوية للحوام�ض الدهنية يف زيت الزيتون

ن�ضبة 

اأوميغا-6

الأوميغا-3 الأوميغا-6

الأحادية غر امل�ضبعة

)اأوميغا-9(

امل�ضبعة
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من  للوقاية  فعله  ميكن  ال��ذي  م��ا 

املخاطر يف حال حدوث هّزة اأر�ضية؟

زالزل  بخط  لبنان  مي��ر  ال��واق��ع  يف 

فاإن  وعليه  ه��زات.  ع��دة  عليه  حدثت 

الإحتياط واجب. واإذا مل يكن بالإمكان 

اتقاء  فباالإمكان  الطبيعة،  غ�ضب  منع 

تبعات هذا الغ�ضب...

يف ما يلي التدابري والإجراءات التي 

ينبغي على املواطن اعتمادها وفق ما 

ين�سح به ق�سم التدريب يف املديرية 

العامة للدفاع املدين.

ا�ستعدادات م�سبقة

يف  الأغرا�ض  و�ضع  مراقبة  ال�رضوري  من   -1

البيت اأو املكتب والأخذ بعني الإعتبار ما يلي:

- تثبيت كل ما ميكن اأن يقع )خزانة، رفوف 

وغريها(.

فوق  ثقيلة  واأ���ض��ي��اء  ���ض��ور  تعليق  ع��دم   -

ة.
ّ
املقاعد والأ�رض

- تثبيت الرثيات ب�ضكل جيد.

- تخزين املواد امل�ضتعملة للتنظيف واإبادة 

احل�رضات يف خزانة �ضفلية مغلقة باإحكام.

- التاأكد اإذا اأمكن من متتع املبنى مبوا�ضفات 

مقاومة للزلزل.

والأ���ض��اك  املبنى  يف  الت�ضققات  اإ���ض��اح   -

الكهربائية.

حتديد االأماكن االآمنة يف الداخل

اأك��رث  اآم��ن��ة  اأم��اك��ن تعترب  داخ��ل امل��ب��اين ثمة 

عند  فيها  الحتماء  ميكن  وبالتايل  �ضواها،  من 

ح�ضول هّزة:

- حتت الطاولت القوية ال�ضنع.

- بجانب حائط داخلي )زاوية(.

- بعيًدا من الزجاج واملرايا وكل ما ميكن اأن 

يتك�رض.

حتديد اأماكن اآمنة يف اخلارج

الأبنية  م��ن  بعيًدا  اآم��ن  مكان  حتديد  يجب 

وينبغي  الكهرباء،  و  الهاتف  واأعمدة  والأ�ضجار 

التاأكد من اأن:

الو�ضول  ي�ضتطيعون  العائلة  اأفراد  جميع   -

اإليه.

- اجلميع على علم بهذه ال�ضتعدادات واإجراء 

متارين عليها دورًيا.

- عدم التوجه اإىل املناطق ال�ضاحلية خوًفا من 

ح�ضول ت�ضونامي.

�سلع طارئة اأولية

اأن تكون  اأ�ضا�ضية ينبغي  ثمة �ضلع وحاجيات 

يف  ا�ضتعمالها  من  �ضخ�ض  كل  ليتمكن  جاهزة 

اليوم الأول، لذلك ل تن�َض:

- ارتداء حذاء متني يحميك من الزجاج املك�رّض.

بحيث  م�ضبًقا،  املح�رضة  احلقيبة  تكييف   -

الأدوي���ة  لا�ضتعمال،  ب��ط��اري��ات  فيها  تكون 

ال�رضورية...

يف اأثناء ح�سول الهّزة كيف تت�رصف؟

• اإذا كنت يف الداخل:
امللجاأ  اإىل  النزول  اأو  اخل��روج  اإىل  تبادر  ل   -

فالبقاء يف الداخل اأ�ضلم.

- اإحتم حتت طاولة متينة اأو 

الزوايا  اإح��دى  يف  اأو  باب  عتبة 

الداخلية حتى انتهاء الهزات.

الأ�ضياء  وعن  وال�رضفات  النوافذ  عن  اإبتعد   -

امل��ث��ب��ت��ة ع��ل��ى ال�����ض��ق��وف واجل�����دران )رف���وف 

وثريات(.

بيديك  اأو  اأمكن  مبا  ووجهك  راأ���ض��ك  غط   -

واتخذ و�ضعية القرف�ضاء.

- اإقطع جميع م�ضادر الطاقة، اإذا اأمكن.

اأو  بو�ضادة  راأ�ضك  اإحم  ال�رضير  يف  كنت  اإذا   -

ما �ضابه.

- ل ت�ضتعمل امل�ضعد الكهربائي.

• اإذا كنت خارج املنزل:
- اإب��ت��ع��د ع���ن امل���ب���اين والأ�����ض����وار مب��ع��دل 

خطوط  �أو  �لأ�شجار  حتت  تختبئ  ول  �رتفاعها، 

التيار الكهربائي واليافطات املعدنية.

قاية
ت وو

اإرششادا

اأيار
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كيف نت�رضف يف حال حدوث هّزة؟

اجراءات وتدابري للحد من املخاطر



و�ضفاف  واحلفر  ال�ضيقة  ال�ضوارع  ح��اذر   -

�لأنهر و�ل�شو�طئ.

اإذا كنت يف �ضارع �ضيق حتيط به املنازل   -

من اجلانبني، حاول اخلروج منه ب�رضعة.

اإب��ت��ع��د ق��در الإم��ك��ان ع��ن الأب��ن��ي��ة تافًيا   -

لاإ�ضابة بالزجاج والأغرا�ض املتناثرة.

• اإذا كنت داخل اأماكن عامة:
لازدحام  اخلروج جتنًبا  باب  نحو  تندفع  ل   -

وابحث عن خمارج الطوارئ.

- �إبتعد عن �أي �شيء قابل لل�شقوط.

التعليمات  واأعطهم  الآخرين  تهدئة  حاول   -

الازمة.

لديك  ك��ان��ت  اإذا  الإخ����اء،  عمليات  ن��ّظ��م   -

اخلربة.

املخت�ضة  ال�����ض��ل��ط��ات  ب��ب��اغ��ات  ت��ق��ّي��د   -

وتعليمات فريق الإنقاذ.

• اإذا كنت داخل ال�سيارة:
- جتّنب القيادة املتهورة فالتحكم باملقود 

ا �ضعًبا.
ً
ي�ضبح اأمر

- جتنب الإ�ضطدام باملارة وال�ضيارات.

بعيًدا  الطريق  ميني  اإىل  �ضيارتك  اأرك��ن   -

الكهربائية  والإم��دادات  واجل��دران  املباين  من 

العامة، ت�ضهياً ملرور �ضيارات الإنقاذ.

- ل حتاول عبور اجل�ضور.

• اإذا كنت يف امل�سعد:
املنا�ضب  الأق����رب  للطابق  ال���زر  اإك��ب�����ض   -

عرب  الق�ضوى  بال�رضعة  وغادر  امل�ضعد  لإيقاف 

ال�ضامل الداخلية باجتاه الأماكن الآمنة.

بعد ح�سول هزة

• اإذا كنت م�ساًبا:
- حافظ على هدوئك وجتنب �ضدمات اخلوف 

والهلع.

ل��ف��ت  ح���������اول   -

م��ك��ان  اإىل  الإن���ت���ب���اه 

وجودك باأي اأ�ضلوب.

ا 
ً
• اإذا كنت حما�رص

حتت الردم:

- ل ت�ضعل النار.

- ل تتحرك اأو حترك الغبار من حولك.

- غّط فمك مبا تي�رض من قما�ض.

رج��ال  لي�ضمعك  الق�ضاطل  على  اأ����رضب   -

الإنقاذ.

- ل ت�رضخ من دون وعي لكي ل يغمى عليك.

�ض لأي اإ�سابة:
ّ
• اإذا مل تتعر

- تفقد جميع اأفراد العائلة.

- توّجه اإىل املكان الآمن املتفق عليه �ضابًقا.

- اأ�ضعف امل�ضابني.

- اأخمد احلرائق.

كانت  اإذا  امل�ضابني  اإخ���اء  على  اإع��م��ل   -

حياتهم يف خطر.

- ل تلم�ض الأ�ضاك املتدلية.

الأب��واب واخلزائن كن حذًرا فقد  - عند فتح 

تت�ضاقط الأغرا�ض املرتاكمة عليها.

ف على الأ�رضار التي حلقت باملنزل.
ّ
- تعر

- اإقطع جميع م�ضادر الطاقة.

اإل يف احلالت الطارئة  - ل ت�ضتعمل الهاتف 

وبخا�ضة اخللوي لكي ل تتعطل ال�ضبكة.

بتعليمات  وتقيد  ال��رادي��و  اإىل  اإ�ضتمع   -

اجلهات املخت�ضة.

وغ��ادر  اإرت��دادي��ة  ه��زات  حل��دوث  اإ�ضتعد   -

املنزل قبل حدوثها.

اإر�سادات للمدار�ض

التقيد  ي��ن��ب��غ��ي  امل���دار����ض  اإىل  ب��ال��ن�����ض��ب��ة 

واملتعلقة  ذك��ره��ا  �ضبق  ال��ت��ي  ب��الإر���ض��ادات 

وال��ت��اأك��د  ي��ق��ع،  اأن  مي�����ك��ن  م��ا  ك��ل  بتثبيت 

الأ���ض��������اك  وح�����ال�����ة  امل�بنى  م��وا���ض��ف�����ات  م��ن 

الكهرب�ائية. 

ويف حال حدوث هّزة خال وجود التامذة من 

املدر�ضة ينبغي: 

- املحافظة على الهدوء وجتنب الإنفعال.

اأو  ال�ضنع  القوية  الطاولت  حتت  الإحتماء   -

داخل املمرات قرب الزوايا الداخلية بعيًدا من 

الزجاج.

اخلطة  وق��ف  التاميذ  اإخ���اء  ال��ه��زة،  بعد   -

من  اإبتداًء  م�ضبًقا  عليها  وامل��دّرب  املر�ضومة 

ال�ضفوف الإبتدائية.

- حتديد اأماكن اآمنة يف املدر�ضة ويف اخلارج،

الهاتف  واأعمدة  والأ�ضجار  الأبنية  من  بعيًدا 

والكهرباء.
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فنون

�أيار

»مل يكن يف بايل يوًما �أن 

�أحرتف هذ� �لفن، بل كان 

جمرد هو�ية مذ كنت يف 

�جلامعة. فالرق�ص بالن�سبة �إيّل 

هو �ملنظار �لذي من خالله 

�أرى �لنف�ص، �إّنه لي�ص فقط 

لغة �جل�سد كما يقال عنه، 

فحني ترى �سخ�ًسا يرق�ص، 

فاإنك ترى يف تلك �لأثناء 

نف�سه ل ج�سده«.

هذ� ما قاله �لفنان فهد 

�لعبد �هلل، �إبن بعلبك مدينة 

�ل�سم�ص و�لإ�سم �لعالمة يف 

تاريخ �لعرو�ص �لر�ق�سة 

�ملميزة.

�أ�سلوب عمل 

لبنان  يف  درا�سته  اأكمل  بعدما 

اإىل  عاد  النف�س،  علم  يف  وباري�س 

الأخ��وي��ن  ��ا م��ع  لبنان وب���داأ راق�����سً

اأ�سبح م�سمم الرق�س  رحباين، ثم 

اأب��رزه��ا:  م�رسحياتهما  من  ع��دد  يف 

»لولو«، »مي�س الرمي« و»برتا«...

فرقته  اأ���س�����س   ،1978 ال��ع��ام 

اخل��ا���س��ة »ف��رق��ة ف��ه��د ال��ع��ب��داهلل 

اأول  وك���ان  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة«  للفنون 

اأعماله »منوعات �سعبية« قدمه يف 

ق�رس الأوني�سكو يف بريوت. والعام 

ا�ستعرا�سًيا  ع��م��اً  ق���ّدم   1981

على  ال��روم��ي  م��اج��دة  الفنانة  م��ع 

اخل��ام�����س ويف ق�رس  ج���ورج  م�����رسح 

اأعمال  عدة  قّدم  ثم  البيكاديللي، 

»اأ���س��اي��ل«،  ف���رح«،  »ليلة  منها 

»خيال«، »تراث وحنني« وغريها. 

وق���د ع��ر���س��ت ه���ذه الأع���م���ال يف 

العربية  العوا�سم  من  كبري  ع��دد 

والعاملية.

متيزت  العاملي،  امل�ستوى  على 

م�سارح  على  بعرو�سها  الفرقة 

وفرن�سا  وكوريا  وال�سني  اليابان 

وبلغاريا وقرب�س... ويف  واليونان 

فهد  فرقة  جالت  العربي،  العامل 

ال��ب��ل��دان  خمتلف  ب��ني  اهلل  ال��ع��ب��د 

مروًرا  و�سوريا  واليمن  مب�رس  بدًءا 

ب�����الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة 

اإىل  و�سولً  والكويت  وال�سعودية 

تون�س واملغرب واجلزائر وليبيا.

ال��ع��ب��داهلل  ف��ه��د  »ف��رق��ة  تعترب   

للفنون اللبنانية« جنمة »الأ�سابيع 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة« ال��ت��ي ت��ق��ام ع��رب��ًي��ا 

تعتمد  اإذ  لبنان؛  با�سم  وعاملًيا 

فرقة  اللبنانية،  الثقافة  وزارة 

ال�سعبي،  للرق�س  اهلل  العبد  فهد 

معظم  يف  ل��ب��ن��ان  م�����س��ارك��ات  يف 

والثقافية  الفنية  امل��ه��رج��ان��ات 

التي تقام يف بع�س الباد العربية، 

وذلك  وغرًبا،  �رسًقا  العامل  وبلدان 

فهد  الفنان  ب��اأّن  ال��وزارة  لقتناع 

العبداهلل يج�ّسد يف فرقته للرق�س 

ال�سعبي )والدبكة( الأ�سول الفنية 

ل��ه��ذا ال��رق�����س، وامل��ب��ن��ي��ة على 

اإلتزام  والتطوير:  اللتزام  مبادىء 

كاأ�سلوب  وال����رتاث  ال��ف��ول��ك��ل��ور 

الراق�س  الت�سكيل  وتطوير  عمل، 

واخل���ط���وات ال��راق�����س��ة واإدخ����ال 

هذا  ويف  عليه.  ج��دي��دة  تقنيات 

الثقافة  وزارة  ت��اأمت��ن  ال��ت��وّج��ه، 

للفنون  ال��ع��ب��داهلل  ف��ه��د  »ف��رق��ة 

ال�سورة  تقدمي  على  اللبنانية« 

 – ال��ث��ق��ايف  ل��ب��ن��ان  ع��ن  الف�سلى 

الفني.

لوحات �سكنتها �حلياة

العاملني  اأب��رز  اأح��د  هو  العبداهلل 
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اإعداد: روجينا خليل



م�سهدية ر�ئعة لفهد �لعبد�هلل 

وفرقته على م�رسح

ق�رس �لأوني�سكو

احلكاية هي حكاية الرق�س. هو اأول 

الفنون واأ�سملها. به ابتداأ الكام ومعه 

ن�ساأت العبادات وعليه ارتقى الفن واجلمال. فالكون يتحرك والعامل 

يدور والزمن ي�سري، اأما الإن�سان فيولد وميوت ولكنه خالد يف احلركة 

الدائمة التي يتطور بها.

هو  ذل��ك  ف��وق  واإمن��ا  فح�سب،  للبهجة  انعكا�ًسا  لي�س  والرق�س 

التعبري ال�سايف للعذاب والأمل. اإنه ك�سُف وا�ستظهاُر ومو�سيقى. اإنه 

تطهري وحترير وحكمة. اإنه ملحة من ملحات احلب. هو معرفة الكائن 

احلي لنف�سه وهو ن�سوة روحية. اإنه احلياة عينها.

اإّن ال�سعور بانهاية احلركة يف الرق�س ولنهاية الفكرة يف ال�سعر 

الفن من  ما يف  اأ�سا�س كل  النغم يف املو�سيقى، ذلك هو  ولنهاية 

جمال. وعليه، فاإّن الفينيقيني �سغفوا بالرق�س واتخذوا له اإلًها هو 

»بعل مرقد«. والهنود اأدخلوا الرق�س يف حياتهم الدينية والدنيوية. 

به  تاأمر  مقد�ًسا  عماً  الرق�س  كان  فقد  الفراعنة،  اإىل  بالن�سبة  اأما 

ا بالدين 
ً
الآلهة. ويف احل�سارة ال�سينية، ارتبط الرق�س ارتباًطا مبا�رس

والأخاق والرتبية.
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�إنه �حلياة...

ع����ل����ى ح�������س���ور 

ال����ف����ول����ك����ل����ور 

ع���ل���ى خ�����س��ب��ات 

امل�����������س�����ارح يف 

لبنان، ويف ذاكرة 

ال���ل���ب���ن���ان���ي���ني. 

واآخ�������ر اأع���م���ال���ه 

»�سهيل«  ك���ان 

ق�رس  م�����رسح  على 

الأون��ي�����س��ك��و يف 

فه��د  كوري�غرافيا:  بري�وت، 

العب�داهلل، �سين�وغرافيا واأزياء: 

ال��دك��ت�����ور غ����ازي ق��ه��وج�����ي، 

رح���ال،  حم��م��د  اأزي�����اء:  تنفيذ 

�سوت: جال بو عقل، اإ�ساءة: 

ال��ي��ا���س ���س��وان، اأحل����ان ت��راث��ي��ة: 

و�سمري  املنذر  اإح�سان  املاي�سرتو 

كويفاتي، مدير فني: نعمة بدوي، 

تدريب ورق�س منفرد: منى احلاج، 

رق�س منفرد: دلل بزي وتال زين.

����س���اع���ًة ون�����س��ف م���ن ال��وق��ت 

ملتابعة  دائمة  حركة  يف  وامل�رسح 

م�سهدية رائعة. 

متايلوا  وراق�����س��ة  ��ا  راق�����سً  29

لوحات  يف  وان�سجام  بتناغم 

ت���ن���وع���ت ب����ني ال��دب��ك��ة 

ال���رتاث���ي���ة وت���ل���ك ال��ت��ي 

حت���م���ل ب�����س��م��ات ف��ه��د 

ا وحت��دي��ًث��ا، 
ً
ال��ع��ب��داهلل ت��ط��وي��ر

حالة  ظ��ال  عليها  اأدخ���ل  وق��د 

ع�����س��ق ب��ني ام�����راأة ورج����ل. ثم 

دبكة الورد، تخللتها مو�سحات من 

الرومي،  وحليم  الرحباين  عا�سي 

الرائدين يف هذا املجال. 

ال�سويف  الرق�س  اإىل  بالإ�سافة 

وفق  تعاقبت  اللوحات  وال�رسقي، 

�سبعة عناوين:

لعدد  ومزيج  )كوكتيل  »ال��ال« 

كبري من الأغنيات التي حتمل هذا 

م�سهد  ال���ورد،  م�سهد  ال��ع��ن��وان(، 

املو�سحات، م�سهد املاين، الدبكة، 

امل�سهد ال�سويف، امل�سهد ال�رسقي، 

البعلبكية  الدبكة  م�سهد  واأخ��رًيا 

الذي كان م�سك اخلتام. 

ل�������وح�������ات 

����غ����ل����ت  �����سُ

خ���ط���وات���ه���ا 

بعناية امل�ستاق 

اإىل امل�رسح. 

وراق�سات  راق�سون 

روح  فيهم  تنب�س 

واحدة ل �رسيك لها، 

�سكنتها  ل��وح��ات 

احل�����ي�����اة، ف��ك��ان 

الفرح...



ننتظر  ب�شوق  ا  كنَّ ا، 
ً
���ش��غ��ار

وحني  الكثرية.  غري  زياراته 

ن��ت�����ش��اب��ق لأخ����ذ ال���رك���ة من 

ا،  يده،  كان ياأخذ بيد كٍل منَّ

قبلة. ثم ي�شحب  عليها  ويطبع 

م��ن��ج��ريت��ه م��ن حت��ت ع��ب��اءت��ه 

غري  العزف،  ويبا�رش  ال�شوداء 

اآب����ه لع���را����ض ج��دت��ي على 

فكيف  »الليرايل«،  فه 
ّ
ت�رش

الأولد  اأي��ادي  الكاهن  يقبِّل 

اأن  ب��������دل 

ي�شمح لهم بتقبيل يده؟

)اأولد  جميًعا  اإلينا  بالن�شبة 

اإخوته واأخواته( كان اأبونا حنا 

يختلف  �شخ�ٌض  �شحرًيا؛  ا 
ً
زائر

وعن  الآخرين  الأقارب  كل  عن 

الذين  والرهبان  الكهنة  كل 

اأيقظت  منجريته  ن��ع��رف��ه��م. 

باملو�شيقى  اإح�شا�شنا  ب��وادر 

اجلميلة ونحن اأطفال، لتتوّل 

مكتبته  ب��ع��د  م��ا  يف  الأم����ر 

نة  املو�شيقية املده�شة املت�شمِّ

الكال�شيكية  املو�شيقى  روائع 

واأغاين فريوز.

م��ن��ج��ريت��ه  اإل 

وم���و����ش���ي���ق���اه، ك���ان 

»اأبونا حنا« يحمل �شيًئا 

الكامريا  اآخ��ر:  �شحرًيا 

اأجمل  تاأريخ  التي توَلت 

�شور  والتقطت  اللحظات 

و�شيطناتها. الطفولة 

بهجة  كانت  معه  ال�شهرات 

الأولد.  نحن  لنا  ا�شتثنائية 

يتلبَّ�ض  ح��ن��ا«  »اأب���ون���ا  ك���ان 

متحًفا  اأحياًنا  الراوي  �شخ�شية 

الظريفة.  بالق�ش�ض  خميلتنا 

من  يقراأ  اأخ��رى  اأحياًنا  وك��ان 

ومدونات  خواطر  �شغري  دفر 

اإل  ياأخذنا  وبطرافة  كتبها، 

ال��وج��ود،  اأ����رشار  يف  التاأمل 

عائًدا  مّنا  غفلة  على  لين�شحب 

اإل ديره و�شلواته.

ب��الأم�����ض ع��ن��دم��ا ار���ش��ل يل 

ك��ت��اب��ه  ن�����رش  ي��وح��ن��ا  الأب 

جان  »اأمثال  حديًثا  ال�شادر 

خم��ت��ارات«،   – لفونتني  دو 

بقّوة  يعود  باملا�شي  �شعرت 

وي��ح�����ش��د ����ش���وره اجل��م��ي��ل��ة: 

والدفاتر  والكامريا  املنجرية 

ال�شغرية والق�ش�ض.

مبتعة وحنني قراأت الكتاب، 

�شعرت باأنه نوع من ج�رش يعيد 

ما�شي  باملا�شي.  و�شل احلا�رش 

ما�شي  ل  وحا�رشها  الب�رشية 

بالتحديد.  اأ�شخا�ض  اأو  �شخ�ض 

اتنا
كتب

من م
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اإعداد: اإلهام ن�رش تابت

الأب

يوحنا 

ًبا 
ّ
ن�رص معر

لفونتني

خلنا ما نطقت 

به احلكمة 

اإبن اللحظة 

املعا�شة

قة
طا

ب

راه��ب  ن�����رص  ي��وح��ن��ا  الأب 

مواليد  م��ن  مر�سل،  لبناين 

العي�سية،1932.

طريق  عن  الإنكليزية  اللغة  در�س  ترّهبه  بعد 

املرا�سلة مع جامعة مي�سيغن فربع فيها، و�سارك 

يف م�سابقة اأجرتها اجلامعة الأمريكية يف بريوت 

- �سمن برنامج خا�س بجامعة مي�سيغن- وحّل 

الأول بني املتبارين. بف�سل جناحه الباهر يف لغة 

�سك�سبري وهمنغواي ح�سل على منحة خا�سة من 

املتحدة  الوليات  يف  للدرا�سة  مي�سيغن  جامعة 

الأمريكية.

 1964 ال���ع���ام  ���س��اف��ر 

التوثيق  فن  يف  �سهادة  حامًل  لبنان  اإىل  ليعود 

والعلوم املكتبّية.

ال��روح  جامعة  يف   1965 ال��ع��ام  كاهًنا  �سيم 

القد�س - الك�سليك، التي حاز منها اإجازة تعليمية 

يف  التعليمية  الإج��ازة  اإىل  اإ�سافة  الفل�سفة،  يف 

اللغة الإنكليزية التي نالها من جامعة مي�سيغن.

ال��روح  جامعة  مكتبة  ع��ن  امل�سوؤولية  ت��وىل 

القد�س - الك�سليك منذ العام 1962 حتى العام 

وتنظيمها  حمتوياتها  ت�سنيف  واأجن��ز   ،1982

وا�سًعا بطاقات تعريف لكتبها.

مار�س التدري�س يف مدار�س ر�سمية يف اجلنوب 

بني العامني 1965 و1995.

�سغل عدة وظائف كهنوتية فكان رئي�س دير 

وخادم رعّية، وكان يف الوقت عينه فّلًحا ومزارًعا 

يف اأرزاق الدير وقّيًما على اأملكه.

املنجرية رفيقته الدائمة وقد ا�ستهر بت�سنيع 

النايات املتقنة، والتي اهدى الع�رصات منها اإىل 

عازفني وهواة.
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األ��ي�����ش��ت ه��ذه 

واح�������������دة م���ن 

التي  احلكمة  وظائف 

لفونتني  اأمثال  ت�شّكل 

اإحدى جتّلياتها؟

ت���ت���ب���ّدل اأح������وال ال��ب�����رش 

الظلم  ويظل  واملجتمعات، 

واملكر  ع��دلً  وال��ع��دل  ظلًما، 

الأزم���ن���ة  ك���ل  يف   ... ا 
ً
م���ك���ر

والأمكنة.

ن�رش  يوحنا  الأب  ي�شتعيد 

ال��ت��ي  يف ك��ت��اب��ه احل��ك��م��ة 

احليوانات  األ�شنة  على  وردت 

بة 
ّ
معر لفونتني  اأم��ث��ال  يف 

ومنتقاة  ج��ًدا  خا�ض  باأ�شلوب 

اأن��ن��ي  ح��ت��ى  ك��ب��رية.  بعناية 

اأعود  كنت  الأحيان  بع�ض  يف 

بالفرن�شية  الأ�شلي  الن�ض  اإل 

التي  املالحظة  هل  لأت��اأك��د: 

العربية  باللغة  املوؤلف  �شاقها 

ه���ي واح����دة م���ن اإ���ش��اف��ات��ه 

الن�ض  من  اأنها  اأم  الطريفة، 

الأ�شلي؟

اأمثاًل  ب 
ّ
امل��ع��ر اختار  لقد 

بعينها حتى خلنا اأن ما نطقت 

واأ�شوده  لفونتني  ثعالب  به 

ال�شابع  القرن  يف  وع�شافريه 

التي  اللحظة  اإب��ن  ه��و  ع�رش 

نعي�شها.

كما  الرجمة  تكون  اأحياًنا 

اأخ��رى  كتابة  فعل  التعريب 

الأب  فعله  م��ا  وه��ذا  للن�ض، 

امل��رّب��ي ب��اإت��ق��ان ك��ب��ري، يف 

اأمثال  اإل  �شم  ال��ذي  كتابه 

لف��ون��ت��ني اإ���ش��ت�����ش��ه��ادات 

باأخرى من الكبار: املتنبي، 

اإب����ن ع��رب�����ش��اه، اأح��م��د 

�شوقي، خليل مطران، 

اأب��و  ن��ق��ول  الأب 

هنا...

بكالوريو�ض يف اإدارة 

الأعمال للمالزم الأول 

فرا�ض بلطه جي

ف��را���س  الأول  امل����لزم  ح���از 

طارق بلطه جي من �رصية �رصطة 

بكالوريو�س  اجلنوب  منطقة 

يف اإدارة الأعمال - اخت�سا�س 

اللبنانية  اجلامعة  من  مالية، 

الكندية.

ف�����واز عمر  امل����وؤه����ل  ح����از 

امل����ع����رب����اين م����ن ال��ط��ب��اب��ة 

جامعية  اإج����ازة  ال��ع�����س��ك��ري��ة، 

الآداب  كلية  من  التاريخ  يف 

اجلامعة  الإن�سانية يف  والعلوم 

اللبنانية.

اإجازة يف التاريخ

للموؤهل

فواز املعرباين

ما�شر يف العلوم

للمالزم الأول

اأكرم يحيى

نال امللزم الأول اأكرم عزام 

ال��ق��وات  م��در���س��ة  م��ن  يحيى 

 - العلوم  يف  ما�سرت  اجل��وي��ة، 

كلية  من  امليكانيك  هند�سة 

الهند�سة يف جامعة البلمند.

روي��د  الأول  امل��ع��اون  ن���ال 

عام  مقر  من  حمدان  بو  حممد 

يف  اإج���ازة  لبنان،  جبل  منطقة 

اإدارة الأعمال من كلية العلوم 

الإقت�سادية واإدارة الأعمال يف 

اجلامعة اللبنانية.

حازت اجلندي �سايل حممود الحمد من الغرفة الع�سكرية، 

بنوك  جت��ارة  -اخت�سا�س  التكنولوجيا  يف  جامعية  اإج��ازة 

وتاأمني من اجلامعة اللبنانية الفرن�سية.

اإجازة يف اإدارة الأعمال

للمعاون الأول

رويد بو حمدان

اإجازة يف التكنولوجيا للجندي �شايل الأحمد

بكالوريو�ض يف اإدارة 

الأعمال للمالزم الأول 

يو�شف انطوان �شلوم

يو�سف  الأول  امل���لزم  ح��از 

ان����ط����وان ���س��ل��وم م���ن ف��وج 

بكالوريو�س  ال��راب��ع،  التدخل 

جامعة  م��ن  الأع��م��ال  اإدارة  يف 

الآداب والعلوم والتكنولوجيا.

اأحمد  يو�سف  العريف  ن��ال 

مرعي من لواء امل�ساة الثامن، 

اإجازة جامعية يف التكنولوجيا-

خم��ت��ربات  ع��ل��وم  اخت�سا�س 

�سيدون  معهد  من  الأ�سنان، 

اجلامعي.

اإجازة يف علوم خمترات 

ال�شنان للعريف

يو�شف مرعي
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الدفاع عن  اإطار حملة  العربي« ندوة يف  الإحياء  نّظمت »هيئة 

العربية، حتت �شعار »لغتي هويتي، قوة المة من قوة لغتها«، 

يف ق�رص الوني�شكو، بح�شور نخبة من الكّتاب والأدباء واملفكرين 

واملثقفني والأ�شاتذة.

اللبناين، قالت الدكتورة �شلوى اخلليل   بعد الن�شيد الوطني 

المني التي قّدمت الندوة واأدارتها: »نحن بني يعرب، حملنا لغة قومنا 

تراًثا وطنًيا قومًيا اأ�شيالً، لكننا بتنا اليوم نتباهى بنكران لغتنا التي هي 

منطلق  من  �رصورة  وهي  الجنبية،  اللغات  اإتقان  على  وبقدرتنا  هويتنا، 

القول »من عرف لغة قوم اأمن �رصهم«، لكن لي�س على ح�شاب انهزام اللغة 

جني 
ّ
الأ�شف ونقف متفر الأم... وهنا تكمن امل�شكلة الكربى، حني نبدي 

على اندحار اأبجديتنا العربية، التي انطلقت من اأر�شنا �شابحة عرب الكون، 

موؤ�ش�شة حل�شارة الأمم واأبجديتها وعلومها املختلفة. فقد كانت العربية 

يف الزمن الغابر لغة الطب واجلرب وعلوم الفلك واحل�شاب والفل�شفة، ومل 

ا 
ً
�شعر الأدب  على  وتعابريها  مفرداتها  تقت�رص 

�شالم  غفوة  يف  نعي�س  األ  علينا  لهذا  ون���ًرا. 

لأولدن���ا  ت�شخه  م��ا  على  متكلني  واطمئنان، 

احل�شارة الغربية العاملة بكل امتداداتها على 

اخرتاق �شفوفنا، و�رصذمتنا فرًقا متناحرة«.

العربي  الإحياء  اأعلن رئي�س هيئة   من جهته، 

الإحياء  »ن��ادي  ولدة  ���رصارة  وا�شف  املهند�س 

لي�شاهم يف �شد احلاجة اىل  الذي ولد  العربي« 

اأو معرفة، ب�شعار »قوة الأمة من  اأو ثقافة  علم 

قوة لغتها«. وقال: »هدف الأعداء يتمثل ب�رصب 

اإىل  لالنتقال  متهيًدا  لالأمة،  الأول  املكّون  هذا 

املكونات الأخرى...«. واأكد اأننا »ل�شنا �شد لغة 

ثانية، فهذا اأمر �رصوري للتوا�شل مع ال�شعوب 

اللغة  اإهمال  ح�شاب  على  لي�س  لكن  الأخ���رى، 

العربية«.

ثّم حتّدث  الدكتور مي�شال كعدي عن الق�شور 

اللغوي: »اإذا اأهملنا قيم هذه اللغة، نهمل اأ�شالً لنا، ونهمل تراًثا، و�شكالً 

يف  تناثرت  ب�رصية  جمموعات  على  بدء  ذي  بادىء  �شلطانه  ب�شط  اإن�شانًيا 

اللغة،  يف  ل  الأم��ة،  يف  هو  اإمنا  بالعربية،  الالحق  »الهرم  وختم:  الدنيا«. 

ولكن يف امل�شتطاع اأن جناري الع�رص والألفية الثالثة اإذا اأردنا«. 

بدوره، اأ�شار الأديب جان كميد يف مداخلته  اإىل اأن »اللغة حتتل يف علم 

واإح�شا�س  وفكر  ذاكرة  من  النف�شية  القوى  �شائر  كمنزلة  منزلة  النف�س 

واإرادة وعاطفة«. وقال: »يف الدرا�شات املتعلقة باللغة كان مل�شاألة اللغة 

ا اإىل دقة املو�شوع وات�شاله باأعماق النف�س ليمكن 
ً
الأم عناية خا�شة، نظر

حتديد ماهية هذه اللغة بالن�شبة اإىل اللغات الأخرى التي يتلقنها الإن�شان 

وما لها من و�شع خا�س معه«. 

ر تاأليف جلنة لالرتقاء بالعربية قوامها: د. �شلوى 
ّ
ويف ختام الندوة، تقر

اخلليل المني، ووا�شف �رصارة ومي�شال كعدي، ونبيل العور، وغازي مراد، 

وم�شطفى الدند�شلي.

العالمي جورج عرب كتابه  ع  وّقّّّّّّّّّّّّّّّّّ

املقد�س«  والوادي  »امل�شيحيون 

اأقيمت بدعوة من جامعة  يف ندوة 

قنوبني  وراب��ط��ة  اللويزة  �شيدة 

للر�شالة والرتاث، يف قاعة ع�شام 

فار�س يف حرم اجلامعة.

ع�شقه  عن  فيها  حت��ّدث  للموؤلف  كلمة  بعد   

الرا�شخ،  الثابت  املتوا�شع،  امللهم،  »للوادي 

والعائد  اهلل  من  واملاأخوذ  املتاأمل،  ال�شامت 

�شو  اأن��ط��وان  الأب  ال��ن��دوة  مدير  راأى  اإل��ي��ه«، 

تاريخ  من  �رصيًفا  »ف�شالً  الكتاب  يف  النطوين 

والثقافية  واحل�شارية  ال��روح��ي��ة  امل��ارون��ي��ة 

من  جميدة  و�شفحة  والجتماعية،  وال�شيا�شية 

»ج��ورج  واأ���ش��اف:  املقد�س«.  ال��وادي  تاريخ 

�س حياته 
ّ
عرب اإبن الدميان، اأحّب الوادي فكر

وتعزيز  وتنميته  عليه  واملحافظة  خلدمته 

تاريخه  على  وال�شاءة  فيه  الدينية  ال�شياحة 

ودوره ور�شالته«.

واأل���ق���ى ك��ل��م��ة اجل��ام��ع��ة ن��ائ��ب 

رئ��ي�����ش��ه��ا ل��ل�����ش��وؤون ال��ث��ق��اف��ي��ة 

مطر،  �شهيل  الدكتور  والعالمية 

ف���ق���ال: »احل����ج����ارة يف ق��ن��وب��ني 

متتمات،  للدموع  وتنهدات،  اآه��ات  تتنّف�س 

واأ���ش��اف:  اأج��را���س«.  وق��ع  ال�شدور  ول��دق��ات 

اإىل  بنا  يهبط  مل  الذي  املقد�س  ال��وادي  »اإن��ه 

اإىل العلى، فاأّنى انحنى  ال�شفل، بل ارتفع بنا 

فيه  اأيٍد  ارتفعت  وما  هلل،  اإل  ينحني  جبني، فال 

اإل ملحاربة الظلم والطغيان، ومتجيًدا ملن هو 

من هنا وهناك

�أيار
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»لغتي هويتي

قوة الأمة من قوة 

لغتها« يف الأوني�سكو

»امل�سيحيون والوادي املقد�س«

ف�سل من تاريخ املارونية جلورج عرب

اإعداد: جان دارك ابي ياغي



ن��ظ��م��ت اجل���ام���ع���ة الأم����ريك����ي����ة ل��ل��ع��ل��وم 

العلوم  كلية   –  )AUST( والتكنولوجيا 

»ال��ت��ال���ش��ي��م��ي��ا«  داء  ع��ن  ا 
ً
م���وؤمت���ر ال�����ش��ح��ي��ة 

وبح�شور  الدائمة  الرعاية  مركز  مع  بالتعاون 

والفريق  الهراوي  منى  ال�شيدة  املركز  رئي�شة 

ومهتمني   واخت�شا�شيني  املركز  يف  الطبي 

وجامعات  م�شت�شفيات  من  ال�شحي  بال�شاأن 

لبنانية.

اإفتتح املوؤمتر بكلمة رئي�شة اجلامعة ال�شيدة 

الرعاية  م��رك��ز  برئي�شة  م��رّح��ب��ة  �شقر  ه��ي��ام 

وبالفريق  ال��ه��راوي  منى  ال�شيدة  ال��دائ��م��ة 

املرافقة  التوعية  اأهمية  اإىل  م�شريًة  الطبي، 

العلوم  كلية  عميد  وحت���ّدث  امل��ر���س.  ل��ه��ذا 

ا 
ً
�شاكر من�شور  ع�شام  د.  اجلامعة  يف  ال�شحية 

الطبية  رعايته  على  املركز  يف  الطبي  الفريق 

والإن�شانية ملر�شى التال�شيميا. وحا�رص اأع�شاء 

ال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي يف م��رك��ز ال��رع��اي��ة ال��دائ��م��ة 

منذ  التال�شيميا  مع  املركز  جتربة  فعر�شت 

وتلتها  كو�شى،  �شوزان  الدكتورة  تاأ�شي�شه 

اأبو ن�رص فتكلمت عن ال�شيدة مي�شال اأبي �شعد �شارحة �شبل الوقاية  الدكتورة ترييز  اأّما  منه. 

�إىل  ونقله  �لدم  لوهب  و�ملعايري  �ل�رشوط 

ملعاجلة  احلديثة  ال��ط��رق  وع��ن  املري�س 

ق 
ّ
املر�س حتدث الدكتور علي طاهر وتطر

للمواكبة الطبية لأمرا�س التال�شيميا. 

 AUST جل���ام���ع���ة  ����ش���ك���ر  وب���ك���ل���م���ة 

مع  اخل��ت��ام  ك��ان  امل��وؤمت��ر،  ل�شت�شافتها 

باأهمية  اأ���ش��ادت  التي  ال��ه��راوي  ال�شيدة 

واملركز  اجلامعة  ب��ني  العلمي  ال��ت��ع��اون 

لإجناح امل�رصوع.

يف اخلتام زار فريق مركز الرعاية الدائمة 

العديد  ُي��ج��رى  حيث  اجل��ام��ع��ة  خم��ت��ربات 

الوراثية  لالأمرا�س  الطبية  الفحو�س  من 

الإ�شتقالبية.         والأمرا�س  كالتال�شيميا 

فوق«.

 وو�شف رئي�س املوؤ�ش�شة املارونية لالنت�شار 

»ملحمة  ب�  الكتاب  اإده  مي�شال  ال�شابق  الوزير 

م�رصحها  كان  التي  املاروين  امل�شيحي  الإميان 

املقّد�س،  الوادي  هذا  اخلالد  الأّول  الأ�شا�شي 

امل��ارون��ي��ة«،  كني�شتنا  ت��اري��خ  ��خ  ت��ر���شّ حيث 

هذا  ملحمية  ف�شولً  ليتتابع  »انطلقت  ومنه 

الر�شوخ يف اأرجاء اجلغرافيا اللبنانية، ولتنتقل 

بفعل  البطريركية  ال�شدة  مقار  �شياقها  يف 

الطويل،  تاريخها  عرب  الكني�شة،  هذه  �س 
ّ
تعر

اإىل القمع وال�شطهاد«.

ولفت املطران �شليم مظلوم اإىل اأّن الكتاب 

تاأريًخا، بل ع�شق كتبه جورج عرب كما  »لي�س 

يتكلم احلبيب عن حبيبته التي يريد اأن ُيظهر 

كل �شفاتها اجلميلة، ويجعل النا�س يقدرونها 

لوادي  جورج  حمبة  »اإّن  واأ�شاف:  ويحّبونها«. 

البطاركة  روحانية  من  وت�شّبعه  القدي�شني، 

والن�ّشاك الذين عا�شوا فيه، كثفا لديه املحبة 

وقدي�شيها،  ولبطاركتها  املارونية  للكني�شة 

مما دفعه للبحث والتنقيب عن العظام الذين 

قادوا هذه الكني�شة و�شعبها بالفقر والتق�شف 

وال�شالة، دفاًعا عن اإميانهم وحريتهم«.

الكوميدية  م�رصحيته  من  عر�س  ريع  خباز  ج��ورج  الفنان  ق��ّدم 

الديب،  جل  �شاتوتريانو-  م�رصح  على  تعر�س  التي  »مطلوب«، 

الإن�شانية  العاقوري  �شبحي  ال�شهيد  املقدم  موؤ�ش�شة  لن�شاطات  دعًما 

والإجتماعية، يف مبادرة �شبق اأن قام مبثلها العام املا�شي.

ح�رص العر�س حواىل 600 �شخ�س يوؤمنون بر�شالة املوؤ�ش�شة واأهدافها، 

ول يبخلون اأبًدا يف تقدمي العون كلما دعت احلاجة.

على مدى �شاعتني من ال�شحك ا�شتمتع احلا�رصون مب�شاهدة امل�رصحية 

ال�شابعة جلورج خباز كتابة واإخراًجا واإنتاًجا، والتي تعالج عنواًنا اأ�شا�شًيا 

ف�شولها  وتدور  ودوافعها،  وظروفها  اأ�شبابها  عام،  ب�شكل  الهجرة  هو 

حول جمموعة اأ�شخا�س يق�شدون ال�شفارة من اأجل احل�شول على  فيزا، 

ولكل منهم  هدفه واأ�شبابه التي تدفعه اإىل الهجرة... اأما الفكرة الثانية 

التي ترتكز عليها امل�رصحية فهي تقّبل الآخر.

املوؤ�ش�شة  فيها  حّيا  كلمة  خباز  جورج  الفنان  األقى  العر�س،  ختام  ويف 

اأجل  »م��ن  وال��وط��ن  امل��واط��ن  اأم��ن  على  احلفاظ  يف  ودوره���ا  الع�شكرية 

العطاء  يف  ا�شتمراريتنا 

كٌل يف جمال عمله«. ودعا 

على  اخل�����وف  ع����دم  اإىل 

ال���وط���ن ط��امل��ا اجل��ي�����س 

على  ي��ح��م��ي��ه  ال��ل��ب��ن��اين 

الأر������س و����ش���ه���داوؤه من 

موؤ�ش�شة  و�شكر  ال�شماء. 

العاقوري رئي�شة واأع�شاء 

»على هذه اجَلْمعة«، وكل 

امل��م��ث��ل��ني وف��ري��ق عمل 

امل�رصحية على اجلهود املبذولة لإجناح ال�شهرة.

امل�رصحية من بطولة جورج خباز وطالل اجلردي وي�شارك يف التمثيل كل 

التوم  اآ�شاف ولورا خباز وبطر�س فرح وو�شيم  من �شينتيا كرم وجوزف 

وكري�شتال فغايل بالإ�شافة اإىل عدد من املمثلني. 
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جورج خباز يوا�سل دعم ن�ساطات موؤ�س�سة العاقوري

AUST بالتعاون مع مركز الرعاية الدائمة موؤمتر عن التال�سيميا يف





اإعداد: نادر عبد العزيز �شايف

           دكتوراه دولة يف احلقوق

حمام بالإ�ستئناف
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عانت املراأة عقوًدا طويلة من الظلم واال�شطهاد واالزدراء، وحرمت حقوقها االجتماعية 

وال�شيا�شية واملالية، وُنِظر اإليها يف كثري من االأحيان نظرة غري عادلة نالت من كرامتها 

بل  الرجل،  منزلة  من  اأدنى  مبنزلة  اأحياناً  اعتربت  فقد  واإن�شانيتها.  قدرها  من  وحطت 

اإن بع�ض القوانني اعتربها متاًعا ُيباع وُي�شرتى. وقد بداأت املراأة ن�شالها منذ �شنوات 

ال�شلطات  من  بها  فة  املكلَّ ال�رضائب  دفع  فرن�شية  �شيدة  رف�شت   1880 فالعام  عديدة؛ 

 
َّ
الفرن�شية الر�شمية قائلة: »مبا اأنه لي�ض يل حق الت�شويت ولي�ض يل حقوق، فلي�ض علي

واجبات ولن اأدفع ال�رضائب...«. لقد حاولت املراأة خالل ردح طويل من الزمن احل�شول 

املراأة  حقوق  اأن  علًما  الرجل،  مع  امل�شاواة  االإن�شاين، وحتقيق  واعتبارها  حقوقها  على 

لي�شت �شيئاً ُيعطى اأو ُيوؤخذ، بل هي يف �شلب حقوق االإن�شان. 

حقوق املراأة وحقوق 

االإن�شان

املتحدة  الأمم  ميثاق  يوؤكد 

على الإميان باحلقوق الأ�سا�سية للإن�سان وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجال 

والن�ساء من حقوق مت�ساوية. كما اأن الإعلن العاملي حلقوق الإن�سان يوؤكد 

مبداأ عدم جواز التمييز، ويعلن اأن جميع النا�س يولدون اأحراًرا مت�ساوين 

يف الكرامة واحلقوق، واأن لكل اإن�سان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات 

القائم  التمييز  اأي متييز، مبا يف ذلك  الإعلللن، من دون  الللواردة يف هذا 

الإن�سان  بحقوق  اخلا�سني  الدوليني  العهدين  يف  ورد  كما  اجلن�س.  على 

وجوب �سمان حق الرجال والن�ساء يف التمتع بجميع احلقوق القت�سادية 

التفاقيات  دت  اأكَّ كذلك،  وال�سيا�سية.  واملدنية  والثقافية  والجتماعية 

الدولية والد�ساتري على امل�ساواة يف احلقوق بني الرجل واملراأة، مبا يف 

ذلك الد�ستور اللبناين يف املادة ال�سابعة منه.

 التمييز �سد املراأة 
ّ
اإل اأنه على الرغم من تلك ال�سكوك املختلفة، اإ�ستمر

يف عدة دول. وقد كان من نتيجة اجلهود املبذولة ملكافحة هذا التمييز، 

 1979/12/18 بتاريخ  املتحدة  للللأمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت  اأن 

التي  »�سيداو«،  املراأة  التمييز �سد  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اتفاقية 

دخلت حّيز التنفيذ بتاريخ 1981/9/3.

م�شمون اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة

تعترب هذه التفاقية بياًنا عاملًيا بحقوق املراأة الإن�سانية، وهي تتكون 

من ثلثني مادة تدعو اإىل امل�ساواة املطلقة بني املراأة والرجل يف جميع 

امليادين، مع تاأكيدها على مبداأ الفردية، مبعنى النظر اإىل املراأة كفرد، 

�سواء كانت عزباء اأو متزوجة اأو مطلقة اأو اأرملة. وتدعو الإتفاقية اإىل اإلغاء 

التمييز �سد املراأة، وتوؤكد على »متكينها« �سيا�سًيا واقت�سادًيا واجتماعًيا 

الزواج. وقد  الأ�رسة والزواج وحتديد �سن  و�سحًيا. كما تتعر�س لقوانني 

العربية، ومنها  الدول  التفاقية عدة دول، مبا فيها غالبية  عت على  وقَّ

مع   ،)1996/7/24 تاريخ   96/572 رقللم  القانون  )مبوجب  لبنان 

زت على املواد 9 و15 و16 و29. وتقع هذه  بع�س التحفظات والتي تركَّ

التفاقية يف �ستة اأجزاء. 

• اجلزء االأول: مفهوم التمييز �شد املراأة:
اأو تقييد  ا�ستبعاد  اأو  اأي تفرقة  املراأة«  يعني م�سطلح »التمييز �سد 

اأو اأغرا�سه النيل من العرتاف  اآثاره  اأ�سا�س اجلن�س ويكون من  يتم على 

ويف  ال�سا�سية  واحلللريللات  احلقوق  يف  وامللللراأة،  الرجل  بني  بامل�ساواة 

اأو  واملدنية  والثقافية  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امليادين 

يف اأي ميدان اآخر، اأو اإبطال العرتاف للمراأة بهذه احلقوق اأو متتعها بها 

وممار�ستها بغ�س النظر عن حالتها الزوجية.

وت�سجع التفاقية الدول على اعتماد �سيا�سة الق�ساء على التمييز �سد 

املراأة من خلل القيام مبا يلي:

اإتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز

�شد املراأة »�شيداو« والتحفظات على املادة 16 منها
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اأو  )اأ( جت�سيد مبداأ امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف د�ساتريها الوطنية 

ت�رسيعاتها.

)ب( اتخاذ املنا�سب من التدابري حلظر كل متييز �سد املراأة.

)ج( اإقرار احلماية القانونية حلقوق املراأة بامل�ساواة مع الرجل.

)د( المتناع عن اأي عمل اأو ممار�سة متييزية �سد املراأة.

)هل( اتخاذ جميع التدابري املنا�سبة للق�ساء على التمييز �سد املراأة من 

جانب اأي �سخ�س اأو منظمة اأو موؤ�س�سة.

اإلغاء القوانني والأنظمة  اأو  )و( اتخاذ جميع التدابري املنا�سبة لتعديل 

والأعراف واملمار�سات القائمة التي ت�سكل متييزاً �سد املراأة.

متييزاً  ت�سكل  التي  الوطنية  العقوبات  قوانني  اأحكام  جميع  اإلغاء  )ز( 

�سد املراأة.

ال�سيا�سية  امليادين  جميع  يف  املنا�سبة،  التدابري  جميع  اإتخاذ  )ح( 

وتقدمها  املللراأة  تطور  لكفالة  والثقافية،  والقت�سادية  والجتماعية 

الأ�سا�سية  الإن�سان واحلريات  الكاملني، وذلك �سماًنا ملمار�ستها حقوق 

والتمتع بها على اأ�سا�س امل�ساواة مع الرجل.

)ط( تعديل �المناط �الجتماعية و�لثقافية ل�سلوك �لرجل و�ملر�أة، بهدف 

حتقيق الق�ساء على التحيزات والعادات العرفية وكل املمار�سات الأخرى 

منطية  �أدو�ر  وعلى  �جلن�سني،  �أح��د  تفّوق  �أو  دونية  فكرة  على  �لقائمة 

للرجل واملراأة.

)ي( تبني الرتبية الأ�رسية الأمومة بو�سفها وظيفة اجتماعية، والعرتاف 

اأطفالهم  تن�سئة  يف  والن�ساء  الرجال  من  لكل  امل�سرتكة  بامل�سوؤولية 

جميع  يف  الأ�سا�سي  العتبار  هي  الطفال  م�سلحة  اأن  على  وتطورهم، 

احلالت.

)ك( اإتخاذ جميع التدابري املنا�سبة ملكافحة الجتار باملراأة وا�ستغللها 

يف الدعارة.

• اجلزء الثاين: حقوق املراأة للق�شاء على التمييز �شدها:
فر�ست التفاقية على الدول اأن تتخذ التدابري املنا�سبة للق�ساء على 

التمييز �سد املراأة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة للبلد، وبوجه خا�س تكفل 

للمراأة، بامل�ساواة مع الرجل، احلق يف:

واأهلية  العامة،  وال�ستفتاءات  النتخابات  جميع  يف  الت�سويت  )اأ( 

النتخاب بالقرتاع العام جلميع الهيئات.

ال�سيا�سة،  هذه  وتنفيذ  احلكومة  �سيا�سة  �سياغة  يف  امل�ساركة  )ب( 

جميع  على  العامة  املهمات  جميع  وتللاأديللة  العامة،  الوظائف  و�سغل 

امل�ستويات احلكومية.

)ج( امل�ساركة يف جميع املنظمات واجلمعيات غري احلكومية التي تعنى 

باحلياة العامة وال�سيا�سية للبلد.

)د( كفالة حق املراأة، وعلى قدم امل�ساواة مع الرجل ومن دون اأي متييز، 

يف متثيل حكومتها على امل�ستوى الدويل وال�سرتاك يف اأعمال املنظمات 

الدولية.

اأو  جن�سيتها  اكت�ساب  يف  الرجل  حلق  م�ساوًيا  حًقا  املللراأة  اإعطاء  )ه( 

الحتفاظ بها اأو تغيريها، على اأّل يرتتب على الزواج من اأجنبي اأو تغيري 

اأن  اأو  تلقائًيا،  الزوجة  جن�سية  تتغري  اأن  الللزواج،  اأثناء  يف  الللزوج  جن�سية 

ت�سبح بل جن�سية اأو اأن تفر�س عليها جن�سية الزوج.

)و( اأن متنح الدول الطراف املراأة حقاً م�ساوياً حلق الرجل يف ما يتعلق 

 )2( البند  الوارد يف  الأمر  لبنان على هذا  ظ  )وقد حتفَّ اأطفالها  بجن�سية 

من املادة )9( من هذه التفاقية لتعار�سه مع اأحكام القانون اللبناين(.

املنا�سبة  التدابري  جميع  تتخذ  اأن  الللدول  على  التفاقية  فر�ست  كما 

للق�ساء على التمييز �سد املراأة لكي تكفل للمراأة حقوقاً م�ساوية حلقوق 

على  واحل�سول  الدرا�سات  اإىل  وللو�سول  التعليم،  ميدان  يف  الرجل 

والتقني  العام  التعليم  ويف  التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  العلمية  الدرجات 

املنح  من  لل�ستفادة  للمراأة  الفر�س  وتوفري  العايل،  والتعليم  واملهني 

التعليمية نف�سها املتاحة للرجل، وكذلك الأمر يف ما يتعلق بامل�ساركة يف 

الألعاب الريا�سية والرتبية البدنية.

على  للق�ساء  التدابري  جميع  تتخذ  اأن  الدول  على  التفاقية  وفر�ست 

التمييز �سد املراأة يف ميدان العمل لكي تكفل لها، على اأ�سا�س ت�ساوي 

الرجل واملراأة، احلقوق يف العمل ويف حرية اختيار املهنة والعمل والرتقي 

ال�سمان  ويف  الأجللر  يف  وامل�ساواة  املهني،  والتدريب  الوظيفي  والأمللن 

الجتماعي ويف الوقاية ال�سحية وحماية وظيفة الإجناب وحظر الف�سل من 

اخلدمة ب�سبب احلمل اأو اإجازة الأمومة املدفوعة الأجر...

• اجلزء الثالث: التدابري املنا�شبة للق�شاء على التمييز �شد املراأة 
يف ميدان الرعاية ال�شحية:

فر�ست التفاقية على الدول اأن تتخذ جميع التدابري املنا�سبة للق�ساء 

على التمييز �سد املراأة التي ت�سمن لها، على اأ�سا�س ت�ساويها مع الرجل، 

املتعلقة  اخلدمات  ذلك  يف  مبا  ال�سحية،  الرعاية  خدمات  على  احل�سول 

بتخطيط الأ�رسة، واخلدمات املنا�سبة يف ما يتعلق باحلمل والولدة وفرتة 

ما بعد الولدة، وتوفري اخلدمات املجانية والتغذية الكافية يف اأثناء احلمل 

يف  احلق  ول�سيما:  والجتماعية،  القت�سادية  املجالت  ويف  والر�ساعة، 

ال�ستحقاقات الأ�رسية، واحل�سول على القرو�س امل�رسفية، ويف الأن�سطة 

الرتويحية والريا�سية والثقافية.

كما فر�ست التفاقية على الدول اأن ت�سع يف اعتبارها امل�ساكل اخلا�سة 

التي تواجهها املراأة يف املناطق الريفية، ويف تنميتها، والعمل على حمو 

الأمية واحل�سول على فر�س اقت�سادية متكافئة مع الرجل.

• اجلزء الرابع: منح املراأة امل�شاواة مع الرجل اأمام القانون:
اأمام  الرجل  اأن متنح املراأة امل�ساواة مع  الدول  فر�ست التفاقية على 

ال�سوؤون  يف  الرجل،  لأهلية  املماثلة  القانونية  الأهلية  ومنحها  القانون، 

املحاكمة  يف  وتعاملها  املمتلكات،  واإدارة  العقود  اإبللرام  ويف  املدنية 

والهيئات الق�سائية.

وفر�ست التفاقية يف املادة 16 منها على الدول اأن تتخذ جميع التدابري 

املنا�سبة للق�ساء على التمييز �سد املراأة يف جميع الأمور املتعلقة بالزواج 

والعلقات الأ�رسية. 

• اجلزء اخلام�ض: ان�شاء جلنة للق�شاء على التمييز �شد املراأة:
اأن�ساأت املادة 17 من التفاقية جلنة للق�ساء على التمييز �سد املراأة، 

التفاقية  نفاذ  بدء  عند  اللجنة  وتتاألف  التفاقية.  هذه  تنفيذ  ملراقبة 

والثلثني  اخلام�سة  الطرف  الدولة  ت�سديق  وبعد  خبرًيا،  ع�رس  ثمانية  من 
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عليها اأو ان�سمامها اإليها ي�سبح عدد اخلرباء ثلثة وع�رسين خبرًيا من ذوي 

ت�سمله هذه  الذي  امليدان  العالية يف  والكفاءة  الرفيعة  اخللقية  املكانة 

التفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بني مواطنيها، ويعملون ب�سفتهم 

ولتمثيل  العادل  اجلغرايف  التوزيع  ملبداأ  العتبار  اإيلللء  مع  ال�سخ�سية، 

انتخاب  ويتم  الرئي�سة.  القانونية  والنظم  احل�سارية  ال�سكال  خمتلف 

اأع�ساء اللجنة وفق الآلية املحدَّدة يف التفاقية حتت اإ�رساف الأمني العام 

للأمم املتحدة. 

تتعهد الدول الطراف باأن تقدم اإىل الأمني العام للأمم املتحدة، للنظر 

ا عما اتخذته من تدابري ت�رسيعية وق�سائية واإدارية 
ً
من قبل اللجنة، تقرير

وغريها من اأجل اإنفاذ اأحكام هذه التفاقية، وعن التقدم املحرز للق�ساء 

على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، وال�سعوبات التي تواجه ذلك.

وجتتمع اللجنة �سنوياً يف مقر الأمم املتحدة اأو يف اأي مكان منا�سب اآخر 

حتدده، لفرتة ل تزيد على اأ�سبوعني للنظر يف التقارير املذكورة. وتقدم 

املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  اإىل  اأن�سطتها  عن  �سنوًيا  ا 
ً
تقرير اللجنة 

مقرتحات  تقدم  اأن  ولها  والجتماعي،  القت�سادي  املجل�س  بوا�سطة 

من  الللواردة  واملعلومات  التقارير  درا�سة  على  مبنية  عامة  وتو�سيات 

الدول الطراف. ويحيل الأمني العام تقارير اللجنة اإىل جلنة مركز املراأة 

لدى  متثل  اأن  املتخ�س�سة  للوكالت  ويحق  اإعلمها.  لغر�س  العاملي، 

النظر يف تنفيذ ما يقع يف نطاق اأن�سطتها من اأحكام هذه التفاقية. وللجنة 

اأن تدعو الوكالت املتخ�س�سة اإىل تقدمي تقارير عن تنفيذ التفاقية يف 

املجالت التي تقع يف نطاق اأن�سطتها.

اإليها  واالن�شمام  لالتفاقية  ختامية  اأحكام  ال�شاد�ض:  اجل��زء   •
ونفاذها:

ورد يف التفاقية اأنه لي�س فيها ما مي�س اأي اأحكام تكون اأكرث تي�سرياً 

لتحقيق امل�ساواة بني الرجل واملراأة تكون قد وردت يف ت�رسيعات الدول 

اأو يف اأي اتفاقية اأو معاهدة اأو اتفاق دويل اآخر. وتتعهد الدول الطراف 

حتقيق  ت�ستهدف  الوطني  ال�سعيد  على  تدابري  من  يلزم  ما  كل  باتخاذ 

العمال الكامل للحقوق املعرتف بها.

ويكون باب التوقيع على هذه التفاقية والإن�سمام اإليها مفتوًحا جلميع 

الدول. ويجوز لأي دولة من الدول الطراف اأن تطلب اإعادة النظر يف هذه 

التي  التحفظات  ن�س  املتحدة  للللأمم  العام  الأمللني  ويتلقى  التفاقية، 

تبديها الدول وقت الت�سديق اأو الن�سمام، ويقوم بتعميمها على جميع 

التفاقية  منافياً ملو�سوع هذه  يكون  اأي حتفظ  اإبللداء  يجوز  ول  الللدول. 

وغر�سها. ويجوز �سحب التحفظات يف اأي وقت بتوجيه اإ�سعار بهذا املعنى 

اىل الأمني العام للأمم املتحدة. وقد دخلت هذه التفاقية حّيز التنفيذ 

بتاريخ 1981/9/3.

التحفظات على املادة 16 من االإتفاقية

ن�ست املادة 16 من هذه التفاقية على اأنه:

 1- »تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ساء على التمييز 

وبوجه  كافة،  الأ�رسية  والعلقات  بالزواج  املتعلقة  الأمور  يف  املراأة  �سد 

خا�س ت�سمن على اأ�سا�س ت�ساوي الرجل واملراأة:

)اأ( احلقوق نف�سها يف عقد الزواج.

)ب( احلقوق نف�سها يف اختيار الزوج، وعدم عقد الزواج اإل بر�ساها احلر 

الكامل.

)ج( احلقوق وامل�سوؤوليات نف�سها يف اأثناء الزواج وعند ف�سخه.

املتعلقة  الأمللور  يف  كوالدة  امل�سوؤوليات  واأي�ًسا  نف�سها  احلقوق  )د( 

تكون  الحللوال،  جميع  ويف  الزوجية،  حالتها  عن  النظر  بغ�س  باأطفالها 

م�سالح الطفال هي الراجحة.

عدد  امل�سوؤولية  من  وب�سعور  بحرية  تقرر  اأن  يف  نف�سها  احلقوق  )هل( 

املعلومات  على  احل�سول  ويف  واآخر،  طفل  اإجناب  بني  والفرتة  اأطفالها 

والتثقيف والو�سائل الكفيلة بتمكينها من ممار�سة هذه احلقوق.

والقوامة  بالولية  يتعلق  ما  يف  نف�سها  وامل�سوؤوليات  احلقوق  )و( 

والو�ساية على الأطفال وتبنيهم، اأو ما �سابه ذلك من النظمة املوؤ�س�سية 

جميع  ويف  الوطني،  الت�رسيع  يف  املفاهيم  هذه  توجد  حني  الجتماعية، 

الحوال تكون م�سالح الطفال هي الراجحة.

يف  احلق  ذلك  يف  مبا  نف�سها،  ال�سخ�سية  احلقوق  والزوجة  للزوج  )ز( 

اختيار ا�سم ال�رسة، واملهنة والوظيفة.

)ح( لكل الزوجني احلقوق نف�سها يف ما يتعلق باملمتلكات وحيازتها، 

وال�رساف عليها، واإدارتها، والتمتع بها، والت�رسف بها.

جميع  وتتخذ  قانوين،  اأثللر  اأي  زواجلله  اأو  الطفل  خلطوبة  يكون  ل   -2

الجراءات ال�رسورية، مبا فيها الت�رسيع، لتحديد �سن اأدنى للزواج وجلعل 

ا اإلزامًيا«.
ً
ت�سجيل الزواج يف �سجل ر�سمي اأمر

ال�سادر   572 رقم  القانون  مبوجب  التفاقية  هذه  اإىل  لبنان  اإن�سم 

بتاريخ 1996/7/24 �رشط �لتحفظ بعدم �لتز�م ما يلي:

- البند »2« من املادة 9 املتعلق مبنح املراأة حًقا م�ساوًيا حلق الرجل 

يف ما يتعلق بجن�سية اأطفالها.

- الفقرات ج، د، و، ز من البند »1« من املادة 16 املتعلقة باحلقوق 

باأطفالها،  اخلا�سة  الأمللور  يف  الللوالللدة  وبحقوق  اللللزواج،  يف  املت�ساوية 

وبالولية والقوامة والو�ساية على الطفال وتبنيهم ويف ما يتعلق با�سم 

الأ�رسة.

- البند »1« من املادة 29 املتعلق بعر�س اخللفات بني الدول على 

حمكمة العدل الدولية حول تف�سري التفاقية اأو تطبيقها.

مطالبة باإلغاء التحفظات

التحفظات  برفع  ن�سائية  ومنظمات  وجمعيات  موؤ�س�سات  عدة  تطالب 

املراأة- »�سيداو«،  التمييز �سد  اأ�سكال  الق�ساء على جميع  اتفاقية  عن 

بني  امل�ساواة  حتقيق  تتناول  التي   16 املادة  على  التحفظات  �سّيما  ل 

منظمة »كفى  نفذت  وقد  والزوجية.  الأ�رسية  العلقات  والرجل يف  املراأة 

عنف وا�ستغلل«، بال�رساكة مع جمعيات ن�سائية عربية عدة حملت يف هذا 

فيه  يعاد  اعلنًيا  �رسيًطا  للم�رسوع،  الإعلمية  احلملة  ت�سمنت  وقد  الطار. 

هند  الراحلة  للممثلة  ال�سهري،  حياتي«  »اآلو،  م�سل�سل  من  م�سهد  متثيل 

كيِفك؟  املمثلة:  ُت�ساأل  حيث  جمللذوب.  املجيد  عبد  واملمثل  اللمع  اأبي 

اأنِت   ،
ّ
علي بينخاف  ما  »اأنللا  فيجيبها:  كيَفك؟«،  انللَت  »منيحة،  فتجيب: 



كيِفك، واأحوالك ال�سخ�سية كيفها؟«، فتجيب: »م�س منيحة، م�س منيحة«. 

كما تت�سمن احلملة اإعلًنا ي�سري اإىل تدين درجات حرارة الأحوال ال�سخ�سية 

يف لبنان اإىل ما دون 16 درجة، واإعلن اآخر يقول اإن »الأحوال ال�سخ�سية 

16 حتت الزفت«. 

الت�سديق على التفاقية املذكورة مل  اأن  وقد اعتربت تلك اجلمعيات 

يحدث تغيرًيا يف اأو�ساع الن�ساء يف الدول العربية، لأن غالبيتها و�سعت 

حتفظات على بع�س بنودها التي تطال اجلانب اخلا�س من حياة الن�ساء، 

قوانني  يف  املكر�سة  الذكورية  ال�سلطة  على  الدول  هذه  اأبقت  وبالتايل 

الأحوال ال�سخ�سية.

بالأ�رسة  اخلا�سة  املادة 16  اأن  اأخرى تعترب  نظر  ثمة وجهة  املقابل  يف 

هي من اأخطر مواد التفاقية على الإطلق، فهي متثل حزمة بنود تعمل 

على هدم قانون الأحوال ال�سخ�سية باأهم فقراته من زواج وطلق وقوامة 

هذه  اإن  باخت�سار،  والأبناء.  الزوجني  وواجبات  وحقوق  وولية،  وو�ساية 

املادة مت�س بقوة كل ما مي�س الأ�رسة كموؤ�س�سة ونظام وقيم وهي متثل 

منط �حلياة �لغربية، وتتجاهل معتقد�تنا وقيمنا، وتدعو �إىل جتاوز �لدين 

العائلية  واأنظمته  واأ�رسه  اأدت اىل تخريب املجتمع  باأنظمة غربية  واإبداله 

والجتماعية.

ومن احلجج التي يتبناها الفريق املناه�س لرفع التحفظات على املادة 

الإ�سلم  يفر�سه  ما  مثلً  ي�سقط  )ج(  البند  اأن  التفاقية  هللذه  من   16

الزوج من حقوق للمراأة، وهي تتمثل باملهر، وجتهيز م�سكن يليق  على 

يف  عليها  الإنفاق  وكذلك  ا�ستطاع،  اإن  لها  خادمة  وتوفري  وتاأثيثه،  بها، 

اإىل الزوج - الرجل، بل  ما حتتاجه. فاملادة 16 املذكورة مل حتل ذلك 

ا مت�ساوًيا بني املراأة والرجل، وهو ما يوؤدي اإىل جعل املراأة 
ً
جعلته اأمر

اإىل  كالرجل يف توفري احتياجاتها ونفقاتها، ويجربها على اخلروج 

�سوق العمل من اأجل ك�سب املال للوفاء باحتياجاتها، مما يوؤدي 

واجًبا  العمل  ويجعل  اأحمالها،  فوق  زائدة  اأحمالً  حتميلها  اإىل 

عليها بدل اأن يكون حًقا لها. فاإذا ا�ستطاعت هذه التفاقية 

ا مت�ساوًيا بني الرجل 
ً
اأن جتعل الإنفاق والأمور املالية اأمر

ا 
ً
واملراأة، فكيف �ستجعل احلمل والولدة والإر�ساع اأمر

بحق  وظلم  اإجحاف  هذا  يف  األي�س  بينهما،  مت�ساوًيا 

املراأة نف�سها؟! 

العائلة،  با�سم  اخلللا�للس  )ز(  البند  اأن  كما 

ا�سم  اخللتلليللار  حللق  املللللراأة  بللاإعللطللاء  يطالب 

الرجل،  مع  امل�ساواة  قللدم  على  عائلتها 

ن�سبة  جتيز  ل  ال�سماوية  الأديللان  بينما 

الزوجة  اأن  كما  اآبائهم،  لغري  الأولد 

نف�سها تنت�سب اإىل عائلتها ولي�س 

اإىل عائلة زوجها.

على  للق�ساء  دعللوة  اأي  اإن 

بحال  تعني  ل  املللراأة  �سد  التمييز 

املجتمعات  �سوؤون  يف  التدخل  الأحللوال  من 

الأديلللان،  واأحللكللام  واملعتقدات  والتقاليد  والأ�لللرس 

و�إمنا هي دعوة يجب �أن تقوم يف جوهرها على تفعيل دور �ملر�أة، وعلى 

اإك�سابها القوة واملنعة يف احلياة .

يف اخلتام، ل بد من القول، باأن اأحًدا ل ي�ستطيع اأن ينكر اأهمية دور املراأة 

ومركزه  مكانته  له  كاإن�سان  تنال جميع حقوقها  اأن  املجتمع، و�رسورة  يف 

ودوره اجلوهري يف املجتمع ويف الأ�رسة ويف احلياة وعلى ال�سعد الجتماعية 

مقابل  اأن  مبداأ  اىل  النتباه  اأنه يجب  اإل  كافة،  والقت�سادية  وال�سيا�سية 

فل  الواجبات،  اإزدادت  احلقوق  ازدادت  كلما  واأنه  واجب،  هناك  حق  كل 

ميكن لأحد اأن يطالب باإكت�ساب حقوق من دون اأن يلتزم حتّمل واجبات 

وم�سوؤوليات مقابل تلك احلقوق. ويجب النتباه اأي�ًسا اىل القيم الأخلقية 

والجتماعية والدينية اجلوهرية التي حتكم املجتمع ال�رسقي.

املراجع:

 • Convention on the elimination of all Forms of 
Discrimination against women )CEDAW(. 

• الأ�ستاذ و�سام الأحمد: حماية حقوق املراأة، من�سورات احللبي احلقوقية، 
بريوت، 2009، �س5.

• http://eeas.europa eu delegations / 

Lebanon press_corner/all_news 
news/2011/20110307_01_ar.htm
• http://www.iicwc.org/

lagna/iicwc/iicwc.

php?id=753
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الرقيب الأول روبري جربان فيفاين

الرقيب  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

الأول روبري جربان فيفاين الذي 

تويف بتاريخ 2011-4-15.

- من مواليد 1977-12-8، 

ط��راب��ل�����ش ال���زاه���ري���ة، ق�����ض��اء 

طرابل�ش، حمافظة ال�ضمال.

بتاريخ  اجل��ي�����ش  يف  ت��ط��وع   -

.1995-4-8

- من عداد لواء امل�ضاة التا�ضع 

- الكتيبة 95.

- حائز:

• و�ضام التقدير الع�ضكري.
للعام  امل��وؤمت��رات  ميدالية   •

.2002

اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
خم�ش مرات.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
13 مرة.

• تهنئة قائد القوات البحرية 
اأربع مرات.

• تهنئة قائد الكتيبة.
- عازب.

تويف  الذي  البعيني  ح�ضني  العريف هيثم  اجلي�ش  قيادة  نعت 

بتاريخ 2011-3-27.

- من مواليد 20-6-1968، مزرعة ال�ضوف، ق�ضاء ال�ضوف، 

حمافظة جبل لبنان.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 1991-9-16.

- من عداد لواء امل�ضاة الثالث - الكتيبة 36.

- حائز:

• و�ضام التقدير الع�ضكري.
• و�ضام الإ�ضتحقاق اللبناين من الدرجة الرابعة برونزي.

• ميدالية املوؤمترات للعام 2002.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�ش مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  18 مرة.
• تهنئة قائد اللواء مرتني.

• تهنئة قائد الكتيبة.
- متاأهل وله ولدان.

علي  زي��اد  العريف  اجلي�ش  قيادة  نعت 

نزها الذي تويف بتاريخ 2011-4-10.

النبي   ،1984-2-2 م��وال��ي��د  م��ن   -

عثمان، ق�ضاء بعلبك، حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2006-9-4.

- م��ن ع���داد ل���واء امل�����ض��اة ال�����ض��اد���ش - 

الكتيبة 63.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

- متاأهل وله ولد واحد.

العريف 

هيثم 

ح�سني 

البعيني

العريف زياد علي نزها
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اجلندي زكريا نور الدين احلمراوي

اجلندي  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

زكريا نور الدين احلمراوي الذي 

تويف بتاريخ  2011-4-24.

- من مواليد 1988-4-17، 

 اليا�ش، ق�ضاء زحلة، حمافظة 
ّ
بر

البقاع.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  ت��ط��ّوع   -

.2009-1-19

- من عداد مديرية التاأليل.

- حائز:

اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
مرتني.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
- عازب.

ح�ضان  رالف  اجلندي  اجلي�ش  قيادة  نعت 

عيد الذي تويف بتاريخ  2011-4-26.

جديدة   ،1992-5-11 مواليد  من   -

م��رج��ع��ي��ون، حمافظة  ق�����ض��اء  م��رج��ع��ي��ون، 

اجلنوب.

-5-31 ب��ت��اري��خ  اجلي�ش  يف  ت��ط��وع   -

.2010

- من عداد الطبابة الع�ضكرية.

- حائز:

• تهنئة رئي�ش الطبابة الع�ضكرية.
- عازب.

نعت قيادة اجلي�ش املجّند املمّددة خدماته ح�ضني اأحمد مو�ضى 

الذي تويف بتاريخ 2011-4-18.

- من مواليد 20-12-1985- مدوخا -را�ضيا الوادي، البقاع 

الغربي.

- مددت خدماته اعتباًرا من 2008-6-17.

- من عداد لواء امل�ضاة الثامن - الكتيبة 82.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

• تهنئة قائد الكتيبة.
- عازب.

املجّند 

املمّددة 

خدماته 

ح�سني اأحمد 

مو�سى

اجلندي رالف ح�سان عيد





بقلم: حممد �سلمان

ثقافة الإخاء والتحاور البّناء، وح�سن اجلوار، والتقريب   •
الأنانيات  عن  والتنازل  املواقف،  يف  املتباعدين  بني 

القوانني،  وال��ت��زام  العالقات،  يف  والت�سامح  ال�سيقة، 

للدولة،  ال��ولء  وتوثيق  ال��ع��ام،  ال�سالح  على  واحل��ف��اظ 

وتر�سيخ النتماء اإىل الوطن، هو املعيار احلقوقي والثابت 

التاريخي للهوية اللبنانية.

و»ب��ازار«  امل�صالح  �صوق  يف  متبدلة  هواية  لي�صت  الهوية    •
ح�صور  هي  بل  والنجومية،  ال�صهرة  عن  البحث  يف  اأو  املنافع، 

وتدبري  م�صوؤولة،  و�صجاعة  �صائب،  وتفكري  قائم،  وعمل  دائ��م، 

فاعل، يف الدفاع عن الوطن، واالن�صواء حتت �صقف الدولة.

•  هكذا، نقراأ لبنان: تاريًخا.
وهكذا، ندافع عن لبنان: كياًنا.

وعلى هذا الأ�سا�س نحافظ على لبنان: اإ�ستقالًل و�سيادة.

وبهذه القوة، ي�ستعيد لبنان جمده.

• على مقاعد الدرا�صة، ومن على منابر االإعالم، ويف املنتديات، 
خلفية  على  وذل��ك،  اللبنانية،  الوطنية  التن�صئة  مناهج  تعّمق 

الثقافات  بني  واحل��وار  واملوؤ�ص�صات،  وال�صعب  االأر���ض  وح��دة 

واحل�صارات التي ي�صكل لبنان: رمزها ومنربها وكتابها، وتنوعها 

اخلالّق.

• هذه الثوابت واملعطيات واخل�سائ�س، ببعدها التاريخي 
والوطني والد�ستوري والثقايف، هي قّوة الدفع والرتقاء 

والتح�سني املعنوي وامليداين لل�سعب اللبناين، يف مواجهة 

لإ�سقاط  القدرات،  وتوحيد  التحديات،  ومغالبة  ال�سعاب 

م�ساريع الفتنة والتق�سيم والنق�سام.

من  ال��ذات  على  حفاظ  اللبنانية  الهوية  اأن  �صحيًحا،  األي�ض   •
اإلغاًء  اأو  عداء  لي�صت  نف�صه،  الوقت  يف  واأنها  االآخر،  يف  التذويب 

لالآخر.
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كلما يهّب الريح

فخر لالأّمة وبالدو

بينفهم ع��ن��ا  امل�����وت  اجل����ن����ادري  م����ات 

ب�������س اجل�����ن�����ادري م����ا ت���غ����رّ ب��امل��م��ات

���ى م�����ن اأوام����������ر م��ه��م��ات ي�����ا م�����ا ت���ل���قرّ

ي���ام���ا م�����ض��ح��ي ع����ا ط���ري���ق ال���واج���ب���ات

ك���ان ال��ري��ا���ض��ي امل���ا ان�����ض��ب��ق مب��ب��اري��ات

ك����ان امل���ث���ال ال���ع���ارف���ت���و ال��ت�����ض��ح��ي��ات

ي����ا م���در����ض���ة اخ������اق ي����ا اب�����ن الأب������ات

ت��ارك��ل��ن��ا ���ض��ف��ح��ات ت��ع��ط��ي ال���ع���ز ذات

ا���ض��م��ك ب��ق��ي ب��اجل��ي�����س م��رج��ع ق��ي��ادات

غ��ي��اب��ك ت����رك ل���ل���روح ن���ه���دات واآه�����ات

يف اول���ي���ا ب��ت��م��وت ت���ا ت��ع��ي�����س ال�����ض��ف��ات

ي���ا ق���ائ���د ال���ل���ي ك��ن��ت ق�����دوي ب��احل��ي��اة

انخ�ضم وال��ع��م��ر  ال�����روح  اجل�����ض��م  ت��رك��ت 

كرم ت��دف��ق  ع��م  اجلي�س  ب�ضفوف  روح���و 

وم���ا ���ض��م��ع��ت م���رة ق���ال غ���� ح��ا���ر نعم

ب��ك��ل ال��وف��ا وال��ت�����ض��ح��ي��ي امل��وط��ن خ��دم

والأول��������ي��������ي ب���������س ي���ح�������ر ت��ن��ح�����ض��م

وم����ا ان�����ض��اع م����رة ل��ت��ج��رب��ي ب���زل���ة ق��دم

ق�ضم خ��ان��ت  م���ا  ج��ي�����س  ف��ي��ال��ق  ولدك 

ن���ق���را ال��ك��ت��ب��ت��و ن��ع��ي�����س م��رت��ب��ة ال��ق��ي��م

ف���ع���ل���ك ع���ل���م م�����رف�����وع ب����اأع����ل����ى ق��م��م

وك���ل���م���ا ذك����رن����ا الأوف������ي������اء ب��ت��رح��م

ت��ع��ط��ي الإمي���ان���و ق���لرّ ق����درة م���ن ال��ع��دم

ال���زم���ان ط����ول  ب���ت���ذك���رك  ب�����ادي  ارزة 

ك���ل���م���ا ي���ه���ب ال����ري����ح وي����ل����وح ال��ع��ل��م

ال�صاعر نعمه ال�صغبيني

اإىل روح

اجلرال فرن�ضوا جنادري 

ال�صاعر

حممد عبد الرحمن دمج

ال�ضهيد اللي ق�ضى ب�ضاحة جهادو

ك���ر ب��ع��ي��ون اأه���ل���و وال��ع�����ض���ي

رم����ز ال��ت�����ض��ح��ي��ة ع���ن���وان غ���ي

��ح �ضم�ي م��ريرّ امل��ك��رم��ي  م��ث��ال 

اع��ط��ى ل��ل�����������دين م��ت��ي��ل��ي ك��ب���ي

وخط�ي م�ضهوره  �ضعب  وق�ضية 

ب�ض�ي وع��ن  حكمه  بكل  خدمها 

القديري النف�س  موطن  ال�ضهادة 

ال�ضه�ي باحلومي  احل��ق  ن�����روا 

م�ض�ي �����ن  اأمرّ ب���ادن���ا  و���ض��ه��ي��د 

���ض��اح��و ال��ن��ب��ل وال��ه��م��ه ذخ����ي

�����ة وب������ادو م����وت����و ف���خ���ر ل�����اأمرّ

والإمي���������ان ر���ض��خ��ل��و اع���ت���ق���ادو

وم��ت��ل��و رف����اق ب�������الأرواح ج���ادوا

���ض��ان ال��ع��ه��د وال��ن��خ��وي ع��م��ادو

اعتمادو وعليه  ال�ضر  ���ض��ع��ارو 

ح��م��ل��ه��ا ب��ك��ل اخ���ا����س ب��ع��ن��ادو

ح���ت���ى ي���ن���ال ب���ال���ن���خ���وي م�����رادو

م����ن اأب����ط����ال ع��ال��ه��ي��ج��ا ت���ن���ادو

وزادو ك����روا  ب��ال��وغ��ى  ق��لرّ��و  م���ا 

����ر رم�����ادو ح���م���ا����ض���و ن�����ار وجت����مرّ

م���ا ع��م��رو جت��اب��ن ب���وج الأع�����ادي

�����ال م����ا ب��ي��ب��ك��ي ج�����وادو واخل�����يرّ
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هذي الليوث...

كّحل ب�صوفتكم عينيي

�����������������رك ف���ي���ي ن�����ي�����������ض�����ان ط�������ل وذكرّ

ع��م��ر ال��ت��ن��ه��ي��د ب���داي���ت���و ب��ع��د امل��م��ات

غ�������اب ال����رب����ي����ع وذب�����ل�����ت ال����������وردات

ل الأوق�����������ات ج��������نرّ ال�������زم�������ان وب�����������درّ

وم������ن ب���ع���د م���وت���ه���ا ان����ب����ت زه������رات

زه�������������رات ف�����خ�����ر وع���������ز وب������ط������ولت

ك���ف���ك���ف دم���������وع احل���������زن والآه����������ات 

���ض��وت��ه��ا و����ض���ل يل ب��خ��ن��ق��ة ال��ك��ل��م��ات

وق�����ل ل���ه���ا ح��ب��ي��ب��ك ع���اي�������س وم�����ا م���ات

ل دم���ع���ه���ا ب�����ض��م��ات وق������ل ل���ه���ا ت����ب����درّ

ال�������ض���ه���ي���د ح������ب وخ�������� وك������رام������ات

اب�����ن�����ك ح���������ض����ام م����ك����ل����ل ب���ن���ج���م���ات

ب�����ق�����برّ�����ل اي������ادي������ك������م وال�����وج�����ن�����ات

ع����ن����دي ر�����ض����اك����م غ����اي����ة ال����غ����اي����ات

ب���ه���ن���ي و������ض�����ام احل�����ام�����ل ال���ن���ج���م���ات

����������ع جم������د ح���������ض����ام ب�������ال�������دورات رجرّ

وخ����ال����ك ول����ي����د ك����ات����ب ه����ا الأب����ي����ات

ح�����ب�����ي اإل�����������ك ب�����ي�����������ري ب�����ال�����دم�����ات

ق�����ال ال����ق����در اخ����رت����ك ان�����ت ب���ال���ذات

ق����ل����ت ل����ق����درن����ا ي�����ا ق�������در ه���ي���ه���ات

وا�����ض����ف����ع لأه����ل����ي ب���رف���ق���ت���ي ب��ج��ن��ات

الآي��������ات �������ل�������وا  ورترّ ال���������ض����اة  اأدوا 

رّ
ح����ا�����ض���������س ب����ح����رق����ة ق����ل����ب����ك ع���ل���ي

ب��ي��ي��ي ي�����ا  اآب  م�����ن  اب�����ت�����دى  ع����م����ري 

وم�����ات�����ت ع���ط�������س م�����ن ق����ل����ة امل���ي���ي

������������ر رب�����ي�����ع ب�����وق�����ت ���ض��ي��ف��ي��ي وزهرّ

ن�������������رة و������ض�����ب�����اب ب���������دم م�����روي�����ي

م��ف��دي��ي  اأرواح  ال�����وط�����ن  ب������اأر�������س 

�����م ع�������ا اأم�����������ي ن���������ور ع���ي���ن���ي و������ض�����لرّ

»روح��������ي ا����ض���ت���اق���ت ل����ك ي����ا ب��ن��ي��ي«

ب���ج���ن���ة ع��������دن م������ن ف����اك����ه����ة وم���ي���ي

وت����غ����ن����ي ع����ري���������س امل�����ج�����د غ��ن��ي��ي

ب�������ض���اب���ع ����ض���م���ا ب����ف����ردو�����س ع��ل��وي��ي

ب������روح������ي ب����������زور ال����ب����ي����ت ي���وم���ي���ي

ب������اخ������د ع�����ط�����ف وب���������������دوب ح���ن���ي���ي

م�����ن ب����ع����د م�����ا رب�������ي ر������ض�����ى ع��ل��ي��ي

وب����ق����ل ل�����ه األ��������ف م��������روك ي�����ا خ��ي��ي

ب���احل���رب���ي���ي اهلل  ������ض�����اء  اإن  الأول 

م���������ض����ت����اق ت�������ا �����ض����م����ك ب�����اإي�����دي�����ي

ب���ت���غ���ف���ى ب���ق���ل���ب���ي ب����ت����وع����ى ب��ع��ي��ن��ي

ت���������ا اخ�������ت�������ر اإمي��������ان��������ه��������م ف���ي���ي

ت����ت����ح����ق����ق ال���������ق���������درة الإل�����ه�����ي�����ي

ون���ت���ع���اي�������س م�����ن ج�����دي�����د و����ض���وي���ي

ت��������ا ال������ت������ق������ي ف�����ي�����ك�����م ب����اجل����ن����ي

��������ل ب���������ض����وف����ت����ك����م ع���ي���ن���ي���ي وك��������حرّ

ن�صيبة بو عرم والدة النقيب املغوار البحري ال�صهيد 

ح�صام بو عرم

فانهمرت ال��نرّ��ور  �ضماء   
ٍ
ب�ضاعقة ت  �ضعرّ

ي�����ا ي������وم وع��������ٍد ب�������الإ��������راق م��رت��ق��ب

م��زل��زل��ة زاأرت  ل���ئ���ن  ال���ل���ي���وث  ه�����ذي 

لتثنينا اأف���خ���اًخ���ا  ال���وي���ات  ل��ن��ا  ���ض��ف��ت 

��ة ��ترّ راح�����ت ت��ف��اخ��ر يف امل����ي����دان م�����ض��كرّ

ك��ا���رة ال���ري���ح  ل��ع�����ض��ف  �������ض���ور  ال���نرّ اإنرّ 

���ض��اخم��ة ب���ي�������ض���اء  ���ة  ق���مرّ يف  اأرزًة  ي����ا 

وق�����ف�����ات ع�������زرّك ل���ل���ت���اري���خ م���در����ض���ة

م��ف��خ��رًة ل����اأج����ي����ال  ت��ن�����ض��د  ك���ن���ت  اإن 

���ض��ط��ر امل���اح���م يف ال��ه��ي��ج��اء ح��رف��ت��ن��ا

رّ
اء حم���م���ي

رّ رّ
ال���������������ر ح�������ض���ام���ه يف  غ���م���د 

ال��لرّ��ه��ب �������ات ح�����برّ ك���الإع�������ض���ار يف  زخرّ

اأه������ا و����ض���ه���ا ب���ال���ي���اق���وت ب��ال��ذه��ب

ه��برّ��ت ري���اح امل���وت ك��ال��ن���ان يف اخل�ضب

التعب م��ن  ي�ضكو  ل  ال�ضخر  �ضلب  لكنرّ 

ن��ع��ق ال����غ����راب اأي�����ا �����ض����وداء ف��ان��ت��ح��ب��ي

ه������ذا ال����ف����خ����ار ل����ه ل ب������درّ م����ن ���ض��ب��ب

���ت ب��ظ��لرّ��ه��ا اأف�����واًج�����ا م���ن ال�����ض��ح��ب غ���طرّ

الكتب م��ن  اإج���الً  الفخر  ح���روف  �ضاحت 

العجب م��ن  ي��اأت��وا  مل  ال�����ض��ح��ائ��ف  بي�س 

ال��رت��ب ال���ق���رار جت��لرّ��ى م���ن درى  ف�����ض��ل 

�������ض���ب وال���نرّ الأ������ض�����ل  ن���ع���م  ي���ن�������ر  اهلل 

التلميذ ال�صابط

�صلطان عثمان
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اإعداد: روجينا خليل

�ضاقت بهم 

اللغة اأم 

�ضاقوا بها 

وبنا!

»�آر�بي�ش« و�بتكار�ت �أخرى

ماذ� يتكلم

�أوالدنا؟

»تعقيد«! »حبيت«! »و�و«...

املنطقي  التف�ضري  هي  العوملة  كانت  رمب��ا 

ل�ضتخدام ال�ضباب بع�ض املفردات الأجنبية يف 

لغتهم التي جمعت اللهجات املحلية املختلفة 

بها  ينطق  �ضبابية  مدينية  لهجة  يف  ووّحدتها 

من  ال��ه��ارب  ال�ضاب 

لهجته  م����ف����ردات 

امل��ح��ل��ي��ة، ال��ت��ي 

اإىل  ت�����ض��ري  ق���د 

خ����ل����ف����ي����ت����ه 

الجتماعية، 

التغلغل  اإىل  هو  ي�ضعى  بينما 

يف املجتمع املعا�رص والندماج 

ا�ضتعمال  م��وازاة  يف  لكن  ب��ه. 

تظهر  الأج��ن��ب��ي��ة،  امل��ف��ردات 

كلمات وعبارات حملية توظف 

من  بعيًدا  اأخ��رى  مدلولت  يف 

معانيها ومدلولتها الأ�ضا�ضية.

الكومبيوتر  فيه  اأ���ض��ب��ح  ع�����رصٍ  ويف  ك��ذل��ك، 

وال��ه��ات��ف اخل��ل��وي يف ك��ل م��ك��ان وك��ل زم��ان، 

ك��اف��ة ول �ضيما  والأع���م���ار  ال��ف��ئ��ات  مب��ت��ن��اول 

الرقمية  الو�ضائل  لغة  غ��زت  منهم،  ال�ضباب 

اإنتقل  مفردات ورموز تتج�ضد يف خطاب يومي 

من اإطار امل�ضافهة اأي اللغة املحكية اإىل احليز 

والإنرتنت،  الهاتف  عرب  الكتابي 

ومت����دد ل��ي��ج��د ط��ري��ق��ه اإىل 

املحالت  واأ�ضماء  الإعالن  لغة 

وغريها.

 ،)WOW( »واو«  »حبيت«، 

»���ض��ّي��ف��ت��ا«، »���ض��و ج��غ��ل«، »ت��ي 

»بر�ضتو«،  ق��اري��ك«،  »م�ض  �ضي«، 

»عجقة ما بتفهم«، »تعقيد«... كثريُة 

هي املفردات والعبارات وامل�ضطلحات 

التي ن�ضمعها يف اأيامنا هذه وقد ل يفهمها 

اأو  ثقافتنا  قلة  ب�ضبب  لي�ض  منا،  كثريون 

جهلنا بل لأّنها م�ضطلحات فريدة من نوعها 

خ�ض جيل ال�ضباب نف�ضه بها.

»زّميا«...  »بي�ضّطل«،  »مهيرب«،  مثل  كلمات 

العام  ال���ذوق  اإىل  ترتقي  ل  ق��د  كلمات  ه��ي 

النطاق  خ���ارج  ا�ضتخدمت  م��ا  اإذا  الجتماعي 

ال�ضبابي، واإذا �ضاألت عن معانيها ياأتي اجلواب 

�ضبابية  عبارة  وه��ذه  بعدك؟«،  »وي��ن  ا: 
ً
�ضاخر

�أهي �للغة ت�ضيق بهم �أم �أنهم 

ي�ضيقون بها فينطلقون باحثني عن 

مفرد�ت وعبار�ت جديدة؟ �أهو تاأثري 

�لعوملة وع�رس �لتكنولوجيا و�ل�رسعة، 

�أم كل ما �ضبق ذكره و�أكرث منه؟

لل�ضباب يف ع�رسنا )كما يف كل 

ع�رس( مفرد�تهم وعبار�تهم، بل 

ولغتهم �لتي تتو�فق مع منط 

حياتهم مبختلف جو�نبه: �لزي، 

�ملو�ضيقى، �لطعام، و�ضوى ذلك.

و�إذ� كانت �للغة �لف�ضحى تتطور 

لتو�كب ع�رسها وت�ضتوعب 

�مل�ضتجد�ت، فاإّن �للغة �ملحكية �أ�رسع 

يف مواكبة الع�رص ويف التقاط نب�ضه. 

لذلك فاإّن �لتعبري من خالل �للغة 

ا، يتغري ويتبدل  �ملحكية خ�ضو�ضً

من جيل �إىل جيل، وروحية �لع�رس 

تتجلى يف لغته كما يف خمتلف �أوجه 

�حل�ضارة.

�إن م�ضطلحات �ل�ضباب �ليوم 

وتعابريهم جزء من �ضعيهم �إىل 

حتقيق فر�دتهم ومتايزهم كجيل 

من جهة، ونتيجة ملو�كبة �جتياح 

�لتكنولوجيا جميع مفا�ضل �حلياة 

�ليومية من جهة �أخرى، وذلك �ضو�ء 

��ضتعملو� �للغة �لعربية �أو لغة �أجنبية 

)�الإنكليزية غالًبا( �أو مزجو� بني 

�الثنتني.
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من  موقعك  هو  ما  معناها  ا�ضتنكارية  اأخ��رى 

»الإعراب« اأو �ضيء من هذا القبيل.

قليالً  اأنعم  اللغة  تكون  قد  ال�ضابات،  بني 

»اأكل�ض  مثل  اأخ��رى  و�ضفية  مفردات  حتتوي 

�ضي« و»اأكوت �ضي« وغريها من العبارات التي 

اإطار  من  وتخرج  املجتمع  اإىل  تدريًجا  تت�رصب 

التلقائي  ال�ضتعمال  اإىل  ال�ضاخر  الإ�ضتعمال 

وكاأنها اإبنة لغتنا »اأًبا عن جد«.

اآخر،  اإىل  �ضبابي  جتّمع  من  »اللغة«  وتختلف 

فاملفردات والتعابري التي ي�ضتخدمها ال�ضباب 

هي  مثالً،  ب��ريوت  يف  وامل��دار���ض  اجلامعات  يف 

غري ما يتداوله �ضباب اجلامعات واملدار�ض يف 

ال�ضمال اأو اجلنوب.

�آر�بي�ش

كلغة  »الأراب��ي�����ض«  ظهرت  اأخ���رى،   
ٍ
جهة من 

العربية  الأح����رف  كتابة  على  ت��ق��وم  مبتكرة 

لتينية  باأحرف  ال�ضوتية  ودللتها  املنطوقة 

واأرقام اأجنبية، وهي م�ضتوحاة من لغة الإنرتنت 

القول  البدهي  فمن  الإلكرتونية.  واملحادثة 

ا�ضتخدامات  انت�ضار  مع  ول��دت  اللغة  هذه  اإن 

اإىل  اأدى  ال��ذي  الأم���ر  احل��دي��ث��ة،  التكنولوجيا 

�نت�سار رموز ومفرد�ت لغوية جديدة يف �أو�ساط 

ال�ضباب كونهم اأكرث امل�ضتخدمني لها. وترتجم 

هذه الرموز حروفاً عربية بعينها، وقد تعرّب عن 

اللغة  ميزة  اأما  كاملة.  لغوية  جلمل  اخت�ضارات 

اجلديدة فهي يف كونها غري عربية ول اإنكليزية، 

ا�ضمها  اأ�ضبح  لذلك  اللغتني  من  مزيج  واإمن��ا 

اجلزء  اأي  ال�ضباب،  ي�ضميها  كما   »Arabish«

الأخ��ري من  واجل��زء   »Arabic« الأول من كلمة

.»English« كلمة

ذكية  ب��اأن��ه��ا  ال�ضبابية  ال��ل��غ��ة  ه���ذه  تتميز 

ومبتكرة، اإذ ا�ضتطاعت اأن جتد بدائل اإنكليزية 

ا�ضتثناء. فحرف  دون  من  العربية  الأحرف  لكل 

لتقارب   )7( بالرقم  اإليه  يرمز  اأ�ضبح  احل��اء 

 ،»h« بحرف   »مرحبا«  القول  وبدل  ر�ضميهما، 

كذلك   ،»mar7aba« ب��ال��رق��م  يكتب  ب��ات 

فيمكن   )3( الرقم   ي�ضبه  ال��ذي  العني  ح��رف 

»على«،  بدل   »3ala« القول 

بالرقم  فت�ضتبدل  الهمزة  اأما 

وال�ضاد   )6( الرقم  ب�ضبيهه  الطاء  وحرف   )2(

كما  ل��ه.  امل�ضابه   )9( بالرقم  عنه  ي�ضتعا�ض 

اإ�ضافة  اإىل  »الأراب��ي�����ض«  ب�  املتحدثون  يعمد 

�إىل حريف �ل�ساد  نقاط على هذه �لأرقام لرتمز 

ال�ضهل،  بالأمر  البتكار  الظاء، ومل يكن هذا  اأو 

لكن احلاجة دائماً اأّم الخرتاع! 

امل�ضتحدثة  ال�ضبابية  اللغة  ه��ذه  تكتِف  مل 

اإىل  تعدتها  بل  ب��الأح��رف،  الكلمات  باخت�ضار 

اخت�ضار امل�ضاعر اأي�ًضا من خالل التعبري بالرموز 

اإىل  متجه  قو�ض  جانب  اإىل  النقطتان  لتظهر 

جانب  واىل  مثالً،  البت�ضام  عن  للتعبري  اليمني 

قو�ض متجه اإىل الي�ضار للتعبري عن احلزن.

اللغة  على  يقت�رص  ل  اللغة  ه��ذه  ا�ضتخدام 

العربية فح�ضب، بل تعداها اإىل اللغة النكليزية 

فيها،  مهًما  دوًرا  اأي�ضاً  الرق��ام  تلعب  بحيث 

ي�ضتعمالن  اذ  و)4(،   )2( الرقمان  ا  وخ�ضو�ضً

.)for( »و»لأجل  )to(  »مكان كلمتي »اإىل

تبني  هو  لالهتمام  اإث��ارة  الأكرث  التطور  لكّن 

 )8( وال��رق��م   »E« للحرف  كبديل   )3( الرقم 

كبديل للفظ »eight« بالنكليزية، اذ ت�ضتعمل  

املخت�رصات  وم��ن   .»great« من  ب��دلً   »gr8«

النكليزية  اللغة  على  ط��راأت  التي  العاملية 

 »you« من  ب��دلً   »u« حرف  ا�ضتعمال  اي�ضاً، 

م��ن  ب�������دلً   »b4« و 

 »cu«و  »before«

 see« م�����ن  ب��������دلً 

.»you
خ�������رج اأ�����ض����ل����وب 

ه����ذه ال��ك��ت��اب��ة من 

اإط���������ار ال���ه���وات���ف 

وال���ك���وم���ب���ي���وت���رات 

ال�����ض��وارع  اإىل  ل��ي��دخ��ل 

ي�ضادف  اإذ  والأح���ي���اء، 

امل�����رء اأف����راًن����ا وم��ط��اع��م 

برامج  حتى  اأو  جتارية  وحمالً 

نف�ضه  الأ�ضلوب  تتبع  تلفزيونية 

يف كتابة اأ�ضمائها.

ر�أي علم �للغة و�لتو��ضل

علوم  مركز  مدير  م��راد،  غ�ضان  الدكتور  يرى 

اللغة والتوا�ضل واأ�ضتاذ الأل�ضنية املعلوماتية 

اجلامعة  يف  الإن�ضانية  والعلوم  الآداب  كلية  يف 

من  مزيج  هي  »الأرابي�ض«  لغة  اأّن  اللبنانية، 

كتابة  يف  ا�ضتعمالها  الخ��ت��زال؛  هدفه  لغتني 

يعود  املحمول  الهاتف  يف  الق�ضرية  الر�ضائل 

التي  الإ�ضارات  وحمدودية  ال�ضا�ضة  �ضغر  اإىل 



اأيار 2011
105

اجلي�ش - العدد رقم 311

اأ�ضا�ض  ويف  ال��واح��دة.  الر�ضالة  يف  بها  ي�ضمح 

واحلا�ضوب، مل  املحمول  الهاتف  من  اإنتاج كل 

حتتِو لوحة املفاتيح على اأحرف اللغة العربية، 

العربية  لغتهم  بكتابة  التعبري  ال�ضباب  فاعتاد 

بالأحرف الالتينية، وا�ضتمروا يف ذلك على الرغم 

من توافر الأحرف العربية يف لوحة املفاتيح يف 

هي  التكنولوجيا  ف��اإن  وبالتايل،  لح��ق.  وق��ت 

التي اأدت اإىل تداخل اللغات. 

العربي  العامل  يف  امل�ضكلة  اأّن  مراد  د.  ويرى 

تقني  تطور  فكل  امل��ع��رف��ة،   اإن��ت��اج  يف  تكمن 

يوؤدي حتًما اإىل تغيريات يف متثيل املعرفة، مما 

يعني اأّن كل تطور يف التقنيات والأدوات التي 

�ضكل  يف  معها  نتعامل 

عام، ينعك�ض 

ت������ط������وًرا يف 

اأ�ضاليب التعبري عن هذه 

املعرفة. وقد ل تق�ضي هذه الأدوات املتوافرة 

يتم  لذا  ا،  اأغرا�ضً الإ�ضارات(  اأو  الكتابة  )مثل 

 ع��ن هذه 
ّ

اب��ت��ك��ار اإ����ض���ارات ج��دي��دة ك��ي ت��ع��رب

املعرفة.

حالًيا، ومع التطور التقني احلديث بات الأمر، 

حديثة  اإ���ض��ارات  اإىل  حاجة  »يف  م��راد،  د.  وف��ق 

ت�ضاعد على متثيل هذه املعرفة التي يعرب جيل 

ما بني  املزج  ال�ضباب من خاللها، بحيث يعيد 

التي ترتجم املفهوم مبا�رصة  ال�ضورية  الكتابة 

وبني الكتابة الرمزية اأي الأحرف الأبجدية«.

العربية  اللغة  اأن  للحظة  اأتخّيل  »ل  واأ�ضاف: 

التي يتحدث بها نحو 300 مليون ن�ضمة �ضتوؤثر 

تلغيها،  اأو  ب�ضكل  باأي  »الأرابي�ض«  لغة  عليها 

والكتابة ال�ضورية التي ت�ضتخدم حالًيا ل ميكن 

لي�ض  اأن  هو  جًدا  ب�ضيط  ل�ضبب  لغتنا  تلغي  اأن 

لغتنا  يف  متوافرة  القواعد  بينما  قواعد  لديها 

املتداولة«.

تاأثري  حال كان هناك  اأنه يف  مراد  يعترب  كما 

اأم��ري��ن:  اإىل  ي��ع��ود  فال�ضبب  ال��ل��غ��ة  ع��ل��ى  م��ا 

اأو  الكلمات  ه��ذه  يخلق  ال��ذي  ال�ضباب  »جيل 

ه��ذه  ���ض 
ّ
ت��ك��ر اأخ����رى  وج��ه��ات  امل�ضطلحات، 

كانت  ف���اإذا  القوامي�ض.  خ��الل  م��ن  الكلمات 

التي ت�ضتخدم امل�ضطلحات هي  الثانية  اجلهة 

اأكرث  وارًدا  التاأثري  ي�ضبح  عندها  الطاغية، 

نحت  طريقة  لأن  اللغة،  م�ضتقبل  على 

تتالءم  اأن  يجب  احلديثة  امل�ضطلحات 

ال�رصف  ناحية  من  اللغوية  والقواعد 

والنحو والدللة«. 

على  تقت�رص  الإن��رتن��ت  لغة  تعد  مل 

الهاتف  ع��رب  ال��ق�����ض��رية  ال��ر���ض��ائ��ل 

الإنرتنت،  عرب   »Chat« اأو  اخللوي 

ال�ضباب  حياة  �ضلب  يف  دخلت  اإمن��ا 

حواراتهم  يف  يتداولونها  اليومية، 

يف  وال�ضبب  ت��ردد.  دون  من  املحكية 

ال��ي��وم هو  اأّن جيل  ب���راأي م���راد،   ذل��ك، 

�ضيء  ك��ل  ي��ري��د  »zapping«؛  ال���  جيل 

الأدوات  اللحظة. ولكرثة تعامله مع  ويف هذه 

 accept ،send( باأوامر  تعمل  التي  التقنية، 

امل�ضطلحات  ي�ضتخدم  ب��ات   ،)…،cancel
املجتمعات،  كل  ويف  لل�ضباب،  اأّن  كما  نف�ضها. 

رموزهم )codes( اخلا�ضة يحبون يف مرحلةٍ ما 

اأن يتميزوا بها يف حميطهم ال�ضيق«. 

�للغة ظاهرة جمتمعية

اأّما من وجهة نظر علم الجتماع، فاللغة ظاهرة 

عن  النظر  بغ�ض  الأوىل  ب��ال��درج��ة  جمتمعية 

الذي  املجتمع  بانتفاء  تنتفي  وهي  طبيعتها، 

جتاربهم  اأف���راده  يتبادل  وبها  لأجله،  وج��دت 

لها  الجتماعي  التف�ضري  يعترب  لذلك  اليومية، 

�ضلوًكا  باعتبارها  طبيعتها،  لتو�ضيح  مهًما 

متييًزا  الأك��رث  اخلا�ضية  اأنها  كما  اجتماعًيا، 

للمجتمع من بني خ�ضائ�ضه املتعددة. لذلك، قد 

ال�ضباب  ا�ضتخدام هذه املفردات بني  ل يعدو 

كونه نزعة �ضبابية للتميز بلغة خا�ضة به. وقد  

تكون له مدلولت اجتماعية اأخرى اأهّمها �ضعف 

اإىل هروب  اإ�ضافًة  عام،  ب�ضكل  العربية  الهوية 

التي  ال�ضخ�ضية  الجتماعية  ال�ضباب من هويته 

عامة  هوية  عن  وبحثه  املحلية  لهجته  متثلها 

اأقل قيوًدا ، ومتنحه هام�ًضا اأكرب يف احلرية.

ويف ما يتعلق بتطعيم الكتابة العربية بالرموز 

عن  الإن��ك��ل��ي��زي��ة  اللغة  عجز  لإخ��ف��اء  الرقمية 

املتعددة  حروفها  يف  العربية  اللغة  م�ضاهاة 

التي ي�ضتخدمها �ضباب اليوم �ضواء يف »ال�ضات« 

)chat( اأو غريه، يجب الوعي جيًدا اأن احلروف 

حيث  غ��ريه��ا،  م��ن  التعبري  يف  اأ�ضمل  العربية 

رقعة  امتداد  على  اثنان  كتابتها  يف  يختلف  ل 

الوطن العربي مهما ات�ضعت، حتى واإن اختلفت 

لغات  ت�ضتطع  مل  ال��ذي  الأم��ر  وه��و  لهجتهما، 

التي تختلف  الإنكليزية  اأخرى حتقيقه، كاللغة 

يف كتابتها ونطقها بني بريطانيا واأمريكا مثالً، 

باللغات  الكتابة  نظام  اأن  ن�ضتنتج  يجعلنا  مما 

غري العربية ي�ضوبه نق�ض كبري.

�لأمن��اط  هذه  لنت�سار  �لجتماعي  و�لتف�سري 

الكتابية التوفيقية يرتبط بزيادة عدد ال�ضباب 

يف املجتمع العربي الذي رافق طفرة الت�ضالت 

ترتب  وما  والعوملة  جهة  من  التقنية  وثورتها 

عليها من جهة اأخرى.

حّد  �إىل  �لكتابية  �لأمن��اط  هذه  �أ�سبحت  فقد 

احلديث  يف  الغ��رتاب  م�ضكلة  حتل  �ضيفرة  ما 

عن  والتميز  اخل�ضو�ضية  وحتقق  واملرا�ضلة، 

اجليل  مواجهة  يف  ال�ضباب  هاج�ض  وهما  الآخ��ر، 

ال�ضابق.

د 
ّ
�ض ال�ضباب لالإنتقادات ملجر

ّ
اأخرًيا، قد يتعر

انهم يتحدثون لغة ت�ضبههم، ولكن، كما يف كل 

ع�رص، ل مفر من ان تتاأثر لغة هذه املرحلة بواقع 

اأي�ًضا،  ع�رص  كل  يف  وكما  الإجتماعي.  نا�ضها 

�ضي�ضّلم البع�ض بهذا التاأثري، 

وي�ضتمر اآخرون يف رف�ضه...
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اإعداد: رميا �ضليم �ضوميط

يف كل بيت

�أيار

اأجننب لكّنهن ل�سن باأمهات

الرنج�ضية! املت�ضّلطة! 

والقاتلة!!!

هل يدرين ماذا يفعلن؟

فها املجتمعات 
ّ
الأم كما تعر

كافة هي رمز الت�ضحية 

واحلنان. هي القدوة واملثل 

ال�ضالح، ويد املحّبة التي 

تدفع الأولد للتقّدم بثقة 

واأمان يف دروب احلياة.ولكن 

ماذا يح�ضل عندما تفقد الأم 

معايري الأمومة التي جتعل 

منها مرّبية �ضاحلة؟

العالقة الوثيقة

 منذ اللحظة التي يتكّون فيها الطفل يف رحم اأمه 

التي  العالقة  هذه  بها.  الوثيقة  عالقته  تبداأ 

مع  تتطّور  ثم  النور  يب�رص  اأن  بعد  تتوّطد 

يف  اأ�سا�سًيا  عاماًل  ت�سّكل  من��ّوه،  تطّور 

وحتديد  امل�ستقبلية  �سخ�سيته  ر�سم 

�سنوات  طوال  �سريافقه  الذي  �سلوكه 

بناء  يف  الأم  ف�سل  ف���اإن  ل��ذل��ك  ع��م��ره. 

اىل ف�سله  يوؤدي  مع طفلها  �سليمة  عالقة 

ا�سطرابات  واإىل  امل�ستقبل،  يف  اجتماعًيا 

ميكن  ل  �سلوكية  اأخطاء  اإىل  تقوده  قد  نف�سية 

معاجلة نتائجها.

الرتبوي،  دوره��ا  يف  الأم  ف�سل  ح��ول 

ال��دك��ت��ورة روزم����اري �ساهني  ت��وؤك��د 

اأن  ال��ن��ف�����س  ع��ل��م  يف  املتخ�س�سة 

الأم���وم���ة م�����س��وؤول��ي��ة ك��ب��رية، ودور 

الإجن�����اب  ع��ل��ى  ي��ق��ت�����رص  ل  الأم 

والعناية ب�سحة الطفل والهتمام 

متابعة  عليها  واإمن���ا  بتعليمه، 

والنف�سي  العاطفي  من���ّوه 

وال���ف���ك���ري والأخ���الق���ي 

اإىل  وت�سري  وال��دي��ن��ي. 

اأن الأم النا�سجة تهتم 

ب��ال�����س��ّح��ة ال��ن��ف�����س��ّي��ة 

التي  ل��ل��ول��د  وال��ف��ك��ري��ة 

ال�سحة  ع��ن  اأهمّية  تقل  ل 

اجل�سدية وتعترب اأ�سا�ًسا يف �سعادة الإن�سان ويف 

تكوين �سخ�سيته كفرد ومواطن. 

النا�سجة  الأم  اأن  �ساهني  الدكتورة  وتو�سح 

اأًما �ساحلة قادرة على  اأوفر لتكون  اً  متلك حظًّ

النمو  اأ�سا�سها  �سليمة،  تربية  اأولده���ا  منح 

ال�ستقاللية  على  ق����ادًرا  يجعله  م��ا  امل��ت��زن 

وال��ن�����س��وج وال��ت��ك��ّي��ف ب��ع��ق��الن��ّي��ة م��ع ال��واق��ع 

ولالأ�سف  الأمهات  بع�س  وت�سيف:  وتغرّياته. 

عدم  من  اأو  ال�سخ�سية  يف  ما  خلل  من  يعانني 

غري  اأم��ه��ات  يجعلهن  م��ا  وعاطفي  نف�سي  ات���زان 

موؤهالت لرتبية الأولد. وتقّدم يف ما يلي مناذج عن 

هذه الأمهات.

مناذج �ضلوك الأمهات

• الأم الرنج�ضية:
تعطيه.  ول  احل��ب  تاأخذ  التي  الأنانية  الأم  هي   

تطلب من الأولد اأن يقّدموا لها ب�سكل م�ستمر: تريد 

املقابل  والعطاءات كافة. ويف  والإط��راءات  الهدايا 

الأولد  هوؤلء  اأولده��ا.  على  ف�سلها  يف  اللوم  تلقي 

مرحلة  ويف  ك��ب��رًيا.  عاطفًيا  نق�ًسا  يعانون  �سوف 

الأم.لوالدتها  هي  اأنها  الإبنة  �ست�سعر  املراهقة 

ولي�س العك�س، فتفقد ال�سند الذي حتتاجه كل اإبنة 

يف هذه املرحلة. 

وو�سع الإبن املحروم من عطف الوالدة لن يكون 

اأف�سل من و�سع �سقيقته، فاأين يبحث عن احلنان 

ال�سائع؟

• الأم املت�ضلطة:
 هي الأم اخلانقة، ال�ساغطة، التي تفر�س تدّخلها 

الولد  اأن يكون  الأمور، وت�سع منوذًجا يجب  يف كل 

مثله. هذه الأم تريد و�سع الطفل يف قالب ميكن اأن 

وا�سًعا في�سيع فيه. وهي  اأو  يكون �سيًقا فيخنقه 

يف �سعيها لبناء �سخ�سية تر�سيها لن حت�سد �سوى 

د �ساحبها على الأم 
ّ
�سخ�سية تابعة و�سعيفة، يتمر

لكنه يف الوقت نف�سه ل ي�ستطيع العي�س من دونها.

• الأم الناقدة:
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من  ال�سلبيات  ترى  التي  ال�سلبية  الأم  هي   

دون الإيجابيات، فال ترى اجلهود التي يبذلها 

اأعطى جمهوًدا  وكلما  ايجابًيا.  الولد كي يكون 

اأكرب ترتك لديه الإنطباع اأن ما قام به غري كاف. 

هذا الولد �سوف يعاين عدم الت�سجيع والرف�س، 

امل��ب��ادرة  روح  وي��خ�����رص  ب��ذات��ه،  ثقته  فيفقد 

والقدرة على الإنخراط ب�سهولة يف املجتمع.

• الأم املناف�ضة:
بينها  تقارن  التي  املحِطمة  الأم  هي   

ب�سكل  منهم  والبنات  اأولده���ا  وب��ني 

نتيجة  يف  دائ��ًم��ا  وت�����س��ل  خ��ا���س. 

الناجحة  هي  اأنها  اىل  املقارنة 

هذه  الفا�سلون.  واأولده���ا 

الأم ن�سمعها ترّدد دائًما 

يف  »اأنا  اإبنتها:  اأمام 

كنت  �سّنك  مثل 

م���ت���ف���وق���ة 

ك����ذا  يف 

وك����ذا... اأم��ا 

حتملني  ف��ال  اأن����ت 

امل�����س��وؤول��ي��ة«.  يف ه��ذه 

املهانة  الإب��ن��ة  ت�سعر  احل��ال��ة 

لديها  ي��وّل��د  مم��ا  امل�ستمر  بالف�سل 

عقدة نف�سّية في�سبح �سلوكها فا�سالً اإنطالًقا 

من نظرتها ال�سلبية اإىل نف�سها.

بة: • الأم املذِنّ
نفو�س  يف  ت��زرع  كونها  »القاتلة«  الأم  هي   

عليهم  اللوم  فتلقي  بالذنب،  ال�سعور  اأولدها 

يف كل ما ي�سيبها اأو ي�سيب العائلة من م�ساكل 

ال�سعور  من  اأولدها  تقود  الأم  هذه  وم�سائب. 

لدى  ��د  ت��وِلّ وال��ت��ي  ال��ذن��ب  عقدة  اإىل  بالذنب 

امل�ساب بها �سعوًرا قاتالً باأنه م�سوؤول عن كل 

هذا  وجمتمعه.  حميطه  يف  حتدث  التي  الأخطاء 

اإطار  اإىل النتحار يف  اأن يوؤدي  الإح�سا�س ميكن 

الو�سع  من  بالياأ�س  وال�سعور  ال��ذات،  عقاب 

القائم.

• الأم امل�ضتقيلة: 
ال�سديقة  الأم  ب�����س��ورة  تظهر  ال��ت��ي  ه��ي 

عن  ناجًتا  يكن  لو مل  جّيد  اأم��ر  وه��و  لأولده���ا، 

ا�ستقالتها من �سلطتها كاأم. هذه الأم ل تريد 

امل�سوؤولية،  حت��ّم��ل 

وهي با�ستقالتها 

ال�سلطة  م��ن 

ت����خ����ل����ق 

م�������س���ك���ل���ة 

�سياع  لأن  ك��ب��رية 

ال�سلطة هو فقدان الأمان 

بالن�سبة اإىل الولد. فالأم التي ل 

قوانني تتمتع باحلزم والتي ل ت�سع مع الوالد 

على  وتطّبقها  املنزل  يف  وامل�سموح  املمنوع 

الأمر  اأولده��ا،  نظر  يف  �سعيفة  اأم  هي  الأولد 

الذي يخّلف �سعوًرا بعدم الأمان وبفقدان الثقة 

بوالدتهم.

• الأم املنحرفة:
ت�ستقبل  امل��راأة:  ل�سورة  امل�سّوهة  الأم  هي 

ت�رصق  اأو  املي�رص،  تلعب  اأو  منزلها،  يف  ع�سيقها 

الإنحراف  من  نوع  اأي  اأو متار�س  اأطفالها،  اأمام 

وامل�سّوهة  ال�سيئة  ال�سورة  يطبع  مما  اخللقي 

ل��ل��م��راأة 

خمّيلة  يف 

اأطفالها. هذه 

ل��دى  تخلق  الأم 

للن�ساء  ال��ك��ره  اإبنها 

منهّن.  الإن��ت��ق��ام  وح���ب 

اأن ت�ساب  اإبنتها فيمكن  اأما 

كتعبري  ال�سهّية  فقدان  مبر�س 

عن رف�سها اأن ت�سبح كاأمها.

• الأم امل�ضكينة املعّنفة:
هي التي تتلّقى العنف يف املنزل ورمّبا يف 

العمل اأي�ًسا، وهي من ال�سعف بحيث اأنها تفّجر 

غ�سبها يف من هم اأ�سعف منها، اأي اأطفالها. يف 

هذه احلالة ت�سبح الأم املعّنفة عنيفة بدورها، 

داخل  د 
ّ
التمر روح  تنّمي  ه��ذا  ب�سلوكها  وه��ي 

الطفل وتكون اأول من يح�سد النتائج ال�سلبية 

متتد  وقد  بها،  وي�ستخّف  اأوًل  عليها  د 
ّ
يتمر اإذ 

�سيتحّول  احلالة  هذه  يف  عليها.  بال�رصب  يده 

الولد املعّنف اإىل مراهق معاد للمجتمع و�ساب 

خارج عن القانون، ل ت�ستبعد فكرة انخراطه يف 

يعاين  ل  اأنه  والأ�سواأ  والقتل،  ال�رصقة  ع�سابات 

�س 
ّ
اأنه يف حال تعر بالذنب، مما يعني  ال�سعور 

اجلرمية  او  اجلنحة  يرتكب  ف�سوف  لل�سجن، 

نف�سها عند خروجه منه.







تباينت اآراء الأطباء والعلماء 

حول طبيعة الذكاء، وهل هو 

موروث اأم مكت�سب؟ وقد 

تبلورت هذه الأفكار مع الوقت 

اإذ اعرتف العلماء باإمكان تنمية الذكاء عرب 

عدة عوامل اأهمها التغذية.

اإّن �سوء التغذية يوؤّثر �سلًبا على ذكاء 

الأطفال، فنق�ض بع�ض العنا�رص الغذائية 

من الطعام كالزنك واحلديد وفيتامني 

»ب« وقلة تناول الربوتينات يحد من 

ا متكامالً. كذلك اأثبتت  منو الدماغ منوًّ

جتارب ودرا�سات اأن هناك رابًطا وثيًقا 

H e (بني انخفا�ض م�ستوى خ�ساب الدم  

moglobin( وتدين قدرة الطفل على 
التفكري وبالتايل على م�ستوى ذكائه. 

الطفل الذكي اأمنية كل اأ�رصة، وبعيدًا 

عن اللغط امُلثار حول ما اإذا كان الذكاء 

موروثاً اأم ُمكت�َسباً يرى الدكتور وليد 

خرياهلل اإخت�سا�سي اأمرا�ض ال�سكري 

والغدد ال�سّماء، موؤ�س�ض ومدير 

Green Cli e (العيادات اخل�رصاء 

ics( يف ال�سوديكو، اأّن بع�ض الطعمة 
ميكنها رعاية ذكاء الطفل وتعزيزه. 

بينما ثّمة اأطعمة م�سنَّعة حتدُّ من ذكائه 

وت�سيب جهازه الع�سبي بال�رّصر. 

اأطعمة ترعى منو دماغ الأطفال

تعترب  التي  الأطعمة  خرياهلل  الدكتور  ي�صّنف 

اأ�صا�صّية يف تنمية دماغ الطفل على الّنحو الآتي:

الطبيعي  احلليب  اإّن  الر�ساعة الطبيعية:   •
اإىل  بالن�صبة  مفيد  ا�صتثمار  هو  الم  حليب  اأو 

اإذ  البعيد  امل��دى  على  اأهميته  متتّد  ال��ذك��اء، 

وهي  ذك���اًء،  واأك��ر  �صّحًة  اأك��ر  الطفل  يجعل 

كيف  اأثبَتت  عديدة  درا�صات  اأّكدتها  حقيقة 

الذين  الأط��ف��ال  اأنَّ 

فرتة  من  ا�صتفادوا 

ر�صاعٍة طويلة كانوا 

يف  تفّوقاً  اأك��ر 

من  امل���در����ص���ة 

الذين  اأقرانهم 

ا���ص��ت��ف��ادوا من 

ف���رتة ر���ص��اع��ة 

طويلًة  تكن  مل 

الأّم��ه��ات  احل��دي��ث  ال��ط��ّب  وي��و���ص��ي  ن�صبياً. 

باإر�صاع اأطفالهنَّ ملّدة �صنة على الأقّل.

الأطعمة الغنية مبادة اليود: ُتعترَب هذه   •
ت�صاعد  التي  الغذائية  امل��واد  اأه��ّم  من  امل��ادة 

للطفل  العقلي  الع�صبي  اجل��ه��از  من��و  على 

بفوائد  امل��ادة  هذه  وتعود  عليه.  واملحافظة 

عملّية  ت�صّهل  اإذ  الب�رشي  اجل�صم  على  عديدة 

التمثيل  ويف  ل��ل��ك��ارب��وه��ي��درات  امت�صا�صه 

نق�صها  يوؤّدي  بينما   ،A للفيتامني  الغذائي 

على  القدرة  وقّلة  اجل�صدي  النمو  تاأّخر  اإىل 

�صعور  اإىل  اإ���ص��اف��ًة  ال��درا���ص��ي،  التح�صيل 

ال�صخ�ص بالإرهاق واخلمول. كما ترتافق هذه 

العوار�ص عادًة مع زيادًة يف وزن اجل�صم.

تتوافر هذه املادة يف ثمار البحر اإ�صافًة اإىل 

ملح الطعام املدّعم باليود.

امل��ادة  ه��ذه  حت�ّصن   :3 اأوميغا  ده��ون   •
ات )اجل��وز  امل��وج��ودة يف الأ���ص��م��اك وامل��ك�����رشّ

ا( وزيت بذور الكّتان، الأداء الوظيفي  خ�صو�صً

للدماغ.

والألياف:  والبوتا�سيوم  الكال�سيوم   •
نقل  يف  املادَتني  هاَتني  على  اجل�صم  يعتمد 

وبالتايل  الأع�صاب،  اإىل  الدماغ  من  الإ�صارات 

بالكفاءة  مبا�رشًة  وجودهما  يرتبط 

كل  وي�صّكل  لل�صخ�ص،  الع�صبّية 

؟
ب

ص
�
ت
ك

م
م 

 اأ
ث

و
ر
و
م

الذكاء يحتاج غذاًء ينا�سب 

منّو الدماغ ويعّزز كفاءة 

اجلهاز الع�سبي
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اإعداد: ليال �سقر
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قو�عد �لتغ
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م��ن ال��ك��ال�����ص��ي��وم وال��ب��وت��ا���ص��ي��وم 

الأمالح املعدنّية ال�رشورية لنتقال 

اجل�صم  اإىل  الدماغ  من  الإ���ص��ارات 

الدماغ  اإىل  اجل�صم  وم��ن  جهة  من 

ال��دور  ولالألياف  ثانية،  جهة  من 

نف�صه.

وخبز  والأل��ب��ان  الأج��ب��ان  حتتوي 

القمحة الكاملة والعد�ص واللوبياء 

واجلوز وال�صبانخ واخلوخ على هذه 

الأمالح...

معادن  البي�ص  يف  البي�ض:   •
يف  فعالّيتها  اأثبتت  وفيتامينات 

التعليمّية  الطفل  قدرات  حت�صني 

بروتينات  على  لحتوائه  وذاكرته 

لنمو  اأ�صا�صّية  غ��ذائ��ي��ة  وع��ن��ا���رش 

م���ادة  اإىل  اإ����ص���اف���ًة  الأط����ف����ال 

بالفيتامني  ال�صبيهة  »الكولني« 

.»B«

هذا  يحمي   :»E« فيتامني   •
الدهنية  الأن�����ص��ج��ة  ال��ف��ي��ت��ام��ني 

يف ال��دم��اغ م��ن ال��ت��ل��ف م��ن خ��الل 

امل�صاعدة على تدّفق الدم اإليه.

لهذا  م�صدراً  اأن��واع  ع��ّدة  ت�صّكل 

ال��ف��ي��ت��ام��ني م��ن��ه��ا اخل�������رشوات 

وال���ب���ق���ول���ي���ات )ال���ب���ق���ل���ة، اأه����ّم 

وزيت  نفعاً(  واأكرها  م�صادرها 

الزيتون...

• احلديد والزنك واملاغنيزيوم والأحما�ض 

الدماغ  خاليا  الم��الح  ه��ذه  تن�ّصط  الأمينية: 

وحتافظ على الذاكرة وهي �رشورية ل�صحة دماغ 

ت�صكلها  املعادن  هذه  م�صادر  اأهم  الأطفال. 

البقوليات اأي�صاً، بينما حتتوي اللحوم احلمراء 

والدجاج وال�صماك على الحما�ص المينّية.

..واأخرى ينبغي احلذر منها

ال�صدد  ه��ذا  يف  خ��رياهلل  وليد  الدكتور  اأ�صار 

كان  التي  الأطعمة  يف  النوعي  التغرّي  اأّن  اإىل 

يتناولها اأجدادنا ويف تلك التي يتناولها ابناوؤنا 

ا  خ�صو�صً اطفالنا  على  مدّمرة  اآث��ار  له  اليوم، 

ال�رشكات  به  تقوم  الذي  الإعالمي  الرتويج  مع 

الكربى اليوم والذي يوؤّثر يف اأطفالنا عرب اآلف 

ما  او  ال�رشيعة  لالأطعمة  ترّوج  والتي  الإعالنات 

على  حتتوي  والتي   Fast Food بال�  ف 
َ
ُيعر

 طويلة من املكّونات امل�صنَّعة خ�صي�صاً 
ٍ
�صل�صة

اإياها. وهو يعترب اأّن %80  جلعل الطفل مدمناً 

ي�صلح  ل  ال��ي��وم  ال�صوبرماركت  يف  ُي��ب��اع  مّم��ا 

لالأكل.

ويرى الدكتور خرياهلل اأنه كّل ما كانت اللوائح 

املدّونة على اأغلفة الطعام املعّلبة اأو امل�صّنعة 

طويلة كان �رشرها اأكرب، فهي ترّكز على �رشب 

جهاز الطفل الع�صبي جلعله مدمناً عليها وذلك 

عرب اإ�صافات غاية يف اخلطورة اأبرزها غلوتامات 

اأحادي ال�صوديوم )MSG(، يليه دهون ُم�صَبعة 

الذرة  ���رشاب  مهدرَجة،  زي��وت   ،)Trans Fat(

 ،)High Fructose Corn Syrup( امُلحّلى

ونكهات اإ�صطناعية... وي�صري اإىل اأّن كل طعام 

يحتوي على اأقل من 2 غرام من الألياف لكل مئة 

�صعرة حرارية من امل�صتح�َصن عدم ا�صتهالكه. 

التي  الأطعمة  اأن��واع  خرياهلل  الدكتور  وُيحّدد 

ال��ل��ج��ان  ع��ل��ى  وب��ال��ت��ايل  الأه����ل  ع��ل��ى  ينبغي 

لها  الأط��ف��ال  ا�صتهالك  من  احل��ّد  املدر�صية، 

اطفالنا  من��ط  لتغيري  اإ�صالحية  خ��ّط��ة  �صمن 

انتقاء  تعليمهم  علينا  ينبغي  حيث  الغذائي، 

ا عن الأطعمة  الغذاء ال�صليم والإبتعاد خ�صو�صً

اأح��ادي  غلوتامات  تركيبتها  يف  يدخل  اّل��ت��ي 

ال�صوديوم )MSG(، ومن اأبرزها:

 Junk Food ال���  اأو  اجل��اه��زة  الأط��ع��م��ة   -

)الربغر، النقانق...(.

- امل�رشوبات الغازية.

- م�رشوبات الطاقة )حتوي على ن�صبة كافيني 

عالية(.

.Nachos �ا ال - رقائق الت�صيب�ص وخ�صو�صً

- مكّعبات الدجاج واللحوم.

- ال�صوربات اجلاهزة.

- الكات�صاب.

Ch - ف بال� 
َ
»- الأطعمة ال�صينية اأو ما ُيعر

حيُث  املطاعم  تقّدمها  اّلتي   ،»nese Food
.»MSG« ت�صاف اإليها ماّدة

.)Chinese Nuts( املك�رّشات ال�صينّية -

- الكري كري.

.Crabsticks �ال -

ال�صّكر  ن�صب  ذات  ال�صوكول  اأن��واع  بع�ص   -

العالية...
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ال�سيئة  العادات  من  الكثري  ي�سمل  الإدم��ان  اأن  املعروف  من 

وتعاطي  والقمار  ال�سجائر  واإدم��ان  اخلمرة  معاقرة  مقدمها  ويف 

املخدرات.

اأخ�سع  قد  كان  الذي  املدمن  على  ي�سعب  اأنه  اأي�ًسا  واملعروف 

اأن  يعني  وهذا  طويلة.  لفرتة  اجلديدة  م�سريته  متابعة  للعالج 

اإىل  العودة  اأو  النتكا�سة، 

اجل��زء  ت�سكل  الإدم������ان، 

التي  امل�سكلة  من  الأه��م 

تواجه الأطباء.

ال�ستيني�ات،  بداية  ف�ي 

���س��ب��ع��������ن  اأن  ل����وح����ظ 

ب�����امل��ئ��ة م���ن امل��دم��ن��ن 

للعالج  اخل��ا���س��ع��ن 

يف امل�ست�سفيات، يعودون اإليها تباًعا بعد اأ�سهر قليلة، علًما اأن 

النزلق يف  اأو  النتكا�س،  تعاين  اي�ًسا  كانت  املتبقية،  الن�سبة 

الطريق  اإىل  تلقائًيا  العودة  قبل  وجيزة،  زمنية  لفرتة  الهاوية 

ال�سوي.

من هذا املنطلق، تناولت الأبحاث الفئة القادرة على التقومي 

الدوافع  ملعرفة  ال��ذات��ي، 

اإرادت��ه��ا،  لقوة  امل�سرية 

ع��الج  وا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف 

هي  م��ا  الإرادة.  �سعفاء 

ومباذا  املطروحة،  احللول 

ُين�سح املدمن امل�رشف على 

قدًما  لل�سري  العالج  نهاية 

يف حياة جديدة؟

التفكري ال�سلبي 

وال�ست�سالم لالأمر 

الواقع

�أن  �لقول،  �لبدهي  من 

م��ادة  �أي  مدمني  معظم 

كانت، ي�صادفون بعد �نقطاعهم عنها �إغر�ء�ت 

�ل��رف��اق  مقدمها  ويف  �ل���ع���ودة،  ع��ل��ى  حتثهم 

�ل�صاغطة  و�لعائلية  �لإجتماعية  و�لأو���ص��اع 

و�صو�ها. 

وهنا يجب �لإ�صارة �إىل �أن �ملحاولة �لأوىل بعد 

�لنقطاع قد جتر �صو�ها وهذ� يح�صل عموًما مع 

�جلميع. لكن �لفرق �أن �أ�صحاب �لتفكري �ل�صلبي 

م�صتهينني  �لأوىل  �مل���رة  منذ  ي�صت�صلمون 

ي�صتفيد  بينما  �أنف�صهم،  ردع  على  مبقدرتهم 

�ل�صابقة  جتاربهم  من  �لإيجابي  �لتفكري  ذوو 

ويحاولون عدم �لوقوع يف �لفّخ من جديد.

تفكري  �أن  يعتربون  �حلقل  هذ�  يف  �لباحثون 

بالنف�س  �لثقة  فقد�ن  من  ينبع  �لأوىل  �لفئة 

بالإ�صافة  �لو�قع،  للأمر  �لإ�صت�صلم  وبالتايل 

�إىل عدم �ملقدرة على �لتفرقة بني �خلطاأ 

�أ�صحابه  يفقد  تفكري  وه��و  و�لف�صل. 

�ل�صيطرة على �لذ�ت.

الوقوع يف اخلطاأ ل يعترب ف�سالً

�لأمريكي  �لنف�صاين  �لباحث  كان 

�أن  �ع���ت���رب  ق���د  م������اولت  �ألن 

���ص��خ�����ص��ي��ة �مل���دم���ن ت��ت��اأق��ل��م 

»كمر�س  �لإدم��ان  مع  تدريًجا 

م���زم���ن«. وه����ذ� ي��ع��ود �إىل 

حتدثها  �لتي  �لتغيري�ت 

�مل��������و�د �مل����دم����ن����ة يف 

�لدماغية،  �لهرمونات 

و�ل����ت����ي ت��ت��ح��ك��م م��ع 

�إعد�د: غري�س فرح

�أيار 2011
112

�جلي�ش - �لعدد رقم 311

لإنسسان
يف �

رحلة 

�أيار

 العالج من الإدمان قد تت���������خلله انتكا�سات... املهم عدم ال�ست�سالم 



�لعلج.  بعد  �آثارها  وتبقى  بال�صلوك،  �لوقت 

على هذ� �لأ�صا�س ي�صبح من �ل�رضوري �لرتكيز 

لحًقا،  حت�صل  �لتي  �لإنتكا�صات  ب��و�در  على 

لذ�  �إدم��ان��ه.  �إىل  �مل��دم��ن  ع��ودة  ع��دم  ل�صمان 

فهو ين�صح �ملتوقفني عن تعاطي �لتبغ مثلً، 

بعدم �عتبار �ملحاولة �لأوىل بعد �لإنقطاع ف�صلً 

و�لإ�صتخفاف  بالذنب  �ل�صعور  ي�صتحق  ذريًعا 

عن  �لتفتي�س  �إليهم  يطلب  باملقابل  بالذ�ت. 

�إىل  دفعهم  �لذي  �لإغ��ر�ء  ور�ء  �لكامن  �ل�صبب 

هذه �ملحاولة وجتنبه. مبعنى �آخر، هو ير�صدهم 

�إىل دروب �لعقل �لتحليلي و�لعودة �إىل �لذ�ت 

قبل �لإعرت�ف بالهزمية. فزلة قدم و�حدة تعترب 

خطاأ بالإمكان ت�صحيحه، ولي�صت ف�صلً ي�صتحق 

�لإ�صت�صلم للقدر.

عندما تنبع الإغراءات من الذات!

�صوؤون  يف  �لباحثون  يوؤكد  ثانية،  ناحية  من 

بع�س  �أن  للنتكا�صات،  �صني 
ّ
�ملعر �ملدمنني 

�لإغر�ء�ت �لتي تدفعهم جمدًد� �إىل �لهاوية قد 

يكون نابعاً من �لذ�ت.

والتي  امل��رئ��ي��ة  غ��ر  النف�سية  فال�سغوط 

�لوقت  مع  ترت�كم  د�خلية،  عو�مل  تفر�صها 

�لهاوية  �إىل  �لإدم��ان  عن  �ملقلع  لت�صد  وتتحد 

�لنف�صية  �ل�رض�عات  �لعو�مل،  هذه  من  جم��دًد�. 

ب�صاأن  و�لقلق  �ملز�ج،  ��صطر�بات  عن  �لناجمة 

التي  اأحداث غر متوقعة، وال�سغوط اخلارجية 

تفر�صها ظروف �لعي�س �ل�صعبة و�لتي تتطلب 

�لكثري من �ل�صرب و�لطاقة.

على هذ� �لأ�صا�س يفرت�س �أن يتعاون �ملعالج 

�إىل  للتعرف  �لإدم��ان،  �لنف�صاين مع �ملقلع عن 

�أو  حتييدها  على  و�لعمل  �لعو�مل  هذه  بع�س 

�لنتكا�س  بو�در  �أن  وباعتبار  مفاعيلها.  �صبط 

مت�صابهة لدى �ملدمنني، يعتمد �لباحثون حالًيا 

�للحظوي«.  �لتقييم  »علم  با�صم  تعرف  تقنية 

وهي تقنية ت�صمح با�صتباق �رضعة �لتدهور عن 

طريق �لتعاون مع �ملدمن.

�لتعاون  �صبل  تعدد  �إىل  هنا  �لإ���ص��ارة  يجب 

�لطلب من �ملدمن ت�صجيل يومي  و�لتي منها، 

وتقلبات  لإنفعالته 

�إىل  بالإ�صافة  مز�جه، 

�ل���ظ���روف 

�أجل  من  �لعمل،  ومكان  �ملنزل  يف  به  �ملحيطة 

دعمه وتزويده �لإر�صاد�ت �ل�رضورية.

وح�صب �لباحثني، فاإن هذ� �لدعم يعترب خطوة 

�أوىل على طريق و�صع خمطط �صامل يخ�صع له 

املقلع عن الإدمان لتجنب ال�سغوط واملغريات، 

على  وقدر�تهم  �لأف��ر�د  بح�صب  تختلف  و�لتي 

حتّملها. فمنهم مثلً من ي�صعفه �ل�صعور بامللل 

العمل.  �سغوط  توؤذيهم  من  ومنهم  والوحدة، 

رئي�ًصا.  �صبًبا  �لعاطفية  �لظروف  تكون  وق��د 

ويبقى رفاق �ل�صوء �لعامل �ل�صاغط �لأهم.

�لإدمان بتجنب  من هنا ين�صح �ملقلعون عن 

�ل�صابقني،  �ل��رف��اق  و�إب��ع��اد  و�مل��ل��ل،  �ل��وح��دة 

الدعم  والإختالط مبجتمعات جديدة تقدم لهم 

�ملعنوي �لذي هم بحاجة �إليه. و�لأهم �لإ�صتعانة 

�ملناعة  لكت�صاب  �لنف�صيني  باملر�صدين 

�ل�صلوكية  �لتقنيات  �ل�رضورية عن طريق تعلم 

�ملعرفية �ملنا�صبة. 

العالج ال�سلوكي املعريف

تدرب  معرفية  تقنيات  �لعلج  ه��ذ�  يتناول 

مع  �لتعامل  ط��رق  على  �لإدم����ان  ع��ن  �ملقلع 

و�صائل  �ملثال،  �صبيل  على  منها  �ملغريات، 

عدم  �أجل  من  �لذ�كرة  و�إنعا�س  �لنف�س  ل�صبط 

من  به  �أحلقته  وما  �ملا�صية،  �ملعاناة  ن�صيان 

�رضر �صحي ومادي ومعنوي. هذ� بالإ�صافة �إىل 

�إر�صاده �إىل و�صائل �لرتفيه �لإجتماعي �لإيجابية 

ويف مقدمها �لريا�صة �لبدنية. �إىل ذلك، ين�صح 

ه�����وؤلء ب��و���ص��ع �أه����د�ف 

م�صتقبلية بّناءة تبعد 

ع��ن��ه��م و����ص���او����س 

�لإدمان ومفاعيلها 

�ل�صارة. 

املهم عدم الإ�ست�سالم لبوادر الإنتكا�سة

لبو�در  �ل�صت�صلم  ف��اإن  و�أ���رضن��ا،  �صبق  كما 

�لإنتكا�صة يعني �أن �لعلج مل يكن كافًيا للق�صاء 

�لدماغية،  �خلليا  على  �لإدم��ان  تاأثري�ت  على 

وهو ما يعترب من �لبدهيات لأن �لتخل�س نهائًيا 

� يف غاية 
ً
�أمر من مفاعيل �ملو�د �ملدمنة يعترب 

�ل�صعوبة. لذ� فاإن �ملهم يف �ملو�صوع �أن يقتنع 

�لأ�صا�س  حجر  و�صع  ب�رضورة  �لعلقة  �صاحب 

حلياة جديدة. وهذ� يتم خطوًة خطوًة ويتطلب 

و�لأهم  متو�زًنا.  حتليلًيا   �
ً
وفكر وتركيًز�  �صرًب� 

جمريات  �أحد  باعتبارها  �لأخطاء  من  �ل�صتفادة 

يعترب  ل  �خلطاأ  يف  فالوقوع  �لطبيعية.  �حلياة 

ف�صلً، بل �لف�صل �حلقيقي هو يف عدم �ملقدرة 

على ت�صحيح هذ� �خلطاأ. 
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 العالج من الإدمان قد تت���������خلله انتكا�سات... املهم عدم ال�ست�سالم 





مواسسم وخريات

اأيار

على  ق�ضى  �أن  بعد 

و�ل�ضعري  �لقمح  مو�ضم 

يف �لبقاع �لأو�ضط خالل 

�حلقل  فاأر  يهّدد  �ملا�ضي،  �لعام 

هذ� �لعام بالق�ضاء على كل ما هو 

�أخ�رض، وبغزو �لبيوت. فهل �ضن�ضهد 

خطرية  وبائّية  �أم��ر����ض  �إنت�ضار 

و�مل��اع��ز  �لغنم  قطعان  ت�ضيب 

بقي  �إذ�  �لإن�ضان؟  �إىل  وتنتقل 

�لدولة  و�كتفت  حاله  على  �لو�ضع 

بتوزيع »�لطعوم« على �ملز�رعني 

و��ضعة  حملة  تنظيم  دون  م��ن 

ي و�ملكافحة 
ّ
وجذرّية ت�ضمل �لتحر

فاإن  �للبنانّية،  �لأر��ضي  يف جميع 

على  ك��ارث��ّي��ة  �ضتكون  �لتبعات 

�ل�ضعيدين �لإقت�ضادي و�ل�ضّحي.
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اإعداد: د. ح�ضني حمود

اأ�ستاذ حما�رض يف كلية الزراعة – اجلامعة اللبنانية

�لو�ضف �لعام لفاأر �حلقل 

�لإجتماعي

ي��ع��رف ف���اأر احل��ق��ل الإج��ت��م��اع��ي 

 Microtus« الالتيني  باإ�سمه 

احلجم،  �سغري  وه��و   »socialis
غراًما  و50   40 بني  وزن��ه  ي��راوح 

من  راأ���س��ه  مع  ج�سمه  ط��ول  ويبلغ 

بذيل  وي��ت��م��ّي��ز  ���س��م،  اإىل12   9

ق�سرية،  ب�سعريات  مغّطى  ق�سري 

وب����اأط����راف خ��ل��ف��ّي��ة اأط������ول من 

الفاأر  ه��ذا  يتمّيز  كما  الأم��ام��ّي��ة. 

الذي  الظهر  �سعر  بلون  غريه  عن 

يراوح بني الأحمر الباهت والأ�سود 

البطن  �سعر  ل��ون  بينما  ال��رم��ادي 

رمادي فاحت.

مناطق �إنت�ضار فاأر �حلقل 

�لإجتماعي

هذا  وجود  برانت�س  العامل  �سّجل 

العام  �سوريا  يف  ة 
ّ
م��ر لأول  ال��ف��اأر 

منه  يت�سح  ال��ذي  الأم���ر   ،1827

منذ  املنطقة  هذه  يف  معروف  اأن��ه 

دخيالً  ولي�س  متوّطن  واأّن��ه  القدم 

�سعيد  على  اأّم���ا  منطقتنا.  على 

خارطة اإنت�ساره يف العامل، فنجد اأن 

ي�ستوطن  الفئران  من  النوع  هذا 

من  امل��م��ت��ّدة  اجل��غ��راف��ّي��ة  البقعة 

باأذربيجان  مروراً  ورو�سيا  ال�سني 

وك��ازاخ�����س��ت��ان واإي������ران وت��رك��ي��ا 

ولبنان  �سوريا  ث��م  ال��ع��راق  حتى 

من  ال��ي��وم  وي��ع��ت��ر  وفل�سطني، 

تنت�رض يف  التي  الفئران  اأن��واع  اأهم 

الأبي�س  البحر  حو�س  �رضق  منطقة 

املتو�سط وب�سكل خا�س يف �سوريا 

ولبنان.

�لدورة �حلياتّية لفاأر �حلقل 

وتكاثره

العام  ط��وال  ال��ف��اأر  ه��ذا  يتكاثر 

الأ�سا�سي  التكاثر  مو�سم  اأن  اإلّ 

يدوم من بداية �سهر ت�رضين الثاين 

حيث  ني�سان،  �سهر  نهاية  حّتى 

وتفطم  ي��وًم��ا   21 الأن��ث��ى  حتمل 

مولودها بعد فرتة تراوح بني 15 

وتن�سج  ال���ولدة.  م��ن  ي��وًم��ا  و21 

 35 ح��واىل  بعد  جن�سيًّا  املواليد 

التزاوج.  يوًما وت�سبح قادرة على 

ما  ل��الأن��ث��ى  ال�����ولدات  ع���دد  يبلغ 

ولكن  العام،  ات يف 
ّ
م��ر و7   5 بني 

معظم هذه الولدات تتّم يف مو�سم 

بع�س  اأن  ل��وح��ظ  ح��ي��ث  ال��ت��ك��اث��ر 

�سّتة  ات خالل 
ّ
مر اأجنبت 6  الإن��اث 

 2 م��ن  ة 
ّ
م��ر وك��ل  متتالية،  اأ�سهر 

متو�ّسط  ويعتر  مولوداً.   14 اإىل 

من  اأكرث   ( املرتفع  املواليد  عدد 

والعدد  ال��واح��دة(  ال��ولدة  10 يف 

 6 خالل  )5اإىل7  للولدات  الكبري 

اأ�سهر( و�رضعة الو�سول اإىل الن�سج 

اخل�سوبة  على  ات  موؤ�رضّ اجلن�سي، 

هل يغزو فاأر

�حلقل �لبيوت

يف �لبقاع �لأو�ضط؟ 
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الإجتماعي  احلقل  ل��ف��اأر  العالية 

اإمكانّية  على  ات  م��وؤ���رضّ وبالتايل 

حدوث اإنفجار وبائي لهذه الآفة.

غذ�ء فاأر �حلقل ون�ضاطاته

يعادل  مب��ا  احلقل  ف��اأر  يتغّذى 

وزنه )40اإىل50 غراًما( من اجلذور 

وق�سور  والأوراق  والثمار  والبذور 

الأغ�����س��ان وال�����س��اق يف الأ���س��ج��ار 

كّمية  ويخّزن  واحلرجّية،  املثمرة 

خا�سة  اأنفاق  يف  الغذاء  من  كبرية 

جحره  م��ن  بالقرب  الغاية  ل��ه��ذه 

الأ�سا�سي. فهو يحفر اأنفاًقا بقطر 

ببع�سها  ويربطها  �سم  اإىل7   5

ت�سّمى  بحجرة  لتنتهي  البع�س 

 10 ب��ني  قطرها  ي���راوح  ال��ع�����س، 

و15 �سم. وقد لوحظ وجود نوعني 

ب�سيط  وه��و  الأول  الأن��ف��اق،  م��ن 

ومن  مداخل   4 اإىل   3 من  ويتاأّلف 

حجرة تع�سي�س واحدة، وهو معهود 

اأّما  الفالحة.  الكثرية  الأرا�سي  يف 

تعقيًدا  اأك��رث  فهو  ال��ث��اين  ال��ن��وع 

وي��ت��اأّل��ف م��ن ع���ّدة م��داخ��ل وع��ّدة 

يف  معهود  وه��و  تع�سي�س،  غ��رف 

الفالحة  فيها  تقّل  التي  الأرا�سي 

يف  احلقل  ف��اأر  وين�سط  تنعدم.  اأو 

الليل والنهار، غري اأّن ن�ساطه يبلغ 

الباكر  ال�سباح  �ساعات  يف  الذروة 

وامل�ساء حيث يقوم ب�سحب البذور 

ليتغّذى  النفق  اإىل  والأع�����س��اب 

عليها.

�لإنفجار �لوبائي لفاأر �حلقل

وهذا  املا�سي  العام  ح��دث  كما 

اأّدى  فقد  البقاع،  منطقة  العام يف 

كبرية  ب��اأع��داد  ال��ف��اأر  ه��ذا  تكاثر 

اأ���رضاًرا  م�سّبًبا  وبائّية  مرحلة  اإىل 

ما  وه��ذا  ال��زراع��ي  للقطاع  هائلة 

الوبائي.فقد  ب��الإن��ف��ج��ار  ي�سّمى 

اإىل  الدرا�سات  من  العديد  اأ�سار 

لإزدياد عدد  الأ�سا�سي  ال�سبب  اأن 

بوجود  يرتبط  م��ا  غالًبا  الفئران 

م�����ص��ادر ج��ّي��دة ل��ل��غ��ذاء و����روط 

مناخّية مالئمة، مّما يوؤّدي اإىل زيادة 

واإرت��ف��اع متو�ّسط  ال���ولدات  ع��دد 

عدد املواليد و�رضعة و�سول اجليل 

فاإذا  اجلن�سي.  الن�سج  اإىل  اجلديد 

والأنثى  الذكر  التزاوج بني  ح�سل 

خ���الل ���س��ه��ر ت�����رضي��ن ال��ث��اين ويف 

املواليد  ع��دد  متو�ّسط  ك��ان  ح��ال 

ن�سبة  اأن  يعني  ف��ه��ذا   ،10 ه��و 

الفئران  لعدد  املتوّقعة  الزيادة 

 %1000 ه��و  واح���د  �سهر  خ���الل 

اجلديدة  املواليد  فاإّن  نعلم  وكما 

بدورها  و�ستلد  جن�سيًّا  �ستن�سج 

متو�ّسط  ك��ان  واإذا  �سهرين،  بعد 

 8 بحدود  اجلديدة  املواليد  عدد 

مواليد فهذا يعني اأن ن�سبة زيادة 

عدد الفئران يف نهاية كانون الأول 

�ستكون 8000%. وعندما نعلم اأن 

بالتغذية  تبداأ  اجلديدة  املواليد 

بعمر الع�رضين يوًما عندها ن�ستطيع 

الكبرية  الأ����رضار  حجم  نتوّقع  اأن 

نهاية  منذ  بالظهور  �ستبداأ  التي 

كانون الثاين وبداية �صهر �صباط.

تاأثري �لتغرّي�ت �ملناخّية

للتقّلبات  ال�سلبّية  الآث���ار  ب��ني 

باخللل  ي��ع��رف  م��ا  اأو  امل��ن��اخ��ّي��ة 

اإرت��ف��اع  خ��ا���س  وب�سكل  املناخي 

معّدلت احلرارة، تكاثر فاأر احلقل 

البقاع  منطقة  يف  هائلة  ب��اأع��داد 

الوباء  حالة  ب��داأت  لقد  الأو���س��ط. 

اإجتاحت  العام املا�سي حيث  هذه 

وال�سعري  القمح  حقول  الفئران 

اإختالف  على  واخل�سار  والبطاطا 

اأن��واع��ه��ا يف ب��ل��دات ع��دي��دة من 

من  ب��دًءا  الأو���س��ط،  البقاع  منطقة 

اإيعات وال�سعيدة وبعلبك، و�سولً 

وط��ارّي��ا  �سنيد  وح��و���س  طليا  اإىل 

كثرًيا  ل��ت��زداد  وغ��ريه��ا،  وبدنايل 

م��ن حم��اولت  بالرغم  ال��ع��ام  ه��ذا 

وزارة الزراعة احلّد منها  من خالل 

على  ال�ساّمة  »ال��ط��ع��وم«  ت��وزي��ع 

ملكافحة  رين 
ّ
املت�رض امل��زارع��ني 

ه���ذه الآف����ة اخل��ط��رية، ل��ك��ن ه��ذه 

اإلّ  تعِط  مل  ولالأ�سف  »ال��ط��ع��وم« 

نتيجة جزئّية.

وم��وج��ات  ال�سقيع  غ��ي��اب  اإّن 

احلرارة  درجات  تديّن  وعدم  الرد 

ال�سبب  الأخ��رية هي  الأع��وام  خالل 

الرئي�س لتكاثر فاأر احلقل باأعداد 

م�سلحة  رئي�س  اأّك��د  وق��د  كبرية. 

الأبحاث العلمّية الزراعّية الدكتور 

مي�سال فرام باأن العا�سفة الثلجّية 

التي �رضبت لبنان هذا العام وعلى 

الرغم من �سماكة الثلوج مل تتبعها 

درجات  اإرتفعت  بل  جليد،  موجة 

بينما  م��ب��ا���رضة،  ب��ع��ده��ا  احل�����رارة 

تدين  احل��ق��ل  ف���اأر  م��وت  يتطّلب 

ال�سفر  اإىل درجتني حتت  احلرارة 

على الأقل.

�أ�رض�ر فاأر �حلقل

اأ�سا�سي  ب�سكل  احلقل  فاأر  يغزو 

البذور والنباتات واجلذور والأوراق 

ومنها  واحل��ب��وب،  ال�ساق  وق�����رضة 

بعد  وال��ذرة  وال�سعري  القمح  بذور 

اإنباتها.  ن�سبة  يقّلل  مّما  زراعتها، 

ال�سنابل  ال��ف��ئ��ران  ت��ه��اج��م  ك��م��ا 

البطاطا  جذور  وتاأكل  والعراني�س 

اخل�سار  وثمار  وال�سمندر  واجل��زر 

احل��ق��ل��ّي��ة ك��ال��ب��ن��دورة واخل��ي��ار 

والبّطيخ وغريها. وتختلف الأ�رضار 

املراعي  ففي  الزراعة،  نوع  ح�سب 

وح���ق���ول امل��ح��ا���س��ي��ل ال��زراع��ّي��ة 

كالقمح وال�سعري والذرة والبطاطا 

الأ�رضار  تتمّثل  وغريها،  وال�سمندر 

مراحل  اأوىل  يف  النباتات  قطع  يف 

والدرنات  اجل��ذور  واإت��الف  منوها 

واحلبوب، وتظهر اأعرا�س الإ�سابة 

من  خالية  فارغة  بقع  �سكل  على 

النبات حتل حمّلها جحور الفئران. 

حما�سيل  يف  الأ���رضار  حجم  وي�سل 

اإذ   %70 م��ن  اأك���رث  اإىل  احل��ب��وب 

كّميات  تخزين  اإىل  الفئران  تعمد 

داخل  الكاملة  ال�سنابل  من  كبرية 

حواىل  تخّزن  اأن  وميكن  جحورها، 

اأّم��ا  واح���د.  جحر  يف  �سنبلة   255

والغابات  الب�ساتني  اإىل  بالن�سبة 

حل��اء  بتق�سري  ال�������رضر  ف��ي��ت��م��ّث��ل 

اأ�سفل ال�ساق، مّما يوؤّدي اإىل تدين 

حيث  ونوًعا،  ا  كمًّ الأ�سجار  اإنتاجّية 
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الفئران  ت�سّببها  التي  اجل��روح  اأن 

الفطرّية،  لالأمرا�س  مدخالً  ت�سّكل 

وتوؤّدي يف معظم الأحيان اإىل موت 

الأ�سجار ال�سغرية العمر.

�ملكافحة �لكيميائّية

احلقل  فاأر  مكافحة  يف  ي�ستعمل 

عدد كبري من املرّكبات املخت�ّسة 

ال��زراع��ّي��ة،  ال��ق��وار���س  مبكافحة 

تنق�سم من خالل �رضعة تاأثريها اإىل 

جمموعتني اأ�سا�سيتني هما:

ال�رضيع  التاأثري  ذات  املرّكبات   •
الفاأر  ت�سّمم  اأعرا�س  تظهر  والتي 

دقائق  ع��ّدة  بعد  اأي  ب�رضعة،  بها 

�ساعة(،   24 )ح��ّت��ى  ���س��اع��ات  اأو 

 Zinc( ال��زن��ك  ف��و���س��ف��ي��د  م��ث��ل 

phosphide(  و�سلفات التاليوم 
 )Thallium sulphate(

وف���ل���ورو اأ���س��ي��ت��ات ال�����س��ودي��وم 

 )Sodium fluoroacetat(

وف���������ل���������ورو اأ�����س����ي����ت����ام����ي����د 

.)Fluoroacetamid(

التاأثري،  البطيئة  امل��رّك��ب��ات   •
وه�����ي م���ان���ع���ات ت���خ���رّث ال�����دم، 

جم���م���وع���ت���ني  اإىل  وت���ن���ت���م���ي 

ه��م��ا ه��ي��دروك�����س��ي ك��وم��اري��ن 

 )H y d r o x y c o u m a r i n (

Indane-( دي�����ون  واإن��������دان 

املرّكبات  ه��ذه  تعمل   .)dione
واإ�ستمرار  ال���دم   

ّ
ت��خ��رث منع  على 

حتى  خفيًفا  ك��ان  مهما  ال��ن��زي��ف 

اأن  وال���ذي ميكن  امل���وت  ح���دوث 

 28 اإىل   4 من  ح�سوله  ي�ستغرق 

يوًما بعد معاملة الفئران بالطعوم 

اأّم����ا م��ن ح��ي��ث طريقة  ال�����س��اّم��ة. 

مبيدات  تق�سيم  فيمكن  التاأثري 

القوار�س اإىل ثالث جمموعات هي:

• �ل��ط��ع��وم �ل��ت��ي ت��وؤث��ر عن 
حبوب  ت�ستعمل  �ملعدة:  طريق 

القمح وال�سعري والذرة يف حت�سري 

باملادة  خلطها  وعند  »الطعوم«، 

الفّعالة ت�ساف ماّدة ل�سقة وهي 

على  لي�ساعد  النباتي  الزيت  عادة 

اإلت�ساق املاّدة الفّعالة باحلبوب.

�أو  �لإح��ت��ك��اك  م�ضاحيق   •
فتحات  ع��ن��د  ت��ن��رث  �مل��الم�����ض��ة: 

ال��ت��ي ت�سري  ات 
ّ
اجل��ح��ور وامل���م���ر

عليها الفئران مّما يوؤّدي اإىل تلوث 

اأقدامها وفرائها بهذه املواد التي 

عند  اله�سمي  اجلهاز  اإىل  تدخل 

تنظيف الفئران لأقدامها وفرائها 

بوا�سطة الل�سان.

 :)Fumigants( ملدّخنات�  •
ت�ستخدم يف حال ف�سل الطريقتني 

اأو يف حال �سعوبة  الأوىل والثانية 

�سكل  على  وتتوافر  تطبيقهما، 

م�سبعة  كرتونّية  قطع  اأو  ب��ودرة 

على  اأو  اأق��را���س،  اأو  كب�سولت  اأو 

اأ�صطوانات  �صكل غاز م�صغوط يف 

م��ع��ظ��م دول  ، وحت�����ّذر  م��ع��دن��ّي��ة 

اإلّ  املدّخنات  اإ�ستخدام  من  العامل 

اإخت�سا�سيني  اأ�سخا�س  قبل  من 

نذكر  اإ�ستعمالها.  على  م��دّرب��ني 

الأمل��ن��ي��وم  فو�سفيد  م��ث��الً  منها 

 )Aluminium phosphid(

وف����و�����س����ف����ي����د امل����غ����ن����زي����وم 

 )Magnesium phosphid(

الفو�سفني  غ��از  ران 
ّ
ي��ح��ر اللذين 

اجلوّية  للرطوبة  تعر�سهما  مبجرد 

اإ�ستخدام  يتطّلب  الأر���س��ّي��ة.  اأو 

هذين املدّخنني و�سع الكب�سولت 

اأو الأقرا�س داخل اجلحور ثم غلق 

بعد و�سع  باإحكام،  جميع فتحاتها 

فيها  اخل�رضاء  الأع�ساب  من  كّمية 

ملنع طمر الأقرا�س، وتاأمني رطوبة 

ر غاز الفو�سفني 
ّ
ع حتر

ّ
اإ�سافّية ت�رض

واإنت�ساره داخل اجلحور.

�أ�ضباب ف�ضل �ملكافحة

هناك جمموعة من الأ�سباب اأّدت 

اإىل الإنفجار الوبائي لفاأر احلقل يف 

البقاع الأو�سط هذا العام اأهّمها:

ب��و���س��ع  ال���ب���دء  يف  ال���ت���اأخ���ري   •
»ال��ط��ع��وم« ال�����س��اّم��ة، ح��ي��ث ب��داأ 

اآذار  �سهر  يف  ب��ذل��ك  امل���زارع���ون 

وك���ان م��ن امل��ف��رو���س اأن ي��ب��داأوا 

خالل �سهري كانون الأول وكانون 

اأع���داد  ت��ك��ون  عندما  اأّي  ال��ث��اين، 

الفئران يف حّدها الأدنى، بالإ�سافة 

وعدم  �سغرية  مواليد  وج��ود  اإىل 

ال��ف��اأر  ال��غ��ذاء، مم��ا يجعل  ت��واف��ر 

يقبل على اأي طعم �سام يقّدم له.

ال��ف��ردّي��ة  املكافحة  اإع��ت��م��اد   •
الفّعالّية  تعطي  اأن  ميكن  ل  التي 

ال��ب��ق��اع  ح���ق���ول  لأن  امل��ط��ل��وب��ة 

البع�س،  بع�سها  على  مفتوحة 

بالأرا�سي  اأي�ًسا  مّت�سلة  هي  بل 

الفاأر  ه��ذا  ينت�رض  حيث  ال�سورّية 

ب�����س��ك��ل وا�����س����ع. ل����ذا ك����ان من 

املكافحة  ت��ك��ون  اأن  امل��ف��رو���س 

جماعّية ومببادرة من وزارة الزراعة 

املنا�سب  الوقت  يف  تنّظم  بحيث 

حملة ي�ستنفر فيها جميع العاملني 

يف دوائر وزارة الزراعة وم�ساحلها 

ل  وعّمال،  وفّنيني  مهند�سني  من 

عانى  البقاعي  امل��زارع  اأن  �سّيما 

اأ�رضار  املا�سي  العام  خالل  كثرًيا 

فاأر احلقل.

الإدارة املتكاملة  • اإهمال عن�رض 
على  احل��ف��اظ  يعني  وه���ذا  ل��الآف��ة 

احلقل  ل��ف��اأر  الطبيعّيني  الأع���داء 

لهم  مل��ا  و�سيدهم  قتلهم  ومنع 

على  احلفاظ  يف  اأ�سا�سي  دور  من 

التوازن الطبيعي. من هوؤلء الأعداء 

الثعلب واإبن اآوى والطيور اجلارحة 

يتمّيز  والأخ����ري  وال��ب��وم.  كالن�رض 

باأهمّية خا�سة يف مكافحة الفئران 

مع  يرتافق  ن�ساطه  واأن  �سّيما  ل 

عام  ب�صكل  الليلي  الفئران  ن�صاط 

ق��ادرة  البي�ساء  البومة  اأن  حيث 

لوحدها على افرتا�س ما بني500 

اأخ��رًيا  وهناك  �سنوًيا.  ف��اأر  و600 

للفئران  احليوي  العدو  الأف��اع��ي 

والتي ت�ساهم ولو متاأّخرة ) اإبتداًء 

اأعداد  بخف�س  اآذار(  منت�سف  من 

فاأر احلقل بن�سبة مهمة.

�����رضورة  ذك����ر  م���ا  اإىل  ي�����س��اف 

ال���زراع���ة  وزارة  م���ع  ال��ت��ن�����س��ي��ق 

م�سرتكة  حملة  وتنظيم  ال�سورية 

وا�سعة ملكافحة فاأر احلقل ت�سمل 

كل الأرا�سي املمتّدة على احلدود 

ال�سورية-اللبنانّية.





اإعداد: نينا عقل خليل
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ضضية
بار ريا

�أخ

�أيار

لواء احلر�س اجلمهوري 

يحرز بطولة اجلي�س يف كرة القدم 

ويف �سباقات الطرق والبدل 

اأحرز فريق لواء احلر�ش اجلمهوري لقب بطولة اجلي�ش يف كرة القدم 

للعام 2011, بعد فوزه على فريق اللواء اللوج�ستي ب�رضبات اجلزاء بعد 

بتاريخ  جرت  التي  النهائية  املباراة  يف  وذلك   1-1 بنتيجة  تعادلهما 

2011/4/28 على ملعب بريوت البلدي.

ح�رض املباراة العميد الركن جورج بطر�ش قائد املركز العايل للريا�سة 

الريا�ضة  و�ضباط  قهوجي,  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثلاً  الع�ضكرية 

والرمي يف القطع والوحدات وع�ضكريون, ويف ختامها قدمت امليداليات 

لأع�ساء الفريق الفائز, يف حني ت�سّلم رئي�سه كاأ�ش البطولة.

للعام   1000×6 والبدل  الطرق  �سباقات  يف  اجلي�ش  بطولة  و�سمن 

التي  ال�ضباقات  نتائج  الع�ضكرية  للريا�ضة  العايل  املركز  عّمم  احلايل, 

�ضارك فيها عداوؤون من خمتلف قطع اجلي�ش واألويته.

املركز  اجلمهوري  احلر�ش  لواء  حقق  للفرق  النهائي  الت�ضنيف  ويف 

الثالث  املركز  ويف  اخلام�ش,  امل�ضاة  لواء  الثاين  املركز  يف  تله  االول, 

لواء امل�ساة احلادي ع�رض.



اأحرز فريق اجلي�ش املركز الأول يف بطولة 

التحمل  وقوة  املعدة,  ال�ضواعد,  يف  لبنان 

نظمها  التي   ,2011 للعام  العار�سة  على 

الدكوانة,  يف  الريا�ضي  ب��ادي  الغولدن  ن��ادي 

على ملعب نادي املون ال�ضال-عني �ضعادة يف 

�ضخ�ضيات  ح�ضور  يف   ,2011/4/10 تاريخ 

ر�سمية وفعاليات وح�سد من املواطنني.

التي  البطولة  يف  الع�ضكريني  نتائج  وج��اءت 

ا على النحو االآتي: �ضارك فيها 13 نادياً

•  فوق 24 �سنة:
امل��درع��ات  ف��وج  م��ن  عبيد  ت��ام��ر  العريف   -

الأول, الأول.

- العريف اأحمد قمحية من فوج احلدود الربية 

الثاين, الثاين.

من  حمية  الهادي  خدماته  املمددة  املجند   -

لواء امل�ضاة الثاين, الثالث.

•  فوق 26 �سنة:
-العريف علي �ضومان من لواء امل�ضاة الثاين 

ع�رض, الول.

•  فوق 29 �سنة:
-املعاون عبا�ش طحان من لواء امل�ضاة الثاين 

ع�رض, الول.

ال��دع��م,  ل���واء  م��ن  زي��ت��ون  غ�ضان  الرقيب   -

الثالث.

•  فوق 32 �سنة:
املركز  م��ن  �ضاهني  وائ��ل  االأول  -ال��ع��ري��ف 

العايل للريا�ضة الع�ضكرية, االول.

فوج  من  زي��دان  االأول ح�ضني  الرقيب   -

املغاوير, الثاين.

•  فوق 38 �سنة:
- املعاون حممد خ�رض خليل من فوج التدخل 

الرابع, االول.

فوج  م��ن  ال��غ��و���ش  حممد  االأول  ال��رق��ي��ب   -

التدخل الرابع, الثاين.

• فوق 40 �سنة:
- الرقيب االأول حميي الدين �ضيف الدين من 

لواء امل�ضاة الثاين ع�رض, االول.

فوج  م��ن  مغام�ش  ن��اي��ف  االأول  ال��رق��ي��ب   -

التدخل الرابع, الثالث.

•  الفئات العمرية كافة:
- حّل العريف االول وائل �ضاهني, اأوالاً.

- املعاون االول عبا�ش طحان, الثاين.

- الرقيب غ�ضان زيتون, الثالث.

اأق��ي��م��ت ب��ط��ول��ة اجل��ي�����ش يف األ��ع��اب 

ج��رت  وال��ت��ي  ل��ل��ع��ام 2011  ال��ق��وى 

بتواريخ  البلدي  بريوت  ملعب  على  مبارياتها 

القطع  ومب�ضاركة  و2011/4/14  و13   12

وال���وح���دات ك��اف��ة. وق��د ع��ّم��م امل��رك��ز العايل 

للقاء  االإجمالية  النتائج  الع�ضكرية  للريا�ضة 

النحو  على  جاءت  التي  »اأ«  املجموعة   - الأول 

التايل:

• �سباق 200 م:
احلر�ش  ل���واء  م��ن  �ضعيب  حممد  اجل��ن��دي   -

اجلمهوري, الأول.

التدخل  فوج  من  خدماته  املمددة  املجند   -

الثالث, الثاين.

- اجلندي خالد من�ضور من لواء امل�ضاة االأول, 

الثالث.

• �سباق 800 م:
امل�ضاة  ل��واء  من  غريزي  ع�ضمت  اجلندي   -

احلادي ع�رض, الأول.

- اجلندي لقمان خ�رض من فوج املغاوير, 

الثاين.

احلر�ش  لواء  من  عون  زياد  االأول  الرقيب   -

اجلمهوري, الثالث.

• �سباق 300 م:
امل�ضاة  ل��واء  م��ن  العجمي  حممد  العريف   -

الثاين, االأول.

احلر�ش  ل��واء  من  دركو�ضي  اأحمد  الرقيب   -

اجلمهوري, الثاين.

ل��واء  م��ن  ع��وا���س��ة  ح�سني  الأول  ال��رق��ي��ب   -

احلر�ش اجلمهوري, الثالث.

• قفز عايل:
امل�ضاة  ل���واء  م��ن  ال��دي��راين  علي  اجل��ن��دي   -

احلادي ع�رض, الأول.

امل�ضاة  ل��واء  م��ن  مرعي  �ضتيفن  امل���لزم   -

العا�رض, الثاين.

امل�ساة  ل��واء  من  العيتاوي  مهدي  اجلندي   -

الثامن, الثالث.

• كرة حديد:
احل��ر���ش  ل���واء  م��ن  ب���دري عبيد  ال��ع��ري��ف   -

اجلمهوري, الأول.

ل���واء امل�ضاة  - اجل��ن��دي رب��ي��ع اجل��ن��دي م��ن 

اخلام�ش, الثاين.

ل��واء  م��ن  اخلطيب  حممد  االأول  ال��رق��ي��ب   -

احلر�ش اجلمهوري, الثالث.

• رمي رمح:
امل�ضاة  ل���واء  م��ن  م��اج��د ط��لي��ع  اجل��ن��دي   -

اخلام�ش, االول.

- اجلندي عبد الرحمن احللين من لواء امل�ضاة 

االأول, الثاين.

اأحمد العلي من لواء امل�ساة  - الرقيب الأول 

اخلام�ش, الثالث.

• ت�سنيف الفرق:
- لواء احلر�ش اجلمهوري, الول.

- لواء امل�ضاة اخلام�ش, الثاين.

- لواء امل�ضاة احلادي ع�رض, الثالث.
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نتائج اللقاء الأول

لبطولة اجلي�س 

لألعاب القوى

اجلي�س يحّل اأولً يف 

بطولة لبنان لل�سواعد 

واملعدة والعار�سة



بطولة لبنان للقدامى يف املبارزة

بطولة اجلي�س 

يف كرة امل�رضب اأقيمت بطولة لبنان للقدامى يف املبارزة )املرحلة 

الأوىل( بتاريخ 2011/4/9 يف نادي املون ال�ضال 

اإىل  اجلي�ش  ريا�ضيو  فيها  �ضارك  �ضعادة,  عني   -

جانب عدة اأندية, وهنا النتائج التي حققوها:

• �سيف املبارزة:
عام  مقر  من  يو�ضف  مي�ضال  الطبيب  العقيد   -

منطقة ال�سمال, الأول.

العايل  املركز  من  �رضانق  بهيج  االأول  الرقيب   -

للريا�ضة الع�ضكرية, الثالث.

• �سالح ال�سي�س:
- العقيد الطبيب مي�ضال يو�ضف, الثاين.

- الرقيب االأول بهيج �رضانق, الثالث.

• �سيف احل�سام:
- الرقيب االأول بهيج �رضانق, االول.

حّقق املقدم مازن زهرا 

ل��ق��ب ب��ط��ل اجل��ي�����ش يف 

للعام  امل�رضب  كرة  لعبة 

امل��ب��اري��ات  يف   ,2011

التي نّظمها املركز العايل 

من  الع�ضكرية  للريا�ضة 

لغاية   2011/4/12

م��ل��ع��ب  ع���ل���ى  م���ن���ه   15

اجل��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف 

احلدث. اأما النتائج الفنية 

على  فجاءت  للم�ساركني 

النحو التايل:

- امل��ق��دم م��ازن زه��را, 

الول.

�ضارل  الركن  العميد   -

�ضيخاين, الثاين.

الول  ال����رق����ي����ب   -

ال��دق��دوق��ي,  م�ضطفى 

الثالث.







اأح����رزت امل��در���س��ة احل��رب��ي��ة ك��اأ���ش اجلامعة 

يف   )AUCE( والتعليم  للثقافة  االأم��رك��ي��ة 

النهائية  امل��ب��اراة  يف  ف��وزه��ا  بعد  ال�سلة  ك��رة 

الدبية  العربية-فرع  بريوت  جامعة  فريق  على 

بنتيجة 82-84, وذلك يف الدورة التي نظمتها 

على  والتعليم  للثقافة  االأم��رك��ي��ة  اجلامعة 

ملعبها يف منطقة احلدث.

والريا�ضة  ال�ضباب  وزير  ممثل  املباراة  ح�رض 

العبد  الدكتور علي  االأعمال  يف حكومة ت�رضيف 

اجلامعة  يف  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال���دائ���رة  رئ��ي�����ش  اهلل, 

املنظمة اال�ضتاذ يو�ضف �ضاهني, املقدم جورج 

الريا�ضة  مدير  احلربية,  املدر�ضة  يف  باليكيان 

يف جامعة بريوت العربية ال�سيد حممد الدّيا. ويف 

فيها  �ضكر  كلمة  �ضاهني  ال�ضيد  األقى  اخلتام, 

ا بدور املدر�ضة احلربية  اللبناين, منوهاً اجلي�ش 

يف دعم الفعاليات الريا�سية وم�ساركته الدائمة 

اإىل  وامليداليات  الكوؤو�ش  قدمت  ثم  فيها, 

الفائزين.

�ضارك فريق اجلي�ش يف امل�ضارعة يف بطولة غرب اآ�ضيا 

للفتيان والنا�ضئني وال�ضباب التي جرت يف االأردن اإىل 

جانب ملكمني من عدة دول.

امل�ضارعة  يف  للبطولة  االإف�����رادي  الت�ضنيف  ويف 

الرومانية واحلرة, حّقق املعاون اأحمد اخلالد )من املركز 

العايل للريا�ضة الع�ضكرية( املركز الثالث يف اللعبتني 

)يف الوزن 66 كلغ(.

العدد  قاد  الكبي  ف��ادي  الرائد  اأن  بالذكر,  واجلدير 

ا مراقبة اللقاءات  االأكرب من مباريات البطولة وكّلف اأي�ضاً

مّما  امل�ضاركني,  احلكام  بني  رتبة  االأعلى  كونه  االأخرى 

ا ف�ضية,  ا مبيدالية ذهبية وكاأ�ضاً
اً
ا وتقدير ا�ضتحق تكرمياً

وذلك باقرتاح من مندوب االحتاد الدويل للم�ضارعة.

نّظم االإحتاد اللبناين للتزلج بطولة 

لبنان يف �ضباق العمق يف منطقة االرز 

فريق  فيها  �ضارك  بتاريخ 2011/4/9,  وذلك 

مدر�سة التزلج-الأرز اإىل جانب عدة اأندية.

للبطولة,  النهائي  الت�ضنيف  ويف 

املركز  يف  كنعان  اأحمد  الرقيب  حّل 

املركز  يف  حد�ضيتي  رميون  الرقيب  تله  االأول, 

الثاين, والعريف تادي واكيم يف املركز الثالث.
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بطولة لبنان 

يف �سباق 

العمق للتزلج

بطولة غرب اآ�سيا 

للمالكمة

املدر�سة احلربية

حترز كاأ�س AUCE لكرة ال�سلة



�����ض����ارك ف���ري���ق اجل��ي�����ش 

ب��األ��ع��اب ال��ق��وى يف ل��ق��اءات 

ودي�������ة ن���ظ���م���ه���ا االإحت�������اد 

اإىل  وذل���ك  للعبة  ال��ل��ب��ن��اين 

النوادي  يف  ريا�سيني  جانب 

االإحت������ادي������ة واجل���ام���ع���ات 

واملدار�ش. وقد جاءت نتائج 

ال��ل��ق��اءات  ال��ع�����ض��ك��ري��ني يف 

ال���ت���ي ج����رت ع��ل��ى م��ل��ع��ب��ي 

ومدينة  الأمريكية  اجلامعة 

الريا�ضية,  �ضمهون  كميل 

الآتي: النحو  على 

- اللقاء الأول:

• �سباق 400م:
- اجل��ن��دي ع��ل��ي ال��زع��ب��ي, 

الثاين.

خدماته  املمددة  املجند   -

الثالث. �ضادي فرحات, 

• �سباق 1500م:
- الرقيب االأول زياد عون, 

الثاين.

• وثب طويل:
- الرقيب الأول اأ�سامة النداف, 

الول.

- العريف فوؤاد يونان, الثاين.

• وثب عايل:
- اجلندي علي الديراين, االول.

- اجلندي مهدي العيداوي, الثاين.

الثالث. الغ�ضن,  الرقيب ع�ضام   -

• �سباق تتابع 4×100م:
ق��ا���س��م, حممد  اجل��ن��ود: حممد  م��ن  ح��ّل ك��ل 

امل��م��ددة  وامل��ج��ن��د  ال��زع��ب��ي  وع��ل��ي  �ضعيب 

خدماته �ضادي فرحات يف املركز الثاين.

- اللقاء الثاين:

• �سباق 100م:
- اجلندي حممد �ضعيب, الثاين.

الثالث. - اجلندي حممد قا�ضم, 

• �سباق 400م: 

- اجلندي خالد من�ضور, الثاين.

الثالث. - اجلندي حممد حم�ضن, 

• �سباق 1500م:
- اجلندي ع�ضمت غريزي, االول.

• �سباق 300م:
- اجلندي علي �ضويدان, االول.

الثاين. العريف ح�ضني قي�ش,   -

- اللقاء الثالث:

• �سباق 100م:
- اجلندي حممد �ضعيب, الثاين.

فرحات,  �ضادي  خدماته  املمدة  املجند   -

الثالث.

• �سباق 400م:
الثالث. اأحمد حم�ضن,  - اجلندي 

• �سباق 100م:
- اجلندي ع�ضمت غريزي, االول.

- املعاون نقوال مرتا, الثاين.

الثالث. - اجلندي علي �ضويدان, 

• وثب طويل:
- العريف االأول فوؤاد يونان, االول.

ال��ن��داف,  اأ���س�����ام��ة  الأول  ال��رق��������ي��ب   -

الثاين.

• رمي كرة حديد:
- العريف بدري عبيد, االول.

- الرقيب االأول حممد اخلطيب, الثاين.

- العريف االأول جورج الها�ضم, الثالث.

• رمي رمح:
- الرقيب االأول حممد مراد, الثاين.

• �سباق 10000م:
الول. الأول ح�س��ني عوا�س��ة,  الرق��يب   -

اأحمد دركو�ضي, الثاين. - الرقيب 

الثالث. العجمي,  العريف حممد   -
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لقاءات ودية

يف األعاب القوى



�أيار 2011
126

�جلي�ش - �لعدد رقم 311

متفرقات ريا�سية متفرقات ريا�سية متفرقات ريا�سية متفرقات ريا�سية

بطولة لبنان لل�سغار يف اجلودو

يف  لبنان  لبطولة  النهائية  املباراة  اأقيمت   •
جمعت  والتي   ,2011 للعام  الطائرة  الكرة 

وانتهت  اجل��دي��دة,  والأن����وار  اجلي�ش  فريقي 

بفوز فريق الأنوار واحرازه لقب البطولة, وحل 

فريق اجلي�ش يف املركز الثاين.

مباراة  اقيمت   ,2011/4/10 بتاريخ   •
برجا,  بلدية  ملعب  على  القدم  كرة  يف  ودي��ة 

ون��ادي  ال�ضابع  امل�ضاة  ل��واء  فريقي  جمعت 

بنتيجة  الخري  الفريق  بفوز  وانتهت  برجالونا, 

.2-4

م��ب��ارة  ج���رت   ,2011/4/13 ب��ت��اري��خ   •
احلر�ش  لواء  فريقي  بني  ال�سلة  كرة  يف  ودية 

وانتهت  العربية,  ب��ريوت  وجامعة  اجلمهوري 

بفوز فريق اللواء بنتيجة 66-69.

فاز يو�ضف اإبن الرقيب االأول عبد اهلل ماروين 

يف املركز االأول �ضمن بطولة لبنان لل�ضغار فئة 

االحتاد  نظمها  التي  اجل��ودو  لعبة  يف  كلغ   50

اللبناين للعبة بتاريخ 2011/4/10 يف مقره 

يف نادي بودا - اأدما.

ن�����������ال ك��������ل م���ن 

امل��وؤه��ل��ني االأول����ني 

با�سم نا�رض من معهد 

التعليم وطلل حمود 

نتيجة  ا,  ج���داً جيد  تقدير  ب���روت  منطقة  م��ن 

متابعتهما دورة �ضقل حكام يف كرة اليد.

نتائج دورة 

�سقل حكام 

كرة اليد





بقلم:

العميد الركن

ح�سن اأيوب

مدير التوجيه

فجر اخلام�س والع�رشين

اأ�رشق فجر اخلام�س والع�رشين من اأيار يف الأيام الأخرية من ربيع العام 2000، ليت�سّلم 

موزعاً  كافة،  الف�سول  به  عابراً  �سبابه،  جم��ّدداً  الأخ�رش  الف�سل  بيد  ومي�سك  املبادرة، 

ل  حيث  و�ستاًء،  وخريفاً  �سيفاً  وحقولها،  �سواقيها  يف  ب��ذوره  وخمبئاً  عليها،  زه��وره 

ين�سب ماء اخلري، ول ماء ال�ّسجاعة واملروءة والكفاح.

ة الأوىل التي ين�سحب فيها العدو الإ�رشائيلي من اأر�س حمتلة، �ساغراً خا�رشاً، 
ّ
اإنها املر

ة �لأوىل �لتي مي�ضي فيها من دون �أن يرتك 
ّ
من دون �رشط ومن دون مفاو�ضة. و�إنها �ملر

اأو خالفاً، فالكّل مّتفق على رحيله، ومن دون اأن يحلم باأن يكون له حلفاء،  خلفه تناحراً 

تعّد  اأو  اآخر  لإجرام  التمهيد  واإياه  ويحاولون  معه،  يتوا�سلون  متعاونون  الأقل  على  اأو 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ك�سفت  الذين  العمالء  بع�س  اإل  األّلهم  اإ�سايف، 

من  الفّتاكة  احلقول  تلك  اإل  واألّلهم  ودفعات،  مراحل  على  خباياهم 

الألغام التي زرعها لتذّكر بعدوانه، وحتّل حمله يف غيابه الأبدي.

اجلي�س واجه املحتّل مت�سامناً مع �سعبه املقاوم، يف وقت مل يخَف 

وبني  املتوافر  عتاده  بني  الوا�سح  التفاوت  فكر،  عن  ول  بال  عن 

باملقابل  احلّق  قوة  اأن  اإلّ  اجلميع حجمها.  يعرف  التي  عدّوه  تر�سانة 

اأر�س  يف  بقائهم  حتمّية  اأّن  كما  خطاهم،  ثّبتت  ق�سّيتهم  بعدالة  واإميانهم  قّوة،  جنودنا  زادت 

اأمامهم خياراً غري ال�سمود، كائنة ما كانت م�ساعبه... ويف ذلك  الأجداد ومالزمتهم لها، مل ُتبِق 

كّله انت�رش الوطن، واأزالت عملية التحرير �سل�سلة طويلة من الجتياحات، اإذ كان عبور اأّي دورية 

عدّوة يف فرتة الحتالل، لأّي درب اأو ج�رش اأو حقل، اجتياحاً. وكان يف توجيه اأنوار اأّي م�سباح اإىل 

اأّي  واإذاعة  مطبوعة  اأي  اإعداد  يف  وكان  ال�ستعباد.  لظالم  ن�رش  املحتلة  قرانا  زوايا  من  زاوية  اأّي 

معلومة، اإعالن لأخبار ال�سوؤم. كما كان يف اأّي م�رشوع يح�سل، من بناء جدار اإىل نقل ماء، اإىل ت�سليم 

حمروقات، عنوان خلراب مقبل، اأو رمز لدمار مطّل.

ال�سّم كان طافحاً يف كّل د�سم، وكان على كّل مواطن اأن يّتخذ جانب احلذر، وبعد هذا وذاك، 

اأن يتنّبه واأن يقاوم. كما كان على كّل جندي اأن ي�سمد، واأن يكّثف اجلهود حلماية اأر�سه ودعم 

�سعبه، والقيام بكّل ما من �ساأنه تاأكيد تالحمه مع ال�سعب واملقاومة، واإلّ كانت احلال كحال من 

اأر�س من دون �سعب، وما نفع �سعب من  يح، فما قيمة 
ّ
الر اأنياب  بني  فقد ثيابه وم�سى عارياً 

دون اأر�س وتراب؟

لقد ا�ستلهمت م�سريتنا يف مقاومة الحتالل، ودحره، كّل ثورات العامل ون�سال �سعوبه يف �سبيل 

وحّققت  انت�رشت  اأن  بعد  بدورها،  امل�سرية،  تلك  واأ�سحت  الأع��داء،  رج�س  من  اأرا�سيها  حترير 

وال�ستقالل، كيف ل،  بلوغ هناء احلرّية  العامل وكفاحه يف �سبيل  اأمنيات �سعبها، ملهمة ثورات 

 �سهرها الليايل الطوال، وتواىل ا�ست�سهاد اأبطالها يف كّل 
ّ
وقد دام جهده اأعواماً واأعواماً، وا�ستمر

موقعة �سعبة، وعند كّل عقبة كاأداء؟
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