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اجلي�ش �ضمان
وحدة الوطن وا�ستقراره

لبنان لن يكون مقر ًا �أو ممر ًا
ال�ستهداف �أمن الدول ال�شقيقة

ن�شاطات القيادة

مناورة

ملف العدد

عقد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف
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اجتماعات مع �أركان القيادة وقادة الوحدات
الريزة،

الكربى و�ضباطها ،حيث عر�ض لهم �ش�ؤون امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ومهماتها املختلفة� ،إىل جانب تطور

الأو�ضاع الدولية والإقليمية واملحلية ،وت�أثريها يف
ال�ساحة الداخلية.
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• �سعر املجلة:

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

• قرب�ص والدول العربية 200 :دوالر امريكي

لرية لبنانية

• للم�ؤ�س�سات 200.000 :ل�يرة لبنانية

• امريكا واوقيانيا 300 :دوالر امريكي

3000

• للأفــــــــراد 100.000 :ل�يرة لبنانية

• اوروب���ا وافريقيا 250 :دوالر امريكي
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قائد اجلي�ش ي�ستقبل
ال�سفري الكوري
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري
دولة كوريا اجلنوبية ال�سيد يونغ هايل ،يرافقه القن�صل جاي وو بارك،
وجرى بحث ال�ش�أن العام ،كما وجه ال�سفري هايل دعوة ر�سمية �إىل العماد
قهوجي لزيارة بالده.

...وال�سفري الفرن�سي
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري
دولة فرن�سا يف لبنان ال�سيد  ،Denis Piettonيرافقه امللحق الع�سكري
العقيد  ،Philippe Petrelوجرى بحث �سبل تعزيز التعاون بني
اجلي�شني اللبناين والفرن�سي.

...وال�سفري القرب�صي
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،ال�سفري
القرب�صي يف لبنان ال�سيد  Homer A. Mavrommatisيرافقه
القن�صل لدى ال�سفارة ،حيث جرى التداول يف عالقات التعاون الع�سكري
بني جي�شي البلدين.

اجلي�ش  -العدد رقم 311
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...والنائبني هرني حلو
وانطوان �سعد
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
كالً من النائبني هرني حلو وانطوان �سعد.

...والنائبني مروان فار�س
وعا�صم قان�صوه
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
يف مكتبه يف الريزة ،النائبني مروان فار�س
وعا�صم قان�صوه ،وجرى عر�ض لل�ش�ؤون
املحلية.

...والنائب قا�سم عبد العزيز
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب
قا�سم عبد العزيز ،وتناول البحث الأو�ضاع
العامة.

...والنائب الوليد �سكرية
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه
يف الريزة ،النائب الوليد �سكرية وبحثا
�ش�ؤو ًنا حملية.

اجلي�ش  -العدد رقم 311
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...والنائب وائل ابو فاعور
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه
يف الريزة ،النائب وائل ابو فاعور وتداوال
الأو�ضاع العامة.

...ووزير البيئة حممد رحال
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
يف مكتبه يف الريزة ،وزير البيئة حممد رحال
وتناول البحث الأو�ضاع العامة.

...والوزير ال�سابق وئام وهاب
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف
مكتبه يف الريزة ،الوزير ال�سابق وئام وهاب،
وتناول البحث الأو�ضاع العامة.

...واملن�سق اخلا�ص للأمني
العام للأمم املتحدة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
املن�سق اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة
يف لبنان ال�سيد مايكل وليامز يرافقه م�ساعده
ال�سيد رامي �شحادة ،وجرى بحث الأو�ضاع
العامة.

اجلي�ش  -العدد رقم 311
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...و�أمني عام املجل�س
الأعلى اللبناين ال�سوري
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف
الريزة� ،أمني عام املجل�س الأعلى اللبناين
ال�سوري الأ�ستاذ ن�رصي خوري وتداوال �ش�ؤو ًنا
عامة.

...وقائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف
الريزة ،قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
اللواء �ألبريتو ا�سارتا ،وبحثا الأو�ضاع العامة يف
اجلنوب و�سبل تعزيز التعاون والتن�سيق بني
اجلي�ش والقوات الدولية.

...ومدير عام
قوى الأمن الداخلي
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء �أ�رشف
ريفي ،وبحثا امل�ستجدات الأمنية والتعاون
امل�شرتك لرت�سيخ الأمن والإ�ستقرار يف البالد.

...واملدير العام للأمن
العام بالإنابة
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
املدير العام للأمن العام بالإنابة العميد
رميون خطار ،وجرى البحث يف التعاون الأمني
امل�شرتك بني امل�ؤ�س�ستني.

اجلي�ش  -العدد رقم 311
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...ومدير عام اجلمارك الفرن�سية
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف
مكتبه يف الريزة ،مدير عام اجلمارك يف جنوب
فرن�سا ال�سيد جان مي�شال بيون ،وتناول البحث
التعاون بني اجلمارك الفرن�سية واجلي�ش
اللبناين.

...ووفدا من رابطة قدماء القوات امل�سلحة اللبنانية
ً

...ورئي�س بلدية بعذران

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا من
رابطة قدماء القوات امل�سلحة اللبنانية برئا�سة العماد املتقاعد �إبراهيم
طنو�س ،وتناول البحث الأو�ضاع العامة و�ش�ؤو ًنا تتعلق بالرابطة.

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،رئي�س بلدية بعذران
ال�سيد �صالح �شاذبك يرافقه ال�سيد فادي قهوجي.

كذلك ،ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،كالً
من:
ملحق ال��دف��اع الأم�يرك��ي العقيد ج��وزف ران��ك ،وج��رى بحث
التعاون الع�سكري بني اجلي�شني الأمريكي واللبناين ،وامللحق
الع�سكري ال�سلوفاكي العقيد لوبومري ترابكاك ،يف زي��ارة
وداعية مبنا�سبة انتهاء مهماته يف لبنان ،ومدير عام املوارد
املائية والكهربائية الدكتور فادي قمري ،ومف ّو�ض احلكومة
املعاون لدى املحكمة الع�سكرية القا�ضي �سامي �صادر ،ثم
قا�ضي التحقيق الع�سكري عماد الزين ،وتداولوا �ش�ؤو ًنا تتعلّق

اجلي�ش  -العدد رقم 311

بالق�ضاء الع�سكري ،ورئي�س جمل�س �إدارة ومدير عام بنك لبنان
واملهجر ال�سيد �سعد الأزهري ،يرافقه ال�سيد اليا�س عرقتنجي
وال�سيدة جو�سلني �شهوان م��ن �إدارة الت�سويق يف البنك،
ووف�� ًدا من اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل �ضم كلاً من
املحامي فرن�سوا العلم والعميد املتقاعد ناجي ع�ساف ،ورئي�س
جمل�س �إدارة �رشكة «�ألفا» الأ�ستاذ م��روان حايك ،ووف�� ًدا من
امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية حلقوق الإن�سان ،وال�صحايف ايلي رزق
اهلل ،وال�صحايف جورج عرب وال�سيد نوفل ال�شدراوي ،والكاتب
واملحلّل ال�سيا�سي جوزيف �أبو فا�ضل.
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جولة

القائد

�أيار

يف زيارة اىل فوج التدخل الثالث

قائد اجلي�ش ي�شدد على �أهمية احل�ضور الفاعل وال�رسيع عند �أي حادث
تفقّد قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي ،ف��وج التدخل الثالث يف
بريوت ،حيث جال على مراكزه واطلع على مهماته العمالنية ون�شاطاته
التدريبية ،ثم التقى ال�ضباط والع�سكريني و�أعطى توجيهاته.
وقد ن ّوه قائد اجلي�ش ب�سهر الوحدات الع�سكرية على �ضبط الأمن
والإ�ستقرار ،والإ�ستمرار يف مالحقة العمالء والإرهابيني واخلارجني
على القانون يف خمتلف املناطق اللبنانية� ،إىل جانب تكثيف عمليات
التدريب واملناورات بهدف رفع م�ستوى قدراتها القتالية ،والبقاء يف
حال جهوزية دائمة ملواجهة �أي خطر يهدد �سالمة الوطن.
اجلي�ش  -العدد رقم 311

و�شدد العماد قهوجي على �أهمية احل�ضور الفاعل وال�رسيع لقوى
اجلي�ش عند ح�صول �أي ح��ادث �أم��ن��ي ،وب��ذل �أق�صى اجلهود لطم�أنة
املواطنني �إىل �أرواحهم و�أرزاق��ه��م ،وتقدمي العون لهم يف املجاالت
الإمنائية والإن�سانية.
وختم قائد اجلي�ش ،داع� ً�ي��ا الع�سكريني �إىل التم�سك مبناقبيتهم
املعهودة ،والإ�ستعداد لبذل املزيد من الت�ضحية يف املراحل املقبلة،
لتبقى امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �ضمان وح��دة الوطن وا�ستقراره ،وج�رس
وتوجهاتهم.
توا�صل بني اللبنانيني على اختالف انتماءاتهم
ّ
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عقد اجتماعات

مع كبار ال�ضباط

قائد اجلي�ش:

لبنان لن
مقرا
يكون ً
ممرا
�أو ً
ال�ستهداف
�أمن الدول
ال�شقيقة

نششاطا
ت
ا
ل
ق
يادة
�أيار

عقد قائد اجلي�ش العماد جان
ٍ
اجتماعات مع
قهوجي يف ال�يرزة،
�أرك��ان القيادة وق��ادة الوحدات
ال����ك��ب�رى و����ض���ب���اط���ه���ا ،ح��ي��ث
ع��ر���ض ل��ه��م ���ش���ؤون امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ومهماتها املختلفة،
�إىل جانب تطور الأو�ضاع الدولية
والإقليمية واملحلية ،وت�أثريها يف
ال�ساحة الداخلية.
وق��د �أ�شار العماد قهوجي �إىل
�أهمية دور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
يف ه��ذه املرحلة الدقيقة التي
مير بها الوطن ،خ�صو�صا ً جلهة
ّ
احل���ف���اظ ع��ل��ى ���س��ل��م��ه الأه���ل���ي،
والدفاع عن حدوده اجلنوبية �ضد
�أي اع��ت��داء �إ�رسائيلي وا�ستمرار
ال��ت��ع��اون والتن�سيق م��ع ق��وات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة ،وحت�صني
م��ن��اع��ت��ه م��ن ان��ع��ك��ا���س الأزم����ات

اجلي�ش  -العدد رقم 311

اجلارية يف املنطقة ،مع احلر�ص
يف الوقت عينه ،على ع��دم جعل
لبنان مقرًّا �أو ممرًّا ال�ستهداف �أمن
� ّأي من الدول العربية ال�شقيقة.
ول��ف��ت ال��ع��م��اد ق��ه��وج��ي �إىل
حاليا من
�أن م��ا ت�شهده ال��ب�لاد
ً
جتاذبات �سيا�سية ،لي�س بالأمر
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اجلديد على احلياة الدميقراطية
اللبنانية ،ول��ن ي���ؤث��ر يف مطلق
الأحوال على �أداء اجلي�ش املتجرد
والبعيد عن �أي ت�أثريات فئوية �أو
حزبية �أو طائفية ،وقراره احلازم
ب�����ص��ون املكت�سبات الوطنية،
وتوفري الأر�ضية الأمنية ال�صلبة،

التي تكفل احلفاظ على امل�صالح
احليوية للبالد ،وجتديد انطالقة
الدولة وم�ؤ�س�ساتها على ال�صعد
كافة.
و�أك����د ق��ائ��د اجل��ي�����ش �أن ق��وة
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ومتا�سكها،
ي�شكّ الن ال�ضمان الفعلي لوحدة
الأر���ض وال�شعب وامل�ؤ�س�سات،
م�����ش��د ًدا على ع��دم ال�سماح لأي
ك��ان وحت��ت �أي ظ��رف �أو �شعار،
ب��ا���س��ت��غ�لال ال���ظ���روف اخل��ارج��ي��ة
ال���س��ت��دراج ال��ف��ت��ن��ة �إىل ل��ب��ن��ان،

وج ّ��ره �إىل ح��االت مماثلة لأح��داث
العام  ،1975واجلي�ش مبا ميثل
م��ن ��شري��ح��ة وا���س��ع��ة يف املجتمع
اللبناين ،وما يحوز من ثقة عارمة
لدى جميع اللبنانيني والأط��راف
ال�سيا�سية ،ق���ادر على القيام
بهذه املهمة على �أكمل وجه.
���وج���ه ال��ع��م��اد ق��ه��وج��ي
وق����د ت ّ
ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة �إىل ال��ع�����س��ك��ري�ين
وع���ائ�ل�ات���ه���م مب��ن��ا���س��ب��ة ح��ل��ول
ع��ي��د ال��ف�����ص��ح امل���ج���ي���د ،ون���� ّوه
ب��ج��ه��ود ال���وح���دات ال��ع�����س��ك��ري��ة

اجلي�ش  -العدد رقم 311

لطم�أنة املواطنني �إىل �أرواحهم
و�أرزاق��ه��م ،وتقدمي العون لهم
يف املجاالت الإمنائية والإن�سانية،
داع ً��ي��ا إ�ي��اه��م �إىل التحلي ب�أعلى
درج���ات املناقبية واالن�ضباط،
و�إىل امل����زي����د م����ن اجل���ه���وزي���ة
واال���س��ت��ع��داد ،ع��دي�� ًدا وت��دري ً��ب��ا
يبيته العدو
وعتا ًدا ،ملواجهة ما ّ
الإ�رسائيلي والإره��اب والعابثني
ب��الأم��ن م��ن خمططات ت�ستهدف
النيل من �سالمة الوطن وم�ستقبل
�أبنائه.
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بح�ضور قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
ٍ
دخل
الت ّ
�ضباط القيادة ،نفّذ فوج ّ
وعدد من ّ
البحرية وفوج
القوات
ال ّأول مب�شارك ٍة من
ّ
ّ
تكتيا
مغاوير البحر وفوج الهند�سة متري ًنا
ً
عند �شاطئ الرملة البي�ضاء .مو�ضوع التمرين
إرهابية مت ّكنت من
كان الت�ص ّدي ملجموعة �
ّ
الإب��رار على ال�شاطئ ،ومنعها من حتقيق
التخريبية.
�أهدافها
ّ
الع�سكريني
نوه العماد قهوجي بجهود
وقد ّ
ّ
م�شيدا
و�أثنى على �أدائهم العايل الكفاءة،
ً
بالتن�سيق الدقيق والفاعل بني الوحدات
الع�سكريني
التي نفّذت التمرين .كما دعا
ّ
ال�سهر على
�إىل م�ضاعفة جهودهم وموا�صلة ّ
والت�ص ّدي لنوايا
حماية نظام البالد العام،
ّ
العدو الإ�رسائيلي وجلرائم
الإره���اب التي ت�ستهدف
�أمن الوطن.

مناورة
�أيار

�إعداد :ليال �صقر

مناورة يف الرملة البي�ضاء

جمموعة
تخطط
�إرهابية
ّ
خلطف �سفري
وفوج التدخل
الأول يحبط
العملية

واخلطة املعتمدة
�أهداف التمرين
ّ
�سبق املناورة �إيجا ٌز لفوج التدخّ ل الأول يف
ثكنة هرني �شهاب ،ق ّدمه قائد الفوج العقيد مارون بدر الذي �رشح �أهداف
مف�صل ق ّدمه ر�ؤ�ساء الفروع يف الفوج.
التمرين ومراحله ،وتاله �رشح
ّ
العمليات
ومتر�س الوحدات على
هدف التمرين بالأ�سا�س التدريب،
ّ
ّ
الهجومية اخلا�صة و�إجراءات املعركة .ي�ضاف �إىل ذلك ا�ستخدام الأ�سلحة
ّ
الع�ضوية بفعالية وبناء التجان�س وعمل الفريق بني الوحدات والأ�سلحة
املختلفة ،والتخطيط والتن�سيق وا�ستخدام نريان الدعم والن�شاطات
اللوج�ستية.
املهمة،
اعتمدت املناورة خطّ ة عزل الأه��داف عن بع�ضها طوال فرتة
ّ
ُ�سم التمرين �إىل مراحل ثالث :تنفّ ذ املجموعات خالل املرحلة
لذلك ق ِّ
اجلي�ش  -العدد رقم 311

هجوما باللفيف الفرعي الثاين على املحور
الأوىل
ً
الرئي�س (ثكنة فخر ال��دي��ن -تقاطع امل��اري��وت-
ال�سمرلند) ،م�ستهدف ًة املجموعة الإرهابية املتمركزة
على تلة البوريفاج (الهدف الأول) وذلك بغية تدمريها .ويف الوقت عينه
�رسية التدخّ ل امل�ؤلّلة الأوىل بتنفيذ
ت�شكّ ل قاعدة نريان لتقوم ف�صيلة من ّ
�إنزال ج ّوي على تلّة الـ«غران كافيه» ( )Grand Caféلتثبيت املجموعة
الإرهابية يف غرف بجانب الـ«غران كافيه» (الهدف الثّاين).
هجوما على املحور
يف املرحلة الثانية تنفّ ذ �رسية التدخّ ل امل�ؤلّلة
ً
الثانوي (ثكنة فخر الدين -تقاطع الأوني�سكو فردان -الرملة البي�ضاء)،
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املهمات
تو ّزع
ّ
ا�ستنا ًدا �إىل هذا الواقع ،كُ لِّف فوج التدخل الأول مبهاجمة املجموعة
اجلوية
ملنعها من حتقيق �أهدافها ،مب�شاركة طوافتني من القوات
ّ
وطراد تابعة لكل من القوات البحرية وفوج مغاوير
وق ّنا�ص وخافر َتني
ّ
البحر� ،إ�ضاف ًة �إىل وحدة من فوج الهند�سة والكتيبة .63
وقد تو ّزعت املهمات خالل التمرين على الأف��واج والقوى امل�شاركة
وفق الآتي:
• �رسية
التدخل امل ؤ� ّللة الأوىل :تق ّدمت على املحور الثانوي،
ّ
واجتازت خطّ الإنطالق ،ونفّذت عملية �إهباط جوي على تلة الـ»غران
ودمرته وتبادلت الدعم والتن�سيق مع
كافيه» .هاجمت الهدف الثاين
ّ
ثم متركزت
دفاعيا يف القطاع املح ّدد لها (اجتاه
اللفيف الفرعي الثاين ّ
ً
غربي_جنوبي) بعد تنظيفها البقعة من املجموعة الإرهابية.
• اللفيف الفرعي الثاين :تق ّدم على املحور الرئي�س ،واجتاز خطّ
ودمره ،وتبادل الدعم والتن�سيق مع �رسية
الإنطالق وهاجم الهدف الأول ّ
دفاعيا يف القطاع املح ّدد له (اجتاه
التدخل امل�ؤلّلة الأوىل ،ومتركز
ً
غربي_ جنوبي) بعد
تنظيفه البقعة من

عملية �إنزال ج ّوي على تلّة
وتدمره م�ستفيد ًة من
وحتتلّ الهدف الثاين
ّ
ّ
الـ«غران كافيه» مب�ؤازرة ودعم من اللفيف الفرعي الثاين.
ويف املرحلة الثالثة ت�ستعيد القوى امل�شاركة التنظيم وال�سيطرة على
الطريق ال�ساحلي.
�سيناريو املناورة
من ثكنة هرني �شهاب �إنتقل اجلميع �إىل �شاطئ الرملة البي�ضاء حيث
�ضم� ،إىل العماد قائد اجلي�ش ،نائب رئي�س
ّ
مت التمرين �أمام ح�ضور حا�شد ّ
الأركان للعمليات العميد الركن رفعت �شكر ،العميد الركن مارون ح ّتي
مدير العمليات ،العميد الركن خالد حماده مدير التعليم ،العقيد الركن
خليل يحيى رئي�س الأم��ن الع�سكري ملنطقة ب�يروت ،وع��دد من قادة
الأفواجُ .نفِّ ذت املناورة وفق �سيناريو ارتكز على ما يلي:
أمنية ت ��ؤكّ ��د ا�ستقدام عنا�رص
تلقّت احلكومة
اللبنانية معلومات � ّ
ّ
متطرفني و�أ�سلحة وذخائر عن طريق التهريب ،وح�شد عنا�رص للقيام
تخريبية تهدف �إىل ت�شويه �صورة لبنان.
بعمليات
ّ
للح�ؤول دون ان��ف�لات الو�ضع ،كلّف جمل�س ال���وزراء ق��ي��ادة اجلي�ش
عمالنية متنع
امليدانية الالزمة وت�شكيل جمموعات
اللبناين �أخذ الإجراءات
ّ
ّ

تهتم احلكومة باالت�صاالت
الإرهابيني من تنفيذ ما يخطّ طون له ،بينما
ّ
الدبلوما�سية مع ال��دول ال�شقيقة وال�صديقة ،لك�سب الت�أييد الدويل
ّ
إرهابية لهذه اخلاليا.
وف�ضح النوايا ال
ّ
إرهابية قوامها  50عن�رصًا ،م�ستخدم ًة
ويف التفا�صيل متكّ نت جمموعة �
ّ
زوارق ال�صيد البحري ،من الإبرار على �شاطئ الرملة البي�ضاء يف بريوت
بهدف مهاجمة منزل �أحد ال�سفراء وخطفه ،لل�ضغط على احلكومة اللبنانية
لإخ���راج �إرهابيني من ال�سجن .وه��ذه املجموعة م���ز ّودة �أ�سلحة قن�ص
ليلية حديثة ،مع احتمال اقتنائها عبوات نا�سفة
متط ّورة و�أجهزة مراقبة ّ
ومتف ّجرات...
اجلي�ش  -العدد رقم 311
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وثبتت املجموعة الإرهابية املتمركزة على الهدف
ط ّوقت ال�رسية ّ 631
الأول عرب م�سكها الطريق ال�ساحلية من ال�سمرلند حتى �شارع �سلوى
ن�صار ،بينما ط ّوقت ال�رسية  632املجموعة نف�سها على الهدف الثاين عرب
ّ
ن�صار ،وذلك
م�سكها الطريق ال�ساحلية من املوفمبك حتى �شارع �سلوى ّ
املخيمات
عملية ت�سلّل لهذه املجموعات الإرهابية من
ملنع حدوث �أي
ّ
ّ
و�إليها.
• ��س�ري���ة ال���ت���دخ���ل -
املدرعات الأوىل� :أم�سكت
ّ
م��ن��ط��ق��ة ط���ري���ق اجل���دي���دة
بكمائن ونقاط مراقبة ملنع
ت�سلّل املجموعات الإرهابية
خميمي ���ص�برا و�شاتيال
م��ن
ّ
و�إليهما.
مهمة حفظ الأمن يف
نفّ ذت
ّ
قطاع م�س�ؤوليتها ،وبقيت
ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد ل��ل��م���ؤازرة
والتدخّ ل عند احلاجة.

أي�ضا.
املجموعة الإرهابية � ً
• جمموعة مغاوير البحر :ح�رضت �إىل املكان بوا�سطة زوارق مطّ اط
بحريا ملنـع
« »zodiacتابعة لها يف عر�ض البحر ،و�شكّ لت طـوقً ا
ً
إرهابيني من الفرار عرب البحر .دعمت �رسية التدخل امل�ؤلـلة الأوىل
ال
ّ
َ
واللفيف الفرعي الثاين يف �أثناء احتاللهما الهدفني الأول والثاين،
وقامت بعملية تفتي�ش عمق البحر بحثًا عن العنا�رص الإرهابيني ،كما تولّت
حماية البحر وتبادلت الدعم
والتن�سيق مع باقي وح��دات
الفوج.
• ال�رسيتان  631و:632
زج وح���دات
ق��ام��ت��ا ب��ت ��أم�ين ّ
امل��ه��اج��م��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ف��وج
التدخل الأول ،وبقيتا على
ا�ستعداد دائ��م للتدخل عند
احلاجة.

• �رسية التدخل  -املدرعات الثانية :قامت باتخاذ �إجراءات �أمنية
خميم برج الرباجنة للفل�سطينيني� ،أم�سكت طريق املطار واملناطق
حول ّ
املحيطة بكمائن ونقاط مراقبة ملنع ت�سلّل املجموعات الإرهابية من
املخيم و�إليه .كذلك نفّذت مهمة حفظ الأمن يف قطاع م�س�ؤوليتها و�أبقت
ّ
على ا�ستعدادها للتدخل عند احلاجة.
التدخل امل�ؤ ّللة الثالثة� :شكلت �رسية الإحتياط وتق ّدمت
• �رسية
ّ
خلف اللفيف الفرعي الثاين.
متركزت يف حميط ثكنة فخر الدين خالل مرحلة املهاجمة وكانت تدعم
الألفاف والوحدات بناء على �أمر.
اجلي�ش  -العدد رقم 311
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أأخبار
و
ن
ش
ش
ا
طات
�أيار

�إعداد :نينا عقل خليل

كرمت مدير عام بنك لبنان واملهجر و�أع�ضاء من �إدارة الت�سويق
قيادة اجلي�ش ّ
ك� ّ�رم��ت ق��ي��ادة اجلي�ش رئي�س جمل�س �إدارة
ومدير بنك لبنان واملهجر ال�سيد �سعد الأزهري
وك�لاً م��ن ال�سيد اليا�س عرقتنجي وال�سيدة
جو�سلني �شهوان من �إدارة الت�سويق يف البنك،
وذل���ك بحفل �أق��ي��م يف مبنى ق��ي��ادة اجلي�ش،
تقديرا مل�ساهمتهم املادية الكبرية يف دعم
ً

الربنامج الوطني للأعمال املتعلقة بالألغام.
ح�رض احلفل العميد الركن رفعت �شكر ممثالً
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وقائد قطاع
جنوب الليطاين العميد الركن �صادق طلي�س،
ورئي�س امل��رك��ز اللبناين ل�ل�أع��م��ال املتعلقة
بالألغام العميد حممد فهمي وعدد من ال�ضباط.

وللمنا�سبة ،ق � ّدم العميد الركن �شكر و�سام
التقدير الع�سكري لل�سيد �سعد الأزه��ري ،كما
قدم لكل من ال�سيد عرقتنجي وال�سيدة �شهوان
�شعار اجلي�ش التذكاري ،عربون وفاء وتقدير،
ثم تال كتاب �شكر با�سم العماد قائد اجلي�ش
و�سلّمه �إىل ال�سيد الأزهري.

الأملانية العقيد هانز جوزف ديبل،
�أقيم يف نادي ال�ضباط-جونية،
تكرمي قائد جمموعة الزوارق الأملانية
وامللحق الع�سكري الأملاين ،وقائد
حفل غداء على �رشف قائد جمموعة
تر�أ�س احلفل العميد البحري نزيه ب��ارودي جمموعة الزوارق االملانية اجلديد العقيد �أك�سل
ال���زوارق الأملانية العاملة �ضمن ق��وات االمم
املتحدة امل��ؤق��ت��ة يف لبنان العقيد البحري قائد القوات البحرية ممثالً قائد اجلي�ش العماد هرب�ست .ويف الإحتفال ،منح العميد البحري
ماركو�س بايت�س�ش مبنا�سبة انتهاء مهماته جان قهوجي ،وح�رضه عدد من �ضباط اجلي�ش ،ب��ارودي و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة
ومن�سق امل�ساعدات الع�سكرية يف ال�سفارة الف�ضية للعقيد البحري بايت�س�ش.
ومغادرته لبنان.
اجلي�ش  -العدد رقم 311
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ق��ام �سفري دول���ة بلجيكا ال�سيد يوهان
غري احلكومية ،مبا يتيح ال��ق��درات املحلية
ال�سفري البلجيكي يزور
لنزع الأل��غ��ام ،ثم ق��دم بعده العميد فهمي
فريكمان على ر�أ���س وفد مرافق بزيارة �إىل
املركز الإقليمي للأعمال
دروعا ً تذكارية لل�سفري والوفد املرافق له.
املركز الإقليمي للأعمال املتعلقة بالألغام
ألغام
ل
با
املتعلقة
بعدها ،توجه ال�سفري البلجيكي برفقة العميد
يف النبطية والتقى رئي�س املركز العميد
حممد حمية الذي �أطلعه على دور املركز ومهماته ،واملراحل التي �أجنزها فهمي و�ضباط �إىل ور�شة نزع �ألغام تابعة ل�رشكة خرباء ال�رشق الأو�سط
اجلي�ش اللبناين يف جم��ال العمليات الإن�سانية لنزع الأل��غ��ام والقنابل للألغام يف بلدة حوال ،حيث ا�ستمعوا �إىل �رشح قدمه مدير ال�رشكة فداء
�صوفان حول كيفية العمل يف هذه املنطقة احل�سا�سة القريبة من «اخلط
العنقودية ،وذلك يف ح�ضور عدد من ال�ضباط.
وعقب اللقاء ،عقد ال�سفري البلجيكي م�ؤمترا ً �صحافيا ً �أكد فيه دعم الأزرق» .وبعد جولة يف حميط احلقول ،ح�رض ال�سفري فريكمان عملية
وتطوير ال�رشاكة والتعاون بني املنظمات الدولية واملنظمات الوطنية تفجري لعدد من الألغام وقام بتفجري البع�ض منها بنف�سه.

عتاد كوري هبة للجي�ش
يف ح�����ض��ور العميد ال��رك��ن
���ص��ادق طلي�س ق��ائ��د قطاع
جنوب الليطاين ممثالً قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي،
وق���ائ���د ال����وح����دة ال��ك��وري��ة
العاملة �ضمن ق���وات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة العقيد تاو
�أب كيم وع��دد من ال�ضباط،
�أق��ي��م يف ثكنة ب��ن��وا ب��رك��ات
يف �صور ،حفل ت�سلّم �سيارة
جيب ومولد كهرباء ق ّدمتهما
الكتيبة ال��ك��وري��ة ه��ب��ة �إىل
اجلي�ش اللبناين .تخلل احلفل
تقدمي جمموعة من الكتيبة
قتاليا.
عر�ضا
الكورية
ً
ً
وختاما ،كانت كلمة للعميد الركن طلي�س �شكر فيها قائد الوحدة
ً
الكورية العقيد كيم على الدعم امل�ستمر للجي�ش اللبناين ،ثم �سلّمه كتاب

مزيد من النقاط على اخلط الأزرق

تذكاريا با�سم العماد قائد اجلي�ش ودعا احل�ضور �إىل حفل
ودرعا
�شكر
ً
ً
غداء �أقيم يف مطعم ا�سرتاحة �صور.

�صدر عن قيادة اجلي�ش-مديرية التوجيه،
البيان الآتي:
بتاريخ  ،2011-4-8ويف �إطار عملية �إعادة
تعليم اخل��ط الأزرق� ،أجن���زت اللجنة التقنية
التابعة للجي�ش اللبناين بالتعاون مع فريق
طوبوغرايف تابع لقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان� ،أعمال التحقق النهائي من  15نقطة
تقع يف املقطعني الثاين والثالث ما بني بلدتي
عيتا ال�شعب ويارون.
وب��ذل��ك ،ت��ك��ون اللجنة ق��د �أتمّ ����ت التحقق
النهائي من  83نقطة حدودية منذ بدء عملها.
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هولندا
وا�سرتاليا
جنودا
تكرمان
ً
ّ
�سقطوا يف لبنان
�أح�����ي�����ت ال�������س���ف���ارة
ال����ه����ول����ن����دي����ة ذك�����رى
ج��ن��وده��ا ال��ذي��ن ق�ضوا
خ�لال تنفيذ مهماتهـم �ضمـن قـوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان وفريق املراقبني
ال��دول��ي�ين ويف �أث��ن��اء احل��رب�ين العامليـتني
الأوىل والثانية.
فقد �أقامت ال�سفارة احتفالاً �أمام الن�صب
ال��ت��ذك��اري ال���ذي يحمل
�أ����س���م���اء ج���ن���ود ال���ق���وة
ال��دول��ي��ة ح����ضره �سفري
هولندا ال�سيد هارو دي
بوار ،ممثل قائد اجلي�ش
ال��ع��م��اد ج���ان ق��ه��وج��ي،
ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن توفيق
�سلطاين ،قدامى ال�ضباط
واجل���ن���ود ال��ه��ول��ن��دي�ين
الذين �شاركوا يف القوة
امل��ذك��ورة ،رئي�س احتاد
بلديات �صور ال�سيد عبد املح�سن احل�سيني
ورئي�س البلدية ال�سيد ح�سن دب��وق .وقد
ت�ضمن الإح��ت��ف��ال ،ال��وق��وف دقيقة �صمت
ثم ع��زف حلن املوتى والن�شيدين اللبناين
وال��ه��ول��ن��دي م��ن ق��ب��ل ث��ل��ة م��ن مو�سيقى
اجل��ي�����ش ل�يرف��ع ب��ع��ده��ا ال��ع��ل��م��ان
عممت قيادة اجلي�ش الئحة بالتوقيفات
ّ
التي نفذتها وح��دات اجلي�ش خ�لال �شهر
�آذار املا�ضي ،وامل�ضبوطات التي كانت
بحوزة املوقوفني ،وجاء فيها:
 -1التوقيفات:
فل�سطينيا،
�سوريا86 ،
لبنانيا98 ،
864
ً
ً
ً
�سودانيا ،و 20من جن�سيات خمتلفة.
19
ً
 -2امل�ضبوطات:

اللبناين والهولندي يف �ساحة الإحتفال.
ويف اخلتام ،و�ضعت �أكاليل من الزهر على
الن�صب التذكاري.
كذلك� ،أقامت ال�سفارة الأ�سرتالية احتفاالً
ملنا�سبة ذك���رى اجل��ن��ود ال�����ش��ه��داء ال��ذي��ن

عمر ال��ن��اط��ور ،ممثل وزي��ر ال��دف��اع الوطني
وقائد اجلي�ش العميد الركن الطيار خليل
ابراهيم معاون قائد منطقة بريوت للعديد،
وطاقم ال�سفارة وممثلون عن الأجهزة الأمنية
ومدعوون ر�سميون.

ق�ضوا يف لبنان خالل املعارك التي �شاركت
فيها دول���ة ا���س�ترال��ي��ا يف احل���رب العاملية
الأوىل ،وذلك يف مدافن دول الكومنولت يف
ق�صق�ص-بريوت.
ح�رض الإح��ت��ف��ال� ،سفري ا�سرتاليا ال�سيد
لك�س بارتلم ،ممثل رئي�س احلكومة القا�ضي

وللمنا�سبة ،وقف احل�ضور دقيقة �صمت
�إج��ل�االً لأرواح ال�����ش��ه��داء ،وع��زف��ت م��ف��رزة
م��ن مو�سيقى اجلي�ش الن�شيدين اللبناين
والأ�سرتايل ومقطوعة ا�سرتالية بعنوان the
 ،last postثم و�ضعت �أكاليل من الزهر
على �رضيح اجلندي املجهول.

التوقيفات وامل�ضبوطات
خالل �شهر �آذار
 �آليات� 169 :سيارة 324 ،دراجة نارية3 ،بيك �أب ،و� 5شاحنات.
 �أ�سلحة 10 :كال�شينكوف 24 ،قذيفةم�سد�سا ،و20
ه��اون 2 ،رمانة يدوية982 ،
ً
بندقية �صيد.
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 ذخائر من عيارات خمتلفة. -3خمتلف:
11ج��ه��از ات�صال ال�سلكي 3 ،كامرياتغراما من مادة الكوكايني1366 ،
مراقبةً 40 ،
غراما من ح�شي�شة الكيف ،علبتا دواء خمدر.
ً
 �أوراق نقدية مز ّورة من فئتي  100دوالر�أمريكي ( )2و� 50ألف لرية لبنانية (.)24
مهرب.
مهرب ،ودخان ّ
 1500 -ليرت مازوت ّ

اجلي�ش والدميقراطية
وموا�ضيع �أخرى يف لقاءات
جلنة املحا�رضات الثانية

بدعوة من «جمعية �شباب لبنان نحو
الوطنــية»� ،شاركت جلنـة املحا�رضات
الثانية ،وبتواريخ خمتــلفة ،يف لــقاءين
�أق��ي��ـ��ـ��م��ا يف ج��ام��ع��ة الآداب وال��ع��ل��وم

والتكنولوجيا ( )AULيف الكــ�سليـك،
ويف اجلامــعة اللبنانية الكندية ()LCU
يف ع��ي��ن��ط��ورة-ك����سروان ،ح��ي��ث �أل��ق��ى
ال�����ض��ب��اط حم��ا��ضرت�ين ،ا لأوىل عنوانها

ويف �إطار م�ؤازرة اجلي�ش
تنفيذًا لتوجيهات القيادة
تعديات
إزالة
�
و
أمنية
�
إجراءات
�
قوى الأمن الداخلي يف عملية
وملنا�سبة �أحد ال�شعانني
�إزالة التعديات على الأمالك
وعيد الف�صح املجيد ،نفّ ذت
بجرافة ،خالل
وحدات اجلي�ش املنت�رشة يف خمتلف املناطق اللبنانية تدابري العامة واخلا�صة ،قامت وحدات من اجلي�ش ّ
مدعمة ّ
خطرا
�أمنية ا�ستثنائية يف حميط �أماكن الإحتفاالت ودور العبادة الآونة الأخرية ،ب�إزالة بع�ض الأبنية املخالفة التي ت�شكل
ً
وحميطها والطرق الرئي�سة و�أماكن الت�س ّوق وامل�ؤ�س�سات العامة على �سالمة احلركة اجلوية يف حميط مطار رفيق احلريري الدويل،
كما �أزالت �أبنية �أخرى يف حمافظات بريوت وجبل لبنان واجلنوب.
واملرافق ال�سياحية.
وقد عملت القوى على
�شملت التدابري� ،إقامة
حواجز وت�سيري دوريات
تنفيذ حواىل  200مهمة يف
خمتلف املناطق و�أوقفت
وانت�شارا
وتركيز نقاط مراقبة،
ً
مواطنني حاولوا الت�صدي لها
للعنا�رص ،وذلك ت�سهيالً
�أو منعها من �إزالة التعديات
النتقال املواطنني واحلفاظ
وقد �أحيلوا على الق�ضاء
على �أمنهم و�سالمتهم خالل
املخت�ص.
ممار�سة �شعائرهم الدينية.
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« �إ���ش��ك��ال��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة واجل��ي�����ش،
ه��ل م��ن ت��ع��ار���ض؟» ،والثانية عنوانها
�ادي��ا ب��ل ق��ري� ً�ب��ا من
«اجل��ي�����ش لي�س ح��ي� ً
اجلميع».

ويف الإطار نف�سه� ،ألقت اللجنة حما�رضة
ع���ن «دور اجل��ي�����ش يف رع���اي���ة ال��ق��ي��م
الوطنية وا لأمنية والدفاعية» ،وذلك يف
املعهد العربي للعلوم املهنية.

ح����ضر ال���ل���ق���اءات��� ،ش��ب��اب اجل��م��ع��ي��ة
و �أ���س��ات��ذة وط�لاب م��ن اجلامعتني ومن
امل��ع��ه��د ال��ع��رب��ي ،و �أع��ق��ب��ه��ا ن��ق��ا���ش��ات
و �أ�سئلة.

ال�شعب يريد
�شاط ًئا نظيفًا
وال�شاطىء
�شعبا
يريد
ً
نظيفًا
ل��ل�����س��ن��ة اخل��ام�����س��ة
ع����شرة على ال��ت��وايل،
نظمت جمعية الأزرق
ال��ك��ب�ير ح��م��ل��ت��ه��ا يف
ت��ن��ظ��ي��ف ال�����ش��اط��ىء
ال��ل��ب��ن��اين وب��ح��ره من
ال��ن��ف��اي��ات ال�صلبة،
حتت �شعار «ال�شعب
يريد �شاطئًا نظيفًا،
وال�������ش���اط���ىء ي��ري��د
�شعبا نظيفًا» ،وذلك
ً
م���ن ال��ع��ب��ده ���ش��م��االً
حتى ر�أ���س الناقورة
جنوبا.
ً
ح��م�لات التنظيف
ال�����ت�����ي ن��ظ��م��ت��ه��ا
اجل��م��ع��ي��ة��� ،ش��ارك��ت
آالفً
فيها عدة وزارات واجلي�ش اللبناين والدفاع املدين ،وجمعت � ا
من املتط ّوعني (تالميذ وطالب جامعات وفرق ك�شفية وغطا�سني
و�أع�ضاء يف جمعيات �أهلية وبيئية) .وقد �شملت عملية التنظيف،
التي ت�ستهدف �أطنا ًنا من النفايات ال�صلبة املرتاكمة ،ال�شاطىء
وامل�ساحات اخل�رضاء ال�صغرية املحيطة به ،ومياه البحر املحاذية
لل�شواطىء والتالل ال�صخرية املتاخمة ،وذل��ك حلماية رواد البحر
وحماية الأحياء البحرية ولكي يكون للبنان �شواطىء ذات طابع
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�سياحي.
ويجدر ب��الإ���ش��ارة �أن وح��دات اجلي�ش �شاركت يف اليوم البيئي
لتنظيف ال�شاطىء ،فقام غ ّوا�صون من البحرية بالتنظيف حتت املاء،
وحيث اقت�ضت الأعمال ت�سلّق ال�صخور بوا�سطة احلبال توىل الأمر
أي�ضا الإ�ستعانة بطوافة من القوات
ع�سكريون من املغاوير ،ومتت � ً
اجلوية وبجرافات لإزالة بع�ض النفايات املرتاكمة يف مناطق املنية،
العبدة وال�رصفند� ،إىل با�صات لنقل بع�ض املتط ّوعني.
�أيار 2011

«وج�����ه احل��ج��ر»
تبت�سم و�إن كان
يف ال��ق��ل��ب بع�ض
من عتب ...البلدة
ال�����وادع�����ة ج����ارة
حامات� ،أفرحها �أن
�ل اجل��ي�����ش يف
ي��ح� ّ
رحابها ،و�إن ر�أت
يف ت�سمية القاعدة
اجل��وي��ة اجل��دي��دة
(ق����اع����دة ح��ام��ات
اجل��وي��ة) �إج��ح��افً ��ا
ّ
ب��ح � ّق��ه��ا .ف��الأر���ض
ال��ت��ي ت��ق��ع فيها
ال��ق��اع��دة ومدر�سة
ال��ق��وات اخل��ا���ص��ة،
عقاريا �إىل
تعود
ً
«وجه احلجر».
ع��ل��ى �أي ح���ال،
حل اجلي�ش،
�أينما ّ
فهو بني �أهله .و� ًأيا
ك��ان املوقع الذي
�اري��ا،
ي�شغله ع��ق� ً
فموقعه يف القلب.

حتقيق
ع
س
س
كر

ي

�أيار

اجلي�ش يف
رابع قواعده
اجلوية

�إعداد :ندين البلعة
ت�صوير :روبري مرق�س

«وجه احلجر»
تبت�سم ومثلها حامات...

بني  1976و2011
العام  1976با�رشت �إحدى قوى الأمر
الواقع �إقامة من�ش�آت على بقعة �أر�ض
عقاريا منطقة «وج��ه احلجر».
تتبع
ً
�سمي م��ط��ار ح��ام��ات ال��ذي
ف��ك��ان م��ا ُ
مل ي��ك��ت��م��ل
ومل ي��و� َ��ض��ع
قيد العمل .وخالل وجوده يف لبنان ،ا�ستخدم
اجلي�ش ال�سوري هذه املن�ش�آت للتدريب.
يف ما بعد ،حت ّولت هذه املن�ش�آت �إىل مركز
للجي�ش اللبناين ،حيث ك��ان بع�ض الأف���واج
ميار�س فيها التدريبات من وقت �إىل �آخر .ومع
بداية العام  ،2010انت َقلَت مدر�سة القوات
اخلا�صة من برمانا �إىل نقطة جماورة للمطار،
وبد�أ التفكري ج ّد ًيا با�ستثمار املدرج املوجود،
كقاعدة للقوات اجلوية.
العقيد الركن الطيار ب�سام يا�سني قائد
القاعدة يو�ضح �سبب اختيار املوقع لإقامة
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جوية جديدة فيقول« :من املعروف �أن �إقامة مدرج للطائرات
قاعدة ّ
بال�شكل ال�صحيح �أم��رٌ مكلف ج � ًدا ،ومب��ا � ّأن امل��درج قائم يف منطقة
و�سطية بالغة الأهمية بني بريوت والقليعات ،ارت��أت قيادة اجلي�ش
اجلوية اجلديدة ،التي توفّ ر للجي�ش حرية احلركة.
�إقامة القاعدة
ّ
اجلوية
وبتاريخ � 2010/11/25صدر القرار ب�إن�شاء قاعدة حامات
ّ
فعليا مع
التي بد�أت قيادتها وعنا�رصها العمل
ً
بداية العام .»2011
الهيكلية وفريق العمل
ّ
�إىل جانب قائد القاعدة العقيد الركن الطيار
يا�سني معاونان ،العقيد الركن �إيلي �أ�سطفان
والعقيد الطيار زياد هيكل.
أ�سا�سية
جويا مهمته ال
وت�ضم القاعدة
ً
ّ
جناحا ً
ّ
وجناحا
�وي��ة،
ً
التدريب وتنفيذ املهمات اجل� ّ
مهمته تدريب الفريق امل��و َل��ج
فنيا،
تعهد
ّ
ّ
ًّ
الطائرات والطوافات و�صيانتها.
�وي��ة� ،أك�بر قاعدة
ُتعتبرَ قاعدة حامات اجل� ّ
م��ن حيث ع��دد ال�ضباط باملقارنة م��ع عدد
24
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اجلار قبل الدار
�وي��ة ب��ج��وار مدر�سة ال��ق��وات اخلا�صة.
يقع مبنى ق��اع��دة ح��ام��ات اجل� ّ
«اجلار قبل الدار» يقول املثل ،فكيف �إذا كان اجلريان رفاق ال�سالح؟
اجلوية عند قدومه �إىل املنطقة ،القى الرتحيب و�أق�صى
فريق القوات
ّ
ح��دود التعاون من املدر�سة التي ق ّدمت الدعم اللوج�ستي ال�لازم
علما � ّأن لكل قطعة
للتمركز .واجلاران يت�شاركان اخلدمات
املعي�شية ً
ّ
العمالنية.
ا�ستقالليتها
ّ
ّ
ماذا عن اجلريان يف الدائرة الأو�سع� ،أي �أهايل املنطقة؟
ي�رشح العقيد الركن يا�سني:
« ُتعتبرَ منطقة متركز القاعدة منطقة هادئة ،و�أهاليها تع ّودوا هذه
إزعاجا لهم ،ولكنهم على الرغم من
الأجواء .وجود القاعدة قد
ي�سبب � ً
ّ
�سلبا
ذلك كانوا متعاونني جداً .ونحن بدورنا نحاول �أالّ ي�ؤثّر وجودنا
ً
على هدوء هذه املنطقة وجمالها.
القري َتني (حامات ووجه
ومبا � ّأن موقع القاعدة يقطع الطريق بني
َ
احلجر) ،ومع احلاجة �إىل حت�سني الطرقات امل�ؤ ّدية �إليها ،وللحفاظ على
ٍ
ب�شكل
دائرية حول املدرج
طبيعة املنطقة ،و�ضعنا خطّ ة لإقامة طريق
ّ

اجلوية من
الع�سكريني .وتختلف عن باقي القواعد
ّ
حيث البناء .وهنا يو�ضح العقيد الركن يا�سني:
يحق لنا
«نحن حمكومون مب�ساحة االر���ض التي
ّ
التمو�ضع فيها ،لذلك �ستكون كل من�ش�آت القاعدة
إيجابية �إىل ح ٍّد
م�ضغوطة .لكن يف هذا الأمر ميزة �
ّ
جتمع القوى».
ما� ،إذ يتيح ّ
يف ما يتعلّق ب�أعمال البناء ،كُ لِّف فوج الأ�شغال
امل�ستقلّ بت�شييد الأ���س��ا���س��ات مل��رائ��ب م�ؤقتة
للطائرات ( .)Sheltersكما كُ ِّل َفت مديرية الهند�سة برتميم املبنى
الذي ت�شغله القاعدة ،وبرتميم هنغار ليكون مرك ًزا م�ؤق ًتا للجناح الف ّني.
وقريبا طائرات
طوافات
ً
اجلوية :املحافظة على
إعتيادية للقوات
تتولىّ القاعدة املهمات ال
ّ
ّ
والبحرية
الربية
املجال اجل ّوي الوطني ،تقدمي الدعم اجل ّوي للوحدات
ّ
ّ
بيئية.)...
وتنفيذ مهمات خا�صة (�إمنائية،
ّ
لقد با�رشت القاعدة عملها قبل �أن تنجز �أعمال البناء ،فكيف ت�سري
الأم��ور؟ يجيب العقيد الركن الطيار يا�سني عن ت�سا�ؤلنا قائالًّ �« :إن
و�ضع القاعدة م��ن حيث البناء ال يعيق مهماتنا وتدريباتنا ،نحن
ونتم�سك مببد�أين
نتكيف مع الو�ضع املتعب امل�ؤقّ ت ملوقع القاعدة،
ّ
ّ
أ�سا�سيني :ال�صرب ،والإ�رصار على الو�صول �إىل هدفنا ،لأن عملية البناء
�
َّ
تتطلب وق ًتا طويالً».
مت
ويتذكّ ر العقيد الركن يا�سني الأي��ام الأوىل يف مبنى القاعدةّ « :
أمني طارئ ،فنام العنا�رص
حجز
ّ
الع�سكريني بن�سبة  %94ب�سبب و�ض ٍع � ٍّ
لي�سع ه��ذه الن�سبة من
جمه ًزا
يف مم� ّ�رات املبنى� ،إذ مل يكن املكان
ّ
َ
معنوياتنا لأننا ك ّنا مت�أكّ دين �أننا
اجلهوزية .ومل ي ؤ�ثّر ذلك علينا وال على
ّ
ّ
�سنحقّق من الال�شيء �شيئًا».
اجلي�ش  -العدد رقم 311
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مناطق بعيدة عن مركز خدمتهم» .وي�ضيف
قائالً« :لقد اجتمعنا ب�أهايل املنطقة وطلبنا
تعاونهم معنا وحت� ّ�م��ل الإزع���اج ال�صادر عن
�أعمالنا وتدريباتنا ،فهم �أهلنا ونحن لن نتخلّى
عنهم».
�صعوبات
«ال��ب��دء من ال�صفر �أم��ر غاية يف ال�صعوبة،
أ�سا�سية التي واجهها فريق
لكن ال�صعوبة ال
ّ
مبحدودية
اجلوية متثّلت
عمل قاعدة حامات
ّ
ّ

يبقي القري َتني مو�صولَتني.
�ارا
وهنا يجب الإ�شارة �إىل � ّأن لتمو�ضع القاعدة يف هذه املنطقة �آث� ً
�سلبية .ففي كل دول العامل تن�شَ أ� املدن وامل�ؤ�س�سات
ايجابية �أكرث منها
ّ
ّ
اجلوية ملا تق ّدمه يف جمال الإ�ستثمارات وتن�شيط الدورة
حول القواعد
ّ
الإقت�صادية يف املنطقة.
يحرك عجلة الإ�ستهالك� :رشاء احلاجيات،
فوجود ثكنة �أو موقع ع�سكري ّ
للع�سكريني القادمني من
ت���ز ّود ال��وق��ود وحتى ا�ستئجار امل��ن��ازل
ّ
اجلي�ش  -العدد رقم 311

امل�ساحة .ك ّنا حمكومني ببقعة التمركز حيث وج��ود مدر�سة القوات
اخلا�صة من جهة ،وقرية التدريب على القتال يف الأماكن الآهلة من
جهة �أخرى» ،هذا ما يو�ضحه قائد القاعدة الذي ي�ضيفّ �« :إن م�ساحة
جوية تكون ع��اد ًة �أكرب بكثري وت�شمل امل��درج وموقع القيادة
قاعدة
ّ
والأرا�ضي املحاذية .لذلك نعمل على م�رشوع متلّك �أرا�ضي مبا يحقّق
�سيتم �ضمن مراحل ...ونحن ما زلنا
ت�ص ّورنا النهائي للقاعدة .العمل
ّ
يف املرحلة الأوىل».
26
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الطريان والفقر ال يلتقيان
خ�لال زيارتنا القاعدة ،التقينا العميد الطيار طه
�ض ّناوي ال��ذي كان يتفقّد الأعمال يف القاعدة .وقد
املميز ال��ذي ق��ام ب��ه فريق القاعدة،
�أ���ش��اد بالعمل
ّ
وامل�س�ؤولية الكبرية امللقاة على عاتقه والتي ي�ؤ ّديها
ٍ
ٍ
إلتزام كامل وبالإ ّتكال على املعارف
ممي ٍز ب�
ب�شكل
ّ
ال�شخ�صية.
والقدرات
ّ
اجلي�ش  -العدد رقم 311
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اجلوية حتتاج
ويلفت العميد �ضناوي من جهة �أخرى� ،إىل � ّأن القوات
ّ
�إىل متويل �أكرث من باقي القوى «فالطريان والفقر ال يلتقيان».
ٍ
وبخا�صة يف جمال
كذلك ،ي�شري �إىل �رضورة متابعة دورات الإخت�صا�ص
ال�صيانة ،لأن اخلط أ� الأول يف الطريان ،ميكن �أن يكون الأخري.
ختاما« :ب�صربنا
ب�سام يا�سني فيقول
ً
� ّأم��ا العقيد الركن الطيار ّ
و�إ�رصارنا على النجاح ن�شعر بلذة العمل.
وعلى الرغم من �إدراكنا �صعوبة الو�ضع الإقت�صادي ال�ضاغط على
الع�سكرية� ،إالّ �أ ّننا متفائلون باهتمام القيادة و�سعيها �إىل
امل�ؤ�س�سة
ّ
توفري ما يلزم».
اجلوية:
• قاعدة رياق
ّ
خ�لال احل���رب ال��ع��امل� ّ�ي��ة الأوىل،
�أن�ش أ� الأملان مطار رياق الع�سكري
ثم ق��ام احللفاء بتو�سيعه ،و�أخ��ذ
ال�ضباط الفرن�سيون املتخ�ص�صون
يف ال���ط�ي�ران ي���درب���ون ع����د ًدا من
ال�شبان اللبنانيني على ميكانيك
الطائرات.
يف �أول حزيران  1949ولد �سالح
اجلو اللبناين يف قاعدة رياق اجلوية
وع�ّي�نّ املقدم اميل ب�ستاين �أول
قائد لل�سالح ولقاعدة رياق وكان
ذلك يف الأول من متوز .1949
كانت قاعدة ري��اق اجلوية على
�أي��ام الفرن�سيني جوهرة القواعد
اجلوية وحمط �أنظار رجال الثكنات
الأخ����رى ،لي�س يف لبنان فح�سب
بل يف �سوريا وال�رشق االدن���ى� ،إذ
ك��ان فيها من من�ش�آت الرفاهية
والكماليات واحل��دائ��ق ال��زاه��رة
وال��ت��دف��ئ��ة امل��رك��زي��ة وامل��ب��اين
ال��ف��خ��م��ة م���ا مل يكن

م��وج��و ًدا يف غ�يره��ا م��ن الثكنات يف  1حزيران .1949
• قاعدة بريوت
الع�سكرية.
اجلوية:
ّ
بعد �أن �أخلى الطريان الفرن�سي
�أن�ش�أ الفرن�سيون العام 1933
مدنيا يف بئر ح�سن يف بريوت
مطارا
القاعدة ،بقيت مهجورة فرتة من
ً
ً
الزمن ،فكانت �أبنيتها وحظائرها يخدم لبنان واملنطقة املجاورة يف
وم��دارج��ه��ا بحالة �سيئة للغاية .ال�رشق الأو�سط ،ولكن هذا املطار
ب���ات مهمالً منذ
�أع�������ادت ق��ي��ادة
اجلي�ش اللبناين
العام .1950
اجلوية
القواعد
وب�������ع�������د �أن
ترميمها فعا َدت
ب���ق���ي���ت ق���ي���ادة
اىل �سابق عهدها
يف لبنان
�سالح اجل � ّو �أرب��ع
ال بل �إىل �أف�ضل
�سنوات ون�صف
مم��ا كانت عليه،
ّ
حيث �شملت الأعمال بناية الإدارة يف رياق ،قرر قائد اجلي�ش نقل هذا
واحلظائر وبرج املراقبة والنادي املركز �إىل بريوت اعتباراً من �أول
وامل�ساكن وب��رج املظالت وثكنة كانون الثاين  1954و�إبقاء قيادة
اجلنود وق�ساطل املياه والكهرباء القاعدة يف رياق.
• قاعدة القليعات
وال��ه��ات��ف وامل������دارج وال��ت��دف��ئ��ة
اجلوية:
ّ
ال���ع���ام � 1941أن�����ش ��أ احل��ل��ف��اء
ومتفرعات
املركزية وامل�صانع
ّ
ٍ
م���ط���ارات ���ص��غ�يرة يف ك����ل م��ن:
املدارج … �إلخ.
ُد ِ
�شنت مدر�سة ط�يران �رشاعي الإ�سطبل (جنوبي بلدة �شتورة،
يف قاعدة رياق اجلوية يف حزيران ا�ستخدم كمدر�سة ط�يران العام
تيم ًنا بوالدة �سالح الطريان  )1956وم���رج ع��ي��ون و�إي��ع��ات-
ّ 1957
اجلي�ش  -العدد رقم 311
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بعلبك (�شمال غرب مدينة بعلبك،
مت ا�ستخدامه يف متارين الهبوط
والإق��ل�اع ل��ل��ط��ائ��رات املكب�سية،
ث���م ت��ع��ط��ل��ت م���دارج���ه و�أ���ص��ب��ح
ي�ستخدم لإجراء رمايات الطائرات
«ج��و�/أر���ض») ،ثم �أنـ�ش�أوا مطار
ال��ق��ل��ي��ع��ات .وق���د ط���ال الإه��م��ال
مطاري
هذه املطارات با�ستثناء
َ
ال��ق��ل��ي��ع��ات و�إي���ع���ات  -بعلبك.
فالأخري ما زال حتى الآن ي�ستعمل
للرماية اجل��وي��ة ،و�أ���ص��ب��ح مطار
القليعات ق��اع��دة جوية �إع� ُت�برت
�آنذاك من �أحدث القواعد اجلوية يف
املنطقة.
يقع مطار القليعات على ال�شاطئ
ال�شمايل للبنان وعلى بعد �ستة
كيلومرتات من احل��دود اللبنانية
ال�سورية ،وكانت متلكه �رشكة IPC
للنفط وت�ستعمله طائرات �صغرية
تابعة لل�رشكة لنقل املهند�سني
وامل��وظ��ف�ين ب�ين لبنان وال���دول
العربية  .

حممية زحلة الأوىل
برعاية قائد اجلي�ش

جيششنا
و
ا
مل
جتم
�أيار

�إحتفلت بلدية زحلة  -املعلّقة بافتتاح حممية زحلة الأوىل برعاية
مم َثالً بالعقيد الركن جان غرغوار
العماد جان قهوجي قائد اجلي�شَ ،
اجلميل م�ساعد قائد فوج التدخل الثاين ،وذلك �ضمن فعاليات اليوم
ّ
البيئي الذي نظّ مته البلدية ،و�شمل ن�شاطات يف �أماكن متع ّددة من
املحمية ،رئي�س البلدية املهند�س جوزف
منطقة زحلة .ح�رض افتتاح
ّ
دي��اب املعلوف وامل�س�ؤول عن م�رشوع اليوم البيئي الأ�ستاذ اليا�س
م�شعالين و�أع�ضاء املجل�س البلدي ،بالإ�ضافة �إىل وفد طالبي من مدر�سة
«ي�سوع امللك».
املحمية ،جاءت «بالتعاون
رئي�س البلدية �أو�ضح �أن حملة ت�شجري هذه
ّ
مع اجلي�ش اللبناين ومب�شاركة م��دار���س املنطقة وال�صليب الأحمر
ك� ّ�رم ف��وج املغاوير �أ�صدقاءه
الداعمني ن�شاطاته وامل�ساهمني
فيها من م�ؤ�س�سات و�أفراد كانوا
�إىل جانب الفوج يف «�إغارة الأرز»
و�سواه من الن�شاطات .وتقديراً

ع
�إعداد :ندين البلعة
ت�صوير :املعاون الأول ربيع �ضاهر

اللبناين (ف��رق الإ�سعاف وال�شباب) ،والك�شاف اللبناين -فوج زحلة
املتفرقة يف ال�صيف
الرابع .فقد ت�رضّرت ع ّدة �أماكن بفعل احلرائق
ّ
الفائت ،ما دفعنا �إىل العمل على ت�شجري هذا اجلبل الذي ميت ّد على
طول كيلومرت وعر�ض  500مرت .وقد نظّ منا هذه احلملة على مدى 15
يوما لإ�رشاك جميع طالب املدار�س بهذه امل�س�ؤولية».
ً
لري �أ�شجار
تقع املحمية يف منطقة عني ال�ضوء وقد �أقيم خ ّزان كبري َ
الأرز وال�صنوبر املثمر التي ُزرعت فيها .الك�شاف اللبناين -فوج زحلة
باملحمية وقد �سمح له ب�إقامة ن�شاطاته �ضمنها.
الرابع �سيتولىّ الإهتمام
ّ
ال�سيد م�شعالين ب� ّأن هذه املحمية جزء من م�شاريع اليوم البيئي
ويو�ضح
ّ
حممية
وحملة الت�شجري التي �ستتابعها البلدية من خالل �إقامة �أكرث من
ّ

يكرم �أ�صدقاءه
فوج املغاوير
ّ

جلهودهم ،نظّ م الفوج ع�شاء يف
نادي �ضباط الفوج يف ثكنة غ�سان
رم�����ان -روم���ي���ة ،ب��ح�����ض��ور قائد
ّ

اجلي�ش  -العدد رقم 311

الفوج العميد الركن �شامل روكز
واملكرمني.
و�ضباطه
ّ
رح�����ب ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن روك���ز
ّ
�شاكرا لهم م�شاركتهم
باحل�ضور
ً
وت��ع��اون��ه��م .و���ش � ّدد على �أهمية
الن�شاطات التي جتمع املدنيني
والع�سكريني« ،فالتوا�صل مع
امل��دن��ي�ين ���ض��رورة ت��ه��دف �إىل
تعرفهم �أكرث اىل اجلي�ش و�أفواجه
ّ
خارج �إطار املهمات الأمنية التي
اعتادوا عليه فيها ...وهذا الأمر
م�ستج ّد ،وي��ح� ّت��م ت��ع��او ًن��ا معكم
ك�إعالميني وك�أفراد وم�ؤ�س�سات،
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لنقل ال�صورة بال�شكل ال�صحيح
�إىل اجل��م��ه��ور وحت��ق��ي��ق ال��ه��دف
الذي ن�سعى للو�صول �إليه».
وذكّ �����ر ق��ائ��د ال���ف���وج ب��أه��م��ي��ة
ال�سباقات والن�شاطات امل�شرتكَ ة
�ضم
ومن بينها �إغارة الأرز الذي
ّ
ح��واىل  %20من امل�شاركني من
جن�سيات �أجنبية:
«ل��ق��د ذ ُِه�����ل ه������ؤالء الأج���ان���ب
بجمال الطبيعة اللبنانية وبكرم
اللبنانيني.
ونحن يف هذا الإطار ن�سعى لإبقاء
املميزة ونقلها �إىل
هذه ال�صورة
ّ
تعرف
اخل��ارج ،ولكننا �أوالً نريد ّ
اللبنانيني �أنف�سهم اىل مناطقهم

(املطمر ال�ص ّحي القدمي مثالً).
يف ع ّدة �أماكن يف املنطقة
َ
ي�شار �إىل �أن عنا�رص �رسية التدخل الثانية ب�إمرة النقيب ايلي �أبو جودة،
قاموا بتنظيف املكان و�إزالة ال�شجر املحروق متهي ًدا حلملة الت�شجري
التي �شاركوا فيها زارعني نحو  1600غر�سة.
و�أ�شاد رئي�س البلدية يف الكلمة التي �ألقاها خالل الإحتفال باجلي�ش
وقال :جنتمع اليوم ملبا�رشة حملة ت�شجري يف بع�ض مناطق مدينة زحلة،
وذلك مببادرة كرمية من قيادة اجلي�ش اللبناين حامي احلمى والذائد
دوما عن حدود الوطن ،الذي يجد الوقت الكايف لت�شجيع املجتمع الأهلي
ً
والبلدي على الت�شجري لنحافظ على اخ�رضار هذا الوطن.
اللبنانية كما
وجبالهم
ّ
فعلنا ه��ذا ال��ع��ام .فقد
وتعرفنا
زرنا جبل ال�شيخ
ّ
اىل �أه���ايل را���ش��ي��ا ،الأم��ر
ال�����ذي ي���وطّ ���د ع�لاق��ت��ن��ا
ب�أر�ضنا وبجبالنا ...ومن
ه��ذا املنطلق �أمت� ّن��ى �أن
نزور �أكرب عدد ممكن من
املناطق اللبنانية».
وخ��ت��م ���ش��اك� ً�را اجلميع
«م�ساهمني و�إع�لام��ي�ين
و�أف�����را ًدا داع��م�ين ،على
�أم����ل ال���ت���ع���اون ال���دائ���م
��ر مب����ا ف��ي��ه
وامل�������س���ت���م� ّ
م�صلحة اجلي�ش والوطن
واملواطن».
ق���� ّدم احل��ف��ل امل��ق�� ّدم
جورج �صقر ،و�إىل الأغاين
ا�ستمتع
الكال�سيكية،
ّ
احلا�رضون بعزف الفنان
مي�شال �ضو على الكمان.
وختاما ق ّدمت ال��دروع
ً
التقديرية
للمكرمني.
ّ
ّ

حما�رضة وعر�ض قتايل يف
اجلامعة الأمريكية للعلوم
والتكنولوجيا
تكرميا للم�ؤ�س�سة الع�سكرية الوطنية ووفاء لها،
ً
د�أب���ت اجلامعة الأم�يرك��ي��ة للعلوم والتكنولوجيا
( )AUSTعلى التوا�صل مع اجلي�ش اللبناين من
خالل ا�ست�ضافته يف اجلامعة ،فكانت من اجلامعات
تكر�س ح�ضور امل�ؤ�س�سة
الأوىل يف لبنان التي
ّ
ت�ضمنت �إيجا ًزا م�ص ّو ًرا عن مهماته
الع�سكرية بني الطالب .وقد ا�ست�ضافت اجلامعة حما�رضة حول فوج املغاوير
ّ
توجه امل�شاركون ،بح�ضور
و�إجنازاته� ،ألقاها املق ّدم جورج �صقر ،وتبعها نقا�ش بني الطالب والعميد روكز ،ثم ّ
رئي�سة اجلامعة هيام �صقر والوفد الع�سكري و�إدارة اجلامعة والطالب� ،إىل الباحة اخلارجية حيث �ألقى العميد
قتاليا.
عر�ضا
الدكتور جورج فرحا كلمة اجلامعة ،وق ّدم عنا�رص الفوج
ً
ً
ويف اخلتام ق ّدمت الرئي�سة هيام �صقر درع اجلامعة �إىل قائد الفوج العميد الركن �شامل روكز.
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املغاوير ي�ست�ضيفون «�شباب لبنان نحو الوطنية»
�شباب لبنان نحو الوطنية

�أم�ضى حواىل  100طالب جامعي من جمعية «�شباب لبنان نحو
الوطنية» يوم ٍ
عمل �شاركوا فيه املغاوير حياتهم الع�سكرية.
رمان يف رومية (موقع الفوج) ،حيث
ّ
توجه الطالب �إىل ثكنة غ�سان ّ
ك��ان يف ا�ستقبالهم املق ّدم ج��ورج �صقر وع��دد من �ضباط الفوج
متوج ًها �إىل ال�شباب بالقول:
رحب بالوفد
ّ
وعنا�رصه .املق ّدم �صقر ّ
مبجرد دخولكم �إىل حرم الفوج�« :سوف نعاملكم
لقد تغيرّ ت حياتكم
ّ
بق�ساوة امل��غ��وار ...الغداء فا�صولياء غري مطهوة ج� ّ�ي � ًدا ...ممنوع
الإعرتا�ض ،تنفّ ذون وتلتزمون الإر�شادات وتدابري احليطة».
انتقل اجلميع �إىل ملعب الفوج حيث �شارك ال�شباب يف عرو�ض
حت�ضريية قبل االنتقال �إىل ممار�سة التدريبات
�سجال� ،أعقبها متارين
ّ
الع�سكرية التي يقوم بها الفوج عاد ًة من ت�سلّق وهبوط ،جولة مقاتل،
ّ
ينفّ
حلقة �إ�شتباك� ،أكل الأفاعي وغريها .كان الزائرون ذون ما ُيطلَب
منهم ب�شغف وحما�سة حتى لنظ ّننهم مغاوير جدد يتح�ضرّ ون
و�شبان ،ال فرق ،اجلميع
للإن�ضمام �إىل �صفوف الفوج .فتيات
ّ
ين ّفذ من دون اعرتا�ض ومن يتلكّ �أ ُيعاقَ ب!!

انتهى الق�سم الأول من الربنامج وا�سرتاح اجلميع �إىل مائدة الغداء
ليعاودوا ن�شاطاتهم مع اجلزء الثاين من الربنامج:
يف نادي الرتباء ُ
تدريبات ومتارين ،رافقهم خاللها� ،ضباط وع�سكريون ،بعدها ق ّدم
ّ�صا عن الفوج ،ن�شاطاته ،مهماته،
امل�لازم الأول ودي��ع رحمه ملخ ً
ومميزاته.
ّ
ق��ائ��د ال��ف��وج العميد ال��رك��ن �شامل روك���ز �إن�����ض� ّ�م �إىل ال�شباب
عموما،
هم اجلي�ش
توجه �إليهم
ً
فا�ستقبلوه بحما�سة ملفتةّ .
ً
�شارحا � ّأن ّ
خ�صو�صا  -كفوج قتايل -فرح النا�س بكل �أبعاده.
وفوج املغاوير
ً
ونبههم �إىل خطورة التفكري بوجود عد ّو داخل �أر�ض الوطن ،فال عد ّو
ّ
لنا �إالّ العدو الإ�رسائيلي والباقي ين�ضوي يف �إطار حفظ الأمن ،م�ؤك ًدا
داعيا
�سببا للخالفات،
ً
�أن التع ّددية واختالف الر�أي ال ينبغي �أن يكونا ً
وحريته.
�إىل احرتام ر�أي الآخر املختلف
ّ
مميزة يف قلوب عنا�رصه ،كانت للزوار
ومبا �أن ل�شهداء الفوج مكان ًة ّ
ِ
خ�صي�صا
حمطة يف متحف ال�شهداء وحديقة الزيتون التي ا�س ُتحدثَت
ً
من �أجل تخليد ذكراهم.

كما يدلّ ا�سمها ،جمعية «�شباب لبنان نحو الوطنية» تتعاطى التن�شئة الوطنية وتهدف
جي ًدا �أن وطننا مبني على
�إىل تعريف �شباب لبنان اىل الثوابت الوطنية« .نريد �أن يعوا ّ
التع ّددية التي علينا فهم �أ�س�سها والتعاي�ش معها ...لذلك اخرتنا امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
دائما للدفاع عن اجلميع من دون تفرقة ،لتكون
– الرمز الأول للتع ّددية – واملوجودة
ً
املرافق الأول لنا يف ن�شاطاتنا» ،ت�رشح الآن�سة كارول �آ�صاف .وتتابع« ،حيث نكون ،يرافقنا
اجلي�ش وبخا�صة فوج املغاوير ،و�أ�شكر يف هذا الإط��ار قيادة الفوج و�ضباطه وعنا�رصه
لت�سهيلهم ودعمهم الدائم لن�شاطاتنا».
ت� ّأ�س�ست اجلمعية يف  ،2010/10/26وهي جمموعة من الطالب اللبنانيني ،من خمتلف
�سيا�سية ذات ر�ؤية وطنية جامعة �ض ّد :الإنق�سام ال�سيا�سي،
طالبية غري
املناطق والفئات �ضمن حركة
ّ
ّ
املذهبية ،الف�ساد ،املخدرات...
الطائفية،
ّ
ت�سعى هذه املجموعة �إىل ممار�سة الت�أثري الإيجابي يف �إطار الثوابت الوطنية يف جمتمع لبناين يحاكي
مبنيا على الإنتماء واحل��وار والتوا�صل عرب ن�رش الوطنية من خالل حما�رضات
تطلّعات �شبابه فيكون
ً
الوطنية التي
التم�سك بالثوابت
تثقيفية بالتعاون مع اجلي�ش اللبناين .ويتم التعامل على �أ�سا�س
ّ
ّ
ميثّلها اجلي�ش بعقيدته الالطائفية احلا�ضنة اجلميع واملدافعة عن اجلميع .بالإ�ضافة �إىل احلمالت
أي�ضا مع
الدائمة للتوعية والتثقيف بحقوق املواطنية ومفاعيلها الد�ستورية والقانونية ،بالتعاون � ً
اجلي�ش .والأهم ،يتطلّع ه�ؤالء ال�شباب �إىل جمتمع يكون فيه املواطنون مع مدر�سة «اجلي�ش» وعقيدته،
ال�ضيقة باجتاه
يف مواجهة العدو الإ�رسائيلي والإرهاب والف�ساد ،حيث يخرجون من �أطر الوالءات الطائفية
ّ
الوطنية بالتفاعل الوثيق مع اجلي�ش اللبناين عرب الزيارات الدورية �إىل مواقعه ،وامل�شاركة يف خميمات
ترفيهية وتثقيفية هادفة معه ،و�إلقاء حما�رضات يف اجلامعات
واخت�صا�صيني...
واملدار�س من قبل �ضباط و�أ�ساتذة جامعيني
ّ
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...وي�شاركون
يف يوم
«ريا�ضة
�ض ّد العنف»
�����ش����ارك ف�����وج امل����غ����اوي����ر يف
�إح��ي��اء ف��ع��ال��ي��ات ي���وم «ري��ا���ض��ة
�ض ّد العنف» (،)2011/5/7
يف الأ��شرف��ي��ـ��ة ال���ذي دع���ت �إل��ي��ه
ج���م���ع���ي���ات :م���ن���ى ب�������س�ت�ر����س،
ي���ازا ،ل��وغ��و���س وال���س��ي��ت و�آالف
امل��واط��ن�ين ،و�أق��ف��ل��ت خالله كل
م��داخ��ل ���س��اح��ة �سا�سني خلم�س
�ساعات.
ق��� ّدم ف���وج امل��غ��اوي��ر ع��رو� ً��ض��ا
ت�ضمنت :ال��ن��زول حتت
قتالية
ّ
املاللة ،نظام املر�صو�ص ،دهم
وجها لوجه ،حبال
املاللة ،القتال
ً

ن�شاطات اجلمعية
الن�شاطات ال��ت��ي ت��ق��وم بها
اجلمعية هي:
ّ
• دع����وة ���ض��ب��اط و�أ���س��ات��ذة
جامعيني واخت�صا�صيني �إىل
�إل��ق��اء حم��ا��ضرات يف اجلامعات
واملدار�س.
• عر�ض �أف�ل�ام وثائقية عن
اجلي�ش اللبناين يف اجلامعات
اللبنانية كافة.
• القيام بزيارات �إىل وحدات
اجلي�ش ي�شارك فيها طالب من
اجلامعات كافة.
وت��ي�رول����ي����ان...
ك��م��ا ق���� ّدم ف��وج
�إط���ف���اء ب�ي�روت
وال���������ص����ل����ي����ب
الأح��م��ر اللبناين
وج�����م�����ع�����ي�����ات
عرو�ضا
ك�شفية
ً
�����ش����ارك ف��ي��ه��ا
الأطفال.
ح�����ض�ر ال���ي���وم
ال�����ري�����ا������ض�����ي
ع����دد ك��ب�ير من
ال�����ش��خ�����ص��ي��ات
ال���������ع���������ام���������ة
ال�سيا�سيــة والدينيــة والع�سـكرية
واملخاتيــر وال��رواب��ط ،تق ّدمهم
ال���رئ���ي�������س م��ي�����ش��ـ��ال ���س��ا���س�ين
وحمافظ بريوت اال�ستاذ نا�صيف
ق��ال��و���ش ،امل��ق�� ّدم ج���ورج �صقر
ممثالً قائد فوج املغاوير العميد
الركن �شامل روكز ،وقائد فــوج

�سابقة ل��ل��ف��وج« ،وب���ن���ا ًء على
ٍ
مت التن�سيق
طلب من ال�شبابّ ،
ل��ـ «ي���وم م��غ��واري» �آخ���ر .فهم
دائ� ً�م��ا ي��ن��ظ��رون �إىل املغاوير
كنخبة م��ت��م� ّ�ي��زة ،ع��ل��م �ا ً �أن��ه��م
ي�ؤمنون باجلي�ش بجميع �أفواجه
ووحداته.
جمعية
ي��ج��در ب��الإ���ش��ارة � ّأن
ّ
«�شباب لبنان نحو الوطنية»
املتج�سدة
املناقبية
تنطلق من
ّ
ّ
يف اجلي�ش اللبناين واملرتكزة
ع���ل���ى م����ب����ادئ ال�لاط��ائ��ف��ي��ة
وال�ل�اط���ب���ق���ي���ة وامل���واط���ن���ي���ة،
لتطبقها يف احل��ي��اة املدنية
ّ

• دع�����وة اجل��ي�����ش ل��ت��ق��دمي
عرو�ض قتالية داخل اجلامعات.
• امل�����س��اه��م��ة يف ن�����ش��اط��ات
بيئية ،ثقافية� ،إجتماعية...
بالتعاون مع اجلي�ش.
• امل�شاركة يف عيد الإ�ستقالل
واحتفال عيد اجلي�ش.
• ح�����ض��ور ب��ع�����ض م���ن���اورات
اجلي�ش.
خم���ي���م ���ص��ي��ف��ي
• �إق�����ام�����ة
ّ
بالتعاون مع اجلي�ش.
وح����ول ه���ذه ال���زي���ارة ل��ف��وج
املغاوير ،تقول الآن�سة �آ�صاف
� ّإن اجل��م��ع��ي��ة ق��ام��ت ب��زي��ارة

�إط��ـ��ف��اء بيــروت العقــيد منري
خمـلالتي وال�سيد م�سعود الأ�شقر.
ك��م��ا ك��ان��ت ك��ل��م��ات ل��ك��ل م��ن:
ن��ي��ـ��ـ��ك��وال ال�����ص��ح��ن��اوي (ب��ا���س��م
جمعية منى ب�سرت�س) ،زياد عقل
(ي�����ازا) ،زي���اد حلبي (ال���س��ي��ب)
وزياد عب�س (لوغو�س) .و�شددوا
اجلي�ش  -العدد رقم 311

جميعهم على �أهمــية الريـا�ضــة
يف املجــتمع ويف مكافحة الآفات
وتنمية جمتمع �سليم م��ن خالل
�إن�شاء عقول و�أج�����س��ام �سليـمة،
تكـرمييا لقائد
درع���ا
و�سلّموا
ً
ً
ف��وج املغاوير املمثل باملق ّدم
�صقر.
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وخ�صو�صا يف اجلامعات حيث
ً
ال�شباب ،م�ستقبل لبنان و�أمله.
امل��ؤ� ّ��س�����س��ون :م���روان حل��ود،
كريت،
�رشبل معرب�س ،حممود ّ
امل������ر ،ع�ل�اء
م��ي�����ش��ال ج�����ورج
ّ
ع ّزالدين� ،أماين �شاتيال ،كارول
�آ�صاف وو�سام �صعب.

نجز حتى ينطلق
ال يكاد ن�شاط ُي َ
التفكري بن�شاط �آخر .هكذا هي م�ؤ�س�سة
املقدم ال�شهيد �صبحي العاقوري مذ
ت�أ�س�ست العام  ،2008وا�ضعة ن�صب
واح��دا هو زرع الفرح
عينيها هدفً ا
ً
يف قلوب �أوالد الع�سكريني ال�شهداء،
و�إبقاء الب�سمة مرت�سمة على �شفاههم
ملحو حزن دخل �أيامهم اجلميلة من
دون ا�ستئذان.
لبى ح��واىل  65ول� ً�دا
م� ّ�رة جديدةّ ،
من �أبناء الع�سكريني ال�شهداء دعوة
م��ؤ���س�����س��ة امل��ق��دم ال�شهيد �صبحي
العاقوري لق�ضاء ثالثة �أيام يف �أرجاء
مدر�سة القوات اجلوية وقاعدة رياق

اليوم
الأول:
حتية لل�شهداء
عندما و�صل امل�شاركون الذين
راوح���ت �أع��م��اره��م ب�ين  15و20
�سنة ك��ان يف ا�ستقبالهم قائد
مدر�سة ال��ق��وات اجل��وي��ة العقيد

وق ف
ة وفاء
�أيار

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

�سهروا مع
وائل كفوري
وا�ستك�شفوا
لبنان من اجلو

الركن الطيار دي غول
ترحيبا
رحب بهم
�سعد الذي ّ
ً
ح����ارا ،وراف��ق��ه��م ل��و���ض��ع �إكليل
ًّ
م��ن ال��زه��ر على ن�صب ال�شهداء
يف ق��اع��دة ري���اق اجل��وي��ة بح�ضور
التالمذة ال�ضباط الطيارين ورتباء
مدر�سة القوات اجلوية ورئي�سة
م�ؤ�س�سة ال��ع��اق��وري و�أع�ضائها
ومن�شطيها .عا�ش الأوالد حلظات
اجلي�ش  -العدد رقم 311

اجلوية.
من كل املناطق اللبنانية ج��اءوا،
جت��م��ع��ه��م حم��ب��ة ل��ب��ع�����ض��ه��م البع�ض
ومل�ؤ�س�سة العاقوري التي تتيح لهم
يتعرفوا �إىل
جمددا كي
فر�صة اللقاء
ً
ّ
َم ْع َلم من معامل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
أحبها
ويكت�شفوا �أغوار احلياة التي � ّ
�آبا�ؤهم حتى الإ�ست�شهاد.
يف هذه املحطة ،كانت اجلولة يف
مدر�سة القوات اجلوية وقاعدة رياق
�رشعتا لهم الأبواب على
اجلوية وقد ّ
م�رصاعيها .جملة «اجلي�ش» واكبت
الأي���ام الثالثة وعا�شت م��ع الأوالد
فرحتهم.

ت���أم��ل وال �سيما عندما
ع���زف���ت ث��ل��ة م���ن م��و���س��ي��ق��ى
إكبارا و�إجالالً
اجلي�ش ن�شيد املوتى � ً
لأرواح ال�شهداء.
ج��ال امل�����ش��ارك��ون على �أق�سام
نادي �ضباط القوات اجلوية الذي
اع ُت ِمد مكا ًنا للمنامة حيث توافرت
ك��ل و���س��ائ��ل ال���راح���ة ،ب��ن��ا ًء على
توجيهات قائد املدر�سة ،لإجناح
35

�أيار 2011

م�����ه�����م�����ة
امل�������درب���ي���ن
ّ
ولكي ي�شعر ال��زائ��رون برفاهية
الإقامة ودفء البيت العائلي.
ان��ت��ه��ى ال���ي���وم الأول ب�سهرة
فنية يف بهو النادي على طريقة
ال��ـ «ك���ارا �أوك���ي» �أحياها «»DJ

خ�صي�صا
جورج بدوي ،الذي ح�رض
ً
مع مع ّداته املو�سيقية ف�أ�ضفى
بتن ُّوع الأغ��اين الوطنية والعربية
مميزة على برنامج
والأجنبية �أجواء َّ
املخيم.
اليوم الثاين:
حما�رضات وزيارات
يف ال���ي���وم ال���ث���اين ،ا�ستيقظ
باكرا ومار�سوا
ال�شبان وال�شابات
ً
الريا�ضة ال�صباحية م��ع تالمذة
مدر�سة القوات اجلوية ،ا�ستمعوا
بعدها �إىل حما�رضة �ألقاها املالزم
مدرب
الأول الطيار حممود عبودّ -
ط��ي��ران -ح���ول ال��رح��ل��ة اجل��وي��ة
امل��ق��رر ت��ن��ف��ي��ذه��ا .ث��م �إن��ت��ق��ل��وا
مل�شاهدة كيفية تنفيذ ك�شوفات
تعرفوا
ما قبل الإقالع والطريانّ ،
بعدها ب�إيجاز �إىل القوات اجلوية
ومهماتها ب�شكل عام �إ�ضافة �إىل
مراحل ت�أ�سي�س مدر�سة القوات
اجلوية وهيكليتها ،ق ّدمه قائد
املدر�سة العقيد الركن الطيار
دي غ���ول ���س��ع��د ،م�����ش��د ًدا على
املهمات املنوطة بها.
ث��م ان��ت��ق��ل اجل��م��ي��ع �إىل زي���ارة
خمتربات تعليم اللغات (فرن�سي،
�إنكليزي و�إيطايل) حيث امتحنوا
لغتهم الأجنبية وتابعوا لبع�ض
الوقت ال��درو���س التي تعطى يف
ال�صف ،لينتقلوا بعدها �إىل متحف
الطريان الذي يحتوي على مناذج
الطائرات التي كانت م�ستخدمة
�أو م��ا ت���زال م��ن ق��ب��ل امل��در���س��ة

�إمي��ا ًن��ا منه ب��ال��دور اجلَ��ل��ل ال��ذي
ق ّدمه ويق ّدمه �ضباط امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ورتبا�ؤها و�أفرادها �إىل
دفاعا عن �أر�ض
درجة اال�ست�شهاد
ً
الوطن وذو ًدا عن كرامة �شعبه،
كما قال يف م�ستهل اللقاء .وقد
�أعادته ال�سهرة التي �أحياها يف بهو
نادي ال�ضباط �إىل الأي��ام اجلميلة
التي �أم�ضاها يف رحاب امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية يوم كان جمن ًدا يف خدمة
ال��ع��ل��م ،فو�ضع �صوته وف�� ّن��ه يف
خدمة اجلي�ش والوطن وق ّدم �أجمل
الأغاين الوطنية التي ما زال يرتدد
�صداها يف كل منا�سبة.
راف���ق وائ���ل ك��ف��وري يف إ�ح��ي��اء
ال�سهرة « »DJجورج بدوي الذي
�أب��دع يف تن�سيق الأغ��اين القدمية
واجل��دي��دة ،فرق�ص الأوالد على
�إيقاعها حتى ���س��اع��ات ال�صباح
الأوىل .ومل ي��غ��ادر الفنان وائ��ل
ك���ف���وري امل���ك���ان ق��ب��ل ال��ت��ق��اط
ال�صور التذكارية م��ع ك��ل �أبناء
ال�شهداء ،و�شارك البع�ض فرحة
عيد ميالده وقطع معهم قالب من
احللوى .ويف ختام ال�سهرة ،ق ّدم
العقيد �سعد درع املدر�سة لوائل

والقوات اجلوية اللبنانية .وهنا،
ت��رك��ت ل��ل���أوالد م�����س��اح��ة وا�سعة
م��ن ح��ري��ة ال��ت����صرّف كال�صعود
�إىل م�ت�ن ال���ط���ائ���رات لإل��ت��ق��اط
ال�صور التذكارية وطرح الأ�سئلة
الإ�ستف�سارية وغريها...
يف جناح التدريب الفني التابع
للمدر�سة ،كان بانتظار الزائرين
امل�لازم الأول �إيلي كعدي الذي
��ش�رح ل��ه��م م��اه��ي��ة ه���ذا الق�سم
امل�س�ؤول عن �صيانة الطوافات
والطائرات قبل التحليق وبعده
ح��ف��اظً ��ا ع��ل��ى ���س�لام��ة ال��ط��ائ��رة
والطيارين م ًعا .و�أ�شار �إىل �أن لكل
ن��وع من �أن���واع الطائرات �صيانة
خ��ا���ص��ة ب���ه ت��رت��ك��ز ع��ل��ى عاملي
الوقت و�ساعات الطريان ومن�ش�أ
الت�صنيع .وي��ق�� ّدر ع��دي��د اجلناح
الفني ب��ح��واىل  100عن�رص فني
مو َّزعني وفق الإخت�صا�صات.
ُ�سم
يف ف�ترة م��ا بعد الظهر ،ق ِّ
امل�����ش��ارك��ون �إىل  4جم��م��وع��ات
�شخ�صا
ت�ألفت كل واحدة من 15
ً
��درب
��درب وم�ساعد م ِّ
يرافقهم م ّ
ملمار�سة �أل��ع��اب فكرية مفيدة
وم�سلية.
مفاج�أة ال�سهرة:
الفنان وائل كفوري
مفاج�أة الليلة الثانية مل تكن
متوقعة� ،إذ غمر اجلميع الفرح
بح�ضور الفنان وائل كفوري الذي
ل ّ��ب��ى م��ن دون ت���ردد دع���وة قائد
امل��در���س��ة العقيد ال��رك��ن �سعد،
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كفوري وجلورج بدوي عربون �شكر
على ح�ضورهما.
اليوم الثالث:
رحلة جوية يف الطوافة
يف ���ص��ب��اح ال��ي��وم ال��ث��ال��ث ،ك��ان
اللقاء الأول مع قائد قاعدة رياق
اجلوية العقيد الركن الطيار �أحمد
ترحيبا
رحب بالأوالد
الهادي الذي ّ
ً
��ارا «يف قاعدة ن�سور اجلو وهي
ح ًّ
القاعدة الأم للقوات اجلوية التي
ت�أ�س�ست يف خالل احلرب العاملية
الأوىل منطقة ري���اق ،و�أ�صبحت
يف ع��ه��دة اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين منذ
العام  .»1949و�أ���ض��اف« :مهما
ق ّدمنا من ت�ضحيات جتاهكم ،ال
نقدر �أن نكافئ �آب��اءك��م الأبطال
الذين �سقطوا �شهداء ف��دا ًء عن
ه��ذا ال��وط��ن ،ول��واله��م خل�رسناه.
واعلموا �أننا كلنا م�رشوع �شهداء
عندما ارت�ضينا �أن نن�ضوي حتت
�شعار «�رشف ،ت�ضحية ،وفاء» .ويف
اخلتام ،مت ّنى للجميع �إقامة مريحة
يف ربوع القاعدة.
ب�����دوره�����ا���� ،ش���ك���رت رئ��ي�����س��ة
امل�ؤ�س�سة ال�سيدة ليا العاقوري

قائد القاعدة على احلفاوة التي
�أح�����اط ب��ه��ا �أوالد الع�سكريني
ال�شهداء خالل الأيام الثالثة التي
�أم�����ض��وه��ا يف ثكنتهم ،وق�� ّدم��ت
له درع امل�ؤ�س�سة عربون تقدير
و�شكر.
جولة على �أق�سام
قاعدة رياق اجلوية
يف ج��ن��اح��ي ال���ت���دري���ب اجل���وي
والفني يف القاعدة ت��ع ّ��رف �أبناء
ال�شهداء �إىل الطائرات التي يتم
التدريب عليها والإخت�صا�صات
املطلوبة وم�ستوى الدرا�سة التي
تراوح ما بني الربوفيه املهنية (
 )BPوالإجازة الفنية (.) LT
املحطة التالية كانت يف ق�سم
م�����ش��اغ��ل ال���ط���واف���ات ح��ي��ث تتم
�صيانتها على خمتلف امل�ستويات،
ومركز �صيانة املحركات وهياكل
ال���ط���ائ���رات و�أق�������س���ام ال���رادي���و
وامليكانيك والإلكرتونيك.
يف ال�رسب الثامن
اجل���ول���ة م���ا ق��ب��ل الأخ���ي���رة يف
ن�شاطات اليوم الثالث للم�شاركني

قائد اجلي�ش للقاعدة.
قبل ال�صعود �إىل الطوافة «بوما
� ،»915أع��ط��ى ق��ائ��ده��ا ال��رائ��د
الطيار مي�شال ال�صيفي توجيهاته
الأ�سا�سية �إىل الدفعات اخلم�س من
�أوالد ال�شهداء وذلك حفاظً ا على
�سالمتهم .وا�ستمرت ك��ل طلعة
من الطلعات اخلم�س حواىل ثالثني
دقيقة حلَّقت خاللها الطوافة
ب��رك��اب��ه��ا ���ض��م��ن ح��ل��ق��ة امل��ط��ار
لت�سمح لركابها با�ستك�شاف لبنان
من اجلو .ه�ؤالء عادوا من احللم �إىل
الواقع بانطباعات وذك��ري��ات لن
متحوها الأيام.
رافق الركاب يف رحالتهم م�ساعد
الطيار الرائد الطيار ح�سان بركات
والرقيب الفني عماد �أب��و عم�شة
الذي اهتم بتثبيت �أحزمة الأمان.

يف املخيم كانت يف ال�رسب الثامن
ح��ي��ث ال��ت��ق��اه��م ق���ائ���د اجل��ن��اح
اجلوي واملعاون العمالين العقيد
الطيار روجيه حلو ،وا�ستمعوا من
املالزم ندمي ذبيان �إىل املهمات
العمالنية والتدريبية التي يقوم
بها ال�رسب ال��ذي ي�ضم طوافات
«غازيل» الفرن�سية ال�صنع وهي
من الطوافات املقاتلة امل�ضادة
للدروع.
للمرة الأوىل
منذ العام 1990
يف الباحة اخل��ارج��ي��ة للطائرات
حيث املدرج ،كان
التجمع بانتظار
ّ
املرة الأوىل
احلدث ال�سعيد� .إ ّنها ّ
منذ العام  1990التي ُي�سمح فيها
لأ�شخا�ص مدنيني القيام برحلة
جوية على منت الطوافة ،وقد �أَ ْوىل
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
ه���ذا ال����شرف �أوالد الع�سكريني
ال�شهداء خالل �إقامتهم يف قاعدة
رياق اجلوية ،بف�ضل امل�ساعي
التي قام بها قائد املدر�سة
العقيد الركن الطيار دي
غول �سعد خالل زيارة
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مدر�سة ال��ق��وات اجل��وي��ة العقيد
ال���ط���ي���ار دي غ����ول ���س��ع��د على
مواكبته ن�شاطات املخيم خطوة
تذكاريا
درع��ا
خطوة ،وق ّدمت له ً
ً
با�سم امل�ؤ�س�سة وب��ا���س��م �أوالد
الع�سكريني ال�شهداء عربون تقدير
ووفاء الهتمامه البالغ ب�إقامتهم.
ك��م��ا ���ش��ك��رت ك��ل م��ن ���س��اه��م يف
خ�صو�صا �أع�ضاء
�إجناح هذا العمل
ً
امل�ؤ�س�سة واملن�شطني فيها.
بدوره �أعرب قائد املدر�سة عن
��سروره بوجود �أوالد الع�سكريني
ال�شهداء يف رحاب القوات اجلوية
يف ري��اق ودعاهم �إىل زيارتها يف
�أي وقت يختارونه ،وق ّدم لرئي�سة
م�ؤ�س�سة العاقوري درع املدر�سة
للذكرى.
وع��ن��د امل��غ��ادرة ،مت� ّن��ى الأوالد
مرة ثانية �إىل املكان
لو يعودون ّ
أثرا بالغًا،
الذي ترك يف نفو�سهم � ً
خريا.
فوعدتهم امل�ؤ�س�سة ً
ت�صوير:
امل�ؤهل عبد الوهاب جانبني
الرقيب الأول غاوي غاوي
(مدر�سة القوات اجلوية)

�أيار

واحلنني �إىل ال�رشق

بني احللم الغربي

دراسس

ات و أأب
ح
ا
ث
�إعداد :د� .أحمد ع ّلو
عميد متقاعد

تركيا ت�ستعيد نف�سها

قد يبدو من
ال�صعوبــة مبكـــان
عند الكتابة عن تركيا اليوم� ،أن تغيب ع��ن ذهن
الكاتب �أو القارئ العربي (الإ�سالمي �أو امل�سيحي)،
ب�شكل ع��ام ،واللبناين ب�شكل خا�ص� ،صورة الدولة
العثمانية ،تلك الدولة التي حكمت البالد العربية
حلواىل �أربعماية �سنة ( .)1918-1516كما ال ميكن
�أن تغيب عن هذه الذاكرة اللبنانية القريبة� ،صور حكم
الإ�ستبداد احلميدي ،وم�شانق جمال با�شا املعروف
بال�سفاح يف �ساحة ال�برج (�ساحة ال�شهداء) ،العام
 ،1916التي ع ّلق عليها �أحرار الوطن الذين طالبوا
العلية» .كما ال ميكن
باحلرية والإ�ستقالل عن «الدولة
ّ
حمو �صور املجاعة و«�سفر برلك» خالل احلرب العاملية
هوية القومية
الأوىل ،وعمليات الترتيك ،وحماولة حمو
ّ
العربية عن �أهل هذه املنطقة و�سكانها ،و�إ�ستبدالها
بالقومية الطورانية ،قبيل ذلك.
ولكن الواقع �أن تركيا اليوم ،لي�ست هي ال�سلطنة� ،أو
اخلالفة العثمانية ،فهذه الأخرية انتهت بعيد احلرب
العاملية الأوىل ،وقامت مكانها اجلمهورية الرتكية
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على يدي �أبي الأتراك�« ,أتاتورك» ،م�صطفى كمال
با�شا العام .1923
وتركيا املعا�رصة وال�صاعدة ه��ي التي تلفت
الإنتباه والنظر ،وذلك من خالل موقعها الإ�سرتاتيجي،
واجليوبوليتيكي املهم يف عامل اليوم ،ذي العالقات
الدولية املت�شابكة ،واملعقدة يف الوقت عينه .تركيا
هذه ،و�إن كانت عينها اليمنى تتط ّلع �صوب الغرب،
وهي الع�ضو يف منظمة حلف �شمال الأطل�سي وال�ساعية
دوماً �إىل الدخول يف الإحتاد الأوروب��ي ،ف�إن عينها
الي�رسى ويف الآن نف�سه ،تتلفت �رشقً ا� ،صوب �إيران
و�آ�سيا الو�سطى حيث النبع ،والعمق العرقي الرتكي،
وحتى ال�صني ،و�إع��ادة الإعتبار لـ«طريق احلرير»
اجلديد ،طريق الغاز والنفط والتجارة .كما �أنها
تتطلع �صوب البالد العربية وبخا�صة �سوريا والعراق
وال�سعودية ،حيث «مهبط الإ�سالم» دينها وتاريخها،
وحيث الأ�سواق وموارد الطاقة ،و�أنابيب الإمداد ،ع�صب
احلياة احلديثة والتطور الإقت�صادي ال�رضوري لتقدم
�صناعاتها وجتارتها و�سياحتها ،وميدان ال�رصاع
الدويل ،للحفاظ على الطاقة والأمن.
لذلك نراها اليوم تعاود الظهور على امل�رسح الدويل
الإقليمي والعاملي كالعب مهم وحموري مثري للإعجاب
والتقدير ،عرب �إقامة �شبكة من العالقات الدولية.
يف ه��ذه ال�شبكة ق��د تختلط �أو تلتب�س املبادئ
وا�ضحا فيه
والثوابت ،مع امل�صالح يف عامل مل يعد
ً
� ّأيهما يتق ّدم على الآخر .ولكن من الوا�ضح �أن تركيا
ق���ررت �أن تكون تركيا �أخ��رى،
ق��د
ّ
قوية ،م�ستندة �إىل
حمورية جديدة،
ّ
التاريخ ،واجلغرافيا ،يف �إدارة مداها
اجليوبوليتيكي ،و�إىل امل�ستقبل ،يف
ر�سم ر�ؤيتها الإ�سرتاتيجية لعالقاتها
ال��دول��ي��ة ،ال�سيا�سية والإقت�صادية
وحتى الع�سكرية .فرتكيا اليوم ال
تر�ضى بدور الدولة املهم�شة التابعة
ل��ل��دول ال��ك�برى و���س��ي��ا���س��ة العوملة
املتوح�شة .
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تركيا يف اجليوبوليتيك
• املوقع:
�إن تركيا يف الالوعي اجلماعي لأبنائها بلد
حتيط ب��ه البحار م��ن ث�لاث ج��ه��ات� ،أم��ا اجلهة
تر�سخ هذا
ال��راب��ع��ة فمحاطة ب��الأع��داء .وق��د
ّ
املفهوم عرب مئات ال�سنني ،ومنذ �أيام الدولة
العثمانية ،و�رصاعها مع ال��غ��رب ،و���ص��والً �إىل
احلرب الباردة ما بني حلفي الأطل�سي ووار�سو،
حيث كانت تركيا ت�شكل القاعدة الأطل�سية
اجلنوبية القوية ،بوجه الإحت���اد ال�سوفياتي
ال�سابق ،وبقيت كذلك ،حتى �إنهياره مطلع
ت�سعينيات القرن املا�ضي.
تقع تركيا يف الطرف اجلنوبي الغربي لقارة
�آ�سيا� ،أو ما يعرف ب�آ�سيا ال�صغرى ،وت�شغل يف
الوقت نف�سه ،اجل��زء اجلنوبي ال�رشقي لقارة
�أوروب��ا ،لذلك فهي دولة �أ�سيوية�-أوروبية يف
الآن ذاته.
ت��ت��م��دد ت��رك��ي��ا ف���وق م�����س��اح��ة ت��ب��ل��غ ح��واىل
783562كلم( 2الدولة رقم  37يف العامل من
حيث امل�ساحة) ،منها نحو 23700ك��ل��م 2يف
القارة الأوروبية (ما يعرف بـ تراقيا) ،ويف�صل
الربين الرتكيني م�ضيقا الدردنيل
بني هذين ّ
والبو�سفور ،وبحر مرمرة يف الو�سط.
• احلدود:
يبلغ طول احل��دود الرتكية نحو 9848كلم،
تقريبا �شواطئ بحرية (البحر
منها  7200كلم
ً
الأ���س��ود يف ال�شمال ،وبحر �إيجيه يف الغرب،
والبحر الأبي�ض املتو�سط يف اجل��ن��وب)� .أم��ا
حدودها الربية فهي كما ي�أتي:
 م���ن ال�����ش�رق ،حت��ده��ا ك���ل م����ن :ج��ورج��ي��ا(252ك���ل���م)� ،أذرب��ي��ج��ان (9ك���ل���م)� ،أرمينيا
(268كلم) و�إيران (499كلم).
 من اجلنوب :العراق (352كلم) ،و�سوريا(822كلم).
 من الغرب  :بلغاريا (240كلم) ،واليونان(206كلم).
كما متلك تركيا ع�رشات اجلزر يف بحري �إيجيه
واملتو�سط.
• الأر�ض:
تتميز الأرا���ض��ي الرتكية ب�شواطئ �ضيقة
ن�سبيا على البحار التي تطل عليها ،يليها
ً
مرتفعات متو�سطة (اله�ضبة الأنا�ضولية)،

ث��م اجل��ب��ال العالية ،كجبل �آرارات يف ال�رشق
(5166م) ،الذي تقول الأ�سطورة �إن �سفينة
نوح قد حطت فوقه بعد الطوفان ال�شهري.
غنية باملياه والأنهار والبحريات ،ف�أكرث
تركيا ّ
من � 13ألف كلم 2من م�ساحتها تغطّ يها املياه
(�أنهار وبحريات) .كما �أنها متتلك � ٍ
أرا�ض زراعية
خ�صبة ( %30من �أرا�ضيها �صاحلة للزراعة).
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ول��دي��ه��ا الكثري م��ن ال�ث�روة املعدنية (خ��ام
احلديد والذهب والف�ضة والنحا�س والكروم
والزئبق والفحم احلجري وال��رخ��ام) ،كما �أنها
متتلك النفط (بكميات قليلة) وثروات �أخرى.
�أه��م �أنهارها :كيزيلرمك� ،سيحان ،جيحان،
دجلة ( 1718كلم) والفرات ( 2780كلم)،
والأخ��ي��ران ينبعان م��ن �أرا���ض��ي��ه��ا ويتابعان

جريانهما عرب �سوريا والعراق ،وي�شكالن عند
نهرا واح ًدا ،وهو ما يعرف
�إلتقائهما يف العراقً ،
ب�شط العرب ( 145كلم) ،قبل م�صبه يف اخلليج
العربي ،جنوبي الب�رصة .لهذين النهرين �أهمية
ا�سرتاتيجية وحيوية ،يف ٍ
كل من العراق و�سوريا
وتركيا ،فمياههما ت�ستعمل لل�رشب وللري
وال��زراع��ة ،ولتوليد الطاقة الكهربائية ،كما
�أنهما من املك ّونات الإ�سرتاتيجية للعالقات ما
بني هذه ال��دول� .إىل ذلك ت�ستفيد تركيا من
نهر العا�صي الذي ينبع من لبنان ويجري عرب
�سوريا وي�صب يف البحر قرب انطاكية ،يف �إقليم
�إ�سكندرون الذي كان تاب ًعا ل�سوريا ،وهو �أ�صبح
تاب ًعا لرتكيا (حتت �إ�سم هاتاي) ،منذ العام
.1939
• ال�سكاّن:
�سيبلغ عدد �سكان تركيا  78مليو ًنا و785
�ألفًا ،و 548ن�سمة ،يف متوز املقبل (،)2011
وذل���ك وف��ق م��ا ورد يف ك��ت��اب وق��ائ��ع العامل
«�سي �أي �إي».)cia world factbook( ،
وب��ذل��ك حتتل تركيا املرتبة  17يف العامل
م��ن حيث ع��دد ال�سكان الذين
يعي�ش معظمهم يف املدن (حواىل
 ،)%70كما �أن امل��رج��ع ال�سابق
ي�شري �إىل �أن ن�سبة العرق الرتكي يف
هذا العدد ،تبلغ حواىل � 70إىل . %75
يليها الأكراد بن�سبة  ،%18ومن � 7إىل
� %12أقليات �أخ��رى خمتلفة (تقديرات
العام .)2008
• ال ّدين:
تركيا دولة يدين �سكانها بالإ�سالم بن�سبة
 ،%99.8وهم على املذهبني ال�سني والعلوي،
�أم��ا الباقون فهم من امل�سيحيني ،واليهود،
وغريهم.
• اللغة:
اللغة الرتكية ،ه��ي اللغة الر�سمية جلميع
الأتراك ،ولكن هناك اللغة الكردية ،والعربية،
وغريها من اللغات العاملية.
• املدن:
العا�صمة ال�سيا�سية لرتكيا هي �أنقرة (5،4
مليون ن�سمة)� ،أما �أكرب مدنها فهي �إ�سطنبول
( 12مليون ن�سمة) ،وهي العا�صمة القدمية
للدولة ،وتقع على �ضفتي م�ضيق البو�سفور،
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وت�شاطىء البحر الأ���س��ود ،وت�صل ق��ارة �آ�سيا
بقارة �أوروب��ا عرب ج�رسين فوق امل�ضيق (ج�رس
البو�سفور 1074م ،وج�رس حممد الفاحت 1090
م ،وهناك م�رشوع لبناء ج�رس ثالث قرب البحر
الأ�سود) .و�إ�سطنبول هي العا�صمة الإقت�صادية
وامل��رك��ز الإقت�صادي الأول يف ال��ب�لاد ،و�أه��م
امل��راف��ئ التجارية ،وبخا�صة مع موانئ دول
البحر الأ�سود وكذلك مع موانئ البحر املتو�سط.
• امل�ضائق:
لعل �أهمية تركيا الإ�سرتاتيجية ،تقوم على
موقعها الو�سيط ما بني �آ�سيا

واوروب��ا ،و�إطاللتها على عدة
بحار كما ذكرنا� ،إ�ضافة �إىل متا�سها املبا�رش
مع ب�لاد القوقاز وال��رو���س والبلقان ،وكذلك
م��ع �إي���ران وب�لاد ال��ع��رب .ولكن ه��ذه الأهمية
عامليا،
جيو�سرتاتيجيا
ت���زداد ،وت��أخ��ذ بع ًدا
ً
ً
لأنها حتتوي يف �أرا�ضيها على �أحد �أهم املعابر
امل��ائ��ي��ة ال����ضروري��ة حل��رك��ة ال�سفن التجارية
والع�سكرية ،ما بني دول الإحت��اد ال�سوفياتي
ال�سابق ،واملياه الدافئة (البحر املتو�سط).
دائما للقيا�رصة الرو�س،
�سبب �أرقً ��ا
ً
وه��ذا ما ّ
وقد خا�ضوا من �أجله حروبا ً كثرية .كما �شكل
عقدة ا�سرتاتيجية للإحتاد ال�سوفياتي ال�سابق
وكاد يت�سبب ب�أزمات دولية عرفت دول حلف
الأطل�سي كيف ت�ستثمرها خلدمة �أهدافها
الإ�سرتاتيجية خالل احلرب الباردة .يف املقابل
عرفت تركيا كيف ت�ستغل موقعها اجلغرايف هذا
يف حت�سني مركزها اجليو�سرتاتيجي العاملي
لت�صبح �أحد �أهم مكونات دول حلف الأطل�سي،
وهذا ما �ساعدها يف تطوير مواردها ،و�صناعتها

وزراعتها ،وح ّولها �إىل قاعدة ع�سكرية �أطل�سية
مهمة ،حتى �إن��ه��ا تعترب ال��دول��ة الثانية بعد
كما من
الواليات املتحدة يف احللف ،التي متلك ً
القدرات الع�سكرية ،املادية والب�رشية ،اجلاهزة
للتدخل ال�رسيع عند �أي طارىء.
 البو�سفور :يبلغ طول هذا امل�ضيق حواىل 30كلم ،مابني البحر الأ�سود وبحر مرمرةّ � ،أما
عر�ضه فرياوح ما بني 550م و3000م ،وعمقه
رتا.
ما بني  36و 124م ً
ت�ص ّنف امل�لاح��ة يف امل�ضيق �ضمن جمال
املالحة الدولية ،وهو من �أكرث النقاط البحرية
ازدحاما ،و�إختناقً ا ،بحركة مرور ال�سفن (�أكرث
ً
�سنويا ،منها حواىل
من خم�سني �أل��ف �سفينة
ً
ع�رشة �آالف ناقلة �ضخمة) ،مع الإ�شارة �إىل �إعتماد
رو�سيا الإحت��ادي��ة ب�شكل رئي�س على ت�صدير
البرتول والغاز عربه �إىل �أوروب��ا وغريها ،على
الرغم من وج��ود الأنابيب املبا�رشة للنقل �إىل
البلدان املجاورة لها .وقد با�رشت تركيا ببناء
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نفق للقطار حتت مياه امل�ضيق بطول 13،7
كلم ،لو�صل الربين الآ�سيوي والأوروب��ي ،ومن
املقدر الإنتهاء منه العام .2012
املكمل
 الدردنيل :هو امل�ضيق اجلنوبيّ
للبو�سفور عرب بحر مرمرة وهو ي�صل هذا البحر
ببحر �إيجيه والبحر املتو�سط .يبلغ طوله
نحو  61كلم ،وعر�ضه ما بني 1،2كلم،
و 6كلم� ،أم�ا ّ عمقه في�صل �إىل حواىل 60
قدميا لغزو
م�ترا ً .ومن خالله عرب الفر�س
ً
بالد الإغريق يف القرن اخلام�س ق.م ،وكذلك
عربه الإ�سكندر املقدوين يف القرن الرابع ق.م،
عندما غزا بالد ال�رشق ،وقد دلّ بع�ض الأبحاث
على �أن مدينة ط��روادة الأ�سطورية وحروبها
قد قامت على الرب الآ�سيوي املقابل ملدخل
ه��ذا امل�ضيق الغربي .كما ج��رت فيه �إح��دى
�أهم معارك احلرب العاملية الأوىل (غاليبويل)
بني الدولة العثمانية واحللفاء الذين تعر�ضت
�أ�ساطيلهم خل�سائر فادحة.
الإقت�صاد الرتكي
تعترب تركيا اليوم من ال��دول التي متتلك
متطورا ،واع ًدا ،وهي �أحد �أع�ضاء منظمة
اقت�صا ًدا
ً
الع�رشين ( ،)G20ولديها �صناعة متطورة
تعتمد على �صناعة الن�سيج وامللبو�سات،
و�صناعة الآالت واملاكينات ،وقطع ال�سيارات،
والإلكرتونيات ،ومولدات الطاقة الكهربائية،
واملعلبات ،وامل�أكوالت .ويعمل يف هذا القطاع

تركيا

ال��ذي ي�شكل  %30من الدخل الوطني حواىل
 %20من القوة العاملة الرتكية.
ك��ذل��ك يعتمد اق��ت�����ص��اده��ا ع��ل��ى ال��زراع��ة
وامل�صنوعات الزراعية ،ب�أنواعها املختلفة،
وهي ت�صدر الق�سم الأكرب �إىل اخلارج ،وبخا�صة
�إىل �أوروب���ا وال����شرق الأو���س��ط .ويعمل يف هذا
القطاع ح��واىل  %40من الأت���راك ،وه��و ي� ّؤمن
حواىل  %12فقط من الدخل الوطني.
يعترب قطاع ال�سياحة واخل��دم��ات يف تركيا
من �أهم م�صادر الدخل القومي (حواىل ،)%58
�إذ ق�صدها �أك�ثر من  30مليون �سائح العام
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ت�ستعيد نف�سها

� ،2008أدخ��ل��وا �إىل البالد ح��واىل  22مليار
دوالر .وي��ع��ت�بر البع�ض �أن ���س��واح��ل تركيا
�سياحيا ،كالريفيريا الفرن�سية
املتو�سطية،
ً
ب�شواطئها ومنتجعاتها ،ويعمل حواىل %34من
الأتراك يف هذا القطاع.
ت�ستفيد تركيا من مرور خطوط �أنابيب النفط

وخ�صو�صا خط باكو-
والغاز عرب �أرا�ضيها،
ً
تبلي�سي -جيحان ،الذي بو�رش ال�ضخ فيه العام
 ،2006و�أ�صبح ب�إمكان ال�سفن ال�ضخمة نقل
الطاقة امل�ستخرجة من بحر قزوين من املرف أ�
الرتكي جيحان� ،إىل البحر املتو�سط مبا�رشة،
ومن دون املرور يف امل�ضائق والبحر الأ�سود،
�أو اخلليج العربي وقناة ال�سوي�س ،وبذلك توفّ ر
املال وتتجنب املخاطر.
كذلك ت�سعى تركيا �إىل ربط خطوط الأنابيب
القادمة من دول �آ�سيا الو�سطى ،عرب �إيران �أو
قزوين ورو�سيا وال��ع��راق و�سوريا ،باخلطوط
التي متر يف �أرا�ضيها،
و����ص���والً �إىل ال��ب��ح��ر
امل��ت��و���س��ط .وب��ذل��ك
ت�ستطيع �إقامة �شبكة
ج��ي��و���س�ترات��ي��ج��ي��ة
و�إقت�صادية مع هذه
ال���دول ،ت�شكل بع ًدا
م��ه��م��ا يف ال��ق��ي��ادة
ً
وال�سيطرة على موارد
ال���ط���اق���ة ،وخ��ط��وط
ال���ن���ق���ل يف ال���ع���امل.
ورمب����ا ه���ذا م��ا يثري
ال��ن��ق��م��ة وال��ت��دخ�لات
ال��غ��رب��ي��ة ،ال��ه��ادف��ة
�إىل ن�رش الفو�ضى يف
املنطقة اليوم حتت
م�سميات و�شعارات
متعددة.
حتتل تركيا اليوم،
�دم��ا ما
م���رك��� ًزا م��ت��ق� ً
بني دول العامل ،من
حيث «الناجت املحلي
الإج��م��ايل (،»)GDP
ف��ق��د ن��ال��ت امل��رت��ب��ة
 17يف ت���ق���دي���رات
البنك الدويل ،و�صندوق النقد الدويل ،وكتاب
ال�سي �آي �إي (وق��ائ��ع ال��ع��امل) للعام ،2010
(حواىل 800مليار دوالر) ،وهي مر�شحة للمركز
 15هذا العام وبناجت �إجمايل� ،سيفوق الألف
مليار دوالر ،كما ي�شري بع�ض التقديرات
العاملية.

تركيا العاملية
ت�سعى تركيا منذ مطلع القرن احلايل ،وبعد
ي�أ�سها م��ن الإن�����ض��م��ام امل��ب��ا��شر �إىل الإحت���اد
الأوروب����ي ،لأ�سباب متعددة (منها الرتكي،
ومنها ال�سيا�سي الأوروب�����ي)� ،إىل الإهتمام
مبحيطها ال��ق��ري��ب الآ���س��ي��وي حيث ج��ذوره��ا
التاريخية والفكرية واحل�ضارية ،وحيث املوارد
والأ�سواق .فهي ت�شكل نقطة الإلتقاء والو�صل
م��ا ب�ين ال����شرق الأو���س��ط الإ���س�لام��ي والعربي،
ودول �آ�سيا الو�سطى الرتكية العرق ،وما بني
ب�لاد ال��ق��وق��از ،ورو���س��ي��ا ،ودول حو�ض البحر
الأ���س��ود ،وك��ذل��ك دول البلقان ال��ت��ي كانت
ج��ز ًءا من الإم�براط��وري��ة العثمانية ،ذات يوم،
وترتبط مع بع�ضها بروابط �شتى ،وهي قاعدة
�أطل�سية مهمة ،ومر�شحة دائمة لع�ضوية الإحتاد
الأوروب���ي .كما �أن البع�ض ينظر �إليها اليوم،
ك�أحد �أعمدة ثالوث النظام الأمني لدول الإقليم
ال����شرق �أو���س��ط��ي ،م��ع �إي����ران ،و���س��وري��ا ،ورمب��ا
قريبا( ،بعد ع��ودة م�رص الفاعلة �إىل
مع م�رص
ً
اخلارطة اجليوبوليتيكية لتوازن �أمن الإقليم).
م�صحوبا
�إن ه��ذا امل��رك��ز احل�سا�س لرتكيا،
ً
بنظام �سيا�سي دميقراطي �شبه علماين ،يعترب
منوذجا للدولة الإ�سالمية الع�رصية .وب�سيا�سة
ً
خ��ارج��ي��ة منفتحة على جميع ال����دول ،حت��اول
تركيا الإقرتاب مبو�ضوعية ،وعدل ،حلل �أكرث
الأزمات املعقدة يف املنطقة ،بد ًءا من رف�ضها
ال�سماح لقوات التحالف الأمريكي با�ستخدام
�أرا�ضيها العام  2003لإحتالل العراق،
مرورا
ً
مبحاولتها �إيجاد خم��ارج مللف �إي��ران النووي
م��ع ال���غ���رب ،وال��ت��و���س��ط حل��ل ع��ق��دة ال�سالم
ال�سورية-الإ�رسائيلية ،و�صوالً �إىل مواقفها من
العدوان الإ�رسائيلي على غزة ( ،)2009و�إلغاء
الت�أ�شريات ال�رضورية لل�سفر �إليها من لبنان
و�سوريا ،وغ�ير ذل��ك من امل��واق��ف املتميزة،
واملت�ضامنة مع الق�ضايا العربية والإ�سالمية.
كل هذا �شكل ر�صي ًدا ملكانة تركيا الإقليمية،
وقيمة م�ضافة �إىل دورها على امل�رسح العاملي.
املراجع :
• تركيا  :املو�سوعة احلرة ،ويكيبيديا.

• Cia world factbook-Turkey.
• Wikipedia.com-turkey.

جرائــــم ا�رسائيــل تفقــــــد
لي�س �رسًا حجم العداء الإ�رسائيلي
للمنظمات الإن�سانية والأن�شطة
ال����دول����ي����ة امل���ت�������ض���ام���ن���ة م��ع
الفل�سطينيني واملنددة با�ستمرار
االح���ت�ل�ال اال��سرائ��ي��ل��ي الأرا����ض���ي
الفل�سطينية .وقد �شهدت الأعوام
املن�رصمة حوادث عنف و�سفك دماء
�أق��دم خاللها اجلي�ش الإ�رسائيلي
على قتل نا�شطني و�صحافيني
اجانب يف غ��زة وال�ضفة الغربية.
واجل��م��ي��ع م��ا ي���زال ي��ذك��ر ق�ضية
النا�شطة الأمريكية ال�شهيدة
را�شيل ك��وري التي قتلتها
ج��راف��ة ا�رسائيلية �ضخمة يف
�أث���ن���اء حم��اول��ت��ه��ا الإح��ت��ج��اج
ال�ب�ريء وال�سلمي على هدم
م��ن��ازل فل�سطينيني يف قطاع
غزة العام  .2003كما �أن �إطالق
عنا�رص الكوموندو�س الإ�رسائيلي
النار على ركاب ال�سفينة الرتكية
ال��ت��ي ���ش��ارك��ت يف م�����س��اع��ي ك�رس
احل�صار املفرو�ض على قطاع غزة
وقتل �أكرث من ت�سعة من ركابها،
ق��د ك�شف �أم���ام امل�ل��أ ع��ن الوجه
احلقيقي ل��ل��دول��ة ال��ع�بري��ة التي
دائما
زورا �أن ت�صور نف�سها
ً
حتاول ً
�أم���ام املجتمع ال���دويل على �أنها
الدولة الدميقراطية الوحيدة يف
املنطقة التي تتبنى قيم املجتمع
ال��غ��رب��ي ،ف����إذا بها ال ت��ت��ورع عن
ممار�سة القر�صنة «والبلطجة»
يف امل��ي��اه ال��دول��ي��ة ب�شكل �سافر
ومتوح�ش يف ظل امتالكها وحدها
يف منطقة ال�رشق الأو�سط ال�سالح
ال��ن��ووي وراب��ع �أق��وى اجليو�ش يف

�إعداد:
�إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون اال�رسائيلية
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العامل ت�سلي ًحا يف الرب والبحر واجلو.
ع��ل��ى ���ض��وء م���ا ت��ق��دم تو�ضح
�أو�ساط ا�رسائيلية ب�أن عد ًدا ملحوظً ا
م���ن ال��ف��ن��ان�ين وامل��و���س��ي��ق��ي�ين
العامليني يحجمون عن الذهاب
�إىل ا�رسائيل من �ضمن ما ي�سمونه
حملة عاملية «ل��ن��زع ال�رشعية عن
ا��سرائ��ي��ل» .ويف املا�ضي مت عزل
نظام الف�صل العن�رصي يف جنوب
�أف��ري��ق��ي��ا� ،إث����ر ح��م��ل��ة ا�ستمرت
ل�سنوات على ه��ذا ال�صعيد� .أم��ا
اليوم فمواقع التوا�صل الإجتماعي
م��ث��ل «ال��ف��ي�����س��ب��وك» او م��واق��ع
التدوين امل�صغر مثل «التويرت»
ت��ب��دو ق�����ادرة ع��ل��ى ب���ث ر���س��ائ��ل
احتجاجية يف العامل �أجمع خالل ثوان
م��ع��دودة لت�ضغط على الفنانني
والأدباء و�أ�ساتذة اجلامعات ليبقوا
بعيدا ً عن الكيان ال�صهيوين ،مع
لفت انتباه املاليني من املعجبني
بهم �إىل الق�ضية الفل�سطينية وما
تنطوي عليه م��ن م��آ���س ان�سانية
ف��ا���ض��ح��ة .وم��ث��ل ه���ذه الأن�����ش��ط��ة،
تتعدى يف م�ضمونها و�أب��ع��اده��ا
بالن�سبة �إىل �إ�رسائيل ،الإح�سا�س
بالعزلة والإدانة الأخالقية ،لت�صل
�إىل ح��د الإق���رار ب��وج��ود تداعيات
ا�سرتاتيجية ج��دي��ة حت��دث عنها
يوفال دي�سكني رئي�س جهاز الأمن
الداخلي (�شاباك) حيث ق��ال� :إن
جمود املفاو�ضات ال�سلمية التي
ت��دخ��ل فيها ال���والي���ات املتحدة
كو�سيط �إمنا يجعل الفل�سطينيني
ي�شعرون ب�أنهم «يف مقعد ال�سائق،
زخما مع وجود
الأمر الذي يك�سبهم ً

فقــــــدها �رشعيتها الدوليـة
اجتاه متنام يف العامل نحو الإعرتاف
ب���دول���ة فل�سطينية ،وت��ن��اق�����ص
يف ق���درة ا��سرائ��ي��ل على امل��ن��اورة
دبلوما�سيا ً.
ور�أى معهد «ر�ؤوت» (ر�ؤي���ة)
العربي ،وهو م�ؤ�س�سة بحثية تركز
اهتمامها على الق�ضايا الأمنية
والإق��ت�����ص��ادي��ة والإج��ت��م��اع��ي��ة� ،أن
ال��راغ��ب�ين يف ن���زع ال����شرع��ي��ة عن
ا��سرائ��ي��ل �إمن���ا ي�سعون �إىل نفي
حقها يف الوجود عن طريق و�صمها
بالق�سوة والعنف والال�إن�سانية
«مم���ا ي��ن��زع ال����شرع��ي��ة الأخ�لاق��ي��ة
ع��ن وج���وده���ا» .ووا���ض��ح �أن هذا
املعهد يطلق ال�شكوى والتظلم
وي��ت��ن��ا���س��ى م���ا ت��ق��وم ب���ه �أي����دي
ال��دول��ة ال��ع�بري��ة م��ن ج��رائ��م قتل
املواطنيني الفل�سطينيني وهدم
ب��ي��وت��ه��م وم�����ص��ادرة �أرا���ض��ي��ه��م
وتق�سيم وطنهم بجدران الف�صل
العن�رصي ،واعتقال الأبرياء منهم
وجرف مزروعاتهم ونهب مياههم.
والأدهى من هذا �أن وزير اخلارجية
الإ��سرائ��ي��ل��ي العن�رصي امل��ع��روف
افيغدور ليربمان ق��ام بت�شكيل
جلنة برملانية للتحقيق يف متويل
جماعات ا�رسائيلية واجنبية ،يزعم
�أنها جزء من �شبكة عاملية ت�سعى
لنزع ال�رشعية عن الدولة العربية،
يف ح�ين ي��ق��ول منتقدوه �إن���ه هو
�شخ�صيا �أكرث من �سواه
امل�س�ؤول
ً
عن «تلطيخ �صورة ا�رسائيل كدولة
دميقراطية» ،بت�رصيحاته ومواقفه
التي ينفي فيها وجود �أي فر�ص
لإحالل �أي �شكل من �أ�شكال ال�سالم

بد�أت يف الأرجنتني ت�صاعدت �إىل
و���س��ط �أم�يرك��ا ومت���ددت تدري ًجا
ن��ح��و �أوروب�����ا و�آ���س��ي��ا و�أف��ري��ق��ي��ا،
الأم��ر ال��ذي جعل ب��اراك يقول� :إن
ا�ستباق املبادرة الفل�سطينية يف
الأمم املتحدة ال يكون �إال باخلروج
مب��ب��ادرة ا�رسائيلية تقنع الأ��س�رة
الدولية با�ستعداد ا�رسائيل الفعلي
لتقا�سم «البلد» مع الفل�سطينيني.
ولذلك فهو ي�ؤيد �شا�ؤول موفاز
يف �سعيه للتو�صل �إىل ات��ف��اق
اطار لت�سوية دائمة حمورها �إخالء
امل�ستوطنات الواقعة خارج الكتل
اال�ستيطانية ،وفق برنامج طويل
الأمد ومتدرج ،يف حني �أن ليربمان
ومو�شيه يعلون (بوغي) يطرحان
اق�تراح��ات عبثية ال يوافق عليها
�أحد يف العامل وت�ضع ا�رسائيل �ضمن
�صورتها ال�سلبية املعهودة.
�إن م��ن امل��ب��ادئ الإن�����س��ان��ي��ة يف
�أي ��شرع��ي��ة �أو ع��دال��ة وط��ن��ي��ة �أو
دولية� ،أن يلقى كل مذنب جزاءه
يف حم��اك��م��ة ع��ادل��ة .ول��ك��ن جن��اح
ا�رسائيل يف الإف�لات من �أي جترمي
�أو عقاب بف�ضل الدعم الأمريكي
والأوروب��ي� ،إمنا يهدد احرتام هذا
املبد�أ ويجعل الإفالت من العقاب،
�إال ب�����ص��ورة ا�ستن�سابية ممكنا ً.
وه��ذا م��ا ح�صل بالفعل بالن�سبة
�إىل م��داوالت املحكمة الدولية يف
اله��اي املتعلقة ب��اجل��دار الأمني

ال���ع���ادل �أو امل���ت���وازن يف ال����شرق
الأو�سط.
ويف ال���ي���وم ال����ذي �أح���ي���ت فيه
احل��ك��وم��ة الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة ال��ذك��رى
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ل�����ض��ح��اي��ا ال��ك��ارث��ة
النازية� ،أكدت املحافل ال�سيا�سية
الإ�رسائيلية �أن العام � 2010شكل
بجدارة عام تنامي ظاهرة «�إنكار
حق ا�رسائيل يف الوجود» ،مما دفع
احلكومة �إىل �إن�شاء جلنة وزاري��ة
تعمل على خماطبة دول العامل
بلغة الت�ضليل واخل���داع ،وحتثها
على �سن قوانني �ضد الإن�سانية،
يف ح�ين ت��ق��وم ه��ي بكل الأع��م��ال
غري القانونية وغري الإن�سانية وغري
الأخالقية ،للق�ضاء على � ّأي مقومات
فعلية وم��و���ض��وع��ي��ة تف�سح يف
املجال امام قيام دولة فل�سطينية
م�ستقلة .ويف ه��ذا ال�سياق �أع��رب
وزير الدفاع ايهود باراك عن قلقه
من امل��ن��اورة الدبلوما�سية التي
يقوم بها الفل�سطينيون والتي
ي�سعون م��ن خاللها �إىل حت�صيل
اع�تراف دويل بفل�سطني م�ستقلة
���ض��م��ن ح����دود  4ح���زي���ران ال��ع��ام
 .1967وم��وج��ة الإع��ت�راف التي

�إن �إ�رسائيل التي ولدت يف الأ�صل

خارج رحم القانون وال�رشعية الدوليني

ال جتد �أي �شيء �شاذ يف �سلوكها الإجرامي
ما دام الأ�صل والأ�سا�س غري قائمني على
�أي قدر من العدالة وال�رشعية
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ح��ول ال�ضفة الغربية والقد�س،
وهذا ما ح�صل �أي�ضا ً بالن�سبة �إىل
الدعاوى الق�ضائية املقدمة �ضد
م�س�ؤولني ع�سكريني و�سيا�سيني
ا�رسائيليني ارتكبوا ج��رائ��م �ضد
الإن�سانية يف فل�سطني ولبنان (يف
�أث��ن��اء حملة الر�صا�ص امل�سكوب
يف غزة وخالل ما �سمي حرب لبنان
الثانية ال��ع��ام  .)2006وه��ذا ما
أي�ضا يف �أثناء م�ؤمتر دربن
ح�صل � ً
الثاين حيث لقيت ا�رسائيل بالرغم
من كل هذه اجلرائم عفوا ً كامالً يف
الأمم املتحدة ويف منظمة التجارة
العاملية.
ب��ن��اء على م��ا ت��ق��دم ،يت�أكد �أن
ا�رسائيل التي ولدت يف الأ�صل خارج
رحم القانون وال�رشعية الدوليني،
ال جتد �أي �شيء �شاذ يف �سلوكها
الإجرامي ما دام الأ�صل والأ�سا�س
غ�ير ق��ائ��م�ين ع��ل��ى �أي ق���در من
العدالة وال�رشعية .ولذلك فالكالم
على نزع ال�رشعية عن ا�رسائيل �إمنا
ه��و �سعي �إىل �إم��اط��ة اللثام عما
�ألب�سه املجتمع ال����دويل ،بنفاق
الدول ،ذات امل�صلحة ،لهذه الدولة
ال�شاذة من غاللة ال�رشعية القانونية
املزيفة .وكان من املفرت�ض بهذه
ال��دول��ة اخل��رق��اء �أن تت�رصف وفق
الأع���راف القانونية الدولية حتى
تعو�ض انعدام �رشعيتها الأ�سا�سية
منذ ن�ش�أتها ،ولكن احلا�صل هو
عك�س ذلك متاما ً ،وه��ذا ما تثبته
جرائمها منذ دي��ر يا�سني وكفر
����رورا ب�����ص�برا و�شاتيال
ق��ا���س��م م� ً
وقانا الأوىل والثانية وحمرقة غزة
وجنوب لبنان و�ضاحية بريوت مما
يفوق املحرقة النازية ب�شاعة ،يف
وقت مل يعد باالمكان �إخفاء مثل
هذه اجلرائم التي تبث مبا�رشة عرب
االعالم االلكرتوين.

من ال
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مل تكن ق�ضية
ال��ت��ج��ن��ي��د وك��ي��ف��ي��ة
تنظيمه مقت�رصة ع��ل��ى ال�سلطان
عبد املجيد ،خالل العهد العثماين ،فال�سلطان
عبد العزيز ُعني ب�شكل كبري ،ب�سن الأنظمة
والقوانني التي تنظم التجنيد ،وكان من �أبرزها
نظام اج���راء القرعة ال�رشعية .وجن��د يف �إح��دى
الوثائق فرما ًنا �أ�صدره عبد العزيز بالذات العام
1850م ،ويت�ضمن �إجراء القرعة ال�رشعية وفق
الآتي:
 -1جتري القرعة ال�رشعية على الفتيان الذين
تراوح �أعمارهم بني  20و�25سنة.
 -2حت��دد م��دة اخل��دم��ة الع�سكرية بخم�س
�سنوات.
 -3ي��زود كل فرد انهى اخلدمة الع�سكرية
بـ«تذكرة �إطالق».
 -4يجب على الذكور الذين عادوا �إىل بالدهم
بعد �إن��ه��ائ��ه��م اخل��دم��ة الع�سكرية العمل يف
الزراعة ،احلراثة ،الأعمال احلرفية �أو ال�صناعية.

 -5يعفى من
اخلدمة الع�سكرية
الأف����������راد ال���ذي���ن
ي�����س��ت��أج��رون �آخ��ري��ن
لأداء اخلدمة الع�سكرية
بدالً عنهم.
 -6ي���ر����س���ل ���ض��اب��ط
م���ن ال�����ض��ب��اط ال��ع�����س��اك��ر
ال�سلطانية �إىل ك��ل ق�ضاء
لإح�صاء عدد النفو�س الذكور
وت�سجيلها بدفرت مف�صل.
 -7يطبق ه���ذا ال��ن��ظ��ام يف كل
الواليات العثمانية.
وبعد �إقرار نظام �إجراء القرعة ال�رشعية ،حاول
ال�سلطان عبد العزيز منح �أف��راد هذه القرعة
بع�ض الت�سهيالت املتعلقة ب�أمور التجنيد ،ومن
�ضمنها ال�سماح لبع�ض الأفراد ت�أجري �أنف�سهم
بدالً عن الذين �سمتهم القرعة ال�رشعية ،وهذا
ما ت�ضمنته الوثائق املتعددة التي هي عبارة
عن «حجج �أجار» يربمها �صاحبا العالقة ،امل�ؤجر
وامل�ست�أجر� ،أمام القا�ضي ال�رشعي يف املحكمة
ال�رشعية ،حيث يقوم امل��ؤج��ر بدفع مبلغ من
املال �إىل امل�ست�أجر الذي � ّأج��ر نف�سه بدالً عنه
لأداء اخلدمة الع�سكرية.
لقد ك��ان ال��ه��روب م��ن اخل��دم��ة الع�سكرية
متف�شيا يف العهد العثماين ،وهذا ما نالحظه يف
ً
�سجالت املحكمة الع�سكرية� ،إذ كان ال�شباب
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يهربون من اخلدمة الع�سكرية لأ�سباب قاهرة
تتعلق بق�سوة النظام الع�سكري العثماين،
مف�ضلني العمل يف الزراعة وال�صناعة والتجارة
على اخلدمة الع�سكرية .ولذلك ف�إنه ،عندما
�أ�صدر ال�سلطان العثماين نظام «ت�أجري الفرد
لنف�سه» ،ت�سابق معظم ال�شبان �إىل املحكمة
ال�رشعية لت�سجيل العقود امل�سماة «حجج الأجار»
ويبدو ذلك جليا ً يف الوثائق (�سجل املحكمة
ال�رشعية يف طرابل�س ال�شام رقم  )50التي تزخر
مبثل هذه العقود.
لقد �شهد الع�رص العثماين الكثري من احلروب
والفنت ،مما عر�ض حياة املحاربني للمخاطر.
�سببا
ويبدو �أن الو�ضع الإقت�صادي ال�سيىء كان ً
من الأ�سباب التي دفعت بع�ض ال�شباب للقبول
باخلدمة الع�سكرية وت�أجري �أنف�سهم وتعري�ض
حياتهم للخطر.
�إن التفاوت يف الطبقات موجود يف كل جمتمع
وتظل الطبقة الفقرية هي ال�ضحية ،بينما تنعم
الطبقة الغنية بالرثاء والرخاء وهو �أمر معروف
منذ القدم وم�ستمر حتى �أيامنا ه��ذه .وكان
العثمانيون قد �أ�صدروا قوانني ت�ساعد الأغنياء
وترهق الفقراء مما جعل ه�ؤالء يقبلون ال�سخرة
مقابل لقمة العي�ش ،وجند �أمثلة عديدة على
ذلك يف �سجالت املحكمة ال�رشعية يف طرابل�س.
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�إعداد :تريز من�صور

منوذجا لكفاح اللبنانيني وملعاناتهم
�ساحل العاج
ً

ا�ستتبت
الأو�ضاع
ّ
م�رشعة
لكن الأ�سئلة املقلقة ما زالت
ّ
حلوا يف العامل ،يف �إثبات قدراتهم املهنية والثقافية
جنح اللبنانيون �أينما
ّ
والإبداعية وحتى ال�سيا�سية ،ومت ّكنت اجلاليات اللبنانية يف عدة دول من ت�شكيل
جزء هام من اقت�صاديات الدول امل�ضيفة ،كما يف الإم��ارات والبحرين وليبيا
و�ساحل العاج والربازيل ...حتويالت املغرتبني املالية �إىل ذويهم �إ�ضافة �إىل
ا�ستثماراتهم يف لبنان� ،ساهمت �إىل ح ٍد بعيد يف دعم االقت�صاد اللبناين .لكن
ي�شجع على الهجرة من �أجل ت�أمني حتويالت
النموذج ال�سيا�سي ــ االقت�صادي ،الذي
ّ
مالية كبرية تعفي ال�سلطة من العمل على تطوير االقت�صاد احلقيقي وتنويعه ،هو
منوذج خطر ،ف�ضالً عن كونه ال ينطوي على �أية حماية للمهاجرين ،حني يتعر�ضون
لظروف �صعبة يف البلدان التي هاجروا �إليها.
فريدا يف م�سرية ه�ؤالء
معاناة اللبنانيني الأخرية يف �ساحل العاج لي�ست حدثً ا
ً
االغرتابية .فقد �سبقها الكثري من املحطات والأزمات امل�شابهة ،يف �ساحل العاج
نف�سها ويف بلدان �أخرى من القارة التي تنام على انقالب ،لت�صحو على �آخر.
الأزمة انح�رست بعد �أن �سيطرت قوات الرئي�س احل�سن واتارا على الأو�ضاع يف
م�رشعة.
�ساحل العاج .لكن الأ�سئلة املقلقة ما تزال
ّ
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حجم اجلالية اللبنانية يف �ساحل العاج
ي��ت��ج��اوز ع��دد اللبنانيني يف �ساحل العاج
ال��ـ� 75أل��ف ن�سمة ،لي�صل رمب��ا �إىل � 90ألفًا.
 85يف املئة تقريبا ً منهم يقيمون يف العا�صمة
�أب��ي��دج��ان ،وي��ت��وزع الباقون يف  19حمافظة،
تتكون منها البالد .على �أي حال ف�إن اجلالية
اللبنانية ه��ي �أك�ب�ر جالية عربية يف �ساحل
العاج ،التي ي�سيطر اللبنانيون على �أكرث من
 50يف املئة من اقت�صادها ون�شاطها التجاري
وال�صناعي واخلدماتي العام.
ويعمل اللبنانيون الذين بد�أت هجرتهم �إىل
�ساحل العاج قبل � 100سنة تقريبا ً يف خمتلف
احلقول ،وت�أتي التجارة يف طليعتها ،ولديهم
�آالف امل�صالح كامل�صانع وامل�ست�شفيات
والعيادات الطبية والفنادق واملطاعم .خالل

الأزم���ة الأخ�ي�رة تعر�ضت م�صالح اللبنانيني
وممتلكاتهم لعمليات نهب و�سلب منظمة
و�ضخمة ،مل حتدد حتى الآن اخل�سائر الناجمة
عنها.
قبيل ا�ستفحال الأزمة يف �ساحل العاج غادرها
نحو  2000لبناين ،متوجهني �إىل لبنان ،ويف
�شهر �آذار املا�ضي ،غادر � 4آالف لبناين �أي�ضا ً،
بعدما بلغت العمليات
الع�سكرية واالع��ت��داءات
عليهم ذروت���ه���ا .بينما
مل ي��ت��ح ل��ك��ث�يري��ن جم��ال
امل��غ��ادرة ب�سبب تفاقم
الأو����ض���اع ،وف�ضل عدد
كبري معاي�شة اخلطر على
التخلي عن جنى العمر.
هل ي�ؤثر انخفا�ض
حتويالت املغرتبني
على االقت�صاد؟
لقد �شكلت التحويالت
امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ير�سلها
ال�����ش��ب��اب امل���غ�ت�رب �إىل
�أه���ل���ه يف ل��ب��ن��ان راف��ع��ة
لالقت�صاد الوطني ،وهذه
ال��ت��ح��وي�لات و���ص��ل��ت يف
نهاية العام � 2010إىل
 8مليارات و 200مليون
دوالر .وقد �أثارت �أحداث
�ساحل العاج الكثري من
الأ���س��ئ��ل��ة ،وم���وج���ة قلق
حول م�ستقبل اللبنانيني
ه���ن���اك ،وب���ال���ت���ايل ح��ول
الت�أثريات املحتملة على االقت�صاد اللبناين،
خ�صو�صا �أن التوترات �شملت بلدا ًنا �أخ��رى
ً
ت�ست�ضيف �أعدا ًدا ال ي�ستهان بها من اللبنانيني.
ويف ه���ذا الإط�����ار �أ����ش���ارت درا����س���ة �أع � ّدت��ه��ا
الربوف�سورة ت�سوغيك كا�سباريان ،رئي�سة
امل���ر����ص���د اجل���ام���ع���ي ل���ل���واق���ع االج��ت��م��اع��ي
واالقت�صادي يف جامعة الق ّدي�س يو�سف� ،إىل
�أن ع��ودة املهاجرين واملغرتبني طبيعية يف
ظل اندالع الثورات يف عدد من ال��دول� ،إال �أنه
ال ميكن معرفة �إن كانت ال��ق��رارات اجلماعية

يف ال��ع��ودة �إىل لبنان هي نهائية �أم ظرفية،
وخ�صو�صا ً �أن اللبنانيني يعملون على ت�أ�سي�س
م�����ش��اري��ع وا���س��ع��ة يف اخل�����ارج ،وي�ستثمرون
مبليارات الدوالرات يف الدول التي تدور فيها
النزاعات.
�إن انعكا�سات اال���ض��ط��راب��ات احلا�صلة يف
ع��دد من البلدان التي يوجد فيها لبنانيون

لي�ست ح��ادة على االقت�صاد اللبناين ،بح�سب
ما يقول رئي�س اجلمعية اللبنانية االقت�صادية
جاد �شعبان الذي لفت �إىل �أن عودة اللبنانيني
من هذه ال��دول لي�ست �شاملة ،وخ�صو�صا ً �أن
املغرتب اللبناين تع ّود النزاعات واحل��روب،
وبالتايل لن يرتك �أعماله يف اخل��ارج ب�سهولة.
وي����شرح �شعبان �أن الأزم����ة امل��ال��ي��ة العاملية
ال�ضخمة التي �أ�صابت دول اخلليج مل تنعك�س
عودة �رسيعة للبنانيني ،و�إمنا لوحظ �أن معظمهم
بقي يف هذه البلدان و�أجرى تغيريات يف املوقع
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الوظيفي� ،أو انتقل �إىل دول��ة خليجية �أخ��رى.
وي���رى �شعبان �أن امل�شكلة الأ���س��ا���س��ي��ة هي
غياب الأرقام الإح�صائية حول عدد املغرتبني
وتوزعهم يف اخل��ارج ،لكن الأكيد �أن الن�سبة
الأكرب من ال�شباب املوجودين حاليا ً يف لبنان
يطمحون �إىل الهجرة .وي�شدد �شعبان على �أن
توافر الأرقام عن اللبنانيني املهاجرين و�سبب
ه���ج���رت���ه���م ي�������س���اع���د يف
معاجلة �رسيعة لأو�ضاعهم
حني يقعون يف م���أزق ما
يف دول االغرتاب ،ويلفت
�إىل �أن غالبية املهاجرين
م�����وج�����ودة يف اخل��ل��ي��ج
و�أمريكا وكندا وجزء قليل
يف �أفريقيا ،بحيث ت�صل
ن�سبة ه ��ؤالء اىل �أق��ل من
 10يف املئة ،وعلى الرغم
م���ن ���ص��ع��وب��ة احل�����ص��ول
ع��ل��ى �أرق����ام حت���دد حجم
حت��وي�لات امل��غ�ترب�ين يف
دول النزاع ،يلفت �شعبان
اىل �أن قيمة التحويالت
الإج��م��ال��ي��ة ت�صل �إىل ما
بني  20و 25يف املئة من
الناجت املحلي الإجمايل،
وهذا رقم �ضخم ن�سبة اىل
حجم االقت�صاد اللبناين.
وي�رشح �شعبان �أن تقدير
حجم ال��ت��ح��وي�لات ال يتم
ع�بر ال��ق��ن��وات املعتمدة
ال�ستخراج الأرقام فح�سب،
�إذ �إن ه��ن��اك حت��وي�لات
غري م�رصّح عنها تدخل �إىل لبنان وال حتت�سب،
وبالتايل ال ميكن حتديد حجم امل�شكلة التي
�سيقع فيها االقت�صاد� .إال �أن الأكيد �أن املناطق
اجلنوبية يف لبنان �ستت�أثر ب�أزمة �أبيدجان� ،إذ �إن
حتويالت املغرتبني هناك ت�ستخدم يف ت�أمني
رواف��د مالية للعائالت اجلنوبية ،كما ت�ساعد
يف عمليات البناء وحت�سني الو�ضع املعي�شي،
م�شرياً اىل �أن امل�شكلة �ستكون م�ضاعفة �إن
كانت الأم��وال امل�ستثمرة عبارة عن ممتلكات
م�سيلة ،بحيث �إن اخل�سائر �ستكون �ضخمة
غري
ّ

على املغادرين �إىل لبنان.
ويقول اخلبري االقت�صادي الدكتور
ل��وي�����س حبيقة يف ه���ذا امل���ج���ال� ،إن
الأح����داث اجل��اري��ة يف ال���دول العربية
كثريا على حتويالت
و�أفريقيا ت�ؤثر
ً
املغرتبني �إىل لبنان .هناك �أ�شخا�ص
خ�رسوا �أعمالهم ومنازلهم ،يف� أبيدجان
وليبيا والبحرين ،ه ��ؤالء �سوف تخفّ
حتويالتهم �إىل لبنان ،وقد ي�سحبون
�أم��واال �أر�سلوها يف ال�سابق ،ومن خ�رس
عمله هناك ،قد يبقى اكرث من عامني
ك��ي يعيد حت��وي��ل الأم�����وال� ،أم���ا من
ي��ع��ودون ف�����س��وف ي�شكلون م�شكلة
القت�صاد البلد ،لأن �أو�ضاعه متعرثة
ونزوحهم ،و�إن ب�أعداد قليلة� ،سوف
ي�سبب م�شكلة ،ف�سوق العمل اللبناين
ّ
�ضيق ج��� ًدا ،وب��ال��ت��ايل ���س��وف ترتفع
ن�سبة البطالة .وي�شري حبيقة �إىل �أن من
ميلك �أمواالً لدى عودته ال خوف عليه،
ي�ستطيع ان يفتح م�صلحة ،ولكن عادة
يعود غري املي�سورين ،من املوظفني
الذين ال �أمالك لديهم.
وي�����ض��ي��ف ح��ب��ي��ق��ة :ي���ق���ارب حجم
حت��وي�لات املغرتبني ال��ـ  8مليارات
دوالر يف ال�سنة ،وكانت ت�ساهم يف زيادة
الودائع يف امل�صارف ،ويف �رشاء عقارات
وا�سهم و�سندات ،وا�ستثمارات ...وهذا
الرقم �سوف ينخف�ض بالطبع ،ولكن مع
حت�سن الأو�ضاع يف �ساحل العاج� ،سوف
تعود كل هذه التحويالت.
حجم خ�سائر اللبنانيني
يف �ساحل العاج
مل تنجز عملية م�سح خ�سائر اللبنانيني يف
�ساحل العاج ،با�ستثناء ما تعكف عليه غرفة
ال��ت��ج��ارة وال�صناعة اللبنانية ه��ن��اك ،والتي
ت�أ�س�ست منذ �سنة تقريبا ً ،لكي تكون �إط��اراً
ج��ام��ع�ا ً للهيئات االق��ت�����ص��ادي��ة اللبنانية يف
�أبيدجان .ولقد طلب من امل�ؤ�س�سات واملحال
وامل�����ص��ان��ع ت��زوي��د ال��غ��رف��ة ب��ل��وائ��ح تت�ضمن
خ�سائرها جملة وتف�صيالً.
النية يف امل�ساعدة موجودة ،هذا ما وعدت به
ّ

احلكومة العاجية اجلديدة .لكن الأمر قد يكون
�صعبا ،وال �أحد ميكنه اال�ضطالع مبهمة ج�سيمة
ً
كهذه ،ال الأمم املتحدة وال حكومة �ساحل العاج،
وال الدولة اللبنانية.
لقد كانت ال�رشكات وامل�صالح اللبنانية،
�أك�ث�ر ع��ر���ض� ًة لل�رسقة وال�����س��ل��ب وال��ت��خ��ري��ب،
وق ّدرت �أو�ساط اجلالية اخل�سائر مبئات ماليني
ال��دوالرات .وهي ترتكز يف ال�رشكات ال�صغرية
واملتو�سطة التي متثّل نحو �سبعني يف املئة
من جمموع امل�ؤ�س�سات اللبنانية .كما حلقت
بالقطاع ال�صناعي اللبناين خ�سائر ت�شغيلية
كبرية ب�سبب التوقف ع��ن الإن��ت��اج لأ�سابيع
طويلة .ولقد ت�ضاربت املعلومات حول حجم
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خ�سائر القطاع ال�صناعي بني وزارة املغرتبني
التي تقدرها بـ � 2أو  3يف املئة ،وبني غرفة
التجارة وال�صناعة اللبنانية يف �أبيدجان التي
ق��� ّدرت اخل�سائر الت�شغيلية بن�سبة جت��اوزت
الـ� 60إىل  70يف املئة.
لي�ست هذه هي املرة الأوىل التي يتح ّول فيها
لبنـانيو �ساحل العاج �إىل �ضحايا للعـ�صابات
ّ
وامل��رت��زق��ة� ،إذ ت��ع�� ّودوا عند ك��ل تغـيـري يف
ال�سلطة �أن ت�ستـ�رشي الفو�ضى وينعـدم الأمن،
وك ��أن��ه ق��در اللبنانيني �أن يدفعوا عند كل
مف�صل ،ثم ًنا باهظً ا ويف الكثري من الأحيان ال
تكون الأي��ادي اليهودية بريئة «من دم هذا
ال�صديق».

جول
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�إعداد :تريز من�صور (بت�رصّف)
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ي�صعب و�ضع تاريخ حمدد كنقطة
ب��دء للهجرة اللبنانية �إىل �أفريقيا
غري العربية ،وت�شري الدرا�سات �إىل
�أن الهجرة �إليها ظلت �ضئيلة العدد،
ومل ت�أخذ يف التزايد �إال منذ العقد
الأخ�ير من القرن التا�سع ع�رش� ،إذ
بد�أ املهاجرون يق�صدونها بالع�رشات
وامل���ئ���ات .وك���ان���ت امل�����س��ت��ع��م��رات
الفرن�سية فى �أفريقيا �أوىل حمطات
الهجرة اللبنانية �إىل تلق القارة،
خ�صو�صا يف «املقاطعات الأرب���ع»
ً
التي �أ�صبحت العام  ،1870تتمتع
بحقوق املواطنة و�ساعدت االقت�صاد
امل��ح��ل��ي ع��ل��ى ال��ن��م��و ب����سرع��ة وه��ي
مقاطعات �سان لوي�س ودكار وغوري
وروفي�سك.
وعلى �صعيد املناطق الأفريقية
التي خ�ضعت لال�ستعمار الربيطاين،
وبالنظر �إىل عدم احتفاظ ال�سلطات
اال�ستعمارية ب�سجالت موثوق بها عن
املهاجرين الأوائل �إىل م�ستعمراتها،
تت�ضارب الأخ��ب��ار املتعلقة بهجرة
ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين �إىل غ���رب �أف��ري��ق��ي��ا
الإنكليزية ،حيث ي��رى البع�ض �أن
�أول مهاجر لبناين �إىل مناطق النفوذ
الربيطانية و���ص��ل �إىل �سرياليون
ال��ع��ام  ،1880وي���رى �آخ����رون �أن
�أول م��وط��ئ ق���دم ل��ل��ب��ن��ان��ي�ين يف
امل�ستعمرات الربيطانية يف �أفريقيا
ك��ان منطقة �ساحل ال��ذه��ب (غانا)
العام  ،1870والراجح �أن �سرياليون هي من �أوىل املناطق
يف غرب �أفريقيا الإنكليزية ،التي �شهدت هجرة اللبنانيني
�إليها ،باعتبار �أنها كانت نقطة توقّ ف لكل ال�سفن املتجهة
نحو مناطق امل�ستعمرات الإنكليزية.
�إ�ستقر املهاجرون اللبنانيون يف معظم املناطق املهمة

�
فأ
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ي
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ن

بني «�س ّدان» الهجرة
و«مطرقة» التهجري

اجلي�ش  -العدد رقم 311

من غرب �أفريقيا� ،إنطالقاً من مرافئها ال�ساحلية التي
ا�ستقبلت املهاجرين اللبنانيني الأوائ���ل ،الذين كانوا
ينتقلون من ب�يروت �إىل مر�سيليا ،ومنها �إىل دك��ار ثم
كوناكري وفريتاون ،ومن ثم �إىل الغو�س ،وكانت الرحلة
ت�ستغرق نحو  40يوماً.
55

�أيار 2011

تطورات الهجرة �إىل �أفريقيا
على الرغم من التزايد التدريجي الذي عرفته
الهجرة اللبنانية �إىل �أفريقيا منذ نهاية القرن
التا�سع ع�رش ،ف�إن الأرقام بقيت متوا�ضعة
حتى نهاية احلرب العاملية الأوىل ،ولكن
املالحظ يف تلك الهجرة �أنها مل تعد مقت�رصة
على الذكور البالغني فقط  ،بل �شملت كذلك
الن�ساء والأطفال ،الأمر الذي يعك�س نوعا ً من

اطمئنان املهاجرين �إىل تلك املناطق التي
هاجروا �إليها .وقد اجتهت تيارات الهجرة �إىل
�ستة �أقاليم خا�ضعة لل�سيطرة الفرن�سية هي
ال�سنغال وغينيا وال�سودان الفرن�سي (مايل
احلالية) والداهومي (بنني احلالية) والنيجر
وموريتانيا ،بالإ�ضافة �إىل م�ستعمرتي غامبيا
و�سرياليون الإنكليزيتني ،وم�ستعمرة غينيا
الربتغالية (غينيا اال�ستوائية حاليا ً) وبد�أت
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الهجرة اللبنانية تتزايد ،بعد احلرب العاملية
الثانية يف خط ت�صاعدي نتيجة لعدة عوامل.
مع اندالع احلرب يف لبنان العام ،1975
وما تالها من �أحداث ،عرفت �أفريقيا الغربية
هجرة لبنانية جديدة ،كانت وجهتها الأ�سا�سية
�ساحل العاج -التي ت�ضاعف عدد اللبنانيني
فيها -ثم بن�سبة �أقل �إىل ال�سنغال و�سرياليون.
وكان من �آثار احلرب يف لبنان رجوع عدد كبري

من املواطنني اللبنانيني �إىل نيجرييا ،وتبع
ذلك �أي�ضا ً وفود �أعداد �صغرية جديدة هربا ً
من ظروف احلرب القا�سية .وبخالف هجرات
تهم خمتلف
املراحل ال�سابقة ،التي كانت
ّ
الطوائف ،ف�إن هجرة ما بعد احلرب ت�شكلت
بالأ�سا�س من ال�شيعة القادمني من اجلنوب -
والذين مثلوا حواىل  90يف املئة من جمموع
املهاجرين اللبنانيني فى تلك احلقبة.

وكما ذكرنا �سابقًا ف�إن �أ�سباب الهجرة عديدة،
ويف ما بعد لعبت الظروف االقت�صادية املهي�أة
دورا يف
يف �أفريقيا وفر�ص العمل املتوافرةً ،
ا�ستقطاب عدد كبري من اجلماعات اللبنانية� ،إذ
جند �أن بالد �أفريقيا حتتل املكانة الثانية بعد
الربازيل بالن�سبة �إىل املهاجرين اللبنانيني يف
العامل.
اللبنانيون يف االقت�صاد
الأفريقي
كما هو ال�ش�أن بالن�سبة �إىل
مواطنيهم يف العامل اجلديد ،فقد
كانت التجارة املتجولة �أول ن�شاط
اقت�صادي مار�سه اللبنانيون يف
�أفريقيا الغربية ،وقد بقي احل�ضور
االقت�صادي اللبناين متوا�ضعا ً
لغاية احلرب العاملية الأوىل ،حيث
ا�ستفاد اللبنانيون من الفراغ الذي
خلّفه التجار الفرن�سيون الذين
ذهبوا �إىل اجلبهة .خالل تلك املرحلة
والتي متكنوا فيها من اللغات
الأفريقية ،تعرف اللبنانيون �إىل
البلد ،ومل يعد وجودهم مقت�رصًا على
املدن واملناطق القروية ،بل توغّ لوا
يف الأدغال ،وهذا ما �ساعدهم على
خ�صو�صا و�أنهم
حتقيق جناح �رسيع،
ً
�أ�صبحوا و�سطاء بني الوكاالت
التجارية الأجنبية -وبخا�صة
الفـــرن�سـيــــــة-
الوكــــــــاالت
وال�سكان الأ�صليني ،حيث كانوا
يبيعون له�ؤالء املنتجات امل�صنعة،
ويح�صلون منهم على منتجاتهم
من املواد اخلام للت�صدير .وقد
�شجعهم جناحهم يف هذا املجال على
التو�سع يف هذا الن�شاط ،عالوة على
ّ
اجتاه البع�ض �إىل افتتاح حمالت
خا�صة لبيع اجلملة يف املدن ،كما
اجته �آخرون �إىل التخ�ص�ص يف جمال
ا�سترياد املنتجات امل�صنعة مبا�رشة
من �أوروبا ،و�أ�صبحوا املم ّولني
الأ�سا�سيني ملواطنيهم من جتار
اجلملة والتق�سيط.
اجلي�ش  -العدد رقم 311

57

�أيار 2011

وقد �شهدت �سنوات الع�رشينيات من القرن
املا�ضي مناف�سة �شديدة بني التجار الأوروبيني
واللبنانيني يف �أفريقيا الغربية.
و�س ّجل خالل الت�سعينيات ح�ضور لبناين قوي
ُ
يف قطاعات اقت�صادية �أخرى .ففي �ساحل
العاج حيث توجد �أهم جالية لبنانية يف �أفريقيا
الغربية من حيث العدد والثقل االقت�صادي،
يتحكم اللبنانيون يف حواىل  60يف املئة
من القطاعات االقت�صادية احليوية ،بحيث
ميتلكون �أربعة �آالف م�ؤ�س�سة من بينها 1500
م�ؤ�س�سة �صناعية يعمل فيها نحو � 150ألف
مواطن من �أهل البالد .وهم ي�سيطرون على
 70يف املئة من جتارة اجلملة ،و 50يف املئة
من جتارة التق�سيط ،و 80يف املئة من �رشكات
جمع القهوة والكاكاو وت�صديرها ،و 17يف
املئة من �سيارات الأجرة ،الأمر الذي حر�صت
قيادات البالد املتوالية على التنويه والإ�شادة
به .حيث و�صف الرئي�س امل�ؤ�س�س للدولة
العاجية هوفوبيه بوانييه اللبنانيني بالقول:
«اللبنانيون عطاء من ال�سماء وقد �أر�سلهم اهلل
هدية لنا ،و�إذا كان من وجود لل�صناعة يف هذا
البلد ،فالف�ضل يعود �إىل ن�شاط اللبنانيني
وذكائهم .هذا الأمر هو ما دفع الرئي�س العاجي
لوران غباغبو �إىل الت�رصيح ب�أن اقت�صاد البالد
بيد اللبنانيني ،وهو �أمر ت�ضمن يف ثناياه
الرتحيب بالدور اللبناين واالعرتاف بف�ضله
على االقت�صاد الأيفواري ،لكنه من جانب
�آخر ت�ضمن ت�أليبا ً �ضمنيا ً للجماعات الراف�ضة
الوجود اللبناين يف �ساحل العاج ،على نحو
�أفرز ممار�سات عدائية وانتقامية �ضد اجلالية
اللبنانية يف البالد خالل ما �شهدته من نزاعات
م�سلّحة .وال يختلف الأمر كثرياً يف �سرياليون
حيث ي�شري بع�ض امل�صادر �إىل �أن اجلالية
اللبنانية كانت ت�سيطر � -إىل مطلع الت�سعينيات
من القرن الع�رشين  -على  80يف املئة من
جتارة املا�س والذهب ،وق ّدرت ثروة جميل
حممد �سعيد اللبناين الأ�صل واجلن�سية – وكان
مقر ًبا من
�أهم رجل اقت�صاد يف البالد و�صديقًا ّ
رئي�س الدولة – بـ  600مليون فرنك فرن�سي.
ويف بوركينا فا�سو ي�سيطر اللبنانيون على ما
يقرب من  60يف املئة من حجم التعامالت
التجارية وال�صناعية يف البالد.

�أعداد اللبنانيني يف بع�ض الدول الأفريقية

التفاعل ال�سيا�سي واالجتماعي للبنانيني
يف �أفريقيا
يف كثري من دول غرب �أفريقيا ،جرت حماوالت
لرتجمة الثقل االقت�صادي للجالية اللبنانية �إىل
ثقل �سيا�سي من خالل دخول بع�ض الأفراد
ذوي الأ�صول اللبنانية �إىل الربملان الوطني
يف الدول الأفريقية ،على نحو ما ح�صل يف كل
من جنوب �أفريقيا وغينيا بي�ساو ،بينما و�صل
�آخرون �إىل من�صب م�ست�شار الرئي�س كما يف
غينيا اال�ستوائية وبوركينافا�سو .ي�ضاف �إىل
ذلك االت�صاالت ال�شخ�صية للعديد من رجال
الأعمال اللبنانيني بكبار امل�س�ؤولني ورجال
الدولة يف الدول الأفريقية ،بغية ت�أمني
تتم يف
م�صاحلهم وحمايتها ،وهي ات�صاالت ّ
معظمها على �أ�س�س فردية ومل�صالح خا�صة.
فالقاعدة العامة �أن اللبنانيني وغريهم من
العرب امل�شارقة يبتعدون كل البعد عن
الدخول يف العمل ال�سيا�سي املبا�رش والعلني،
نوعا من العزلة
الأمر الذي فر�ض عليهم
ً
ال�سيا�سية واالجتماعية �إىل حد كبري.
�إال �أن البع�ض ي�شري �إىل تدخل بع�ض رجال
الأعمال اللبنانيني ب�صورة غري مبا�رشة لدعم
بع�ض الأحزاب والقوى ال�سيا�سية على ح�ساب
قوى �سيا�سية �أخرى.
ففي نهاية اخلم�سينيات من القرن الع�رشين،
ومع بوادر ا�ستقالل نيجرييا – على �سبيل املثال
– �أ�شارت �أحزاب جنوبية يف نيجرييا ب�أ�صابع
االتهام �إىل بع�ض �أع�ضاء اجلالية اللبنانية
يف ال�شمال ،متهمة �إياهم باالنخراط يف العمل
ال�سيا�سي وان�ضمامهم �إىل احلزب الرئي�س يف
ال�شمال« ،حزب امل�ؤمتر النيجري» .هذا االتهام
الذي نفته اجلالية على ل�سان قن�صلها ،كان
منوذجا لالتهامات التي ما زال يعاين منها
ً
معظم اللبنانيني يف الدول الأفريقية املختلفة،
والتي دفعوا ثمنها بحيث �أ�صبحت م�ؤ�س�ساتهم
االقت�صادية عر�ضة للنهب ،كلما اندلعت
�أحداث �شغب �ضد ال�سيا�سات احلكومية،
كما حدث يف ليبرييا ( ،)1989ويف اجلابون
( ،)1985ومايل ( ،)1991ويف ال�سنغال
( ،)1989و�ساحل العاج (،2002 ،1999
.)2011 ،2007 ،2004

فقد واجهت اجلاليات اللبنانية يف �أفريقيا
نكبة حقيقية ،بد�أت العام  1989يف ليبرييا
با�ضطهاد جماعي للمهاجرين ونهب وتخريب
�شامل مل�ؤ�س�ساتهم االقت�صادية والعمرانية
واالجتماعية ،و�أدى ذلك �إىل «تهجري» �أبناء
اجلالية يف ظروف م�أ�سوية ترافقت العامني
 1990و 1991مع حربي اخلليج الأوىل
والثانية ،وما رافقهما من عودة ق�رسية للبنانيني
العاملني هناك ،ما �أ�سفر عن قطع مورد مايل هام
كان الوطن ب�أ�شد احلاجة �إليه ،لإمنائه و�إعماره
بعد توقف حرب اخلم�س ع�رشة �سنة (1975
  .)1990كما تزامنت �أحداث ليربيا العام 1996مع االعتداء الإ�رسائيلي الذي �أطلقت
عليه تل �أبيب ا�سم «عناقيد الغ�ضب» لتقطع
ماليا �آخر هو ال�رشيان الليبريي،
بذلك �رشيانا ً
ً
وت�ضع العائدين يف م�صاف منكوبي احلروب.
فقد �شهدت ليبرييا بني  1989و1996
حربا �إثنية داخلية ،دمرت اقت�صادها و�رشدت
ً
�سكانها ،خ�صو�صا ً يف العا�صمة مرنوفيا حيث
تتمركز اجلالية اللبنانية .ومن ليبرييا امتدت
الدولة

عدد اللبنانيني

�ساحل العاج

50 000

نيجرييا
ال�سنغال
جنوب �أفريقيا
غينيا
اجلابون
�سرياليون
غانا
جامبيا
بنني
مايل
�إفريقيا الو�سطى
غينيا بي�ساو
الكامريون
توجو
النيجر
غينيا اال�ستوائية
تنزانيا

30 000
20 000
18 000
7000-4000
5000 – 1800
6000
5000 – 3000
2000 – 1500
1400
1000 – 600
1000
600 – 200
500
400
500 – 200
300
300

ليبرييا

300
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هذه الأحداث �إىل دول �أفريقية �أخرى :الكونغو،
�سرياليون ،نيجرييا� ،ساحل العاج ،وقد ت�رضرت
اجلاليات اللبنانية فيها مبا�رشة وبن�سب
خمتلفة ،وق ّدرت وكالة رويرتز� ،أنه بتاريخ
 :1996 -4 -19كان يعي�ش يف ليبرييا 15
�ألف رجل �أعمال لبناين ي�سيطرون على معظم
مفا�صل النظام االقت�صادي يف البالد ،ومل يبق
منهم بعد �أحداث ليبرييا ()1999-1989
�أكرث من � 300شخ�ص.
املراجع:
- www.alnaharonline.com/
igpirab
- www.emigrants.gov.lb./index.
html
- www.allafrica.com

 جريدة الأخبار. جريدة ال�سفري.جهاد العقل ،فجر الهجرة :م�آ�سي ونوادر،
بريوت.
مالحظات

و�صل العدد فى بع�ض الأحيان �إىل
 100000ن�سمة

بع�ضهم جاء مهاجرا ً من غرب القارة
كان العدد يف مطلع الثمانينيات 20000
ن�سمة والعام  15000 ،1996ن�سمة

معا

مل
يف بالد

ي

�أيار

م�سرية اجنازات
ت�أ�س�ست �رشكة �سوليدير العام ،1994
وهي �رشكة عقارية لبنانية خا�صة بر�أ�سمال
 1،65مليار دوالر ت�ضم حواىل � 35ألف
م�ساهم وتقوم بتنفيذ م�رشوع تطوير
و�سط بريوت و�إعادة �إعماره على م�ساحة
 1،9مليون مرت مربع منها حواىل 700
�ألف مرت مربع من الأرا�ضي امل�ستحدثة
على البحر.
منذ انطالق امل�رشوع وحتى اليوم،
حققت ال�رشكة �إجنازات جعلت من
بريوت موقعاً �إقليمياً مميز ًا ونقطة
جذب لال�ستثمارات .كما نفذت �سل�سلة
من امل�شاريع التطويرية منها م�رشوع
ال�صيفي ال�سكني النموذجي ومبنى الأمم
املتحدة ،حيث مقر الأ�سكوا الدويل
وجممع ال�سفارات ،بالإ�ضافة �إىل م�شاريع
�أخرى �شملت ال�سكن ،واملكاتب،
وامل�صارف ،والفنادق ،وذلك� ،إىل جانب
ترميم غالبية املباين القدمية الرتاثية
ذات الهند�سة املعمارية املتنوعة بحيث
�أخذ و�سط بريوت ي�ستعيد معامله
التاريخية ورونقه وجماله.

اجلي�ش  -العدد رقم 311

م�رشوع �أ�سواق بريوت
�أع��ادت �رشكة �سوليدير بناء �أ���س��واق مدينة بريوت
يف موقعها التاريخي �سابقا ً بحلة جديدة وم�ستحدثة،
مع املحافظة على روحية الأ�سواق القدمية من ناحية
املكان والأ�سماء وامليزات ،بحيث تعود كمرفق جتاري
حيوي ونقطة ا�ستقطاب للّبنانيني والعرب والأجانب.
وحتتل هذه الأ�سواق موقعا ً مميزاً .فهي تقع يف قلب
و�سط مدينة ب�يروت وعلى م�سافة قريبة من منطقة
الفنادق على الواجهة البحرية والأح��ي��اء ال�سكنية يف
وادي ابو جميل ،وال�صيفي ،ومن املكاتب ،وامل�صارف ،واملناطق
التجارية التي حتيط بها ،مم��ا ي�صلها ب�أحياء الو�سط ومدينة
بريوت كافة .و�ستكون يف امل�ستقبل ال�صلة بني الو�سط التقليدي
والأرا�ضي امل�ستحدثة على البحر.
وت�شكل �أ�سواق بريوت مرفقا ً جتاريا ً حيويا ً حديثا ً يختلف ويتميز
بتكوينه وعنا�رصه عن مفهوم التجمعات التجارية املعا�رصة التي
تعرف بـ «مول» .فنحن هنا �أمام منطقة جتارية بكاملها مع �شوارعها
التاريخية املخ�ص�صة للم�شاة ،وتت�ضمن �أ�سواقا ً منها املغطى
ومنها املك�شوف ،والتي حافظت على �أ�سمائها امل�شهورة �سابقا ً
ك�سوق الطويلة ،و�سوق اجلميل ،و�سوق �أيا�س ،و�سوق الأروام.
وحتوي هذه الأ�سواق حمالت جتارية متنوعة الن�شاطات ،ومكاتب،
واملطاعم واملقاهي ،بالإ�ضافة �إىل �سوق ال�صاغة وال�ساحات
التاريخية �أي�ضا ً ك�ساحة العجمي وبركة العنتبلي .وهي متثل اجلزء
اجلنوبي من منطقة الأ�سواق الذي مت �إجنازه حتى الآن.
�أما اجلزء الآخر والذي �سيتم تنفيذه على مرحلتني خالل ال�سنوات
الثالث القادمة ،ف�سي�شمل جمم ًعا للرتفيه مع � 14صالة �سينما
جمهزة ب�أحدث املن�ش�آت التقنية ،ومبنى خمازن كربى ذا هند�سة
معمارية مرموقة جتعل منه معلما ً ف��ري��دا ً من نوعه ،الأم��ر الذي
�سيتيح للمت�سوق �أو املتنزه �أن ي�ستمتع بن�شاطات خمتلفة يف مكان
واحد.
ت�شكل ا�سواق بريوت منطقة خم�ص�صة للم�شاة مع مر�أب �سفلي
على اربعة م�ستويات ب�سعة � 2600سيارة.
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�إعداد :جان دارك ابي ياغي

يف مئويته

�سعيد عقل يرفع
ال�ستار عن

متثاله يف زحلة

ك� ّ�رم��ت بلدية زح��ل��ة  -املعلقة واجلامعة
االمريكية للعلوم والتكنولوجيا ال�شاعر �سعيد
ع��ق��ل ،ملنا�سبة رف��ع ال�ستارة ع��ن مت��ث��ال له
�أقامته اجلامعة يف حديقة املن�شية.
على وق��ع ق��راءات �شعرية م�سجلة ب�صوته،
دخل �سعيد عقل �إىل الإحتفال الذي �أقيم يف
«�أوتيل قادري» ،الذي فتح �أبوابه ا�ستثنائيا ً
للحدث ال��زح��ل��ي ،و���س��ط ت�صفيق الكثريين
ممن جتمعوا و�شاركوا يف الإحتفال التكرميي
لل�شاعر الذي مل ي�ستطع يف مئويته �سوى �أن
يطلق عبارة واحدة «�أهال و�سهال فيكن� ..سعيد
عقل بحييكم» ر ّددها مرارا ً.

ح�رض الإحتفال نواب منطقة زحلة ووزرا�ؤها
احل��ال��ي��ون وال�����س��اب��ق��ون ،امل��ط��ران��ان ج��ورج
ا�سكندر وا�سبرييدون خوري ،مدعي عام البقاع
القا�ضي فريد كال�س ،العميد �أنطوان جنيم
ممثالً قائد اجلي�ش ،النقيب نبيل احلاج ح�سن
ممثالً مدير ع��ام �أم��ن ال��دول��ة ،رئي�سة دائ��رة
حمافظة البقاع ال�سيدة ع��اي��دة م��راد ممثلة
املحافظ القا�ضي �أنطوان �سليمان ،رئي�س
البلدية املهند�س جوزف دياب املعلوف،
رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة
�إدم���ون جري�صاتي وح�شد م��ن فاعليات
املنطقة الثقافية والأدبية والإجتماعية.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين ،حت ّدث رئي�س
معربا عن
البلدية املهند�س جوزف املعلوف
ً
اعتزازه بالوقوف يف
ح����ضرة ���ش��اع��ر زح��ل��ة
ال���ك���ب�ي�ر الأ����س���ت���اذ
�سعيد عقل ملنا�سبة
رف����ع ال�����س��ت��ارة عن
مت��ث��ال��ه يف ح��دي��ق��ة
ع���ظ���م���اء زح���ل���ة �إىل
جانب متاثيل العديد
م���ن ���ش��ع��راء زح��ل��ة،
الكبار ال��ذي��ن �أغ��ن��وا
اجلي�ش  -العدد رقم 311
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الأدب وال�شعر العربيني.
ور�أى �أن «حياة �سعيد عقل متثل حقبة من
تاريخ زحلة املعا�رص يف مئويته ،هي �صورة
للزحلي م��ا ب��ع��د املت�رصفية ون�����ش ��أة لبنان
الكبري».
وق��ال��ت رئي�سة اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ورة هيام
�صقر« :عندما قررت جامعتنا �أن يكون �سعيد
عقل ثالث نابغة ي��زرع له متثال يف حديقة
النبوغ اللبناين بعد جربان خليل جربان �أردنا
ونكرمه
�أن ن�ست�أذن �شاعرنا و�أن ي�سمح لنا
ّ
بتمثالني� ،أول��ه��م��ا ي���زرع يف حديقة النبوغ
اللبناين يف اجلامعة ،والثاين يف �أر�ض زحلة التي
أح��ب ،وفاج�أنا ه��ذا الكبري عندما واف��ق على
� ّ
فكرة التكرمي وهو الذي كان يرف�ض با�ستمرار

مثيالتها التي ي�شتم منها رائحة املح�سوبية
وال�سيا�سة .»...
نكرم اليوم �إبن زحلة �أو
و�أ�ضافت « :نحن ال ّ
�إب��ن لبنان �أو �إب��ن ذلك اللبنان يف كل مكان،
قدمو�سا جدي ًدا ولد يف زحلة ،فغ ّناها
نكرم
ً
بل ّ

وكرب يف لبنان فعملقه ،ومل ير�ض �إال �أن يجعل
و�ساما للبنانه الذي افتنت به
من الدنيا كلها
ً
و�أراد �أن يفنت الكون به».
و�أل��ق��ى ال�سفري ال�سابق ف���ؤاد ال�ترك كلمة
�أ�صدقاء ال�شاعر ال��ذي ر�أى «�أن��ه املرتبع منذ
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عقود على عر�ش ال�شعر والنرث ،هذا الفيل�سوف
والعامل والالهوتي وال�شالل من القيم وال�شيم
واملثل العليا ،واملختزن لأجماد لبنان واملجدد
دوم��ا �صوب القمم
للكرامة والكرم ،املتطلع
ً
والذرى ،املتعدد املعرفة والنبوغ والعبقرية،
الزحلي الفريد ،تو�أم مدينته ،بحيث �أ�صبحت
هي هو و�أ�صبح هو هي».
تخلل الإحتفال �أغنيات لكارول عون من �شعر
�سعيد عقل بقيادة املاي�سرتو �إح�سان املنذر،
وق ّدم ال�شاعر هرني زغيب كتابه «�سعيد عقل
�إن حكى» هدية اجلامعة �إىل احل�ضور.
ويف «حديقة العظماء»� ،إرتفع ن�صب «الإبداع
ال��زح��ل��ي» ل�سعيد ع��ق��ل �إىل ج��ان��ب متاثيل
�شعراء املنطقة و�أدب��ائ��ه��ا ،ليكون �شاهداً
و�صورة حلب الزحلي لالبداع يف كل امليادين،
و�سط مفرقعات و�أ�سهم نارية �أ�ضاءت �سماء
املنطقة ،و�رشب اجلميع نخب املنا�سبة.

أأسسماء
المعة
�أيار

�إعداد :تريز من�صور
�شاعرة ال�صمت،
تكتب بوحها �صالة غياب.
هم�سها ابتهال احلاملات
ين�شدن الفرح يف ظالل �ألوان
ري�شتها و�أ�ضواء قلمها.
امر�أة ما زالت تبحث عن الأ�سئلة،
عن النور ،عن الطفولة النائمة يف
منت�صف العمر ،وت�سافر داخل نف�سها
حتى طلوع الفجر.
�إنها مها بريقدار اخلال ال�شاعرة
امل�ستوحدة يف �صومعتها الغزيرية،
والر�سامة اجلميلة التي تقول ال�شعر
ووجدا.
وقلبا
بوحا
ً
ً
ً
فنانة بالفطرة
يف م��دي��ن��ة دم�����ش��ق ال��غ��راء ول���دت ال�شاعرة
والر�سامة مها بريقدار العام  .1947والدها
املقدم حممد خري بريقدار �صاحب �شخ�صية
�صلبة (كان �ضابطً ا يف ال�رشطة ال�سورية ،مثقفا ً،
يهوى الر�سم ومي��ار���س��ه ،ووال��دت��ه��ا ال�سيدة
(ربة منزل متلك موهبة الر�سم
نظمية الأمني ّ
ّ
أي�ضا).
� ً
ترعرعت مها (االبنة الثانية) يف عائلة م�ؤلفة
من �أربعة �أوالد ،يفي�ض من حنايا بيتها الدفء،
ال�سعادة ،ال��ف��رح واحل���ب .وك��ان��ت مها طفلة
ميزها ه��دو�ؤه��ا عن �إخوتها ،وربحت
ه��ادئ��ةّ ،
عاطفة الوالد اجلارفة والدالل الالمتناهي.
الطفولة ال�سعيدة التي عا�شتها �ساهمت يف
�إطالق مواهبها .يف �سن الرابعة ع�رشة و�ضعت
باكورة �أ�شعارها وبد�أت ري�شتها تر�سم املالمح
�ضم
واخل��ط��وط على دف�تره��ا الأب��ي�����ض ال��ذي ّ
جمموعة كبرية من ر�سوم بطاقات املعايدة.
خ�صو�صا من والدها الذي
موهبة الر�سم ورثتها
ً
بحكم عمله ،تنقّلت العائلة يف معظم القرى

بدرجة جيد ج ًدا .ويف هذه الأثناء تبلورت موهبة
التمثيل والر�سم لديها ،ورغ��ب��ت يف درا�سة
امل�رسح ،ولكن هذه الرغبة ا�صطدمت مبعار�ضة
�شديدة م��ن الأه���ل ،باعتبار �أن��ه��ا م��ن عائلة
�سورية عريقة وحمافظة ،مما يعني �أنه ال ميكن
للفتيات البقاء خارج املنزل ليالً.
انت�سبت ال��ع��ام � 1964إىل معهد الفنون
اجلميلة يف دم�شق ،ودر�ست الر�سم والنحت
دبلوما يف الر�سم بدرجة
ونالت العام 1967
ً
جيد ج ًدا .غادرت �إىل �أملانيا ملتابعة درو�سها
يف الر�سم  ،ولكن و�صولها �إىل �أملانيا كان
مت�أخً را عن بدء العام اجلامعي يف معهد الفنون،
ما �أجربها على ا�ستبدال االخت�صا�ص ودرا�سة
�إدارة الأعمال لتح�صل على الإجازة من املعهد

ت�سافر داخل نف�سها حتى طلوع الفجر

مها بريقدار اخلال� :أوجعني الوطن
والإن�سان واحلب والفقدان
واملدن ال�سورية ،ليتاح لل�صغرية مها الرتحال
و�سط �سهول القمح والطبيعة اخلالّبة .ترحال
خميلتها اجلمالية ،بينما كانت املطالعة
�أغنى ّ
وثقافيا ً.
إبداعيا
تراكم يف ذاكرتها خمزو ًنا �
ً
ّ
التح�صيل العلمي
تلقّت مها ب�يرق��دار علومها االبتدائية يف
مدر�سة «خديجة ال��ك�برى» ون��ال��ت ال�شهادة
االبتدائية «ال�سريتيفيكا» بتف ّوق ،ون�رش اخلرب
يف اجلريدة مع �صورتها .ثم تابعت حت�صيلها
العلمي يف «الثانوية ال�ساد�سة» يف دم�شق،
ونالت �شهادتي «الربوفيه» و«البكالوريا»
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ال��ع��ايل للرتجمة والأع��م��ال يف مدينة ميونيخ
العام .1969
العام نف�سه ،و�إثر �سكتة قلبية ،تويف والدها
ال�شخ�ص الأح���ب �إىل قلبها ،م��ا �أج�بره��ا على
العودة �إىل �سوريا ،والبقاء فيها.
ومن ثم دخلت ميدان العمل الإعالمي حيث
�شعريا عرب �أثري الإذاعة
جما
�أع ّدت وقدمت برنا ً
ً
ال�سورية .ه��ذه التجربة �أعقبتها �أخ���رى� ،إمنا
بعد �سنوات ،حيث �شاركت يف حترير جملة
«ف�يروز» ال�صادرة عن دار ال�صياد �إىل جانب
الأديبة �إميلي ن�رصاهلل والإعالمية �سونيا بريوتي
وجمموعة من الأقالم.

ي�ستطع العا�شق الولهان
ال�صرب على الفراق،
فكتب لها يف ر�سالته
الأخرية:
«�إح�������������ض���ري ح�ين
ينت�صف متوز �أو غيبي
�إىل الأبد».
وح�������ض�رت ال�����ص��ب��ي��ة
اجلميلة احل��امل��ة ،لأنها
مل ت�����س��ت��ط��ع م��ق��اوم��ة
م�شاعرها جت��اه الإن�سان
الكبري املثقف وال�شاعر
العظيم ال��ذي كانت تقر�أ
���ش��ع��ره ع�بر �أث�ي�ر الإذاع����ة
ال�سورية ب�شغف و�إع��ج��اب
من دون �أن تعرفه.

يو�سف اخلال� :إح�رضي...
�أو غيبي �إىل الأبد
غ��ي��ـ��اب ال��وال��ـ��د أ� ّث�����ر على
م�شـاعر مها ،وكـان �سعيـها
�إىل �إ�صدار �أول ديوان �شعري
ن��وع��ا م��ن التعوي�ض
ل��ه��ا،
ً
وحم��اول��ة ملواجهـة ال�شعور
باخل�سارة.
ق�صائد متفرقة كتبتها
يف �أوق��ات خمتلفة جمعتها،
وق�����ص��دت ب�ي�روت برفقة
���ص��دي��ق وال���ده���ا (ال����ذي
ي��ع��رف ال��ك��ث�ير يف جم��ال
الطباعة) ،متوجهني �إىل
«دار النهار للن�رش» ،وهناك التقت
بال�شاعر يو�سف اخل��ال (مدير ال��دار �آن��ذاك)،
وبدالً من �أن تطبع ديوانها الأول ،طبعت م�سرية
حياتها وم�ستقبلها مع ال�شاعر الكبري الذي
�أحبها من النظرة الأوىل ،و�أغرم ب�شعرها .وبعد
ثالثة �أ�شهر من املرا�سلة التي جرت بني ال�شام
وب�يروت بغية التن�سيق لطباعة ال��دي��وان ،مل
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ك��ان اللقاء
هذه املرة
حميميا ،ونار احلب بحاجة ملن
ً
يطفئها .تز ّوجا
مدنيا يف قرب�ص العام ،1970
ً
متخطني غ�ضب الأهل وكل العادات والتقاليد
والأع���راف واختالف الدين وف��ارق ال�سن (31
عاما)...
ً

و�أثمر زواجهما ولدين هما جنمني مت�ألقني
اليوم يف ع��امل الفن والتمثيل :ورد ويو�سف
اخلال.
حياة ال�شعراء
عا�شت ال�����ش��اع��رة وال��ر���س��ام��ة مها ب�يرق��دار
عاما من
مع زوجها يو�سف اخل��ال �سبعة ع�رش ً
ال�سعادة والنجاح والـتـ�ألّق ،وحاولت �أن تط ّوع
التناق�ضات التي جمعتهما لت�أ�سي�س عائلة
من�سجمة مع نف�سها ومع الأديان واملجتمع على
ٍ
وفنيا
�شعريا
إبداعا
حد �سواء ،عائلة ت�ستظل � ً
ً
ً
مم��ي� ًزا .يو�سف اخل��ال رائ��د احل��داث��ة ال�شعرية
ومها ال�شاعرة والر�سامة احلاملة� ،سارا م ًعا على
طريق ال�شعر والإبداع والنجاح.

تكرمي
ك����رم����ت ال���ر����س���ام���ة
ّ
وال�شاعرة مها بريقدار
اخل����ال يف ل��ب��ن��ان وال��ع��امل
العربي ون��ال��ت العديد م��ن اجلوائز
والأو�سمة ،ومنها و�سام اال�ستحقاق
الذي منحها �إياه الرئي�س العماد �إميل
تقديريا
ودرع��ا
حلود العام ،2004
ً
ً
من قيادة اجلي�ش.
مت��ح��ورت �أع��م��ال��ه��ا ال�����ش��ع��ري��ة ح���ول احل��ب
والإن�سان والوطن واخلوف ،وباكورة دواوينها
ال�شعرية «ع�شبة امللح» ،تبعه «جيل العنا�رص»

وم��ن ث��م «ال�����ص��م��ت» ،وت��ق��وم ح��ال� ً�ي��ا بطباعة
ديوانها اجلديد «دواة ال��روح» بعد �أن نالت
جائزة �أف�ضل �أديبة عربية من مهرجان الأديبات
العربيات يف �سوريا ،الذي ق ّدم طباعة الديوان.
الر�سم
للر�سم ح�صة م��ت��وازي��ة م��ع ال�شعر يف حياة
مها بريقدار ،هي ال تنتمي �إىل مدر�سة فنية
حمددة ،لها �أ�سلوبها اخلا�ص ،لوحتها نظيفة،
تتميز باللم�سة الروحانية .حني تر�سم تبد�أ من
ّ
الواقع وتنتهي باحللم ،وبالتايل �أبطالها لي�سوا
من هذا الزمان وال من هذا املكان .وتعترب �أن
«ال�شعر يحتاج �إىل قلم وورق��ة ،بينما اللوحة
حتتاج �إىل �صفاء ذه��ن ،فهي مثلث �أ�ضالعه
القلب والفكر واليد».
باكورة معار�ضها ،كان يف �صالة «غالريي»1
يف زق��اق ال��ب�لاط التي كانت ت��دي��ره ،وميلكه
زوجها يو�سف اخلال .وتتالت بعده املعار�ض
(ال��ـ  )15اخلا�صة يف لبنان و�سوريا واخلليج
ال��ع��رب��ي� ،إ���ض��اف��ة �إىل امل��ع��ار���ض اجلماعية
(الـ .)37و�آخر معار�ضها الفنية كان منذ �ست
�سنوات يف �صالة نا�صري �شورى (�أ�ستاذها) يف
�سوريا.
الأعمال الدرامية
ت�ستمر ال�شاعرة وال��ر���س��ام��ة والأدي��ب��ة مها
ب�يرق��دار اخل��ال يف ا�ستثمار ما وهبها اهلل من
وزنات ،وهذه املرة يف كتابة الأعمال الدرامية
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وببيتها يف بلدة غزير .عندها �شغف بجمالية
العمارة يف بع�ض البلدان وروعتها ،يف فلورن�سا
 �إيطاليا بكت �أمام �شدة جمال املدينة ومت ّنتلو �أنها ماتت يف تلك اللحظة من ن�شوة اجلمال...
تولد مها مع كل كلمة تقر�أها �أو تكتبها،
م���ع ك���ل ل��وح��ة ت��ن��ج��زه��ا ،م���ع ك���ل ق��ط��رة م��اء
ت�رشبها ،مع كل �صمت تعي�شه ،مع كل حلظة
ت ��أم��ل .حتى م��ن قلب ال��رم��اد ،ت��ول��د �شاعرة
وم��ع ك��ل ف��رح ت��ول��د ومت���وت لتعود فتولد.
�إن��ه��ا تعي�ش الأ���ش��ي��اء ،الأف��ك��ار ،الأح��ل�امّ � ،أم��ا
ال��واق��ع فتتعاي�ش م��ع �إيجابياته و�سلبياته،
العي�ش احلقيقي بالن�سبة اليها عملية حميمة
و�شخ�صانية تعي�شها م��ع ذات��ه��ا .تتعاي�ش
م��ع ق��ري��ب�� ،شري��ك ،ج��ار �إىل م��ا ه��ن��ال��ك .لكن
عندما ت�صري امل�س�ألة م�س�ألة عي�ش تختلف.
تقول« :العي�ش حالة تختارنا مثلما نختارها،
نعي�ش احل��ب ،ال�شعر ،ال��ف��ن ،احل��ل��م ،القهر.
بينما التعاي�ش �أم��ر يفر�ضه منطق الأ�شياء
و�رضورتها».

وكتابة ال�سيناريو ،وهي التي رغبت �أن ت�سند
خابية حبها وحنانها لأوالده����ا بـ«بح�صة»،
فقدمت هدية ل�رشكة الإنتاج التي �أ�س�ساها (خال
للإنتاج) عملني دراميني« :الطائر املك�سور»
و«نقطة حب» ،وهي اليوم ب�صدد كتابة عملني
دراميني �آخرين.
ال�صمت والوجع واخلوف
ت��ق��ول م��ه��ا ب�ي�رق���دار« :ب��ك��ى ك��ال��ري��ح على
باليا،
ثوبا
�ضحكي املتال�شي ،علقت نف�سي ً
ً
جمعت كل �أرواحي يف وجهي مل يعرفني �أحد».
يف «ال�صمت» حملت ال�شاعرة حنينها �إىل مطارح
حريرا ،وحني
الوجود ،جعلت العناق بريقًا واليد
ً
�أيقنت ال��ع�ين ،طفرت دمعة ال���روح ووقفت
ال�شاعرة يف الده�شة.
حت��ول �إىل
كل ك�لام تختزنه �أعماق بريقدار ّ
فكرة و�أل��وان� ،إىل عطاء جميل يبهج الآخرين
كما يبهجها .ت�س�أل« :هل �أعظم من ال�صمت كي
ن�سمع كل �شيء ،كي نبوح مبا يف الأعماق؟
�أم��ا عن وجعها فتقول �إن كل �إن�سان يتمتع
ب��ق��در م��ن احل�����س ال ب��د و�أن����ه ت����و�أم وال��وج��ع.
ف��الإن�����س��ان ع��ن��ده��ا حم��ك��وم ب��احل��ي��اة وامل���وت
وب�ين احل��ي��اة وامل���وت رحلة حمفوفة بالوجع
واحلروب واالنفعاالت واملجابهات .فكيف �إذا
كان هذا الإن�سان فنا ًنا ح�سه م�ضاعف مئات
املرات؟ «لقد �أوجعني الوطن والإن�سان ،احلب
والفقدان ،االنتماء ،اخلوف واال�شمئزاز ،الكذب
واحل�سد .لقد خافت مها اخلال كثرياً حتى مل

تعد تخاف».
ٍ
الواقع قا�س يف ذاكرتها وج��اف �إذا مل تقل
ب�أنه بائ�س .عامل احللم عندها نظيف وهادئ
جميل ورق��راق .فكيف لها �أن ال تف�ضله؟ عامل
�أحالمها هو ن�صف الطريق نحو الفردو�س بينما
الأر���ض كوكب م�شتعل تعمه الفو�ضى وميلأه
ال�ضجيج� .إنها �إن�سانة حاملة �إمنا فقط �ضمن
نطاق الر�سم وال�شعر� .أم��ا يف حياتها العادية
فهي �إن�سانة واقعية تلتزم بدقة م�س�ؤولياتها
ك��اف��ة .مفارقات وتناق�ضات جتتمع يف هذه
امل���ر�أة ،و«ت�ؤلفها» وت�صنع م��ف��ردات لغتها
حروفً ا و�ألوا ًنا و�سلوكً ا.
ال حتب تلك االنتماءات الرومان�سية لأمكنة
حمددة ح�سبت على الب�رش �أوطا ًنا .ي�شدها احلنني
�إىل بع�ض الأمكنة يف دم�شق -م�سقط ر�أ�سها-
مثلما يربطها احلب ببلدات اجلنوب اللبناين
اجلي�ش  -العدد رقم 311
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املالك املغت�سل باملطر وال�ضياء
عن يو�سف اخلال تقول مها الزوجة وال�شاعرة
�أن��ه ككل مبدع قيمة ال مت��وت .لقد كان ثائراً
راف�ضا جمد ًدا ككل كبار التاريخ .يف البال هو
ً
دائما وهو حا�رض بول َدي «ورد» و«يو�سف»
ماثل
ً
كما يف كل نتاجه من �شعر ونرث ونقد ،وترجمات
(يذكر �أن اعمال يو�سف اخلال �أعيدت طباعتها
منذ �سنوات و�أر�شيفه يف ت�رصف طالب اجلامعات
للإ�ستفاده منه).
ق�صيدة م��ه��ا اخل���ال تتبع �أع��م��اق��ه��ا ال بل
ه��ي ت��رج��م��ة حقيقية لتلك الأع���م���اق .لذلك
ت��أت��ي �أح��ي��ان�ا ً حزينة داك��ن��ة ككل م��ا تعي�شه.
عندما يغلبها ال��ن��وم ت�صلي قبله خ�شية �أن
تكون تلك نومتها الأخ�ي�رة �أو �أن ت�ستيقظ
ع��ل��ى ق��ت��ل ه��ن��ا وع���ل���ى ا���س��ت��ب��اح��ة ه��ن��اك،
«احلياة �صارت موتا ً وامل��وت �صار احلياة».
طاملا هناك �إن�سان على هذا الكوكب طاملا
ال�شعر موجود تقول مها بريقدار .ال�شعر عندها
ال ميتلك زم ًنا وال مكا ًنا لأنه هو الزمان واملكان،
قد ت�شوبه �أحيا ًنا بع�ض ال�شوائب من هنا �أو
هناك ،لكنه يبقى �أب � ًدا ذاك امل�لاك املغت�سل
باملطر وال�ضياء.

وزير الزراعة:
نعمل على برنامج ملكافحة �أي غ�ش �أو
تزوير
يف ختام �شهر �آذار املا�ضيُ ،د ّق ناقو�س اخلطر
يف وزارة الزراعة ما دفع وزير الزراعة يف حكومة
ت�رصيف الأع��م��ال ح�سني احل��اج ح�سن اىل عقد
م�ؤمتر �صحايف� ،رصّح خالله �أن «الوزارة ب�صدد
�إ�صدار ق��رارات هامة تتعلق مبعا�رص الزيتون
وال��رق��اب��ة عليها وامل��ع��اي�ير وامل��وا���ص��ف��ات
امل��ح��ددة لها وت�سجيلها يف وزارة ال��زراع��ة».
و�أ�شار �إىل «م�رشوعني هامني يتم العمل على
تنفيذهما حاليا ً بالتعاون مع م�ؤ�س�سة «�سيام
ب��اري» وبتمويل من مكتب التعاون االيطايل
جل��ه��ة ت��دري��ب امل���زارع�ي�ن وار����ش���اده���م �إىل
كيفية الو�صول �إىل انتاج �سنوي ثابت ل�شجرة
الزيتون».
ك��ذل��ك� ،أع��ل��ن ع��ن «ق��رب �إ���ص��دار ال��ق��رارات
التي حتدد موا�صفات الع�رص و�أوعية التعبئة»
م�شريا �إىل �أن الأوعية البال�ستيكية غري منا�سبة.
ً
و�شدد على �أهمية و�ضع املل�صقات على عبوة
زيت الزيتون التي حتدد مكان زراعة الزيتون،
املع�رصة ،تاريخ االنتاج ،تاريخ
ال�����ص�لاح��ي��ة ،ا���س��م امل����زارع،
احل���ج���م ،ال������وزن ،و���ش��ه��ادة

�أيار

�إعداد :رميا �سليم �ضوميط

ق�ضية الغ�ش يف زيت الزيتون

زيت الزيتون �سيد املائدة اللبنانية،
والواقي الطبيعي من �أمرا�ض القلب ،باتت
�سمعته يف خطر بعد �أن ثبت خلطه بزيوت
م�رضة بال�صحة ،من بينها زيت جفت
ّ
الزيتون ،وبيعه يف الأ�سواق اللبنانية
على أ� ّنه زيت بكر ممتاز! وقد �أثارت
�ضجة
ق�ضية زيت الزيتون املغ�شو�ش ّ
ّ
�إعالمية كبرية يف الأ�شهر الأخرية بعد �أن
ظهرت نتائج التحاليل املخربية التي
�أجرتها مديرية حماية امل�ستهلك على
عينات من الزيت املتداول يف ال�سوق
ّ
اللبناين ،والتي تبينّ بنتيجتها �أن 56
يف املئة من العبوات التي مت فح�صها
مغ�شو�شة ،كونها غري مطابقة للموا�صفات،
�إما لوجود �صبغات �صناعية فيها� ،أو
لوجود ن�سبة عالية من احلم�ض.

ملف ا
ل
ع
د
د

هل من �إجراءات رادعة؟

وزارة الزراعة تعمل على برنامج
للمكافحة ومديرية حماية امل�ستهلك
باملر�صاد للمخالفني

التحليل .وقال «�إن وزارة الزراعة تعمل على
برنامج لفحو�صات زيت الزيتون مع م�صلحة
الأبحاث العلمية الزراعية وفق �آلية �ست�صدر
قريبا ً ،على �أن ي�ستفيد منها امل���زارع الذي
�سجل يف االح�صاء الزراعي ،واملعا�رص امل�سجلة
وامل�ستوفية ال�رشوط واملعايري التي �ست�صدرها
وزارة الزراعة ،وامل�صانع امل�سجلة» .و�أ�ضاف:
«ك��ل م��ن مل ي�����س��ارع اىل الت�سجيل �سنعترب
مع�رصته غري �رشعية وم�صنعه غري �رشعي ،وهذا
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الأمر من �ضمن �سلّة قرارات �ستعتمد لتفعيل
الرقابة ومكافحة اي غ�ش او تزوير».
مديرية حماية امل�ستهلك:
ن�رش �أ�سماء املخالفني بعد �صدور الأحكام
�أكد رئي�س مديرية حماية امل�ستهلك الأ�ستاذ
ف ��ؤاد فليفل يف حديث ملجلة «اجلي�ش»� ،أن
وزارتي الزراعة والإقت�صاد والتجارة تتعاونان
م�شريا
لإيقاف عمليات الغ�ش يف زيت الزيتون،
ً
�إىل �أن مديرية حماية امل�ستهلك ال ت�ستطيع ن�رش
�أ�سماء املخالفني يف و�سائل الإعالم قبل �صدور
�أحكام ق�ضائية بحقهم.
• ت�شري تقارير ملديرية حماية امل�ستهلك
�إىل �أن  56يف املئة من الزيت املتداول
خطرا
يف ال�سوق اللبناين مغ�شو�ش ،ما ي�ش ّكل
ً
�صحة املواطنني .ما الإجراءات
� ً
أكيدا على ّ
التي اتخذتها املديرية بحق مرتكبي هذا
الغ�ش؟
 �أود �أوالً �أن �أو�ضح �أن ن�سبة الـ 56يف املئةت�شمل زيو ًتا مغ�شو�شة من حيث عدم تطابق
الت�سمية مع املوا�صفات ،لكنها ال حتتوي على
مواد �ضارة بال�ص ّحة العامة .مبعنى �أن بع�ض
التجار و�ضعوا على املل�صق اخلارجي للعبوة

«زي��ت زيتون �صايف مئة يف املئة» �أو «زيت
زي��ت��ون مم��ت��از» ،يف ح�ين �أن املوا�صفة التي
و�ضعتها «ليبنور» ت�سمح بت�سميات «زيت
زيتون� ،أو زيت زيتون بكر� ،أو زيت بكر ممتاز».
أخطارا على ال�ص ّحة العامة
فالغ�ش هنا ال ي�شمل �
ً
ولك ّنه غ�ش يهدف �إىل رفع �سعر الزيت �أو زيادة
ن�سبة البيع.
• ولكن البع�ض مغ�شو�ش بالفعل مبعنى
موادا �ضارة ،فهل مت �سحبه من
�أته يحتوي
ً
ال�سوق؟
 بعد الفح�ص وجدنا يف بع�ض العينات ن�سبةخطرا
�أ�سيد تبلغ  2,7يف املئة ،وه��ذا ي�شكّ ل
ً

على ال�ص ّحة .مرتكبو هذا
الغ�ش مت حتويلهم �إىل
النيابة ال��ع��ام��ة وننتظر
���ص��دور �أح��ك��ام ق�ضائية
بحقّهم .وهنا �أود الإ�شارة
�إىل �أنه يف العام املا�ضي
ق��م��ن��ا �أي����� ً��ض���ا بت�سطري
حم����ا���ض�ر ����ض���ب���ط ب��ح��ق
بينت
خمالفني بعد �أن ّ
ال��ت��ح��ال��ي��ل وج�����ود ع��دم
تطابق للموا�صفات يف
متت �إحالة
 13عينة ،وقد ّ
املخالفني �إىل الق�ضاء.
• مل��اذا مل يتم ن�رش
الأ�سماء تطبيقًا للقانون
 45من قانون مديرية
حماية امل�ستهلك؟
 ال���ق���ان���ون مي��ن��ع��ن��امن ن�رش الأ�سماء قبل �أن تظهر نتائج الأحكام
الق�ضائية.
• هل ما زالت املاركات التجارية التي
ثبت وجود غ�ش فيها معرو�ضة يف ال�سوق
اللبناين؟
 للتجار احلق يف عر�ض �أ�صنافهم يف ال�سوقتعه ًدا بعدم الغ�ش ,ونحن
وق��د �أخ��ذن��ا منهم
ّ
نراقب العينات ونفح�صها للت�أكد من جودتها.
• وزارة الإق��ت�����ص��اد وال��ت��ج��ارة ت�سمح
املكررة يف اخلارج من
با�سترياد الزيوت
ّ

زيت الزيتون اللبناين ما
بني الإنتاج والإ�ستهالك

• �إنتاج زيت الزيتون وا�ستهالكه:
ت�ستخدم ن�سبة  %30من �إنتاج الزيتون
كزيتون مائدة ،ون�سبة  %70حت ّول �إىل زيت زيتون.
�سنويا.
يق ّدر مع ّدل ا�ستهالك زيت الزيتون يف لبنان بـ� 16ألف طن
ً
• �صالحية زيت الزيتون:
تختلف مدة �صالحية زيت الزيتون وفق نوعية الزيتون ،ن�سبة الن�ضوج
عند الع�رص وطرق اال�ستخال�ص والت�صفيةُ .يف�ضل ا�ستهالك زيت الزيتون
يف �أول �سنتني من �إنتاجه �أو ا�ستخال�صه.
يحفظ زي��ت ال��زي��ت��ون يف االم��اك��ن ال��ب��اردة
واملظلمة بعيدا ً عن احلرارة وال�ضوء والهواء.

قدرت امل�ساحات املزروعة بالزيتون يف
لبنان خالل العام  2006بحواىل 59.1
�أل��ف هكتار ( %21من جممل امل�ساحة امل��زروع��ة) بزيادة �سنوية
تق ّدر بـ .% 2.5ويحتل ال�شمال  %41من جممل هذه امل�ساحة ،تليه
النبطيه ،%21فاجلنوب وجبل لبنان  %17لكل منهما ،والبقاع .%4
بلغت كمية الإنتاج خالل �سنة  2006حواىل � 177.3ألف طن بقيمة
 283.7مليار ل.ل .
وبلغت ن�سبة ال�صادرات  22ط ًّنا بقيمة  54مليون ل.ل� .أم��ا ن�سبة
الواردات فبلغت  2137ط ًّنا بقيمة  1.7مليار
ل.ل.
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دون احلاجة �إىل �إعادة تكريرها .هل من
مراقبة للت�أكد من �سالمة هذه الزيوت؟
 عملية تكرير الزيت مكلفة ،لذلك �أ�صدرال��وزي��ر ال��ق��رار ب ��أن ال��زي��وت التي ت�ستورد يف
عبوات من «ال�ستاينل�س �ستيل» �أو يف �أن��واع
خا�صة من البال�ستيك التي ال تزيد الأك�سدة،
وال��ت��ي ت��خ � ّزن بطريقة �صحيحة ،ال ��ض�رورة
لتكريرها .والزيوت ت�أتي �إما عن طريق البواخر
�أو عرب احل��دود حيث يتم حتليل عينات منها
قبل تفريغها .ف�إذا كانت مطابقة للموا�صفة
اللبنانية يتم قبولها� .أما العبوات التي ت�أتينا
بغري الأوع��ي��ة التي �أ�رشنا اليها �سابقًا ،فيتم
تكريرها قبل �سحب العينات وحتليلها.
• م��ا الإج����راءات التي اتخذتها وزارة
الإقت�صاد ملعاجلة عمليات الغ�ش يف
الزيت؟
 هناك تعاون بني وزارتي التجارة والزراعةوم�ؤ�س�سة املقايي�س اللبنانية «ليبنور» حلل
الأزم����ة .وق��د با�رشنا اخل��ط��وة الأوىل باجتماع
للعمل على تعديل املوا�صفة يف «ليبنور» .كما
خ�صه:
مت الإتفاق على مراقبة القطاع كل يف ما ّ
وزارة ال��زراع��ة ل�ضبط قطاع الإن��ت��اج والع�رص،
ووزارة الإقت�صاد ملراقبة ال�سوق وعمليات
الإ�سترياد .ونقوم يف ه��ذا الإط���ار ،بالتن�سيق
وخ�صو�صا
مع الأج��ه��زة الأمنية على احل��دود
ً
خمابرات اجلي�ش واجلمارك.
من جهة �أخرى ،نقوم بدرا�سة �أنواع التحاليل
الالزمة للك�شف عن الغ�ش يف الزيت ،لرنى ما �إذا
كنا بحاجة �إىل �إ�ضافة �أي منها لتحاليلنا حفاظً ا
على ال�صحة العامة.
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تعديل املوا�صفة اللبنانية لزيت الزيتون
بني �أخذ ورد
اجتماعا
يف الرابع من �أيار عقدت جلنة الزيوت
ً
يف «ليبنور» لإعادة النظر يف املوا�صفة اللبنانية
رقم  567اخلا�صة «بزيوت الزيتون وزيوت
تفل الزيتون»� .شارك يف الإجتماع ممثلون عن
 29جهة معنية من بينهم ممثلون عن كل من
وزارة الزراعة والإقت�صاد والدفاع� ،إىل ممثلني

ف

مل

كيف تتم عمليات الغ�ش يف زيت
الزيتون ومن امل�س�ؤول عنها؟
جلمعية امل�ستهلك ر�أي��ه��ا يف ق�ضية زيت
الزيتون املغ�شو�ش والطرق الواجب اعتمادها
ملواجهة الغ�ش .وك��ذل��ك الأم���ر بالن�سبة �إىل
الهيئات املمثلة لقطاع الزيتون.
قالت املهند�سة ندى نعمي م�س�ؤولة ق�سم
مراقبة و�سالمة الغذاء وع�ضو الهيئة الإدارية
يف جمعية امل�ستهلك  -لبنان يف حديث ملجلة
«اجلي�ش»� ،إن الزيت املغ�شو�ش هو الذي يتم
التالعب مبكوناته او خلطه وبيعه بعد رفع
�سعره على �أنه زيت زيتون بكر او بكر ممتاز.
وهو يباع حتت �إ�سم زيت زيتون لبناين يف حني
�أنه قد يكون من الزيوت امل�ستوردة.
و�أ���ض��اف��ت :تتم عمليات الغ�ش بوا�سطة
�صحيا كزيت جفت
اخللط بزيوت �أخرى �ضارة
ًّ
الزيتون او الزيوت النباتية االخرى وا�ستعمال
ال�صبغات ،وغريها من اال�ساليب التي يعمد
�إليها بع�ض التجار املحرتفني واجل�شعني.
و�أو�ضحت �أن��ه من خ�لال اجل��والت التي قامت
بها اجلمعية تبني ان بع�ض امل ّحال يبيع الزيت
بالتجزئة من دون معرفة هوية الزيت ونوعيته.
وهذا ما يزيد من خطورة الأمر� ،إىل جانب م�س�ألة
ت�ضليل املواطن نتيجة تعريف الزيت املخلوط
على �أنه زيت زيتون �صاف وبيعه ب�سعر زيت
الزيتون ال��ذي يجنيه امل��زارع��ون ويع�رصونه
�سلبا على
باملعا�رص يف املو�سم ،الأمر الذي ي�ؤثر ً
املزارع اللبناين وهوية الزيت اللبناين.
امل�س�ؤول عن الغ�ش بح�سب نعمي هو املراقبة
الغائبة واملوا�صفة اللبنانية لزيت الزيتون
التي تعمل جمعية امل�ستهلك على تغيريها
من خالل اللجنة الفنية يف م�ؤ�س�سة املقايي�س
واملوا�صفات.
أي�ضا على وج��ود مر�سوم
وهناك م�س�ؤولية � ً
با�سترياد الزيوت املكررة وفتح باب الإ�سترياد
امام الزيوت الغريبة مع العلم ب�أننا ننتج من
زي���ت ال��زي��ت��ون م��ا يكفي للإ�ستهالك
املحلي.
وحتدثت نعمي عن م�س�ؤولية
اجل��ه��ات

الر�سمية املعنية يف مواجهة عمليات الغ�ش يف
الزيت و�أولها مديرية حماية امل�ستهلك مطالبة
�إي��اه��ا بك�شف مرتكبي امل��خ��ال��ف��ات و�سحب
منتجاتهم من اال�سواق والك�شف عن �أ�سمائهم.
كما �أ�شارت نعمي �إىل م�س�ؤولية وزارة الزراعة
من حيث تنظيم القطاع ودعم الزراعة وتنظيم
عمل املعا�رص ،وتعزيز دور تعاونيات االنتاج
ودور التعاونيات الزراعية.
وطالبت اجلهات الر�سمية املعنية باتخاذ
خطوات عملية ملكافحة الغ�ش ،من بينها منع
�إ�سترياد زيت اجلفت �إىل حني تنظيم �إ�سترياده
ل�صناعة ال�صابون فقط وغلق الأب���واب �أم��ام
خلطه م��ع زي���ت ال��زي��ت��ون .ك��م��ا �أ����ش���ارت �إىل
��ضرورة تنظيم عمل املعا�رص وفح�ص الزيوت
امل�ستخرجة ملراقبة نوعيتها ،وتفعيل عمل
املختربات لكي تغطي كل التحاليل الالزمة
لك�شف الغ�ش.
وعن احللول املقرتحة ملعاجلة الأزمة �أكّ دت
نعمي �رضورة �إجراء درا�سة واقعية وعلمية لقطاع
زي��ت الزيتون لتحديد م�شاكله و�سبل حلها،
وتطوير زراعة الزيتون وتطوير عمل املعا�رص
وتو�ضيب الزيت ب�شكل علمي وال�صاق الئحة
البيانات على العبوات ،ومنع ا�سترياد زيت
جفت الزيتون وزيت الزيتون ب�شكل عام من
اخل��ارج ،وتعزيز املراقبة على الزيت املحلّي،
�إ�ضافة �إىل دع��م م��زارع��ي الزيتون وحت�سني
زراعتهم عرب �إعطائهم كل الإر�شادات الالزمة.
كما اقرتحت �إقامة معار�ض داخلية وخارجية

للتعريف بالزيت اللبناين ونوعيته وفوائده؛
و�أكّ ���دت ��ضرورة العمل على تفعيل املجل�س
الوطني حلماية امل�ستهلك ،و�إط�ل�اق حمكمة
امل�ستهلك التي هي ج��زء �أ�سا�سي يف قانون
حماية امل�ستهلك.
و�أ���ض��اف��ت� :إننا كجمعية حماية امل�ستهلك
وانطالقا ً من دورن��ا ك�سلطة ر�أي ع��ام ،نعمل
بالتعاون مع الإع�لام لإع�لام امل�ستهلكني عن
الأمور التي ت�رض ب�سالمتهم و�صحتهم من خالل
برامج التوعية التي نقوم بها.
وط��ال��ب��ت ب��ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ة ب�ي�ن امل����زارع
وامل�ستهلك و��شراء الزيت مبا�رشة من امل��زارع
والعمل على ت�رسيع �إ�صدار قانون �سالمة الغذاء.
وق��ال��ت �إن اجلمعية �سوف تعمل على �إج��راء
فحو�صات للزيوت املوجودة يف الأ�سواق �إذا
توافر الدعم لإج��راء هذه الفحو�صات ،و�سوف
نعمل على ن�رش �أ���س��م��اء املخالفني وه��ذا حق
م��ن حقوقنا التي �أعطانا �إي���اه ق��ان��ون حماية
امل�ستهلك.
وعن املغالطات التي تت�ضمنها املوا�صفة
اللبنانية لزيت الزيتون املو�ضوعة من قبل
م�ؤ�س�سة «ليبنور» قالت نعمي :املوا�صفة
اللبنانية التي يجب تغيريها تت�ضمن تعريفات
خاطئة منها:
زي��ت ال��زي��ت��ون :ه��و زي��ت م��ك��ون م��ن خليط
زي��ت زي��ت��ون مكرر وزي��ت زي��ت��ون بكر �صالح
للإ�ستهالك.
والتعديل املقرتح هو:
خ��ل��ي��ط زي���ت زي��ت��ون (زي���ت م��ك��رر وزي��تزيتون بكر) ،او مزيج زيت زيتون (زيت مكرر
وزيت زيتون بكر) ويكتب على العبوة منعا ً
للت�ضليل وهذا مو�ضع �رصاع يف اللجنة ونعمل
ب�إ�رصار على التغيري.
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ع��ن الهيئات الأه��ل��ي��ة ،واجلامعة
اللبنانية ،وجتار الزيوت ،وغريهم.
Acidity, Peroxide Value, UV spec./k270, UV
ال��ب��ارز يف ه���ذا ال��ل��ق��اء ،ت��واف��ق
spec./k232, Benzopyrene
ا
لت
احل�ضور بالإجماع على �أن ي�ضاف
مالحظة� :أع��ل��ن جت� ّ�م��ع الهيئات املمثلة لقطاع ال��زي��ت��ون ب ��أن
حاليل
ا
ل
ت
ت
ي
ق
�إىل ال���ف���ق���رات اخل��ا���ص��ة ب��زي��ت
املختربات املعتمدة يف لبنان لفح�ص زيت الزيتون ال تقوم بفح�ص
وم بها
م
د
ي
ر
ح
ية
جفت الزيتون عبارة «غري �صالح
ال�شموع وال�ستيغما�ستاديني ،وبالتايل ال ميكن الك�شف عن عدد
ماية ا
مل
�
س
ت
ل�ل�إ���س��ت��ه�لاك ال��ب����شري ويخ�ص�ص
هلك
من الزيوت املزورة امل�صنعة بطرق حديثة والتي بيعت على نطاق
لفح�
ص
ز
ي
ت
ف���ق���ط ل�����ص��ن��اع��ة ال�������ص���اب���ون
وا�سع يف ال�سنوات املا�ضية خملوطة بزيت الزيتون.
الز
ي
ت
و
ن
وال�������ص���ن���اع���ات الأخ�������رى غري
الغذائية»� .أم��ا بالن�سبة �إىل
ل��ق��ط��اع ال��زي��ت��ون حيث الأكرث دقة ،ونحن يف لبنان ننتج الزيت الطبيعي
ت�سمية زي���ت ال��زي��ت��ون فما
�أ���ص��درت الأخ��ي�رة بيا ًنا ول�سنا بحاجة �إىل الزيوت امل�صنعة �أو املخلوطة.
زالت عالقة ومل يتم الت�صويت عليها .وقد
ا�ستنكرت فيه �أن تقوم لقد �آن الأوان �أن تبد أ� ال�شعوب العربية بتغيري
ورد �إىل م�ؤ�س�سة ليبنور كتابان ر�سميان من
وزيري الزراعة والإقت�صاد ،حيث �أ�شار الأول يف م�ؤ�س�سة» ليبنور» بالتنكر ملح�رض الإجتماع موا�صفات زيت الزيتون مل�صلحة امل�ستهلك
كتابه �إىل موافقة الوزارة على تعديل موا�صفة ال��ذي عقد يف � 22آذار  2011وال��ذي �ص ّوت وامل����زارع و�إل��غ��اء البنود ال��ت��ي ت�رض بالإنتاج
زي���وت ال��زي��ت��ون وزي���وت تفل ال��زي��ت��ون ب ��أن فيه ب�أغلبية احل�ضور على تعديل البند  -1-3الوطني وبال�صحة القومية.
كما �أعلنت الهيئات املمثلة لقطاع الزيتون
ي�ضاف اىل البطاقة البيانية اخلا�صة بال�صنف ( 3زيت الزيتون) ،و�أكدوا على �رضورة ت�سميته
«زي��ت الزيتون» يف مكان املكونات العبارة «زيت زيتون خليط» .كما �أن وزير الزراعة قد �أن معظم �إنتاج املو�سم املا�ضي ما زال خمزنا ً
الآت��ي��ة :زي��ت مكون من خليط زي��ت الزيتون� ،أعلن يف م�ؤمتره ال�صحايف �رضورة ت�سميته «زيت لدى املزارعني ومل يتمكنوا من بيعه ب�سبب
ّ
امل��ك��رر وزي���ت ال��زي��ت��ون زيتون خليط» .وق��د �أوردت ليبنور يف حم�رض �إغراق التجار لأ�سواق لبنان بالزيوت امل�ستوردة
الغ�ش.
قدميا ل��وزارة الزراعة وب�سبب املوا�صفات التي ت�رشّع
كتابا
الإجتماع الأخ�ير
ّ
ً
ً
ودعت املواطنني �إىل �رشاء الزيت من املزارع
على الرغم من �أن موقف الوزير وا�ضح وقد
ع�ّب�رّ عنه يف م�ؤمتره ال�صحايف .كما �أن رئي�س م��ب��ا��شرة واع���دة بالعمل على و���ص��ل امل���زارع
جلنة الزيتون املهند�س غ�سان حمادة� ،أكّ د على بامل�ستهلك مبا�رشة يف امل�ستقبل القريب.
�رضورة ت�سمية هذا البند «زيت زيتون خليط» كما دعت �إىل ا�ستثناء زيت الزيتون من جميع
وخ�صو�صا �إتفاقية
�أو مزيج ..ي�ضاف �إىل ذلك �أن موا�صفات هيئة اتفاقيات التبادل التجاري،
ً
التقيي�س لدول التعاون اخلليجي ت�سمي هذا التي�سري العربية وتطبيق الروزنامة الزراعية
نف�ضل على زيت الزيتون ومنع ا�سترياده ملدة �ستة
علما �أننا
ّ
البند «زيت زيتون خليط»ً .
نهائيا لأن جتار الزيت يحققون �أ�شهر من تاريخ بدء القطاف ،متاما ً كما تفعل
�إلغاء هذا البند
ً
البكر� .أما وزير الإقت�صاد فقد اقرتح
املكرر مع زيت الدول احلري�صة على �إنتاجها.
الزيت
خلط
عرب
فاح�شة
ا
أرباح
�
ً
ّ
يف كتابه تعديل فئة زي��ت الزيتون
كما وجهت الهيئات املمثلة لقطاع الزيتون
ال��زي��ت��ون وبيعه حت��ت �إ���س��م زي��ت الزيتون
(ال��ف��ق��رة )3-1-3لعر�ض املعلومات
إخبارا �إىل النيابة العامة الإ�ستئنافية ب�أن ع�رشات
�
البند.
هذا
مبوجب
ً
ال��ب��ي��ان��ي��ة ،ع��ل��ى �أن تتبع
وج���اء يف ال��ب��ي��ان �أي��� ً��ض��ا� :إن التجار يكتبون على عبوات الزيت امل�ستورد
الت�سمية عبارة «مك ّون من
على م�ؤ�س�سة ليبنور �أن تلتزم وال��زي��ت املخلوط �أن��ه م��ن زي��ت ال��ك��ورة ،كما
املكرر وزيت
زيت الزيتون
ّ
حم�رض �إجتماع  ،2011/3/22ي�ستعملون �إ�سم الكورة على زي��وت �أجنبية.
ال���زي���ت���ون ال��ب��ك��ر ،بكتابة
و�إن املزارعني يتابعون بدقة «و�إننا حفاظً ا على �إ�سم زيتنا اللبناين الطبيعي
وا�ضحة».
مو�ضوع تعديل املوا�صفات ،ال�رشيف ،وعلى �إ�سم مزارعنا ،نطلب مقا�ضاة
علما �أن املوا�صفات التجارية �أ�صحاب هذه املاركات حتى يكونوا عربة ملن
ً
جتمع الهيئات املمثلة
ّ
للمجل�س الدويل لزيت الزيتون ت�س ّول له نف�سه التطاول على �أ�سماء مناطقنا
لقطاع الزيتون
ال تلزمنا بدليل �أن هذا املجل�س الزراعية املنتجة وا�ستعمال ا�سمها على زيوت
الق�����ت ن���ت���ائ���ج اج��ت��م��اع
�أو���ض��ح �أن لكل بلد احل��ق يف مغ�شو�شة �أو م�ستوردة .و�سنزود النيابة العامة
«ليبنور» ردود فعل �سلبية
�إ�صدار املوا�صفات والت�سميات الإ�ستئنافية بالئحة به�ؤالء ال�رشكات والتجار».
جتمع الهيئات املمثلة
لدى ّ
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الدكتور زيدان كرم:
زيت الزيتون حلماية الأوعية الدموية
ت�ؤكد الدرا�سات احلديثة الت�أثريات املفيدة
ل��زي��ت ال��زي��ت��ون يف �أم��را���ض ��شراي�ين القلب،
وت�ؤكد فوائده بالن�سبة �إىل مر�ضى ال�سكري
وامل�����ص��اب�ين ب��ارت��ف��اع �ضغط ال���دم .وت�شري
الأبحاث �إىل �أن �سكان جزيرة كريت يف البحر
املتو�سط ه��م �أق��ل النا�س �إ�صابة ب�أمرا�ض
القلب وال�رسطان يف العامل �أجمع .وم��ر ّد ذلك
اىل �أن �أه��ايل ه��ذه اجلزيرة ي�ستهلكون زيت
الزيتون �أكرث من �أي �شعب �آخر ،فحواىل %33
من ال�سعرات احلرارية التي يتناولونها يوميا ً
ت�أتي من زيت الزيتون.
عن ميزات زيت الزيتون وخ�صائ�صه حتدث
�إىل جملة «اجل��ي�����ش» ال��دك��ت��ور زي���دان ك��رم،
ف ��أو���ض��ح �أن احل��ام�����ض ال��زي��ت��ي ه��و امل��ك � ّون
الأ�سا�سي لزيت الزيتون (�أوميغا .)9-وينتمي
ه���ذا احل��ام�����ض ال��ده��ن��ي �إىل ع��ائ��ل��ة ال��ده��ون
الأحادية غري امل�شبعة (.)mono-insaturés
ويف امل��ق��اب��ل ،ي��ف��ت��ق��ر زي���ت ال��زي��ت��ون �إىل
احلوام�ض الدهنية امل�شبعة� .أ�ضف �إىل ذلك
�أنه يحتوي على ن�سبة حم��دودة من احلوام�ض
الدهنية املركبة غري امل�شبعة كفاية (poly-
 ،)insaturésمقارنة ب�سائر الزيوت النباتية.
وعليه ،يتمتع زي��ت الزيتون بفوائد
مميزة
ّ
يف جمال ت�صحيح ال�شوائب الدهنية وحماية
الأوعية الدموية بف�ضل غناه باحلام�ض الزيتي
�أوميغا.9-

الن�سب املئوية للحوام�ض الدهنية يف زيت الزيتون
الأحادية غري امل�شبعة
(�أوميغا)9-

امل�شبعة
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14

ف

مل

و�أ�����ض����اف :يتم ّتع
زي��������ت ال����زي����ت����ون
ب����ت����ع���� ّدد وج���ه���ات
ا���س��ت��ع��م��ال��ه :تتبيل
ال�سلطات واخل�ضار،
ال�صل�صات ،املقايل،
ال���ط���ب���خ وال�������ش���وي.
ويتميز ه��ذا الزيت
ّ
مب��ق��اوم��ت��ه احل����رارة
�إذ ي��ح��ت��م��ل ح����رارة
ق��د ت�صل �إىل 200
درج����ة م��ئ��وي��ة ،وم��ا
فوق بف�ضل حام�ضه
ال��ده��ن��ي ال�����ش��دي��د امل��ق��اوم��ة (ل�ل�أوك�����س��ج�ين
والأ���ش��ع��ة م��ا دون البنف�سجية) ،مم��ا يعك�س
اخل�صائ�ص الفيزيولوجية ل�شجرة الزيتون
املتح ّدية عوامل الطق�س والطبيعة.
وعن دواعي تكرير زيت الزيتون قال :عندما
ُتقطف حبوب الزيتون النا�ضجة وتعالج بال�شكل
املنا�سب ،ميكن تناول الزيت امل�ستخرج منها
كما هو ،ذلك � ّأن ن�سبة احلمو�ضة فيها ال تتجاوز
 %2مما يعفي من عملية تكريره .غري �أن بع�ض
زيوت الزيتون اخلام
�إن احلرارة ال�شديدة امل�ستعملة
ال ي�صلح للإ�ستهالك
خلط زيت
الزيتون يف ا�ستخراج زيت اجلفت ت�ؤدي
ب�����س��ب��ب ح��م��و���ض��ت��ه
�إىل ت��ك � ّون م���ادة ال��ب��ن��زوب�يري��ن
املرتفعة �أو نكهته
بـ«اجلفت»
القوية .ويف الواقع،
امل�سبب الأ�سا�سي ل�رسطان املعدة
ي�سبب ال�رسطان
ت ��أت��ي ه��ذه ال��زي��وت
وال��رئ��ة واجل��ل��د ولتدمري اخلاليا
مت
وت�شويه تركيبة البنية الوراثية
م��ن ثمار زي��ت��ون ّ
ال��ت ��أخّ ��ر يف قطافها
 ،DNAكما �أنها حتدث ت�شوهات
مما ي��ؤ ّدي �إىل �إنتاج
خطرية لدى الأطفال احلديثي الوالدة .وي�ؤدي ارتفاع احلرارة
زي��ت ت��ت��ج��اوز ن�سبة
�إىل تفكك الزيت ،وتك ّون م��ادة �سامة �أخ��رى هي مادة
احلمو�ضة فيه .%2
الأك��رول�ين التي ت ��ؤدي �إىل ت�سمم و�رسطان الكبد،
لذلك ال ب ّد من تكرير
�إ�ضافة �إىل �أن تكرير زيت اجلفت يتم بطرق
هذه الزيوت لت�صبح
كيميائية معقدة ترتك �آثارا ً �رسطانية.
�صاحلة للإ�ستهالك
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الأوميغا6-
7,5

ن�سبة
الأوميغا3-
�أوميغا6-
5,85

8,8

بعد تخلي�صها من احلمو�ضة .غري �أن عملية
تت�سبب يف ال��وق��ت نف�سه يف
التكرير ه��ذه
ّ
تلف جزء من م�ضادات الت�أك�سد املتوافرة يف
الزيت .واجلدير بالذكر �أن الزيوت التي تنتج
من البذور كافة (الذرة ،دوار ال�شم�س ،الكولزا،
الفول ال�سوداين ،ال�صويا )...تخ�ضع لعملية
التكرير قبل ت�سليمها للم�ستهلك و�إالّ ف�إنها ال
ت�صلح للإ�ستهالك.
الغ�ش �إ�ساءة للوطن واملواطن
�إن ا�ستمرار عمليات الغ�ش يف زيت الزيتون
مت�س ب�صحة
م�س�ألة بالغة اخلطورة؛ فهي �أوالً
ّ
املواطنني وتع ِّر�ض حياتهم للخطر ،كما �أنها
ت�ش ِّوه �سمعة الزيت اللبناين ،وت�سيء �إىل زراعة
ال��زي��ت��ون ال��ت��ي تعترب العن�رص الأ���س��ا���س��ي يف
الزراعات اللبنانية.
من هنا ،ف�إن م�س�ألة مكافحة هذا الغ�ش باتت
من الق�ضايا املل َّحة التي ال تقبل الت�أجيل.
وتقع امل�س�ؤولية يف هذه العملية على عاتق
وزارت��ي ال��زراع��ة وال�صناعة� ،إ�ضافة �إىل دور
«ليبنور» يف تغيري املوا�صفة اللبنانية التي ال
تخدم زيت الزيتون بقدر ما ت�ساعد الت ّجار على
زيادة �أرباحهم عن طريق الغ�ش.

م��ا ال��ذي ميكن فعله للوقاية من
املخاطر يف حال حدوث ه ّزة �أر�ضية؟
يف ال��واق��ع مي��ر لبنان بخط زالزل
حدثت عليه ع��دة ه��زات .وعليه ف�إن
الإحتياط واجب .و�إذا مل يكن بالإمكان
منع غ�ضب الطبيعة ،فبالإمكان اتقاء
تبعات هذا الغ�ضب...
يف ما يلي التدابري والإجراءات التي
ينبغي على املواطن اعتمادها وفق ما
ين�صح به ق�سم التدريب يف املديرية
العامة للدفاع املدين.

إإرششا

دات
و
و
ق
ا
ية
�أيار

ح�صول ه ّزة:
 حتت الطاوالت القوية ال�صنع. بجانب حائط داخلي (زاوية). بعي ًدا من الزجاج واملرايا وكل ما ميكن �أنيتك�رس.

تكون فيها ب��ط��اري��ات لال�ستعمال ،الأدوي���ة
ال�رضورية...
يف �أثناء ح�صول اله ّزة كيف تت�رصف؟
• �إذا كنت يف الداخل:
 -ال تبادر �إىل اخل��روج �أو النزول �إىل امللج�أ

كيف نت�رصف يف حال حدوث ه ّزة؟
اجراءات وتدابري للحد من املخاطر

ا�ستعدادات م�سبقة
 -1من ال�رضوري مراقبة و�ضع الأغرا�ض يف
البيت �أو املكتب والأخذ بعني الإعتبار ما يلي:
 تثبيت كل ما ميكن �أن يقع (خزانة ،رفوفوغريها).
 ع��دم تعليق ���ص��ور و�أ���ش��ي��اء ثقيلة فوقاملقاعد والأ�رسّة.
 تثبيت الرثيات ب�شكل جيد. تخزين املواد امل�ستعملة للتنظيف و�إبادةاحل�رشات يف خزانة �سفلية مغلقة ب�إحكام.
 الت�أكد �إذا �أمكن من متتع املبنى مبوا�صفاتمقاومة للزالزل.
 �إ���ص�لاح الت�شققات يف املبنى والأ���س�لاكالكهربائية.
حتديد الأماكن الآمنة يف الداخل
داخ��ل امل��ب��اين ثمة �أم��اك��ن تعترب �آم��ن��ة �أك�ثر
من �سواها ،وبالتايل ميكن االحتماء فيها عند

حتديد �أماكن �آمنة يف اخلارج
يجب حتديد مكان �آم��ن بعي ًدا م��ن الأبنية
والأ�شجار و�أعمدة الهاتف و الكهرباء ،وينبغي
الت�أكد من �أن:
 جميع �أفراد العائلة ي�ستطيعون الو�صول�إليه.
 اجلميع على علم بهذه اال�ستعدادات و�إجراءدوريا.
متارين عليها
ً
خوفً
 عدم التوجه �إىل املناطق ال�ساحلية ا منح�صول ت�سونامي.
�سلع طارئة �أولية
ثمة �سلع وحاجيات �أ�سا�سية ينبغي �أن تكون
جاهزة ليتمكن كل �شخ�ص من ا�ستعمالها يف
تن�س:
اليوم الأول ،لذلك ال َ
 ارتداء حذاء متني يحميك من الزجاج املك�سرّ . تكييف احلقيبة املح�رضة م�سبقًا ،بحيثاجلي�ش  -العدد رقم 311
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فالبقاء يف الداخل �أ�سلم.
 �إحتم حتت طاولة متينة �أوعتبة باب �أو يف �إح��دى الزوايا
الداخلية حتى انتهاء الهزات.
 �إبتعد عن النوافذ وال�رشفات وعن الأ�شياءامل��ث��ب��ت��ة ع��ل��ى ال�����س��ق��وف واجل�����دران (رف���وف
وثريات).
 غط ر�أ���س��ك ووجهك مبا �أمكن �أو بيديكواتخذ و�ضعية القرف�صاء.
 �إقطع جميع م�صادر الطاقة� ،إذا �أمكن. �إذا كنت يف ال�رسير �إحم ر�أ�سك بو�سادة �أوما �شابه.
 ال ت�ستعمل امل�صعد الكهربائي.• �إذا كنت خارج املنزل:
 �إب��ت��ع��د ع���ن امل���ب���اين والأ�����س����وار مب��ع��دلارتفاعها ،وال تختبئ حتت الأ�شجار �أو خطوط
التيار الكهربائي واليافطات املعدنية.

 ح��اذر ال�شوارع ال�ضيقة واحلفر و�ضفافالأنهر وال�شواطئ.
 �إذا كنت يف �شارع �ضيق حتيط به املنازلمن اجلانبني ،حاول اخلروج منه ب�رسعة.
تالفيا
 �إب��ت��ع��د ق��در الإم��ك��ان ع��ن الأب��ن��ي��ةً
للإ�صابة بالزجاج والأغرا�ض املتناثرة.
• �إذا كنت داخل �أماكن عامة:
جتنبا لالزدحام
 ال تندفع نحو باب اخلروجً
وابحث عن خمارج الطوارئ.
 �إبتعد عن �أي �شيء قابل لل�سقوط. حاول تهدئة الآخرين و�أعطهم التعليماتالالزمة.
 -ن��ظّ ��م عمليات الإخ��ل�اء� ،إذا ك��ان��ت لديك

ال�سالمل الداخلية باجتاه الأماكن الآمنة.
بعد ح�صول هزة
م�صابا:
• �إذا كنت
ً
 -حافظ على هدوئك وجتنب �صدمات اخلوف

والهلع.
 ح���������اول ل��ف��تالإن���ت���ب���اه �إىل م��ك��ان
وجودك ب�أي �أ�سلوب.
حما�رصا
• �إذا كنت
ً

اخلربة.
 ت��ق� ّ�ي��د ب��ب�لاغ��ات ال�����س��ل��ط��ات املخت�صةوتعليمات فريق الإنقاذ.
• �إذا كنت داخل ال�سيارة:
 جت ّنب القيادة املتهورة فالتحكم باملقود�صعبا.
أمرا
ً
ي�صبح � ً
 جتنب الإ�صطدام باملارة وال�سيارات. �أرك��ن �سيارتك �إىل ميني الطريق بعي ًدامن املباين واجل��دران والإم��دادات الكهربائية
العامة ،ت�سهيالً ملرور �سيارات الإنقاذ.
 ال حتاول عبور اجل�سور.• �إذا كنت يف امل�صعد:
 �إك��ب�����س ال���زر للطابق الأق����رب املنا�سبلإيقاف امل�صعد وغادر بال�رسعة الق�صوى عرب

حتت الردم:
 ال ت�شعل النار. ال تتحرك �أو حترك الغبار من حولك. غطّ فمك مبا تي�رس من قما�ش. �أ��ض�رب على الق�ساطل لي�سمعك رج��الالإنقاذ.
 ال ت�رصخ من دون وعي لكي ال يغمى عليك.تتعر�ض لأي �إ�صابة:
• �إذا مل
ّ
 تفقد جميع �أفراد العائلة.توجه �إىل املكان الآمن املتفق عليه �سابقًا.
 ّ �أ�سعف امل�صابني. �أخمد احلرائق. �إع��م��ل على �إخ�ل�اء امل�صابني �إذا كانتحياتهم يف خطر.
 ال تلم�س الأ�سالك املتدلية.حذرا فقد
 عند فتح الأب��واب واخلزائن كن ًتت�ساقط الأغرا�ض املرتاكمة عليها.
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تعرف على الأ�رضار التي حلقت باملنزل.
 ّ �إقطع جميع م�صادر الطاقة. ال ت�ستعمل الهاتف �إال يف احلاالت الطارئةوبخا�صة اخللوي لكي ال تتعطل ال�شبكة.
� -إ�ستمع �إىل ال��رادي��و وتقيد بتعليمات

اجلهات املخت�صة.
 �إ�ستعد حل��دوث ه��زات �إرت��دادي��ة وغ��ادراملنزل قبل حدوثها.
�إر�شادات للمدار�س
ب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل امل���دار����س ي��ن��ب��غ��ي التقيد
ب��الإر���ش��ادات ال��ت��ي �سبق ذك��ره��ا واملتعلقة
بتثبيت ك��ل م��ا مي��ـ��ك��ن �أن ي��ق��ع ،وال��ت ��أك��د
م��ن م��وا���ص��ف��ـ��ات املـبنى وح��ـ��ال��ـ��ة الأ���س��ـ��ـ�لاك
الكهربـائية.
ويف حال حدوث ه ّزة خالل وجود التالمذة من
املدر�سة ينبغي:
 املحافظة على الهدوء وجتنب الإنفعال. الإحتماء حتت الطاوالت القوية ال�صنع �أوداخل املمرات قرب الزوايا الداخلية بعي ًدا من
الزجاج.
 بعد ال��ه��زة� ،إخ�ل�اء التالميذ وق��ف اخلطة�درب عليها م�سبقًا �إبتدا ًء من
املر�سومة وامل� ّ
ال�صفوف الإبتدائية.
 حتديد �أماكن �آمنة يف املدر�سة ويف اخلارج،بعي ًدا من الأبنية والأ�شجار و�أعمدة الهاتف
والكهرباء.

يوما �أن
«مل يكن يف بايل
ً
�أحرتف هذا الفن ،بل كان
جمرد هواية مذ كنت يف
إيل
اجلامعة .فالرق�ص بالن�سبة � ّ
هو املنظار الذي من خالله
�أرى النف�س� ،إ ّنه لي�س فقط
لغة اجل�سد كما يقال عنه،
�شخ�صا يرق�ص،
فحني ترى
ً
ف�إنك ترى يف تلك الأثناء
نف�سه ال ج�سده».
هذا ما قاله الفنان فهد
العبد اهلل� ،إبن بعلبك مدينة
ال�شم�س والإ�سم العالمة يف
تاريخ العرو�ض الراق�صة
املميزة.
�أ�سلوب عمل
بعدما �أكمل درا�سته يف لبنان
وباري�س يف علم النف�س ،عاد �إىل
لبنان وب���د�أ راق��� ً��ص��ا م��ع الأخ��وي��ن
رحباين ،ثم �أ�صبح م�صمم الرق�ص

فن و ن
�أيار

�إعداد :روجينا خليل
ع��دد كبري من العوا�صم العربية
والعاملية.
على امل�ستوى العاملي ،متيزت
الفرقة بعرو�ضها على م�سارح
اليابان وال�صني وكوريا وفرن�سا
واليونان وبلغاريا وقرب�ص ...ويف
العامل العربي ،جالت فرقة فهد
ال��ع��ب��د اهلل ب�ين خمتلف ال��ب��ل��دان
مرورا
بد ًءا مب�رص واليمن و�سوريا
ً
ب�����الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة
وال�سعودية والكويت و�صوالً �إىل
تون�س واملغرب واجلزائر وليبيا.
تعترب «ف��رق��ة ف��ه��د ال��ع��ب��داهلل
للفنون اللبنانية» جنمة «الأ�سابيع
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة» ال��ت��ي ت��ق��ام ع��رب� ً�ي��ا
وعامليا با�سم لبنان؛ �إذ تعتمد
ً
وزارة الثقافة اللبنانية ،فرقة
فهد العبد اهلل للرق�ص ال�شعبي،
يف م�����ش��ارك��ات ل��ب��ن��ان يف معظم
امل��ه��رج��ان��ات الفنية والثقافية
التي تقام يف بع�ض البالد العربية،
وغربا ،وذلك
وبلدان العامل �رشقً ا
ً
القتناع ال��وزارة ب �� ّأن الفنان فهد
يج�سد يف فرقته للرق�ص
العبداهلل
ّ

يف ع��دد من م�رسحياتهما �أب��رزه��ا:
«لولو»« ،مي�س الرمي» و«برتا»...
ال��ع��ام � ،1978أ���س�����س فرقته
اخل��ا���ص��ة «ف��رق��ة ف��ه��د ال��ع��ب��داهلل
للفنون ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة» وك���ان �أول
�أعماله «منوعات �شعبية» قدمه يف
ق�رص الأوني�سكو يف بريوت .والعام
ا�ستعرا�ضيا
 1981ق��� ّدم ع��م�لاً
ً
م��ع الفنانة م��اج��دة ال��روم��ي على
م����سرح ج���ورج اخل��ام�����س ويف ق�رص
البيكاديللي ،ثم ق ّدم عدة �أعمال
منها «ليلة ف���رح»�« ،أ���ص��اي��ل»،
«خيال»« ،تراث وحنني» وغريها.
وق���د ع��ر���ض��ت ه���ذه الأع���م���ال يف

ال�شعبي (والدبكة) الأ�صول الفنية
ل��ه��ذا ال��رق�����ص ،وامل��ب��ن��ي��ة على
مبادىء االلتزام والتطوير� :إلتزام
ال��ف��ول��ك��ل��ور وال��ت�راث ك�أ�سلوب
عمل ،وتطوير الت�شكيل الراق�ص
واخل���ط���وات ال��راق�����ص��ة و�إدخ����ال
تقنيات ج��دي��دة عليه .ويف هذا
�وج��ه ،ت ��أمت��ن وزارة الثقافة
ال��ت� ّ
«ف��رق��ة ف��ه��د ال��ع��ب��داهلل للفنون
اللبنانية» على تقدمي ال�صورة
الف�ضلى ع��ن ل��ب��ن��ان ال��ث��ق��ايف –
الفني.
لوحات �سكنتها احلياة
العبداهلل هو �أح��د �أب��رز العاملني
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�إنه احلياة...

احلكاية هي حكاية الرق�ص .هو �أول
الفنون و�أ�شملها .به ابتد أ� الكالم ومعه
ن�ش�أت العبادات وعليه ارتقى الفن واجلمال .فالكون يتحرك والعامل
يدور والزمن ي�سري� ،أما الإن�سان فيولد وميوت ولكنه خالد يف احلركة
الدائمة التي يتطور بها.
انعكا�سا للبهجة فح�سب ،و�إمن��ا ف��وق ذل��ك هو
والرق�ص لي�س
ً
التعبري ال�صايف للعذاب والأمل� .إنه ك�شفُ
وا�ستظهار ومو�سيقى� .إنه
ُ
تطهري وحترير وحكمة� .إنه ملحة من ملحات احلب .هو معرفة الكائن
احلي لنف�سه وهو ن�شوة روحية� .إنه احلياة عينها.
� ّإن ال�شعور بالنهاية احلركة يف الرق�ص والنهاية الفكرة يف ال�شعر
والنهاية النغم يف املو�سيقى ،ذلك هو �أ�سا�س كل ما يف الفن من
إلها هو
جمال .وعليه ،ف� ّإن الفينيقيني �شغفوا بالرق�ص واتخذوا له � ً
«بعل مرقد» .والهنود �أدخلوا الرق�ص يف حياتهم الدينية والدنيوية.
مقد�سا ت�أمر به
�أما بالن�سبة �إىل الفراعنة ،فقد كان الرق�ص عمالً
ً
الآلهة .ويف احل�ضارة ال�صينية ،ارتبط الرق�ص ارتباطً ا مبا�رشًا بالدين
والأخالق والرتبية.

ع����ل����ى ح�������ض���ور
ال����ف����ول����ك����ل����ور
ع���ل���ى خ�����ش��ب��ات
امل�����������س�����ارح يف
لبنان ،ويف ذاكرة
ال���ل���ب���ن���ان���ي�ي�ن.
و�آخ�������ر �أع���م���ال���ه
ك���ان «�صهيل»
على م����سرح ق�رص
الأون��ي�����س��ك��و يف
بريـوت ،كوريـغرافيا :فهــد
العبـداهلل� ،سينـوغرافيا و�أزياء:
ال��دك��ت��ـ��ور غ����ازي ق��ه��وج��ـ��ي،
تنفيذ �أزي�����اء :حم��م��د رح���ال،
�صوت :جالل بو عقل� ،إ�ضاءة:
ال��ي��ا���س ���ص��وان� ،أحل����ان ت��راث��ي��ة:
املاي�سرتو �إح�سان املنذر و�سمري
كويفاتي ،مدير فني :نعمة بدوي،
تدريب ورق�ص منفرد :منى احلاج،
رق�ص منفرد :دالل بزي وتاال زين.
����س���اع��� ًة ون�����ص��ف م���ن ال��وق��ت
وامل�رسح يف حركة دائمة ملتابعة
م�شهدية رائعة.
 29راق��� ً��ص��ا وراق�����ص��ة متايلوا

م�شهدية رائعة لفهد العبداهلل
وفرقته على م�رسح
ق�رص الأوني�سكو
بتناغم وان�سجام يف لوحات
ت���ن���وع���ت ب��ي�ن ال��دب��ك��ة
ال�ت�راث���ي���ة وت���ل���ك ال��ت��ي
حت���م���ل ب�����ص��م��ات ف��ه��د
ال��ع��ب��داهلل ت��ط��وي� ً�را وحت��دي� ًث��ا،
وق��د �أدخ���ل عليها ظ�لال حالة
ع�����ش��ق ب�ين ام�����ر�أة ورج����ل .ثم
دبكة الورد ،تخللتها مو�شحات من
عا�صي الرحباين وحليم الرومي،
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الرائدين يف هذا املجال.
بالإ�ضافة �إىل الرق�ص ال�صويف
وال�رشقي ،اللوحات تعاقبت وفق
�سبعة عناوين:
«ال�لاال» (كوكتيل ومزيج لعدد
كبري من الأغنيات التي حتمل هذا
ال��ع��ن��وان) ،م�شهد ال���ورد ،م�شهد
املو�شحات ،م�شهد املاين ،الدبكة،
امل�شهد ال�صويف ،امل�شهد ال�رشقي،
أخ�يرا م�شهد الدبكة البعلبكية
و� ً
الذي كان م�سك اخلتام.
ل�������وح�������ات
�� ُ���ش����غ����ل����ت
خ���ط���وات���ه���ا
بعناية امل�شتاق
�إىل امل�رسح.
راق�صون وراق�صات
تنب�ض فيهم روح
واحدة ال �رشيك لها،
ل��وح��ات �سكنتها
احل�����ي�����اة ،ف��ك��ان
الفرح...

من

مك
ت
ب
ا
ت
نا
�أيار

�إعداد� :إلهام ن�رص تابت

الأب
يوحنا
معر ًبا
ن�رص ّ
الفونتني
خلنا ما نطقت
به احلكمة
�إبن اللحظة
املعا�شة

�ارا ،ك َّنا ب�شوق ننتظر
���ص��غ� ً
زياراته غري الكثرية .وحني
ن��ت�����س��اب��ق لأخ����ذ ال�ب�رك���ة من
يده ،كان ي�أخذ بيد ٍ
كل م َّنا،
ويطبع عليها قبلة .ثم ي�سحب
م��ن��ج�يرت��ه م��ن حت��ت ع��ب��اءت��ه
ال�سوداء ويبا�رش العزف ،غري
�آب����ه الع�ت�را����ض ج��دت��ي على
ت�رصفه «الليربايل» ،فكيف
ّ
يقبل الكاهن �أي��ادي الأوالد
ِّ
ب��������دل �أن

بطاقة

الأب ي��وح��ن��ا ن����صر راه��ب
لبناين مر�سل ،م��ن مواليد
العي�شية.1932،
ترهبه در�س اللغة الإنكليزية عن طريق
بعد ّ
املرا�سلة مع جامعة مي�شيغن فربع فيها ،و�شارك
يف م�سابقة �أجرتها اجلامعة الأمريكية يف بريوت
 �ضمن برنامج خا�ص بجامعة مي�شيغن -وحلّالأول بني املتبارين .بف�ضل جناحه الباهر يف لغة
�شك�سبري وهمنغواي ح�صل على منحة خا�صة من
جامعة مي�شيغن للدرا�سة يف الواليات املتحدة

ي�سمح لهم بتقبيل يده؟
جميعا (�أوالد
بالن�سبة �إلينا
ً
�إخوته و�أخواته) كان �أبونا حنا
�شخ�ص يختلف
�سحريا؛
زائرا
ٌ
ً
ً
عن كل الأقارب الآخرين وعن
كل الكهنة والرهبان الذين
ن��ع��رف��ه��م .منجريته �أيقظت
ب��وادر �إح�سا�سنا باملو�سيقى
لتتول
اجلميلة ونحن �أطفال،
ىّ
الأم����ر يف م��ا ب��ع��د مكتبته
املت�ضمنة
املو�سيقية املده�شة
ِّ
روائع املو�سيقى الكال�سيكية
و�أغاين فريوز.
�إىل م��ن��ج�يرت��ه
وم���و����س���ي���ق���اه ،ك���ان
«�أبونا حنا» يحمل �شي ًئا
�سحريا �آخ��ر :الكامريا
ً
التي تو َلت ت�أريخ �أجمل
اللحظات والتقطت �صور
الطفولة و�شيطناتها.
ال�سهرات معه كانت بهجة
ا�ستثنائية لنا نحن الأوالد.

الأمريكية.
���س��اف��ر ال���ع���ام 1964
ليعود �إىل لبنان حاملاً �شهادة يف فن التوثيق
املكتبية.
والعلوم
ّ
�سيم كاه ًنا ال��ع��ام  1965يف جامعة ال��روح
القد�س  -الك�سليك ،التي حاز منها �إجازة تعليمية
يف الفل�سفة� ،إ�ضافة �إىل الإج��ازة التعليمية يف
اللغة الإنكليزية التي نالها من جامعة مي�شيغن.
ت��وىل امل�س�ؤولية ع��ن مكتبة جامعة ال��روح
القد�س  -الك�سليك منذ العام  1962حتى العام
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يتلب�س
ك���ان «�أب���ون���ا ح��ن��ا»
َّ
�شخ�صية الراوي �أحيا ًنا متحفًا
خميلتنا بالق�ص�ص الظريفة.
وك��ان �أحيا ًنا �أخ��رى يقر�أ من
دفرت �صغري خواطر ومدونات
كتبها ،وبطرافة ي�أخذنا �إىل
الت�أمل يف �أ��س�رار ال��وج��ود،
عائدا
لين�سحب على غفلة م ّنا
ً
�إىل ديره و�صلواته.
ب��الأم�����س ع��ن��دم��ا ار���س��ل يل
الأب ي��وح��ن��ا ن����صر ك��ت��اب��ه
ال�صادر حديثًا «�أمثال جان
دو الفونتني – خم��ت��ارات»،
بقوة
�شعرت باملا�ضي يعود
ّ
وي��ح�����ش��د ����ص���وره اجل��م��ي��ل��ة:
املنجرية والكامريا والدفاتر
ال�صغرية والق�ص�ص.
مبتعة وحنني قر�أت الكتاب،
�شعرت ب�أنه نوع من ج�رس يعيد
و�صل احلا�رض باملا�ضي .ما�ضي
الب�رشية وحا�رضها ال ما�ضي
�شخ�ص �أو �أ�شخا�ص بالتحديد.

 ،1982و�أجن��ز ت�صنيف حمتوياتها وتنظيمها
وا�ض ًعا بطاقات تعريف لكتبها.
مار�س التدري�س يف مدار�س ر�سمية يف اجلنوب
بني العامني  1965و.1995
�شغل عدة وظائف كهنوتية فكان رئي�س دير
ومزارعا
رعية ،وكان يف الوقت عينه فلاّ ًحا
ً
وخادم ّ
وقي ًما على �أمالكه.
يف �أرزاق الدير ّ
املنجرية رفيقته الدائمة وقد ا�شتهر بت�صنيع
النايات املتقنة ،والتي اهدى الع�رشات منها �إىل
عازفني وهواة.
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بكالوريو�س يف �إدارة
الأعمال للمالزم الأول
فرا�س بلطه جي

ما�سرت يف العلوم
للمالزم الأول
�أكرم يحيى

بكالوريو�س يف �إدارة
الأعمال للمالزم الأول
يو�سف انطوان �سلوم

ح���از امل��ل�ازم الأول ف��را���س
طارق بلطه جي من �رسية �رشطة
منطقة اجلنوب بكالوريو�س
يف �إدارة الأعمال  -اخت�صا�ص
مالية ،من اجلامعة اللبنانية
الكندية.

نال املالزم الأول �أكرم عزام
يحيى م��ن م��در���س��ة ال��ق��وات
اجل��وي��ة ،ما�سرت يف العلوم -
هند�سة امليكانيك من كلية
الهند�سة يف جامعة البلمند.

ح��از امل�ل�ازم الأول يو�سف
ان����ط����وان ���س��ل��وم م���ن ف��وج
التدخل ال��راب��ع ،بكالوريو�س
يف �إدارة الأع��م��ال م��ن جامعة
الآداب والعلوم والتكنولوجيا.

�إجازة يف التاريخ
للم�ؤهل
فواز املعرباين

�إجازة يف �إدارة الأعمال
للمعاون الأول
رويد بو حمدان

�إجازة يف علوم خمتربات
اال�سنان للعريف
يو�سف مرعي

ح����از امل�����ؤه����ل ف�����واز عمر
امل����ع����رب����اين م����ن ال��ط��ب��اب��ة
ال��ع�����س��ك��ري��ة� ،إج����ازة جامعية
يف التاريخ من كلية الآداب
والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة
اللبنانية.

ن���ال امل��ع��اون الأول روي��د
حممد بو حمدان من مقر عام
منطقة جبل لبنان� ،إج���ازة يف
�إدارة الأعمال من كلية العلوم
الإقت�صادية و�إدارة الأعمال يف
اجلامعة اللبنانية.

ن��ال العريف يو�سف �أحمد
مرعي من لواء امل�شاة الثامن،
�إجازة جامعية يف التكنولوجيا-
اخت�صا�ص ع��ل��وم خم��ت�برات
الأ�سنان ،من معهد �صيدون
اجلامعي.

�إجازة يف التكنولوجيا للجندي �سايل الأحمد
حازت اجلندي �سايل حممود االحمد من الغرفة الع�سكرية،
�إج��ازة جامعية يف التكنولوجيا -اخت�صا�ص جت��ارة بنوك
وت�أمني من اجلامعة اللبنانية الفرن�سية.
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�أل��ي�����س��ت ه��ذه
واح�������������دة م���ن
وظائف احلكمة التي
ت�ش ّكل �أمثال الفونتني
�إحدى جت ّلياتها؟
ت���ت���ب��� ّدل �أح������وال ال��ب����شر
واملجتمعات ،ويظل الظلم
ظلما ،وال��ع��دل ع��دالً واملكر
ً
��را  ...يف ك���ل الأزم���ن���ة
م���ك� ً
والأمكنة.
ي�ستعيد الأب يوحنا ن�رص
يف ك��ت��اب��ه احل��ك��م��ة ال��ت��ي
وردت على �أل�سنة احليوانات
معربة
يف �أم��ث��ال الفونتني
ّ
ب�أ�سلوب خا�ص ج� ً�دا ومنتقاة
بعناية ك��ب�يرة .ح��ت��ى �أن��ن��ي
يف بع�ض الأحيان كنت �أعود
�إىل الن�ص الأ�صلي بالفرن�سية
لأت ��أك��د :هل املالحظة التي
�ساقها امل�ؤلف باللغة العربية
ه���ي واح����دة م���ن �إ���ض��اف��ات��ه
الطريفة� ،أم �أنها من الن�ص
الأ�صلي؟
أمثال
لقد اختار امل��ع� ّ�رب � اً
بعينها حتى خلنا �أن ما نطقت
به ثعالب الفونتني و�أ�سوده
وع�صافريه يف القرن ال�سابع
ع�رش ه��و �إب��ن اللحظة التي
نعي�شها.
�أحيا ًنا تكون الرتجمة كما
التعريب فعل كتابة �أخ��رى
للن�ص ،وه��ذا م��ا فعله الأب
امل��رب��ي ب ��إت��ق��ان ك��ب�ير ،يف
ّ
كتابه ال��ذي �ضم �إىل �أمثال
الف��ون��ت�ين �إ���س��ت�����ش��ه��ادات
ب�أخرى من الكبار :املتنبي،
�إب����ن ع��رب�����ش��اه� ،أح��م��د
�شوقي ،خليل مطران،
الأب ن��ق��وال �أب��و
هنا...

من ه
ن
ا
و
ه
ناك

�شعرا
تقت�رص مفرداتها وتعابريها على الأدب
ً
ون�ث�رً ا .لهذا علينا �أال نعي�ش يف غفوة �سالم
واطمئنان ،متكلني على م��ا ت�ضخه لأوالدن���ا
�أيار
«لغتي هويتي
احل�ضارة الغربية العاملة بكل امتداداتها على
اخرتاق �صفوفنا ،و�رشذمتنا فرقً ا متناحرة».
قوة الأمة من قوة
من جهته� ،أعلن رئي�س هيئة الإحياء العربي
املهند�س وا�صف ��شرارة والدة «ن��ادي الإحياء
�إعداد :جان دارك ابي ياغي
لغتها» يف الأوني�سكو
العربي» الذي ولد لي�ساهم يف �سد احلاجة اىل
علم �أو ثقافة �أو معرفة ،ب�شعار «قوة الأمة من
قوة لغتها» .وقال« :هدف الأعداء يتمثل ب�رضب
هذا املك ّون الأول للأمة ،متهي ًدا لالنتقال �إىل
املكونات الأخرى .»...و�أكد �أننا «ل�سنا �ضد لغة
ثانية ،فهذا �أمر �رضوري للتوا�صل مع ال�شعوب
الأخ���رى ،لكن لي�س على ح�ساب �إهمال اللغة
العربية».
ثم حت ّدث الدكتور مي�شال كعدي عن الق�صور
ّ
نظّ مت «هيئة الإحياء العربي» ندوة يف �إطار حملة الدفاع عن اللغوي�« :إذا �أهملنا قيم هذه اللغة ،نهمل �أ�صالً لنا ،ونهمل تراثًا ،و�شكالً
إن�سانيا ب�سط �سلطانه بادىء ذي بدء على جمموعات ب�رشية تناثرت يف
العربية ،حتت �شعار «لغتي هويتي ،قوة االمة من قوة لغتها»� ،
ً
يف ق�رص االوني�سكو ،بح�ضور نخبة من الك ّتاب والأدباء واملفكرين الدنيا» .وختم« :الهرم الالحق بالعربية� ،إمنا هو يف الأم��ة ،ال يف اللغة،
ولكن يف امل�ستطاع �أن جناري الع�رص والألفية الثالثة �إذا �أردنا».
واملثقفني والأ�ساتذة.
بدوره� ،أ�شار الأديب جان كميد يف مداخلته �إىل �أن «اللغة حتتل يف علم
بعد الن�شيد الوطني اللبناين ،قالت الدكتورة �سلوى اخلليل
االمني التي ق ّدمت الندوة و�أدارتها« :نحن بني يعرب ،حملنا لغة قومنا النف�س منزلة كمنزلة �سائر القوى النف�سية من ذاكرة وفكر و�إح�سا�س
قوميا �أ�صيالً ،لكننا بتنا اليوم نتباهى بنكران لغتنا التي هي و�إرادة وعاطفة» .وقال« :يف الدرا�سات املتعلقة باللغة كان مل�س�ألة اللغة
وطنيا
تراثًا
ً
ً
نظرا �إىل دقة املو�ضوع وات�صاله ب�أعماق النف�س ليمكن
هويتنا ،وبقدرتنا على �إتقان اللغات االجنبية ،وهي �رضورة من منطلق الأم عناية خا�صةً ،
القول «من عرف لغة قوم �أمن �رشهم» ،لكن لي�س على ح�ساب انهزام اللغة حتديد ماهية هذه اللغة بالن�سبة �إىل اللغات الأخرى التي يتلقنها الإن�سان
متفرجني وما لها من و�ضع خا�ص معه».
الأم ...وهنا تكمن امل�شكلة الكربى ،حني نبدي الأ�سف ونقف
ّ
تقرر ت�أليف جلنة لالرتقاء بالعربية قوامها :د� .سلوى
على اندحار �أبجديتنا العربية ،التي انطلقت من �أر�ضنا �سابحة عرب الكون،
ويف ختام الندوةّ ،
م�ؤ�س�سة حل�ضارة الأمم و�أبجديتها وعلومها املختلفة .فقد كانت العربية اخلليل االمني ،ووا�صف �رشارة ومي�شال كعدي ،ونبيل االعور ،وغازي مراد،
يف الزمن الغابر لغة الطب واجلرب وعلوم الفلك واحل�ساب والفل�سفة ،ومل وم�صطفى الدند�شلي.
ودوره ور�سالته».
وقع االعالمي جورج عرب كتابه
ّ
«امل�سيحيون والوادي املقد�س»
و�أل���ق���ى ك��ل��م��ة اجل��ام��ع��ة ن��ائ��ب
«امل�سيحيون والوادي املقد�س»
عرب
جلورج
املارونية
تاريخ
من
ف�صل
رئ��ي�����س��ه��ا ل��ل�����ش ��ؤون ال��ث��ق��اف��ي��ة
يف ندوة �أقيمت بدعوة من جامعة
واالعالمية الدكتور �سهيل مطر،
�سيدة اللويزة وراب��ط��ة قنوبني
ف���ق���ال« :احل����ج����ارة يف ق��ن��وب�ين
للر�سالة والرتاث ،يف قاعة ع�صام
امل��ارون��ي��ة ال��روح��ي��ة واحل�ضارية والثقافية تتنفّ�س �آه��ات وتنهدات ،للدموع متتمات،
فار�س يف حرم اجلامعة.
بعد كلمة للم�ؤلف حت� ّدث فيها عن ع�شقه وال�سيا�سية واالجتماعية ،و�صفحة جميدة من ول��دق��ات ال�صدور وق��ع �أج��را���س» .و�أ���ض��اف:
«للوادي امللهم ،املتوا�ضع ،الثابت الرا�سخ ،تاريخ ال��وادي املقد�س» .و�أ���ض��اف« :ج��ورج «�إن��ه ال��وادي املقد�س الذي مل يهبط بنا �إىل
فكر�س حياته اال�سفل ،بل ارتفع بنا �إىل العلى ،ف أ� ّنى انحنى
ال�صامت املت�أمل ،وامل�أخوذ من اهلل والعائد عرب �إبن الدميانّ � ،
أحب الوادي ّ
ٍ
�إل��ي��ه» ،ر�أى مدير ال��ن��دوة الأب �أن��ط��وان �ضو خلدمته واملحافظة عليه وتنميته وتعزيز جبني ،فال ينحني �إال هلل ،وما ارتفعت �أيد فيه
االنطوين يف الكتاب «ف�صالً �رشيفًا من تاريخ ال�سياحة الدينية فيه واال�ضاءة على تاريخه �إال ملحاربة الظلم والطغيان ،ومتجي ًدا ملن هو
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جورج خباز يوا�صل دعم ن�شاطات م�ؤ�س�سة العاقوري
ا�ستمراريتنا يف العطاء
ك ٌل يف جمال عمله» .ودعا
�إىل ع����دم اخل�����وف على
ال���وط���ن ط��امل��ا اجل��ي�����ش
ال��ل��ب��ن��اين ي��ح��م��ي��ه على
الأر������ض و����ش���ه���دا�ؤه من
ال�سماء .و�شكر م�ؤ�س�سة
العاقوري رئي�سة و�أع�ضاء
«على هذه اجل َْمعة» ،وكل
امل��م��ث��ل�ين وف��ري��ق عمل
امل�رسحية على اجلهود املبذولة لإجناح ال�سهرة.
امل�رسحية من بطولة جورج خباز وطالل اجلردي وي�شارك يف التمثيل كل
من �سينتيا كرم وجوزف �آ�صاف ولورا خباز وبطر�س فرح وو�سيم التوم
وكري�ستال فغايل بالإ�ضافة �إىل عدد من املمثلني.

ق� ّدم الفنان ج��ورج خباز ريع عر�ض من م�رسحيته الكوميدية
«مطلوب» ،التي تعر�ض على م�رسح �شاتوتريانو -جل الديب،
دعما لن�شاطات م�ؤ�س�سة املقدم ال�شهيد �صبحي العاقوري الإن�سانية
ً
والإجتماعية ،يف مبادرة �سبق �أن قام مبثلها العام املا�ضي.
ح�رض العر�ض حواىل � 600شخ�ص ي�ؤمنون بر�سالة امل�ؤ�س�سة و�أهدافها،
وال يبخلون �أب ًدا يف تقدمي العون كلما دعت احلاجة.
على مدى �ساعتني من ال�ضحك ا�ستمتع احلا�رضون مب�شاهدة امل�رسحية
أ�سا�سيا
إنتاجا ،والتي تعالج عنوا ًنا �
إخراجا و� ً
ال�سابعة جلورج خباز كتابة و� ً
ً
هو الهجرة ب�شكل عام� ،أ�سبابها وظروفها ودوافعها ،وتدور ف�صولها
حول جمموعة �أ�شخا�ص يق�صدون ال�سفارة من �أجل احل�صول على فيزا،
ولكل منهم هدفه و�أ�سبابه التي تدفعه �إىل الهجرة� ...أما الفكرة الثانية
تقبل الآخر.
التي ترتكز عليها امل�رسحية فهي ّ
حيا فيها امل�ؤ�س�سة
ويف ختام العر�ض� ،ألقى الفنان جورج خباز كلمة ّ
الع�سكرية ودوره���ا يف احلفاظ على �أم��ن امل��واط��ن وال��وط��ن «م��ن �أجل

بالتعاون مع مركز الرعاية الدائمة م�ؤمتر عن التال�سيميا يف AUST
ن��ظ��م��ت اجل���ام���ع���ة الأم��ي�رك����ي����ة ل��ل��ع��ل��وم
والتكنولوجيا ( – )AUSTكلية العلوم
��را ع��ن داء «ال��ت�لا���س��ي��م��ي��ا»
ال�����ص��ح��ي��ة م����ؤمت� ً
بالتعاون مع مركز الرعاية الدائمة وبح�ضور
رئي�سة املركز ال�سيدة منى الهراوي والفريق
الطبي يف املركز واخت�صا�صيني ومهتمني
بال�ش�أن ال�صحي من م�ست�شفيات وجامعات
لبنانية.
�إفتتح امل�ؤمتر بكلمة رئي�سة اجلامعة ال�سيدة
�رح��ب��ة برئي�سة م��رك��ز الرعاية
ه��ي��ام �صقر م� ّ

ال��دائ��م��ة ال�سيدة منى ال��ه��راوي وبالفريق
الطبي ،م�شري ًة �إىل �أهمية التوعية املرافقة
ل��ه��ذا امل��ر���ض .وحت��� ّدث عميد كلية العلوم
�شاكرا
ال�صحية يف اجلامعة د .ع�صام من�صور
ً
الفريق الطبي يف املركز على رعايته الطبية
والإن�سانية ملر�ضى التال�سيميا .وحا�رض �أع�ضاء
ال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي يف م��رك��ز ال��رع��اي��ة ال��دائ��م��ة
فعر�ضت جتربة املركز مع التال�سيميا منذ
ت�أ�سي�سه الدكتورة �سوزان كو�سى ،وتلتها
ال�سيدة مي�شال �أبي �سعد �شارحة �سبل الوقاية

فوق».
وو�صف رئي�س امل�ؤ�س�سة املارونية لالنت�شار
الوزير ال�سابق مي�شال �إده الكتاب بـ «ملحمة
الإميان امل�سيحي املاروين التي كان م�رسحها
الأ�سا�سي الأ ّول اخلالد هذا الوادي املق ّد�س،
حيث ت��ر� ّ��س��خ ت��اري��خ كني�ستنا امل��ارون��ي��ة»،
ومنه «انطلقت ليتتابع ف�صوالً ملحمية هذا
الر�سوخ يف �أرجاء اجلغرافيا اللبنانية ،ولتنتقل
يف �سياقها مقار ال�سدة البطريركية بفعل
تعر�ض هذه الكني�سة ،عرب تاريخها الطويل،
ّ
�إىل القمع واال�ضطهاد».

ولفت املطران �سليم مظلوم �إىل � ّأن الكتاب
«لي�س ت�أريخًا ،بل ع�شق كتبه جورج عرب كما
يتكلم احلبيب عن حبيبته التي يريد �أن ُيظهر
كل �صفاتها اجلميلة ،ويجعل النا�س يقدرونها
ويحبونها» .و�أ�ضافّ �« :إن حمبة جورج لوادي
ّ
وت�شبعه من روحانية البطاركة
القدي�سني،
ّ
والن�ساك الذين عا�شوا فيه ،كثفا لديه املحبة
ّ
للكني�سة املارونية ولبطاركتها وقدي�سيها،
مما دفعه للبحث والتنقيب عن العظام الذين
قادوا هذه الكني�سة و�شعبها بالفقر والتق�شف
دفاعا عن �إميانهم وحريتهم».
وال�صالة،
ً
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منهّ � .أما الدكتورة ترييز �أبو ن�رص فتكلمت عن
ال�رشوط واملعايري لوهب الدم ونقله �إىل
املري�ض وع��ن ال��ط��رق احلديثة ملعاجلة
وتطرق
املر�ض حتدث الدكتور علي طاهر
ّ
للمواكبة الطبية لأمرا�ض التال�سيميا.
وب���ك���ل���م���ة ����ش���ك���ر جل���ام���ع���ة AUST
ال�ست�ضافتها امل ��ؤمت��ر ،ك��ان اخل��ت��ام مع
ال�سيدة ال��ه��راوي التي �أ���ش��ادت ب�أهمية
ال��ت��ع��اون العلمي ب�ين اجلامعة واملركز
لإجناح امل�رشوع.
يف اخلتام زار فريق مركز الرعاية الدائمة
خم��ت�برات اجل��ام��ع��ة حيث ُي��ج��رى العديد
من الفحو�ص الطبية للأمرا�ض الوراثية
كالتال�سيميا والأمرا�ض الإ�ستقالبية.

�إعداد :نادر عبد العزيز �شايف
دكتوراه دولة يف احلقوق
حمام بالإ�ستئناف

عقودا طويلة من الظلم واال�ضطهاد واالزدراء ،وحرمت حقوقها االجتماعية
عانت املر�أة
ً
ِ
وال�سيا�سية واملالية ،و ُنظر �إليها يف كثري من الأحيان نظرة غري عادلة نالت من كرامتها
وحطت من قدرها و�إن�سانيتها .فقد اعتربت �أحياناً مبنزلة �أدنى من منزلة الرجل ،بل
وي�شرتى .وقد بد�أت املر�أة ن�ضالها منذ �سنوات
�إن بع�ض القوانني اعتربها
ً
متاعا ُيباع ُ
عديدة؛ فالعام  1880رف�ضت �سيدة فرن�سية دفع ال�رضائب املك َّلفة بها من ال�سلطات
علي
الفرن�سية الر�سمية قائلة« :مبا �أنه لي�س يل حق الت�صويت ولي�س يل حقوق ،فلي�س َّ
واجبات ولن �أدفع ال�رضائب .»...لقد حاولت املر�أة خالل ردح طويل من الزمن احل�صول
علما �أن حقوق املر�أة
على حقوقها واعتبارها الإن�ساين ،وحتقيق امل�ساواة مع الرجل،
ً
لي�ست �شيئاً ُيعطى �أو ُي�ؤخذ ،بل هي يف �صلب حقوق الإن�سان.

�إتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة «�سيداو» والتحفظات على املادة  16منها

حقوق املر�أة وحقوق
الإن�سان
ي�ؤكد ميثاق الأمم املتحدة
على الإميان باحلقوق الأ�سا�سية للإن�سان وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجال
والن�ساء من حقوق مت�ساوية .كما �أن الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ي�ؤكد
أحرارا مت�ساوين
مبد أ� عدم جواز التمييز ،ويعلن �أن جميع النا�س يولدون � ً
يف الكرامة واحلقوق ،و�أن لكل �إن�سان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات
ال��واردة يف هذا الإع�لان ،من دون �أي متييز ،مبا يف ذلك التمييز القائم
على اجلن�س .كما ورد يف العهدين الدوليني اخلا�صني بحقوق الإن�سان

من ثالثني مادة تدعو �إىل امل�ساواة املطلقة بني املر�أة والرجل يف جميع
امليادين ،مع ت�أكيدها على مبد�أ الفردية ،مبعنى النظر �إىل املر�أة كفرد،
�سواء كانت عزباء �أو متزوجة �أو مطلقة �أو �أرملة .وتدعو الإتفاقية �إىل �إلغاء
واجتماعيا
واقت�صاديا
�سيا�سيا
التمييز �ضد املر�أة ،وت�ؤكد على «متكينها»
ً
ً
ً
و�صحيا .كما تتعر�ض لقوانني الأ�رسة والزواج وحتديد �سن الزواج .وقد
ً
وقَّ عت على االتفاقية عدة دول ،مبا فيها غالبية الدول العربية ،ومنها
لبنان (مبوجب القانون رق��م  96/572تاريخ  ،)1996/7/24مع
بع�ض التحفظات والتي تركَّ زت على املواد  9و 15و 16و .29وتقع هذه
االتفاقية يف �ستة �أجزاء.
• اجلزء الأول :مفهوم التمييز �ضد املر�أة:
يعني م�صطلح «التمييز �ضد املر�أة» �أي تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد

وجوب �ضمان حق الرجال والن�ساء يف التمتع بجميع احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية واملدنية وال�سيا�سية .كذلك� ،أكَّ دت االتفاقيات
الدولية والد�ساتري على امل�ساواة يف احلقوق بني الرجل واملر�أة ،مبا يف
ذلك الد�ستور اللبناين يف املادة ال�سابعة منه.
إ�ستمر التمييز �ضد املر�أة
�إال �أنه على الرغم من تلك ال�صكوك املختلفة� ،
ّ
يف عدة دول .وقد كان من نتيجة اجلهود املبذولة ملكافحة هذا التمييز،
�أن اعتمدت اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة بتاريخ 1979/12/18
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة «�سيداو» ،التي
حيز التنفيذ بتاريخ .1981/9/3
دخلت ّ

يتم على �أ�سا�س اجلن�س ويكون من �آثاره �أو �أغرا�ضه النيل من االعرتاف
بامل�ساواة بني الرجل وامل���ر�أة ،يف احلقوق واحل��ري��ات اال�سا�سية ويف
امليادين ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية واملدنية �أو
يف �أي ميدان �آخر� ،أو �إبطال االعرتاف للمر�أة بهذه احلقوق �أو متتعها بها
وممار�ستها بغ�ض النظر عن حالتها الزوجية.
وت�شجع االتفاقية الدول على اعتماد �سيا�سة الق�ضاء على التمييز �ضد
املر�أة من خالل القيام مبا يلي:

م�ضمون اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
عامليا بحقوق املر�أة الإن�سانية ،وهي تتكون
تعترب هذه االتفاقية بيا ًنا
ً
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(�أ) جت�سيد مبد�أ امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف د�ساتريها الوطنية �أو
ت�رشيعاتها.
(ب) اتخاذ املنا�سب من التدابري حلظر كل متييز �ضد املر�أة.
(ج) �إقرار احلماية القانونية حلقوق املر�أة بامل�ساواة مع الرجل.
(د) االمتناع عن �أي عمل �أو ممار�سة متييزية �ضد املر�أة.
(هـ) اتخاذ جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة من
جانب �أي �شخ�ص �أو منظمة �أو م�ؤ�س�سة.
(و) اتخاذ جميع التدابري املنا�سبة لتعديل �أو �إلغاء القوانني والأنظمة
والأعراف واملمار�سات القائمة التي ت�شكل متييزاً �ضد املر�أة.
(ز) �إلغاء جميع �أحكام قوانني العقوبات الوطنية التي ت�شكل متييزاً
�ضد املر�أة.
(ح) �إتخاذ جميع التدابري املنا�سبة ،يف جميع امليادين ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية ،لكفالة تطور امل��ر�أة وتقدمها
الكاملني ،وذلك �ضما ًنا ملمار�ستها حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية
والتمتع بها على �أ�سا�س امل�ساواة مع الرجل.
(ط) تعديل االمناط االجتماعية والثقافية ل�سلوك الرجل واملر�أة ،بهدف
حتقيق الق�ضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل املمار�سات الأخرى
القائمة على فكرة دونية �أو تف ّوق �أح��د اجلن�سني ،وعلى �أدوار منطية
للرجل واملر�أة.
(ي) تبني الرتبية الأ�رسية الأمومة بو�صفها وظيفة اجتماعية ،واالعرتاف
بامل�س�ؤولية امل�شرتكة لكل من الرجال والن�ساء يف تن�شئة �أطفالهم
وتطورهم ،على �أن م�صلحة االطفال هي االعتبار الأ�سا�سي يف جميع
احلاالت.
(ك) �إتخاذ جميع التدابري املنا�سبة ملكافحة االجتار باملر�أة وا�ستغاللها
يف الدعارة.
• اجلزء الثاين :حقوق املر�أة للق�ضاء على التمييز �ضدها:
فر�ضت االتفاقية على الدول �أن تتخذ التدابري املنا�سبة للق�ضاء على
التمييز �ضد املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة للبلد ،وبوجه خا�ص تكفل
للمر�أة ،بامل�ساواة مع الرجل ،احلق يف:
(�أ) الت�صويت يف جميع االنتخابات واال�ستفتاءات العامة ،و�أهلية
االنتخاب باالقرتاع العام جلميع الهيئات.
(ب) امل�شاركة يف �صياغة �سيا�سة احلكومة وتنفيذ هذه ال�سيا�سة،
و�شغل الوظائف العامة ،وت���أدي��ة جميع املهمات العامة على جميع
امل�ستويات احلكومية.
(ج) امل�شاركة يف جميع املنظمات واجلمعيات غري احلكومية التي تعنى
باحلياة العامة وال�سيا�سية للبلد.
(د) كفالة حق املر�أة ،وعلى قدم امل�ساواة مع الرجل ومن دون �أي متييز،
يف متثيل حكومتها على امل�ستوى الدويل واال�شرتاك يف �أعمال املنظمات
الدولية.
م�ساويا حلق الرجل يف اكت�ساب جن�سيتها �أو
(ه) �إعطاء امل��ر�أة حقًا
ً
االحتفاظ بها �أو تغيريها ،على � اّأل يرتتب على الزواج من �أجنبي �أو تغيري
تلقائيا� ،أو �أن
جن�سية ال��زوج يف �أثناء ال��زواج� ،أن تتغري جن�سية الزوجة
ً
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ت�صبح بال جن�سية �أو �أن تفر�ض عليها جن�سية الزوج.
(و) �أن متنح الدول االطراف املر�أة حقا ً م�ساويا ً حلق الرجل يف ما يتعلق
بجن�سية �أطفالها (وقد حت َّفظ لبنان على هذا الأمر الوارد يف البند ()2
من املادة ( )9من هذه االتفاقية لتعار�ضه مع �أحكام القانون اللبناين).
كما فر�ضت االتفاقية على ال��دول �أن تتخذ جميع التدابري املنا�سبة
للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة لكي تكفل للمر�أة حقوقا ً م�ساوية حلقوق
الرجل يف ميدان التعليم ،وللو�صول �إىل الدرا�سات واحل�صول على
الدرجات العلمية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ويف التعليم العام والتقني
واملهني والتعليم العايل ،وتوفري الفر�ص للمر�أة لال�ستفادة من املنح
التعليمية نف�سها املتاحة للرجل ،وكذلك الأمر يف ما يتعلق بامل�شاركة يف
الألعاب الريا�ضية والرتبية البدنية.
وفر�ضت االتفاقية على الدول �أن تتخذ جميع التدابري للق�ضاء على
التمييز �ضد املر�أة يف ميدان العمل لكي تكفل لها ،على �أ�سا�س ت�ساوي
الرجل واملر�أة ،احلقوق يف العمل ويف حرية اختيار املهنة والعمل والرتقي
والأم��ن الوظيفي والتدريب املهني ،وامل�ساواة يف الأج��ر ويف ال�ضمان
االجتماعي ويف الوقاية ال�صحية وحماية وظيفة الإجناب وحظر الف�صل من
اخلدمة ب�سبب احلمل �أو �إجازة الأمومة املدفوعة الأجر...
• اجلزء الثالث :التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة
يف ميدان الرعاية ال�صحية:
فر�ضت االتفاقية على الدول �أن تتخذ جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء
على التمييز �ضد املر�أة التي ت�ضمن لها ،على �أ�سا�س ت�ساويها مع الرجل،
احل�صول على خدمات الرعاية ال�صحية ،مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة
بتخطيط الأ�رسة ،واخلدمات املنا�سبة يف ما يتعلق باحلمل والوالدة وفرتة
ما بعد الوالدة ،وتوفري اخلدمات املجانية والتغذية الكافية يف �أثناء احلمل
والر�ضاعة ،ويف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية ،وال�سيما :احلق يف
اال�ستحقاقات الأ�رسية ،واحل�صول على القرو�ض امل�رصفية ،ويف الأن�شطة
الرتويحية والريا�ضية والثقافية.
كما فر�ضت االتفاقية على الدول �أن ت�ضع يف اعتبارها امل�شاكل اخلا�صة
التي تواجهها املر�أة يف املناطق الريفية ،ويف تنميتها ،والعمل على حمو
الأمية واحل�صول على فر�ص اقت�صادية متكافئة مع الرجل.
• اجلزء الرابع :منح املر�أة امل�ساواة مع الرجل �أمام القانون:
فر�ضت االتفاقية على الدول �أن متنح املر�أة امل�ساواة مع الرجل �أمام
القانون ،ومنحها الأهلية القانونية املماثلة لأهلية الرجل ،يف ال�ش�ؤون
املدنية ويف �إب��رام العقود و�إدارة املمتلكات ،وتعاملها يف املحاكمة
والهيئات الق�ضائية.
وفر�ضت االتفاقية يف املادة  16منها على الدول �أن تتخذ جميع التدابري
املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف جميع الأمور املتعلقة بالزواج
والعالقات الأ�رسية.
• اجلزء اخلام�س :ان�شاء جلنة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة:
�أن�ش�أت املادة  17من االتفاقية جلنة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة،
ملراقبة تنفيذ هذه االتفاقية .وتت�ألف اللجنة عند بدء نفاذ االتفاقية
خبريا ،وبعد ت�صديق الدولة الطرف اخلام�سة والثالثني
من ثمانية ع�رش
ً
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(�أ) احلقوق نف�سها يف عقد الزواج.
(ب) احلقوق نف�سها يف اختيار الزوج ،وعدم عقد الزواج �إال بر�ضاها احلر
الكامل.
(ج) احلقوق وامل�س�ؤوليات نف�سها يف �أثناء الزواج وعند ف�سخه.
أي�ضا امل�س�ؤوليات كوالدة يف الأم��ور املتعلقة
(د) احلقوق نف�سها و� ً
ب�أطفالها بغ�ض النظر عن حالتها الزوجية ،ويف جميع االح��وال ،تكون
م�صالح االطفال هي الراجحة.
(هـ) احلقوق نف�سها يف �أن تقرر بحرية وب�شعور من امل�س�ؤولية عدد
�أطفالها والفرتة بني �إجناب طفل و�آخر ،ويف احل�صول على املعلومات
والتثقيف والو�سائل الكفيلة بتمكينها من ممار�سة هذه احلقوق.
(و) احلقوق وامل�س�ؤوليات نف�سها يف ما يتعلق بالوالية والقوامة
والو�صاية على الأطفال وتبنيهم� ،أو ما �شابه ذلك من االنظمة امل�ؤ�س�سية
االجتماعية ،حني توجد هذه املفاهيم يف الت�رشيع الوطني ،ويف جميع
االحوال تكون م�صالح االطفال هي الراجحة.
(ز) للزوج والزوجة احلقوق ال�شخ�صية نف�سها ،مبا يف ذلك احلق يف
اختيار ا�سم اال�رسة ،واملهنة والوظيفة.
(ح) لكال الزوجني احلقوق نف�سها يف ما يتعلق باملمتلكات وحيازتها،
واال�رشاف عليها ،و�إدارتها ،والتمتع بها ،والت�رصف بها.
 -2ال يكون خلطوبة الطفل �أو زواج��ه �أي �أث��ر قانوين ،وتتخذ جميع
االجراءات ال�رضورية ،مبا فيها الت�رشيع ،لتحديد �سن �أدنى للزواج وجلعل
إلزاميا».
أمرا �
ً
ت�سجيل الزواج يف �سجل ر�سمي � ً
�إن�ضم لبنان �إىل هذه االتفاقية مبوجب القانون رقم  572ال�صادر
بتاريخ � 1996/7/24رشط التحفظ بعدم التزام ما يلي:
م�ساويا حلق الرجل
 البند « »2من املادة  9املتعلق مبنح املر�أة حقًاً
يف ما يتعلق بجن�سية �أطفالها.
 الفقرات ج ،د ،و ،ز من البند « »1من املادة  16املتعلقة باحلقوقاملت�ساوية يف ال���زواج ،وبحقوق ال��وال��دة يف الأم��ور اخلا�صة ب�أطفالها،
وبالوالية والقوامة والو�صاية على االطفال وتبنيهم ويف ما يتعلق با�سم
الأ�رسة.
 البند « »1من املادة  29املتعلق بعر�ض اخلالفات بني الدول علىحمكمة العدل الدولية حول تف�سري االتفاقية �أو تطبيقها.

خبريا من ذوي
عليها �أو ان�ضمامها �إليها ي�صبح عدد اخلرباء ثالثة وع�رشين
ً
املكانة اخللقية الرفيعة والكفاءة العالية يف امليدان الذي ت�شمله هذه
االتفاقية ،تنتخبهم الدول الأطراف من بني مواطنيها ،ويعملون ب�صفتهم
ال�شخ�صية ،مع �إي�لاء االعتبار ملبد�أ التوزيع اجلغرايف العادل ولتمثيل
خمتلف اال�شكال احل�ضارية والنظم القانونية الرئي�سة .ويتم انتخاب
�أع�ضاء اللجنة وفق الآلية املح َّددة يف االتفاقية حتت �إ�رشاف الأمني العام
للأمم املتحدة.
تتعهد الدول االطراف ب�أن تقدم �إىل الأمني العام للأمم املتحدة ،للنظر
تقريرا عما اتخذته من تدابري ت�رشيعية وق�ضائية و�إدارية
من قبل اللجنة،
ً
وغريها من �أجل �إنفاذ �أحكام هذه االتفاقية ،وعن التقدم املحرز للق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،وال�صعوبات التي تواجه ذلك.
وجتتمع اللجنة �سنويا ً يف مقر الأمم املتحدة �أو يف �أي مكان منا�سب �آخر
حتدده ،لفرتة ال تزيد على �أ�سبوعني للنظر يف التقارير املذكورة .وتقدم
�سنويا عن �أن�شطتها �إىل اجلمعية العامة للأمم املتحدة
تقريرا
اللجنة
ً
ً
بوا�سطة املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،ولها �أن تقدم مقرتحات
وتو�صيات عامة مبنية على درا�سة التقارير واملعلومات ال��واردة من
الدول االطراف .ويحيل الأمني العام تقارير اللجنة �إىل جلنة مركز املر�أة
العاملي ،لغر�ض �إعالمها .ويحق للوكاالت املتخ�ص�صة �أن متثل لدى
النظر يف تنفيذ ما يقع يف نطاق �أن�شطتها من �أحكام هذه االتفاقية .وللجنة
�أن تدعو الوكاالت املتخ�ص�صة �إىل تقدمي تقارير عن تنفيذ االتفاقية يف
املجاالت التي تقع يف نطاق �أن�شطتها.
• اجل��زء ال�ساد�س� :أحكام ختامية لالتفاقية واالن�ضمام �إليها
ونفاذها:
ورد يف االتفاقية �أنه لي�س فيها ما مي�س �أي �أحكام تكون �أكرث تي�سرياً
لتحقيق امل�ساواة بني الرجل واملر�أة تكون قد وردت يف ت�رشيعات الدول
�أو يف �أي اتفاقية �أو معاهدة �أو اتفاق دويل �آخر .وتتعهد الدول االطراف
باتخاذ كل ما يلزم من تدابري على ال�صعيد الوطني ت�ستهدف حتقيق
االعمال الكامل للحقوق املعرتف بها.
مفتوحا جلميع
ويكون باب التوقيع على هذه االتفاقية والإن�ضمام �إليها
ً
الدول .ويجوز لأي دولة من الدول االطراف �أن تطلب �إعادة النظر يف هذه
االتفاقية ،ويتلقى الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة ن�ص التحفظات التي
تبديها الدول وقت الت�صديق �أو االن�ضمام ،ويقوم بتعميمها على جميع
ال��دول .وال يجوز �إب��داء �أي حتفظ يكون منافيا ً ملو�ضوع هذه االتفاقية
وغر�ضها .ويجوز �سحب التحفظات يف �أي وقت بتوجيه �إ�شعار بهذا املعنى
حيز التنفيذ
اىل الأمني العام للأمم املتحدة .وقد دخلت هذه االتفاقية ّ
بتاريخ .1981/9/3

مطالبة ب�إلغاء التحفظات
تطالب عدة م�ؤ�س�سات وجمعيات ومنظمات ن�سائية برفع التحفظات
عن اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة�« -سيداو»،
�سيما التحفظات على املادة  16التي تتناول حتقيق امل�ساواة بني
ال ّ
املر�أة والرجل يف العالقات الأ�رسية والزوجية .وقد نفذت منظمة «كفى
عنف وا�ستغالل» ،بال�رشاكة مع جمعيات ن�سائية عربية عدة حمالت يف هذا
اعالنيا يعاد فيه
االطار .وقد ت�ضمنت احلملة الإعالمية للم�رشوع� ،رشيطً ا
ً
متثيل م�شهد من م�سل�سل «�آلو ،حياتي» ال�شهري ،للممثلة الراحلة هند
ِ
كيفك؟
�أبي اللمع واملمثل عبد املجيد جم��ذوب .حيث ُت�س�أل املمثلة:
��ت كي َفك؟» ،فيجيبها�« :أن��ا ما بينخاف علي� ،أنتِ
فتجيب« :منيحة ،ان َ
ّ

التحفظات على املادة  16من الإتفاقية
ن�صت املادة  16من هذه االتفاقية على �أنه:
« -1تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز
�ضد املر�أة يف الأمور املتعلقة بالزواج والعالقات الأ�رسية كافة ،وبوجه
خا�ص ت�ضمن على �أ�سا�س ت�ساوي الرجل واملر�أة:
اجلي�ش  -العدد رقم 311
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ِ
كيفك ،و�أحوالك ال�شخ�صية كيفها؟» ،فتجيب« :م�ش منيحة ،م�ش منيحة».
كما تت�ضمن احلملة �إعال ًنا ي�شري �إىل تدين درجات حرارة الأحوال ال�شخ�صية
يف لبنان �إىل ما دون  16درجة ،و�إعالن �آخر يقول �إن «الأحوال ال�شخ�صية
 16حتت الزفت».
وقد اعتربت تلك اجلمعيات �أن الت�صديق على االتفاقية املذكورة مل
تغيريا يف �أو�ضاع الن�ساء يف الدول العربية ،لأن غالبيتها و�ضعت
يحدث
ً
حتفظات على بع�ض بنودها التي تطال اجلانب اخلا�ص من حياة الن�ساء،
وبالتايل �أبقت هذه الدول على ال�سلطة الذكورية املكر�سة يف قوانني
الأحوال ال�شخ�صية.
يف املقابل ثمة وجهة نظر �أخرى تعترب �أن املادة  16اخلا�صة بالأ�رسة
هي من �أخطر مواد االتفاقية على الإطالق ،فهي متثل حزمة بنود تعمل
على هدم قانون الأحوال ال�شخ�صية ب�أهم فقراته من زواج وطالق وقوامة
وو�صاية ووالية ،وحقوق وواجبات الزوجني والأبناء .باخت�صار� ،إن هذه
املادة مت�س بقوة كل ما مي�س الأ�رسة كم�ؤ�س�سة ونظام وقيم وهي متثل
منط احلياة الغربية ،وتتجاهل معتقداتنا وقيمنا ،وتدعو �إىل جتاوز الدين
و�إبداله ب�أنظمة غربية �أدت اىل تخريب املجتمع و�أ�رسه و�أنظمته العائلية
واالجتماعية.
ومن احلجج التي يتبناها الفريق املناه�ض لرفع التحفظات على املادة
 16من ه��ذه االتفاقية �أن البند (ج) ي�سقط مثالً ما يفر�ضه الإ�سالم
على الزوج من حقوق للمر�أة ،وهي تتمثل باملهر ،وجتهيز م�سكن يليق
بها ،وت�أثيثه ،وتوفري خادمة لها �إن ا�ستطاع ،وكذلك الإنفاق عليها يف
ما حتتاجه .فاملادة  16املذكورة مل حتل ذلك �إىل الزوج  -الرجل ،بل
مت�ساويا بني املر�أة والرجل ،وهو ما ي�ؤدي �إىل جعل املر�أة
أمرا
ً
جعلته � ً
كالرجل يف توفري احتياجاتها ونفقاتها ،ويجربها على اخلروج �إىل
�سوق العمل من �أجل ك�سب املال للوفاء باحتياجاتها ،مما ي�ؤدي
واجبا
�إىل حتميلها �أحماالً زائدة فوق �أحمالها ،ويجعل العمل
ً
عليها بدل �أن يكون حقًا لها .ف�إذا ا�ستطاعت هذه االتفاقية
مت�ساويا بني الرجل
أمرا
ً
�أن جتعل الإنفاق والأمور املالية � ً
أمرا
واملر�أة ،فكيف �ستجعل احلمل والوالدة والإر�ضاع � ً
مت�ساويا بينهما� ،ألي�س يف هذا �إجحاف وظلم بحق
ً
املر�أة نف�سها؟!
كما �أن البند (ز) اخل��ا���ص با�سم العائلة،
يطالب ب���إع��ط��اء امل����ر�أة ح��ق اخ��ت��ي��ار ا�سم
عائلتها على ق��دم امل�ساواة مع الرجل،
بينما الأدي��ان ال�سماوية ال جتيز ن�سبة
الأوالد لغري �آبائهم ،كما �أن الزوجة
نف�سها تنت�سب �إىل عائلتها ولي�س
�إىل عائلة زوجها.
�إن �أي دع��وة للق�ضاء على
التمييز �ضد امل��ر�أة ال تعني بحال
من الأح��وال التدخل يف �ش�ؤون املجتمعات
والأ��س�ر والتقاليد واملعتقدات و أ�ح��ك��ام الأدي���ان،
اجلي�ش  -العدد رقم 311

و�إمنا هي دعوة يجب �أن تقوم يف جوهرها على تفعيل دور املر�أة ،وعلى
�إك�سابها القوة واملنعة يف احلياة .
يف اخلتام ،ال بد من القول ،ب�أن �أح ًدا ال ي�ستطيع �أن ينكر �أهمية دور املر�أة
يف املجتمع ،و�رضورة �أن تنال جميع حقوقها ك�إن�سان له مكانته ومركزه
ودوره اجلوهري يف املجتمع ويف الأ�رسة ويف احلياة وعلى ال�صعد االجتماعية
وال�سيا�سية واالقت�صادية كافة� ،إال �أنه يجب االنتباه اىل مبد�أ �أن مقابل
كل حق هناك واجب ،و�أنه كلما ازدادت احلقوق �إزدادت الواجبات ،فال
حتمل واجبات
ميكن لأحد �أن يطالب ب�إكت�ساب حقوق من دون �أن يلتزم ّ
أي�ضا اىل القيم الأخالقية
وم�س�ؤوليات مقابل تلك احلقوق .ويجب االنتباه � ً
واالجتماعية والدينية اجلوهرية التي حتكم املجتمع ال�رشقي.
املراجع:
• Convention on the elimination of all Forms of
Discrimination against women (CEDAW).
• الأ�ستاذ و�سام الأحمد :حماية حقوق املر�أة ،من�شورات احللبي احلقوقية،
بريوت� ،2009 ،ص.5
•
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
نعت ق��ي��ادة اجلي�ش الرقيب
الأول روبري جربان فيفاين الذي
تويف بتاريخ .2011-4-15
 من مواليد ،1977-12-8ط��راب��ل�����س ال���زاه���ري���ة ،ق�����ض��اء
طرابل�س ،حمافظة ال�شمال.
 ت��ط��وع يف اجل��ي�����ش بتاريخ.1995-4-8
 من عداد لواء امل�شاة التا�سع الكتيبة .95 -حائز:

• و�سام التقدير الع�سكري.
• ميدالية امل ��ؤمت��رات للعام
.2002
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
خم�س مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
 13مرة.
• تهنئة قائد القوات البحرية
�أربع مرات.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 -عازب.

العريف
هيثم
ح�سني
البعيني
نعت قيادة اجلي�ش العريف هيثم ح�سني البعيني الذي تويف
بتاريخ .2011-3-27
 من مواليد  ،1968-6-20مزرعة ال�شوف ،ق�ضاء ال�شوف،حمافظة جبل لبنان.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .1991-9-16 من عداد لواء امل�شاة الثالث  -الكتيبة .36 حائز:• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة الرابعة برونزي.
• ميدالية امل�ؤمترات للعام .2002
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�س مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  18مرة.
• تهنئة قائد اللواء مرتني.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 -مت�أهل وله ولدان.
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العريف زياد علي نزها
نعت قيادة اجلي�ش العريف زي��اد علي
نزها الذي تويف بتاريخ .2011-4-10
 م��ن م��وال��ي��د  ،1984-2-2النبيعثمان ،ق�ضاء بعلبك ،حمافظة البقاع.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .2006-9-4 م��ن ع���داد ل���واء امل�����ش��اة ال�����س��اد���س -الكتيبة .63
 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 -مت�أهل وله ولد واحد.

اجلندي زكريا نور الدين احلمراوي
نعت ق��ي��ادة اجلي�ش اجلندي
زكريا نور الدين احلمراوي الذي
تويف بتاريخ .2011-4-24
 من مواليد ،1988-4-17بر اليا�س ،ق�ضاء زحلة ،حمافظة
ّ
البقاع.
 ت��ط � ّوع يف اجلي�ش بتاريخ.2009-1-19
 -من عداد مديرية الت�أليل.

 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش
مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 -عازب.

املج ّند
املم ّددة
خدماته
ح�سني �أحمد
مو�سى
اجلندي رالف ح�سان عيد
نعت قيادة اجلي�ش اجلندي رالف ح�سان
عيد الذي تويف بتاريخ .2011-4-26
 من مواليد  ،1992-5-11جديدةم��رج��ع��ي��ون ،ق�����ض��اء م��رج��ع��ي��ون ،حمافظة
اجلنوب.
 ت��ط��وع يف اجلي�ش ب��ت��اري��خ -5-31.2010
 من عداد الطبابة الع�سكرية. حائز:• تهنئة رئي�س الطبابة الع�سكرية.
 -عازب.

نعت قيادة اجلي�ش املج ّند املم ّددة خدماته ح�سني �أحمد مو�سى
الذي تويف بتاريخ .2011-4-18
 من مواليد  -1985-12-20مدوخا -را�شيا الوادي ،البقاعالغربي.
اعتبارا من .2008-6-17
 مددت خدماتهً
 من عداد لواء امل�شاة الثامن  -الكتيبة .82 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 -عازب.
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بقلم :حممد �سلمان

• ثقافة الإخاء والتحاور الب ّناء ،وح�سن اجلوار ،والتقريب
بني املتباعدين يف املواقف ،والتنازل عن الأنانيات
ال�ضيقة ،والت�سامح يف العالقات ،وال��ت��زام القوانني،
واحل��ف��اظ على ال�صالح ال��ع��ام ،وتوثيق ال��والء للدولة،
وتر�سيخ االنتماء �إىل الوطن ،هو املعيار احلقوقي والثابت
التاريخي للهوية اللبنانية.

• على مقاعد الدرا�سة ،ومن على منابر الإعالم ،ويف املنتديات،
تعمق مناهج التن�شئة الوطنية اللبنانية ،وذل��ك ،على خلفية
ّ
وح��دة الأر���ض وال�شعب وامل�ؤ�س�سات ،واحل��وار بني الثقافات
واحل�ضارات التي ي�شكل لبنان :رمزها ومنربها وكتابها ،وتنوعها
اخلالّق.
• هذه الثوابت واملعطيات واخل�صائ�ص ،ببعدها التاريخي
قوة الدفع واالرتقاء
والوطني والد�ستوري والثقايف ،هي ّ
والتح�صني املعنوي وامليداين لل�شعب اللبناين ،يف مواجهة
ال�صعاب ومغالبة التحديات ،وتوحيد القدرات ،لإ�سقاط
م�شاريع الفتنة والتق�سيم واالنق�سام.

• الهوية لي�ست هواية متبدلة يف �سوق امل�صالح و«ب��ازار»
املنافع� ،أو يف البحث عن ال�شهرة والنجومية ،بل هي ح�ضور
دائ��م ،وعمل قائم ،وتفكري �صائب ،و�شجاعة م�س�ؤولة ،وتدبري
فاعل ،يف الدفاع عن الوطن ،واالن�ضواء حتت �سقف الدولة.
تاريخا.
• هكذا ،نقر�أ لبنان:
ً
وهكذا ،ندافع عن لبنان :كيا ًنا.
إ�ستقالل و�سيادة.
وعلى هذا الأ�سا�س نحافظ على لبنان� :
اً
وبهذه القوة ،ي�ستعيد لبنان جمده.
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�سيفنا و القلــم
فخر لل ّأمة وبالدو

يهب الريح
كلما
ّ
م����ات اجل����ن����ادري امل�����وت ع��ن��ا بينفهم
ت���غ�ّي� ب��امل��م��ات
ب�������س اجل�����ن�����ادري م����ا
رّ

ت��رك��ت اجل�����س��م ال�����روح وال��ع��م��ر انخ�سم
روح���و ب�صفوف اجلي�ش ع��م ت��دف��ق كرم

ي�����ا م�����ا ت���ل��� ّق���ى م�����ن �أوام����������ر م��ه��م��ات
ي���ام���ا م�����ض��ح��ي ع����ا ط���ري���ق ال���واج���ب���ات

وم���ا ���س��م��ع��ت م���رة ق���ال غ�ي�ر ح��ا��ضر نعم
ب��ك��ل ال��وف��ا وال��ت�����ض��ح��ي��ي امل��وط��ن خ��دم

ك���ان ال��ري��ا���ض��ي امل���ا ان�����س��ب��ق مب��ب��اري��ات
ك����ان امل���ث���ال ال���ع���ارف���ت���و ال��ت�����ض��ح��ي��ات

والأول��������ي��������ي ب���������س ي���ح�����ض�ر ت��ن��ح�����س��م
وم����ا ان�����ص��اع م����رة ل��ت��ج��رب��ي ب���زل���ة ق��دم

ي����ا م���در����س���ة اخ���ل��اق ي����ا اب�����ن الأب������ات
ت��ارك��ل��ن��ا ���ص��ف��ح��ات ت��ع��ط��ي ال���ع���ز ذات

والدك ف��ي��ال��ق ج��ي�����ش م���ا خ��ان��ت ق�سم
ن���ق���را ال��ك��ت��ب��ت��و ن��ع��ي�����ش م��رت��ب��ة ال��ق��ي��م

ا���س��م��ك ب��ق��ي ب��اجل��ي�����ش م��رج��ع ق��ي��ادات
غ��ي��اب��ك ت����رك ل���ل���روح ن���ه���دات و�آه�����ات

ف���ع���ل���ك ع���ل���م م�����رف�����وع ب�����أع����ل����ى ق��م��م
وك���ل���م���ا ذك����رن����ا الأوف������ي������اء ب��ت�نرح��م

يف اول���ي���ا ب��ت��م��وت ت���ا ت��ع��ي�����ش ال�����ص��ف��ات ت��ع��ط��ي الإمي���ان���و ق���لّ ق����درة م���ن ال��ع��دم
ي���ا ق���ائ���د ال���ل���ي ك��ن��ت ق�����دوي ب��احل��ي��اة ارزة ب��ل��ادي ب���ت���ذك���رك ط����ول ال���زم���ان
ك���ل���م���ا ي���ه���ب ال����ري����ح وي����ل����وح ال��ع��ل��م
ال�شاعر نعمه ال�صغبيني
�إىل روح
اجلرنال فرن�سوا جنادري

ال�شهيد اللي ق�ضى ب�ساحة جهادو
م����وت����و ف���خ���ر ل��ل��� ّأم�����ة وب���ل��ادو
ك�ب�ر ب��ع��ي��ون �أه���ل���و وال��ع�����ش�يري
والإمي���������ان ر���س��خ��ل��و اع���ت���ق���ادو
رم����ز ال��ت�����ض��ح��ي��ة ع���ن���وان غ�يري
وم��ت��ل��و رف����اق ب�������الأرواح ج���ادوا
�ري��ح �ضمريي
م��ث��ال امل��ك��رم��ي م� ّ
���ص��ان ال��ع��ه��د وال��ن��خ��وي ع��م��ادو
اع��ط��ى ل��ل��ـ��ـ��ـ��دين م��ت��ي��ل��ي ك��ب�يري
���ش��ع��ارو ال�صرب وعليه اعتمادو
وق�ضية �شعب م�شهوره وخطريي
ح��م��ل��ه��ا ب��ك��ل اخ�ل�ا����ص ب��ع��ن��ادو
خدمها بكل حكمه وع��ن ب�صريي
ح���ت���ى ي���ن���ال ب���ال���ن���خ���وي م�����رادو
ال�شهادة موطن النف�س القديري
م����ن �أب����ط����ال ع��ال��ه��ي��ج��ا ت���ن���ادو
ن����صروا احل��ق باحلومي ال�شهريي
م���ا ق � ّل��و ب��ال��وغ��ى ك��ت�روا وزادو
و���ش��ه��ي��د ب�ل�ادن���ا � ّأم�����ن م�صريي
���م����ر رم�����ادو
ح���م���ا����س���و ن�����ار وجت� ّ
���س�لاح��و ال��ن��ب��ل وال��ه��م��ه ذخ�ي�ري
م���ا ع��م��رو جت��اب��ن ب���وج الأع�����ادي
����ي�����ال م����ا ب��ي��ب��ك��ي ج�����وادو
واخل� ّ
ال�شاعر
حممد عبد الرحمن دمج
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�سيفنا و القلــم
هذي الليوث...

كحل ب�شوفتكم عينيي
ّ
ن�����ي�����������س�����ان ط�������ل وذكّ �����������������رك ف���ي���ي ح����ا�����س���������س ب����ح����رق����ة ق����ل����ب����ك
ع���ل���ي
ّ
ع��م��ر ال��ت��ن��ه��ي��د ب���داي���ت���و ب��ع��د امل��م��ات ع����م����ري اب�����ت�����دى م�����ن �آب ي�����ا ب��ي��ي��ي
غ�������اب ال����رب����ي����ع وذب�����ل�����ت ال����������وردات وم�����ات�����ت ع���ط�������ش م�����ن ق����ل����ة امل���ي���ي
وزه������������ر رب�����ي�����ع ب�����وق�����ت ���ص��ي��ف��ي��ي
�������ن ال�������زم�������ان وب����������� ّدل الأوق�����������ات
ّ
ج� ّ
وم������ن ب���ع���د م���وت���ه���ا ان����ب����ت زه������رات ن����������ض��رة و������ش�����ب�����اب ب���������دم م�����روي�����ي
زه�������������رات ف�����خ�����ر وع���������ز وب������ط������والت ب�������أر�������ض ال�����وط�����ن �أرواح م��ف��دي��ي
ك���ف���ك���ف دم���������وع احل���������زن والآه����������ات و������س�����لّ�����م ع�������ا �أم�����������ي ن���������ور ع���ي���ن���ي
���ص��وت��ه��ا و����ص���ل يل ب��خ��ن��ق��ة ال��ك��ل��م��ات «روح��������ي ا����ش���ت���اق���ت ل����ك ي����ا ب��ن��ي��ي»
وق�����ل ل���ه���ا ح��ب��ي��ب��ك ع���اي�������ش وم�����ا م���ات ب���ج���ن���ة ع��������دن م������ن ف����اك����ه����ة وم���ي���ي
وق������ل ل���ه���ا ت����ب���� ّدل دم���ع���ه���ا ب�����س��م��ات وت����غ����ن����ي ع����ري���������س امل�����ج�����د غ��ن��ي��ي
ال�������ش���ه���ي���د ح������ب وخ���ي���ر وك������رام������ات ب�������س���اب���ع ����س���م���ا ب����ف����ردو�����س ع��ل��وي��ي
اب�����ن�����ك ح���������س����ام م����ك����ل����ل ب���ن���ج���م���ات ب������روح������ي ب����������زور ال����ب����ي����ت ي���وم���ي���ي
����ب�����ل اي������ادي������ك������م وال�����وج�����ن�����ات ب������اخ������د ع�����ط�����ف وب���������������دوب ح���ن���ي���ي
ب�����ق� ّ
ع����ن����دي ر�����ض����اك����م غ����اي����ة ال����غ����اي����ات م�����ن ب����ع����د م�����ا رب�������ي ر������ض�����ى ع��ل��ي��ي
ب���ه���ن���ي و������س�����ام احل�����ام�����ل ال���ن���ج���م���ات وب����ق����ل ل�����ه �أل��������ف م����ب���روك ي�����ا خ��ي��ي
رج����������ع جم������د ح���������س����ام ب�������ال�������دورات الأول �إن ������ش�����اء اهلل ب���احل���رب���ي���ي
ّ
وخ����ال����ك ول����ي����د ك����ات����ب ه����ا الأب����ي����ات م���������ش����ت����اق ت�������ا �����ض����م����ك ب������إي�����دي�����ي
ح�����ب�����ي �إل�����������ك ب�����ي��������س��ري ب�����ال�����دم�����ات ب���ت���غ���ف���ى ب���ق���ل���ب���ي ب����ت����وع����ى ب��ع��ي��ن��ي
ق�����ال ال����ق����در اخ��ت�رت����ك ان�����ت ب���ال���ذات ت���������ا اخ�������ت���ب���ر �إمي��������ان��������ه��������م ف���ي���ي
ق����ل����ت ل����ق����درن����ا ي�����ا ق�������در ه���ي���ه���ات ت����ت����ح����ق����ق ال���������ق���������درة الإل�����ه�����ي�����ي
وا�����ش����ف����ع لأه����ل����ي ب���رف���ق���ت���ي ب��ج��ن��ات ون���ت���ع���اي�������ش م�����ن ج�����دي�����د و����س���وي���ي
�أدوا ال���������ص��ل�اة ور ّت�������ل�������وا الآي��������ات ت��������ا ال������ت������ق������ي ف�����ي�����ك�����م ب����اجل����ن����ي
وك�������� ّح��������ل ب���������ش����وف����ت����ك����م ع���ي���ن���ي���ي
ن�سيبة بو عرم والدة النقيب املغوار البحري ال�شهيد
ح�سام بو عرم
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ٍ
ب�صاعقة �سماء ال � ّن��ور فانهمرت
�ش ّعت
����ب ك���الإع�������ص���ار يف ال � ّل��ه��ب
زخّ �������ات ح� ّ
ي�����ا ي������وم وع� ٍ
�������د ب�������الإ����ش���راق م��رت��ق��ب
�أه���ل��ا و����س���ه�ل�ا ب���ال���ي���اق���وت ب��ال��ذه��ب
ه�����ذي ال���ل���ي���وث ل���ئ���ن ز�أرت م��زل��زل��ة
ه� ّ�ب��ت ري���اح امل���وت ك��ال��ن�يران يف اخل�شب
���ص��ف��ت ل��ن��ا ال���وي�ل�ات �أف���خ���اخً ���ا لتثنينا
لكن �صلب ال�صخر ال ي�شكو م��ن التعب
ّ
راح�����ت ت��ف��اخ��ر يف امل����ي����دان م�����س��كّ � ّت��ة
ن��ع��ق ال����غ����راب �أي�����ا �����س����وداء ف��ان��ت��ح��ب��ي
� ّإن ال��� ّن�������س���ور ل��ع�����ص��ف ال���ري���ح ك��ا��سرة
ه������ذا ال����ف����خ����ار ل����ه ال ب������ ّد م����ن ���س��ب��ب
ق���م���ة ب���ي�������ض���اء ���ش��اخم��ة
ي����ا �أرز ًة يف
ّ
����واج�����ا م���ن ال�����س��ح��ب
غ���طّ ���ت ب��ظ � ّل��ه��ا �أف� ً
وق�����ف�����ات ع������� ّزك ل���ل���ت���اري���خ م���در����س���ة
�صاحت ح���روف الفخر �إج�ل�االً م��ن الكتب
�إن ك���ن���ت ت��ن�����ش��د ل��ل��أج����ي����ال م��ف��خ��ر ًة
بي�ض ال�����ص��ح��ائ��ف مل ي���أت��وا م��ن العجب
���س��ط��ر امل�ل�اح���م يف ال��ه��ي��ج��اء ح��رف��ت��ن��ا
ف�����ص��ل ال���ق���رار جت � ّل��ى م���ن درى ال��رت��ب
��ي
ّض���راء حم���م� ّ
غ���م���د ح�������س���ام���ه يف ال�������� ��رّ ّ
اهلل ي���ن�����ص�ر ن���ع���م الأ������ص�����ل وال��� ّن�������س���ب
التلميذ ال�ضابط
�سلطان عثمان

�أهي اللغة ت�ضيق بهم �أم �أنهم
ي�ضيقون بها فينطلقون باحثني عن
مفردات وعبارات جديدة؟ �أهو ت�أثري
العوملة وع�رص التكنولوجيا وال�رسعة،
�أم كل ما �سبق ذكره و�أكرث منه؟
لل�شباب يف ع�رصنا (كما يف كل
ع�رص) مفرداتهم وعباراتهم ،بل
ولغتهم التي تتوافق مع منط
حياتهم مبختلف جوانبه :الزي،
املو�سيقى ،الطعام ،و�سوى ذلك.
و�إذا كانت اللغة الف�صحى تتطور
لتواكب ع�رصها وت�ستوعب
امل�ستجدات ،ف� ّإن اللغة املحكية �أ�رسع
يف مواكبة الع�رص ويف التقاط نب�ضه.
لذلك ف� ّإن التعبري من خالل اللغة
خ�صو�صا ،يتغري ويتبدل
املحكية
ً
من جيل �إىل جيل ،وروحية الع�رص
تتجلى يف لغته كما يف خمتلف �أوجه
احل�ضارة.
�إن م�صطلحات ال�شباب اليوم
وتعابريهم جزء من �سعيهم �إىل
حتقيق فرادتهم ومتايزهم كجيل
من جهة ،ونتيجة ملواكبة اجتياح
التكنولوجيا جميع مفا�صل احلياة
اليومية من جهة �أخرى ،وذلك �سواء
ا�ستعملوا اللغة العربية �أو لغة �أجنبية
غالبا) �أو مزجوا بني
(الإنكليزية
ً
االثنتني.

ظواهر
�أيار

�إعداد :روجينا خليل

�ضاقت بهم
اللغة �أم
�ضاقوا بها
وبنا!

«�آرابي�ش» وابتكارات �أخرى

ماذا يتكلم
�أوالدنا؟

«تعقيد»! «حبيت»! «واو»...
رمب��ا كانت العوملة هي التف�سري املنطقي
ال�ستخدام ال�شباب بع�ض املفردات الأجنبية يف
لغتهم التي جمعت اللهجات املحلية املختلفة
ووحدتها يف لهجة مدينية �شبابية ينطق بها
ّ
ال�شاب ال��ه��ارب من
م����ف����ردات لهجته
امل��ح��ل��ي��ة ،ال��ت��ي
ق���د ت�����ش�ير �إىل
خ����ل����ف����ي����ت����ه
االجتماعية،
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بينما ي�سعى هو �إىل التغلغل
يف املجتمع املعا�رص واالندماج
ب��ه .لكن يف م��وازاة ا�ستعمال
امل��ف��ردات الأج��ن��ب��ي��ة ،تظهر
كلمات وعبارات حملية توظف
يف مدلوالت �أخ��رى بعي ًدا من
معانيها ومدلوالتها الأ�سا�سية.
ك��ذل��ك ،ويف ع����صر ٍ �أ���ص��ب��ح فيه الكومبيوتر
وال��ه��ات��ف اخل��ل��وي يف ك��ل م��ك��ان وك��ل زم��ان،
مب��ت��ن��اول ال��ف��ئ��ات والأع���م���ار ك��اف��ة وال �سيما
ال�شباب منهم ،غ��زت لغة الو�سائل الرقمية
مفردات ورموز تتج�سد يف خطاب يومي �إنتقل
من �إطار امل�شافهة �أي اللغة املحكية �إىل احليز
الكتابي عرب الهاتف والإنرتنت،
ومت����دد ل��ي��ج��د ط��ري��ق��ه �إىل
لغة الإعالن و�أ�سماء املحالت
وغريها.
«حبيت»« ،واو» (،)WOW
«���س� ّ�ي��ف��ت��ا»���« ،ش��و ج��غ��ل»« ،ت��ي
�سي»« ،م�ش ق��اري��ك»« ،بر�شتو»،
«عجقة ما بتفهم»« ،تعقيد» ...كثري ُة
هي املفردات والعبارات وامل�صطلحات
التي ن�سمعها يف �أيامنا هذه وقد ال يفهمها
كثريون منا ،لي�س ب�سبب قلة ثقافتنا �أو
جهلنا بل لأ ّنها م�صطلحات فريدة من نوعها
خ�ص جيل ال�شباب نف�سه بها.
«زميا»...
كلمات مثل «مهيرب»« ،بي�سطّ ل»ّ ،
ه��ي كلمات ق��د ال ترتقي �إىل ال���ذوق العام
االجتماعي �إذا م��ا ا�ستخدمت خ���ارج النطاق
ال�شبابي ،و�إذا �س�ألت عن معانيها ي�أتي اجلواب
�ساخرا« :وي��ن بعدك؟» ،وه��ذه عبارة �شبابية
ً

�أخ��رى ا�ستنكارية معناها ما هو موقعك من
«الإعراب» �أو �شيء من هذا القبيل.
بني ال�شابات ،قد تكون اللغة �أنعم قليالً
حتتوي مفردات و�صفية �أخ��رى مثل «�أكل�س
�شي» و«�أكوت �شي» وغريها من العبارات التي
تت�رسب تدري ًجا �إىل املجتمع وتخرج من �إطار
الإ�ستعمال ال�ساخر �إىل اال�ستعمال التلقائي
وك�أنها �إبنة لغتنا «� ًأبا عن جد».
جتمع �شبابي �إىل �آخر،
وتختلف «اللغة» من
ّ
فاملفردات والتعابري التي ي�ستخدمها ال�شباب
يف اجلامعات وامل��دار���س يف ب�يروت مثالً ،هي
غري ما يتداوله �شباب اجلامعات واملدار�س يف
ال�شمال �أو اجلنوب.
�آرابي�ش
ٍ
جهة �أخ���رى ،ظهرت «الأراب��ي�����ش» كلغة
من
مبتكرة ت��ق��وم على كتابة الأح����رف العربية
املنطوقة ودالالتها ال�صوتية ب�أحرف التينية
و�أرقام �أجنبية ،وهي م�ستوحاة من لغة الإنرتنت
واملحادثة الإلكرتونية .فمن البدهي القول
�إن هذه اللغة ول��دت مع انت�شار ا�ستخدامات
التكنولوجيا احل��دي��ث��ة ،الأم���ر ال��ذي �أدى �إىل
انت�شار رموز ومفردات لغوية جديدة يف �أو�ساط
ال�شباب كونهم �أكرث امل�ستخدمني لها .وترتجم
هذه الرموز حروفا ً عربية بعينها ،وقد تعبرّ عن
اخت�صارات جلمل لغوية كاملة� .أما ميزة اللغة
اجلديدة فهي يف كونها غري عربية وال �إنكليزية،
و�إمن��ا مزيج من اللغتني لذلك �أ�صبح ا�سمها
« »Arabishكما ي�سميها ال�شباب� ،أي اجلزء
الأول من كلمة « »Arabicواجل��زء الأخ�ير من
كلمة «.»English
تتميز ه���ذه ال��ل��غ��ة ال�شبابية ب��أن��ه��ا ذكية
ومبتكرة� ،إذ ا�ستطاعت �أن جتد بدائل �إنكليزية
لكل الأحرف العربية من دون ا�ستثناء .فحرف
احل��اء �أ�صبح يرمز �إليه بالرقم ( )7لتقارب
ر�سميهما ،وبدل القول «مرحبا» بحرف «،»h
ب��ات يكتب ب��ال��رق��م « ،»mar7abaكذلك
ح��رف العني ال��ذي ي�شبه الرقم ( )3فيمكن
القول « »3alaبدل «على»،
�أما الهمزة فت�ستبدل بالرقم

( )2وحرف الطاء ب�شبيهه الرقم ( )6وال�صاد
ي�ستعا�ض عنه بالرقم ( )9امل�شابه ل��ه .كما
يعمد املتحدثون بـ «الأراب��ي�����ش» �إىل �إ�ضافة
نقاط على هذه الأرقام لرتمز �إىل حريف ال�ضاد
�أو الظاء ،ومل يكن هذا االبتكار بالأمر ال�سهل،
لكن احلاجة دائما ً � ّأم االخرتاع!
ِ
تكتف ه��ذه اللغة ال�شبابية امل�ستحدثة
مل
باخت�صار الكلمات ب��الأح��رف ،بل تعدتها �إىل
أي�ضا من خالل التعبري بالرموز
اخت�صار امل�شاعر � ً
لتظهر النقطتان �إىل جانب قو�س متجه �إىل
اليمني للتعبري عن االبت�سام مثالً ،واىل جانب
قو�س متجه �إىل الي�سار للتعبري عن احلزن.
ا�ستخدام ه��ذه اللغة ال يقت�رص على اللغة
العربية فح�سب ،بل تعداها �إىل اللغة االنكليزية
مهما فيها،
دورا
ً
بحيث تلعب االرق��ام �أي�ضا ً ً
وخ�صو�صا الرقمان ( )2و( ،)4اذ ي�ستعمالن
ً
مكان كلمتي «�إىل» ( )toو«لأجل» (.)for
لكن التطور الأكرث �إث��ارة لالهتمام هو تبني
ّ
الرقم ( )3كبديل للحرف « »Eوال��رق��م ()8
كبديل للفظ « »eightباالنكليزية ،اذ ت�ستعمل
« »gr8ب��دالً من « .»greatوم��ن املخت�رصات
العاملية التي ط��ر�أت على اللغة االنكليزية
اي�ضا ً ،ا�ستعمال حرف « »uب��دالً من «»you
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و « »b4ب�������دالً م��ن
« »beforeو«»cu
ب��������دالً م�����ن «see
.»you
خ�������رج �أ�����س����ل����وب
ه����ذه ال��ك��ت��اب��ة من
�إط���������ار ال���ه���وات���ف
وال���ك���وم���ب���ي���وت���رات
ل��ي��دخ��ل �إىل ال�����ش��وارع
والأح���ي���اء� ،إذ ي�صادف
امل�����رء �أف����را ًن����ا وم��ط��اع��م
وحماالً جتارية �أو حتى برامج
تلفزيونية تتبع الأ�سلوب نف�سه
يف كتابة �أ�سمائها.
ر�أي علم اللغة والتوا�صل
يرى الدكتور غ�سان م��راد ،مدير مركز علوم
اللغة والتوا�صل و�أ�ستاذ الأل�سنية املعلوماتية
يف كلية الآداب والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة
اللبنانيةّ � ،أن لغة «الأرابي�ش» هي مزيج من
لغتني هدفه االخ��ت��زال؛ ا�ستعمالها يف كتابة
الر�سائل الق�صرية يف الهاتف املحمول يعود
�إىل �صغر ال�شا�شة وحمدودية الإ�شارات التي

ي�سمح بها يف الر�سالة ال��واح��دة .ويف �أ�سا�س
�إنتاج كل من الهاتف املحمول واحلا�سوب ،مل
حتت ِو لوحة املفاتيح على �أحرف اللغة العربية،
فاعتاد ال�شباب التعبري بكتابة لغتهم العربية
بالأحرف الالتينية ،وا�ستمروا يف ذلك على الرغم
من توافر الأحرف العربية يف لوحة املفاتيح يف
وق��ت الح��ق .وبالتايل ،ف ��إن التكنولوجيا هي
التي �أدت �إىل تداخل اللغات.
ويرى د .مراد � ّأن امل�شكلة يف العامل العربي
تكمن يف �إن��ت��اج امل��ع��رف��ة ،فكل تطور تقني
حتما �إىل تغيريات يف متثيل املعرفة ،مما
ي�ؤدي ً
يعني � ّأن كل تطور يف التقنيات والأدوات التي
نتعامل معها يف �شكل
عام ،ينعك�س

ت������ط������ورا يف
ً
�أ�ساليب التعبري عن هذه
املعرفة .وقد ال تق�ضي هذه الأدوات املتوافرة
أغرا�ضا ،لذا يتم
(مثل الكتابة �أو الإ�شارات) �
ً
اب��ت��ك��ار �إ����ش���ارات ج��دي��دة ك��ي ت��ع�ّبررّ ع��ن هذه
املعرفة.
حاليا ،ومع التطور التقني احلديث بات الأمر،
ً
وف��ق د .م��راد« ،يف حاجة �إىل �إ���ش��ارات حديثة

ت�ساعد على متثيل هذه املعرفة التي يعرب جيل
ال�شباب من خاللها ،بحيث يعيد املزج ما بني
الكتابة ال�صورية التي ترتجم املفهوم مبا�رشة
وبني الكتابة الرمزية �أي الأحرف الأبجدية».
أتخيل للحظة �أن اللغة العربية
و�أ�ضاف« :ال � ّ
التي يتحدث بها نحو  300مليون ن�سمة �ست�ؤثر
عليها لغة «الأرابي�ش» ب�أي ب�شكل �أو تلغيها،
حاليا ال ميكن
والكتابة ال�صورية التي ت�ستخدم
ً
�أن تلغي لغتنا ل�سبب ب�سيط ج ًدا هو �أن لي�س
لديها قواعد بينما القواعد متوافرة يف لغتنا
املتداولة».
كما يعترب مراد �أنه يف حال كان هناك ت�أثري
م��ا ع��ل��ى ال��ل��غ��ة فال�سبب ي��ع��ود �إىل �أم��ري��ن:
«جيل ال�شباب ال��ذي يخلق ه��ذه الكلمات �أو
امل�صطلحات ،وج��ه��ات �أخ����رى ت��ك� ّ�ر���س ه��ذه
الكلمات م��ن خ�لال القوامي�س .ف����إذا كانت
اجلهة الثانية التي ت�ستخدم امل�صطلحات هي
الطاغية ،عندها ي�صبح الت�أثري وار ًدا �أكرث
على م�ستقبل اللغة ،لأن طريقة نحت
امل�صطلحات احلديثة يجب �أن تتالءم
والقواعد اللغوية من ناحية ال�رصف
والنحو والداللة».
مل تعد لغة الإن�ترن��ت تقت�رص على
ال��ر���س��ائ��ل ال��ق�����ص�يرة ع�بر الهاتف
اخللوي �أو « »Chatعرب الإنرتنت،
�إمن��ا دخلت يف �صلب حياة ال�شباب
اليومية ،يتداولونها يف حواراتهم
املحكية من دون ت��ردد .وال�سبب يف
ذل��ك ،ب���ر�أي م���رادّ � ،أن جيل ال��ي��وم هو
جيل ال��ـ «»zapping؛ ي��ري��د ك��ل �شيء
ويف هذه اللحظة .ولكرثة تعامله مع الأدوات
التقنية ،التي تعمل ب�أوامر (accept ,send
 ،)…,cancelب��ات ي�ستخدم امل�صطلحات
نف�سها .كما � ّأن لل�شباب ،ويف كل املجتمعات،
ٍ
مرحلة ما
رموزهم ( )codesاخلا�صة يحبون يف
�أن يتميزوا بها يف حميطهم ال�ضيق».
اللغة ظاهرة جمتمعية
� ّأما من وجهة نظر علم االجتماع ،فاللغة ظاهرة
جمتمعية ب��ال��درج��ة الأوىل بغ�ض النظر عن
طبيعتها ،وهي تنتفي بانتفاء املجتمع الذي
وج��دت لأجله ،وبها يتبادل �أف���راده جتاربهم
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اليومية ،لذلك يعترب التف�سري االجتماعي لها
مهما لتو�ضيح طبيعتها ،باعتبارها �سلوكً ا
ً
اجتماعيا ،كما �أنها اخلا�صية الأك�ثر متيي ًزا
ً
للمجتمع من بني خ�صائ�صه املتعددة .لذلك ،قد
ال يعدو ا�ستخدام هذه املفردات بني ال�شباب
كونه نزعة �شبابية للتميز بلغة خا�صة به .وقد
أهمها �ضعف
تكون له مدلوالت اجتماعية �أخرى � ّ
الهوية العربية ب�شكل عام� ،إ�ضاف ًة �إىل هروب
ال�شباب من هويته االجتماعية ال�شخ�صية التي
متثلها لهجته املحلية وبحثه عن هوية عامة
�أقل قيو ًدا  ،ومتنحه هام�شً ا �أكرب يف احلرية.
ويف ما يتعلق بتطعيم الكتابة العربية بالرموز
الرقمية لإخ��ف��اء عجز اللغة الإن��ك��ل��ي��زي��ة عن
م�ضاهاة اللغة العربية يف حروفها املتعددة
التي ي�ستخدمها �شباب اليوم �سواء يف «ال�شات»
(� )chatأو غريه ،يجب الوعي جي ًدا �أن احلروف
العربية �أ�شمل يف التعبري م��ن غ�يره��ا ،حيث
ال يختلف يف كتابتها اثنان على امتداد رقعة
الوطن العربي مهما ات�سعت ،حتى و�إن اختلفت
لهجتهما ،وه��و الأم��ر ال��ذي مل ت�ستطع لغات
�أخرى حتقيقه ،كاللغة الإنكليزية التي تختلف
يف كتابتها ونطقها بني بريطانيا و�أمريكا مثالً،
مما يجعلنا ن�ستنتج �أن نظام الكتابة باللغات
غري العربية ي�شوبه نق�ص كبري.
والتف�سري االجتماعي النت�شار هذه الأمن��اط
الكتابية التوفيقية يرتبط بزيادة عدد ال�شباب
يف املجتمع العربي الذي رافق طفرة االت�صاالت
وثورتها التقنية من جهة والعوملة وما ترتب
عليها من جهة �أخرى.
فقد �أ�صبحت هذه الأمن��اط الكتابية �إىل ح ّد
ما �شيفرة حتل م�شكلة االغ�تراب يف احلديث
واملرا�سلة ،وحتقق اخل�صو�صية والتميز عن
الآخ��ر ،وهما هاج�س ال�شباب يف مواجهة اجليل
ال�سابق.
ملجرد
يتعر�ض ال�شباب للإنتقادات
أخريا ،قد
� ً
ّ
ّ
انهم يتحدثون لغة ت�شبههم ،ولكن ،كما يف كل
ع�رص ،ال مفر من ان تت�أثر لغة هذه املرحلة بواقع
أي�ضا،
نا�سها الإجتماعي .وكما يف كل ع�رص � ً
�سي�سلّم البع�ض بهذا الت�أثري،
وي�ستمر �آخرون يف رف�ضه...

يف

كل
بي ت
�أيار

�إعداد :رميا �سليم �ضوميط
تعرفها املجتمعات
الأم كما
ّ
كافة هي رمز الت�ضحية
واحلنان .هي القدوة واملثل
املحبة التي
ال�صالح ،ويد
ّ
تدفع الأوالد للتق ّدم بثقة
و�أمان يف دروب احلياة.ولكن
ماذا يح�صل عندما تفقد الأم
معايري الأمومة التي جتعل
مربية �صاحلة؟
منها ّ

�أجننب لك ّنهن ل�سن ب�أمهات

أ�سا�سا يف �سعادة الإن�سان ويف
اجل�سدية وتعترب � ً
تكوين �شخ�صيته كفرد ومواطن.
وتو�ضح الدكتورة �شاهني �أن الأم النا�ضجة
متلك حظًّ ا ً �أوفر لتكون � ًأما �صاحلة قادرة على
منح �أوالده���ا تربية �سليمة� ،أ�سا�سها النمو
���ادرا على اال�ستقاللية
امل��ت��زن م��ا يجعله ق� ً
وال��ن�����ض��وج وال��ت��ك� ّ�ي��ف ب��ع��ق�لان� ّ�ي��ة م��ع ال��واق��ع
وتغيرّ اته .وت�ضيف :بع�ض الأمهات وللأ�سف
يعانني من خلل ما يف ال�شخ�صية �أو من عدم
ات���زان نف�سي وعاطفي م��ا يجعلهن �أم��ه��ات غري
م�ؤهالت لرتبية الأوالد .وتق ّدم يف ما يلي مناذج عن
هذه الأمهات.

الرنج�سية! املت�س ّلطة!
والقاتلة!!!
هل يدرين ماذا يفعلن؟
العالقة الوثيقة
منذ اللحظة التي يتك ّون فيها الطفل يف رحم �أمه
تبد�أ عالقته الوثيقة بها .هذه العالقة التي
تتوطّ د بعد �أن يب�رص النور ثم تتط ّور مع
أ�سا�سيا يف
تط ّور من � ّوه ،ت�شكّ ل عاملاً �
ً
ر�سم �شخ�صيته امل�ستقبلية وحتديد
�سلوكه الذي �سريافقه طوال �سنوات
ع��م��ره .ل��ذل��ك ف����إن ف�شل الأم يف بناء
عالقة �سليمة مع طفلها ي�ؤدي اىل ف�شله
اجتماعيا يف امل�ستقبل ،و�إىل ا�ضطرابات
ً
نف�سية قد تقوده �إىل �أخطاء �سلوكية ال ميكن
معاجلة نتائجها.
ح��ول ف�شل الأم يف دوره��ا الرتبوي،
ت��ؤك��د ال��دك��ت��ورة روزم����اري �شاهني
املتخ�ص�صة يف ع��ل��م ال��ن��ف�����س �أن
الأم���وم���ة م�����س��ؤول��ي��ة ك��ب�يرة ،ودور
الأم ال ي��ق��ت����صر ع��ل��ى الإجن�����اب
والعناية ب�صحة الطفل واالهتمام
بتعليمه ،و�إمن���ا عليها متابعة
من��� ّوه العاطفي والنف�سي
وال���ف���ك���ري والأخ�ل�اق���ي
وال��دي��ن��ي .وت�شري �إىل
�أن الأم النا�ضجة تهتم
ب��ال�����ص � ّح��ة ال��ن��ف�����س� ّ�ي��ة
وال��ف��ك��ري��ة ل��ل��ول��د التي
أهمية ع��ن ال�صحة
ال تقل � ّ
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مناذج �سلوك الأمهات
• الأم الرنج�سية:
هي الأم الأنانية التي ت�أخذ احل��ب وال تعطيه.
تطلب من الأوالد �أن يق ّدموا لها ب�شكل م�ستمر :تريد
الهدايا والإط��راءات والعطاءات كافة .ويف املقابل
تلقي اللوم يف ف�شلها على �أوالده��ا .ه�ؤالء الأوالد
�ب�يرا .ويف مرحلة
نق�صا
�سوف يعانون
ً
عاطفيا ك� ً
ً
املراهقة �ست�شعر الإبنة �أنها هي الأم.لوالدتها
ولي�س العك�س ،فتفقد ال�سند الذي حتتاجه كل �إبنة
يف هذه املرحلة.
وو�ضع الإبن املحروم من عطف الوالدة لن يكون
�أف�ضل من و�ضع �شقيقته ،ف�أين يبحث عن احلنان
ال�ضائع؟
• الأم املت�سلطة:
هي الأم اخلانقة ،ال�ضاغطة ،التي تفر�ض تدخّ لها
منوذجا يجب �أن يكون الولد
يف كل الأمور ،وت�ضع
ً
مثله .هذه الأم تريد و�ضع الطفل يف قالب ميكن �أن
يكون �ضيقًا فيخنقه �أو وا�س ًعا في�ضيع فيه .وهي
يف �سعيها لبناء �شخ�صية تر�ضيها لن حت�صد �سوى
يتمرد �صاحبها على الأم
�شخ�صية تابعة و�ضعيفة،
ّ
لكنه يف الوقت نف�سه ال ي�ستطيع العي�ش من دونها.
• الأم الناقدة:

هي الأم ال�سلبية التي ترى ال�سلبيات من
دون الإيجابيات ،فال ترى اجلهود التي يبذلها
ايجابيا .وكلما �أعطى جمهو ًدا
الولد كي يكون
ً
�أكرب ترتك لديه الإنطباع �أن ما قام به غري كاف.
هذا الولد �سوف يعاين عدم الت�شجيع والرف�ض،
فيفقد ثقته ب��ذات��ه ،وي��خ����سر روح امل��ب��ادرة
والقدرة على الإنخراط ب�سهولة يف املجتمع.
• الأم املناف�سة:
ِ
هي الأم
املحطمة التي تقارن بينها
وب�ين �أوالده���ا والبنات منهم ب�شكل
دائ��م��ا يف نتيجة
خ��ا���ص .وت�����ص��ل
ً
املقارنة اىل �أنها هي الناجحة
و�أوالده���ا الفا�شلون .هذه
دائما
الأم ن�سمعها تر ّدد
ً
�أمام �إبنتها�« :أنا يف
مثل �س ّنك كنت
م���ت���ف���وق���ة
يف ك����ذا
وك����ذا� ...أم��ا
�أن����ت ف�لا حتملني
امل�����س ��ؤول��ي��ة» .يف ه��ذه
احل��ال��ة ت�شعر الإب��ن��ة املهانة
بالف�شل امل�ستمر مم��ا ي��و ّل��د لديها
نف�سية في�صبح �سلوكها فا�شالً �إنطالقً ا
عقدة
ّ
من نظرتها ال�سلبية �إىل نف�سها.
ِّ
املذنبة:
• الأم
هي الأم «القاتلة» كونها ت��زرع يف نفو�س
�أوالدها ال�شعور بالذنب ،فتلقي اللوم عليهم
يف كل ما ي�صيبها �أو ي�صيب العائلة من م�شاكل
وم�صائب .هذه الأم تقود �أوالدها من ال�شعور
بالذنب �إىل عقدة ال��ذن��ب وال��ت��ي ت� ِّ
�ول��د لدى
�شعورا قاتالً ب�أنه م�س�ؤول عن كل
امل�صاب بها
ً
الأخطاء التي حتدث يف حميطه وجمتمعه .هذا
الإح�سا�س ميكن �أن ي�ؤدي �إىل االنتحار يف �إطار
عقاب ال��ذات ،وال�شعور بالي�أ�س من الو�ضع
القائم.
• الأم امل�ستقيلة:
ه��ي ال��ت��ي تظهر ب�����ص��ورة الأم ال�صديقة
جتا عن
جيد لو مل يكن نا ً
لأوالده���ا ،وه��و �أم��ر ّ
ا�ستقالتها من �سلطتها ك�أم .هذه الأم ال تريد

حت� ّ�م��ل امل�س�ؤولية،
وهي با�ستقالتها
م��ن ال�سلطة
ت����خ����ل����ق

م�������ش���ك���ل���ة
ك��ب�يرة لأن �ضياع
ال�سلطة هو فقدان الأمان
بالن�سبة �إىل الولد .فالأم التي ال
تتمتع باحلزم والتي ال ت�ضع مع الوالد قوانني
املمنوع وامل�سموح يف املنزل
وتطبقها على
ّ
الأوالد هي �أم �ضعيفة يف نظر �أوالده��ا ،الأمر
�شعورا بعدم الأمان وبفقدان الثقة
الذي يخلّف
ً
بوالدتهم.
• الأم املنحرفة:
هي الأم امل�ش ّوهة ل�صورة امل��ر�أة :ت�ستقبل
ع�شيقها يف منزلها� ،أو تلعب املي�رس� ،أو ت�رسق
�أمام �أطفالها� ،أو متار�س �أي نوع من الإنحراف
اخللقي مما يطبع ال�صورة ال�سيئة وامل�ش ّوهة
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ل��ل��م��ر�أة
خميلة
يف
ّ
�أطفالها .هذه
الأم تخلق ل��دى
�إبنها ال��ك��ره للن�ساء
منهن.
وح���ب الإن��ت��ق��ام
ّ
�أما �إبنتها فيمكن �أن ت�صاب
ال�شهية كتعبري
مبر�ض فقدان
ّ
عن رف�ضها �أن ت�صبح ك�أمها.
• الأم امل�سكينة املع ّنفة:
هي التي تتلقّى العنف يف املنزل وربمّ ا يف
أي�ضا ،وهي من ال�ضعف بحيث �أنها تف ّجر
العمل � ً
غ�ضبها يف من هم �أ�ضعف منها� ،أي �أطفالها .يف
هذه احلالة ت�صبح الأم املع ّنفة عنيفة بدورها،
التمرد داخل
تنمي روح
وه��ي ب�سلوكها ه��ذا ّ
ّ
الطفل وتكون �أول من يح�صد النتائج ال�سلبية
أول وي�ستخفّ بها ،وقد متتد
�إذ
يتمرد عليها � اً
ّ
يده بال�رضب عليها .يف هذه احلالة �سيتح ّول
الولد املع ّنف �إىل مراهق معاد للمجتمع و�شاب
خارج عن القانون ،ال ت�ستبعد فكرة انخراطه يف
ع�صابات ال�رسقة والقتل ،والأ�سو�أ �أنه ال يعاين
تعر�ض
ال�شعور بالذنب ،مما يعني �أنه يف حال ّ
لل�سجن ،ف�سوف يرتكب اجلنحة او اجلرمية
نف�سها عند خروجه منه.

�أيار

�إعداد :ليال �صقر
�أطعمة ترعى منو دماغ الأطفال
ي�ص ّنف الدكتور خرياهلل الأطعمة التي تعترب
أ�سا�سية يف تنمية دماغ الطفل على ال ّنحو الآتي:
�
ّ
• الر�ضاعة الطبيعيةّ � :إن احلليب الطبيعي
�أو حليب االم هو ا�ستثمار مفيد بالن�سبة �إىل
ال��ذك��اء ،متت ّد �أهميته على امل��دى البعيد �إذ
يجعل الطفل �أك�ثر �ص ّح ًة و�أك�ثر ذك���ا ًء ،وهي
حقيقة �أكّ دتها درا�سات عديدة �أثب َتت كيف
� َّأن الأط��ف��ال الذين
ا�ستفادوا من فرتة
ٍ
ر�ضاعة طويلة كانوا
�أك�ثر تف ّوقا ً يف
امل���در����س���ة من
�أقرانهم الذين
ا���س��ت��ف��ادوا من
ف�ت�رة ر���ض��اع��ة
مل تكن طويل ًة

موروث �أم مكت�سب؟

تباينت �آراء الأطباء والعلماء
حول طبيعة الذكاء ،وهل هو
موروث �أم مكت�سب؟ وقد
تبلورت هذه الأفكار مع الوقت
�إذ اعرتف العلماء ب�إمكان تنمية الذكاء عرب
عدة عوامل �أهمها التغذية.
�سلبا على ذكاء
� ّإن �سوء التغذية ي�ؤثّ ر
ً
الأطفال ،فنق�ص بع�ض العنا�رص الغذائية
من الطعام كالزنك واحلديد وفيتامني
«ب» وقلة تناول الربوتينات يحد من
منوا متكامالً .كذلك �أثبتت
منو الدماغ ًّ
رابطا وثيقًا
جتارب ودرا�سات �أن هناك
ً
بني انخفا�ض م�ستوى خ�ضاب الدم ( )H e
 )moglobinوتدين قدرة الطفل على
التفكري وبالتايل على م�ستوى ذكائه.
الطفل الذكي �أمنية كل �أ�رسة ،وبعيد ًا
ملثار حول ما �إذا كان الذكاء
عن اللغط ا ُ
كت�سباً يرى الدكتور وليد
موروثاً �أم ُم َ
خرياهلل �إخت�صا�صي �أمرا�ض ال�سكري
ال�صماء ،م�ؤ�س�س ومدير
والغدد
ّ
العيادات اخل�رضاء( )Green Cli n
 )icsيف ال�سوديكوّ � ،أن بع�ض االطعمة
ميكنها رعاية ذكاء الطفل وتعزيزه.
حتد من ذكائه
ثمة �أطعمة م�ص َّنعة
ُّ
بينما ّ
وت�صيب جهازه الع�صبي بال�ضرّ ر.

قوا

عد ا
ل
ت
غ
ذ
ية

�ب احل��دي��ث ال ّأم��ه��ات
ن�سبيا ً .وي��و���ص��ي ال��ط� ّ
أطفالهن مل ّدة �سنة على الأقلّ .
ب�إر�ضاع �
َّ
• الأطعمة الغنية مبادة اليودُ :تعتبرَ هذه
امل��ادة من �أه� ّ�م امل��واد الغذائية التي ت�ساعد
على من��و اجل��ه��از الع�صبي العقلي للطفل
واملحافظة عليه .وتعود هذه امل��ادة بفوائد
عملية
ت�سهل
عديدة على اجل�سم الب�رشي �إذ
ّ
ّ
امت�صا�صه ل��ل��ك��ارب��وه��ي��درات ويف التمثيل
الغذائي للفيتامني  ،Aبينما ي ؤ� ّدي نق�صها
�إىل ت�أخّ ر النمو اجل�سدي وقلّة القدرة على
التح�صيل ال��درا���س��ي� ،إ���ض��اف � ًة �إىل �شعور
ال�شخ�ص بالإرهاق واخلمول .كما ترتافق هذه
العوار�ض عاد ًة مع زياد ًة يف وزن اجل�سم.
تتوافر هذه املادة يف ثمار البحر �إ�ضاف ًة �إىل
املدعم باليود.
ملح الطعام
ّ
حت�سن ه��ذه امل��ادة
• ده��ون �أوميغا :3
ّ
امل��وج��ودة يف الأ���س��م��اك وامل��ك����ّسارّ ات (اجل��وز
خ�صو�صا) وزيت بذور الك ّتان ،الأداء الوظيفي
ً
للدماغ.
• الكال�سيوم والبوتا�سيوم والألياف:
يعتمد اجل�سم على ها َتني املاد َتني يف نقل
الإ�شارات من الدماغ �إىل الأع�صاب ،وبالتايل
يرتبط وجودهما مبا�رش ًة بالكفاءة
الع�صبية لل�شخ�ص ،وي�شكّ ل كل
ّ

غذاء ينا�سب
الذكاء يحتاج
ً
منو الدماغ ويع ّزز كفاءة
ّ
اجلهاز الع�صبي
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الأمينية :تن�شّ ط ه��ذه االم�لاح خاليا الدماغ
وحتافظ على الذاكرة وهي �رضورية ل�صحة دماغ
الأطفال� .أهم م�صادر هذه املعادن ت�شكلها
البقوليات �أي�ضا ً ،بينما حتتوي اللحوم احلمراء
االمينية.
والدجاج واال�سماك على االحما�ض
ّ
..و�أخرى ينبغي احلذر منها
�أ�شار الدكتور وليد خ�يراهلل يف ه��ذا ال�صدد
�إىل � ّأن التغيرّ النوعي يف الأطعمة التي كان
يتناولها �أجدادنا ويف تلك التي يتناولها ابنا�ؤنا
خ�صو�صا
مدمرة على اطفالنا
اليوم ،له �آث��ار
ً
ّ

م��ن ال��ك��ال�����س��ي��وم وال��ب��وت��ا���س��ي��وم
املعدنية ال�رضورية النتقال
الأمالح
ّ
الإ���ش��ارات من الدماغ �إىل اجل�سم
من جهة وم��ن اجل�سم �إىل الدماغ
من جهة ثانية ،وللألياف ال��دور
نف�سه.
حتتوي الأج��ب��ان والأل��ب��ان وخبز
القمحة الكاملة والعد�س واللوبياء
واجلوز وال�سبانخ واخلوخ على هذه
الأمالح...
• البي�ض :يف البي�ض معادن
فعاليتها يف
وفيتامينات �أثبتت
ّ
التعليمية
حت�سني قدرات الطفل
ّ
وذاكرته الحتوائه على بروتينات
أ�سا�سية لنمو
وع��ن��ا��صر غ��ذائ��ي��ة �
ّ
الأط����ف����ال �إ����ض���اف��� ًة �إىل م���ادة
«الكولني» ال�شبيهة بالفيتامني
«.»B
• فيتامني « :»Eيحمي هذا
ال��ف��ي��ت��ام�ين الأن�����س��ج��ة الدهنية
يف ال��دم��اغ م��ن ال��ت��ل��ف م��ن خ�لال
امل�ساعدة على تدفّ ق الدم �إليه.
ت�شكّ ل ع� ّدة �أن��واع م�صدرا ً لهذا
ال��ف��ي��ت��ام�ين م��ن��ه��ا اخل�����ض�روات
���م
وال���ب���ق���ول���ي���ات (ال���ب���ق���ل���ة� ،أه� ّ
م�صادرها و�أكرثها نفعا ً) وزيت
الزيتون...
• احلديد والزنك واملاغنيزيوم والأحما�ض

مع الرتويج الإعالمي الذي تقوم به ال�رشكات
الكربى اليوم والذي ي�ؤثّر يف �أطفالنا عرب �آالف
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الإعالنات والتي تر ّوج للأطعمة ال�رسيعة او ما
عرف بالـ  Fast Foodوالتي حتتوي على
ُي َ
ٍ
�سل�سة طويلة من املك ّونات امل�ص َّنعة خ�صي�صا ً
جلعل الطفل مدمنا ً �إياها .وهو يعترب � ّأن %80
مم��ا ُي��ب��اع يف ال�سوبرماركت ال��ي��وم ال ي�صلح
ّ
للأكل.
ويرى الدكتور خرياهلل �أنه كلّ ما كانت اللوائح
املد ّونة على �أغلفة الطعام املعلّبة �أو امل�ص ّنعة
طويلة كان �رضرها �أكرب ،فهي تركّ ز على �رضب
جهاز الطفل الع�صبي جلعله مدمنا ً عليها وذلك
عرب �إ�ضافات غاية يف اخلطورة �أبرزها غلوتامات
�شبعة
�أحادي ال�صوديوم ( ،)MSGيليه دهون ُم َ
مهدرجة�� ،شراب الذرة
( ،)Trans Fatزي��وت
َ
املُحلّى (،)High Fructose Corn Syrup
ونكهات �إ�صطناعية ...وي�شري �إىل � ّأن كل طعام
يحتوي على �أقل من  2غرام من الألياف لكل مئة
امل�ستح�سن عدم ا�ستهالكه.
�سعرة حرارية من
َ
ويح ّدد الدكتور خرياهلل �أن��واع الأطعمة التي
ُ
ينبغي ع��ل��ى الأه����ل وب��ال��ت��ايل ع��ل��ى ال��ل��ج��ان
املدر�سية ،احل � ّد من ا�ستهالك الأط��ف��ال لها
�ضمن خ��طّ ��ة �إ�صالحية لتغيري من��ط اطفالنا
الغذائي ،حيث ينبغي علينا تعليمهم انتقاء
خ�صو�صا عن الأطعمة
الغذاء ال�سليم والإبتعاد
ً
ا ّل��ت��ي يدخل يف تركيبتها غلوتامات �أح��ادي
ال�صوديوم ( ،)MSGومن �أبرزها:
 الأط��ع��م��ة اجل��اه��زة �أو ال��ـ Junk Food(الربغر ،النقانق.)...
 امل�رشوبات الغازية. م�رشوبات الطاقة (حتوي على ن�سبة كافينيعالية).
 رقائق الت�شيب�سوخ�صو�صا الـ .Nachos
ً
 مك ّعبات الدجاج واللحوم. ال�شوربات اجلاهزة. الكات�شاب.عرف بالـ«  «Ch i
 الأطعمة ال�صينية �أو ما ُي َ ،»nese Foodالّتي تق ّدمها املطاعم حيثُ
ت�ضاف �إليها ما ّدة «.»MSG
ال�صينية (.)Chinese Nuts
 املك�سرّ اتّ
 الكري كري. الـ .Crabsticks بع�ض �أن��واع ال�شوكوال ذات ن�سب ال�سكّ رالعالية...

رحلة

يف
ا إلنسس نا
�أيار

�إعداد :غري�س فرح
من املعروف �أن الإدم��ان ي�شمل الكثري من العادات ال�سيئة
ويف مقدمها معاقرة اخلمرة و�إدم��ان ال�سجائر والقمار وتعاطي
املخدرات.
أي�ضا �أنه ي�صعب على املدمن الذي كان قد �أخ�ضع
واملعروف � ً
للعالج متابعة م�سريته اجلديدة لفرتة طويلة .وهذا يعني �أن
االنتكا�سة� ،أو العودة �إىل
الإدم������ان ،ت�شكل اجل��زء
الأه��م من امل�شكلة التي
تواجه الأطباء.
فـي بداية ال�ستينيـات،
ل����وح����ظ �أن ���س��ب��ع��ـ��ـ�ين
ب��ـ��امل��ئ��ة م���ن امل��دم��ن�ين
اخل��ا���ض��ع�ين للعالج

التفكري ال�سلبي
واال�ست�سالم للأمر
الواقع
من البدهي القول� ،أن
معظم مدمني �أي م��ادة
كانت ،ي�صادفون بعد انقطاعهم عنها �إغراءات
حتثهم ع��ل��ى ال���ع���ودة ،ويف مقدمها ال��رف��اق
والأو���ض��اع الإجتماعية والعائلية ال�ضاغطة
و�سواها.
وهنا يجب الإ�شارة �إىل �أن املحاولة الأوىل بعد
عموما مع
االنقطاع قد جتر �سواها وهذا يح�صل
ً
اجلميع .لكن الفرق �أن �أ�صحاب التفكري ال�سلبي
ي�ست�سلمون منذ امل���رة الأوىل م�ستهينني
مبقدرتهم على ردع �أنف�سهم ،بينما ي�ستفيد
ذوو التفكري الإيجابي من جتاربهم ال�سابقة
الفخ من جديد.
ويحاولون عدم الوقوع يف
ّ
الباحثون يف هذا احلقل يعتربون �أن تفكري
الفئة الأوىل ينبع من فقدان الثقة بالنف�س
وبالتايل الإ�ست�سالم للأمر الواقع ،بالإ�ضافة

علما �أن
يف امل�ست�شفيات ،يعودون �إليها
ً
تباعا بعد �أ�شهر قليلةً ،
اي�ضا تعاين االنتكا�س� ،أو االنزالق يف
الن�سبة املتبقية ،كانت
ً
تلقائيا �إىل الطريق
الهاوية لفرتة زمنية وجيزة ،قبل العودة
ً
ال�سوي.
من هذا املنطلق ،تناولت الأبحاث الفئة القادرة على التقومي
ال��ذات��ي ،ملعرفة الدوافع
امل�سرية لقوة �إرادت��ه��ا،
وا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف ع�لاج
�ضعفاء الإرادة .م��ا هي
احللول املطروحة ،ومباذا
ُين�صح املدمن امل�رشف على
قدما
نهاية العالج لل�سري
ً
يف حياة جديدة؟

العالج من الإدمان قد تتـــــــــخ
�إىل عدم املقدرة على التفرقة بني اخلط�أ
والف�شل .وه��و تفكري يفقد �أ�صحابه
ال�سيطرة على الذات.
الوقوع يف اخلط�أ ال يعترب ف�شالً
كان الباحث النف�ساين الأمريكي
�أالن م������اوالت ق���د اع���ت�ب�ر �أن
���ش��خ�����ص��ي��ة امل���دم���ن ت��ت��أق��ل��م
تدري ًجا مع الإدم��ان «كمر�ض
م���زم���ن» .وه����ذا ي��ع��ود �إىل
التغيريات التي حتدثها
امل��������واد امل����دم����ن����ة يف
الهرمونات الدماغية،
وال����ت����ي ت��ت��ح��ك��م م��ع
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الوقت بال�سلوك ،وتبقى �آثارها بعد العالج.
على هذا الأ�سا�س ي�صبح من ال�رضوري الرتكيز
على ب��وادر الإنتكا�سات التي حت�صل الحقًا،
ل�ضمان ع��دم ع��ودة امل��دم��ن �إىل �إدم��ان��ه .لذا
فهو ين�صح املتوقفني عن تعاطي التبغ مثالً،
بعدم اعتبار املحاولة الأوىل بعد الإنقطاع ف�شالً
ذري ًعا ي�ستحق ال�شعور بالذنب والإ�ستخفاف
بالذات .باملقابل يطلب �إليهم التفتي�ش عن
ال�سبب الكامن وراء الإغ��راء الذي دفعهم �إىل
هذه املحاولة وجتنبه .مبعنى �آخر ،هو ير�شدهم
�إىل دروب العقل التحليلي والعودة �إىل الذات
قبل الإعرتاف بالهزمية .فزلة قدم واحدة تعترب

تفر�ضها ظروف العي�ش ال�صعبة والتي تتطلب
الكثري من ال�صرب والطاقة.
على هذا الأ�سا�س يفرت�ض �أن يتعاون املعالج
النف�ساين مع املقلع عن الإدم��ان ،للتعرف �إىل
بع�ض هذه العوامل والعمل على حتييدها �أو
�ضبط مفاعيلها .وباعتبار �أن بوادر االنتكا�س
حاليا
مت�شابهة لدى املدمنني ،يعتمد الباحثون
ً
تقنية تعرف با�سم «علم التقييم اللحظوي».
وهي تقنية ت�سمح با�ستباق �رسعة التدهور عن
طريق التعاون مع املدمن.
يجب الإ���ش��ارة هنا �إىل تعدد �سبل التعاون
والتي منها ،الطلب من املدمن ت�سجيل يومي
لإنفعاالته وتقلبات
مزاجه ،بالإ�ضافة �إىل
ال���ظ���روف

باملر�شدين النف�سيني الكت�ساب املناعة
ال�رضورية عن طريق تعلم التقنيات ال�سلوكية
املعرفية املنا�سبة.
العالج ال�سلوكي املعريف
يتناول ه��ذا العالج تقنيات معرفية تدرب
املقلع ع��ن الإدم����ان على ط��رق التعامل مع
املغريات ،منها على �سبيل املثال ،و�سائل
ل�ضبط النف�س و�إنعا�ش الذاكرة من �أجل عدم
ن�سيان املعاناة املا�ضية ،وما �أحلقته به من
�رضر �صحي ومادي ومعنوي .هذا بالإ�ضافة �إىل
�إر�شاده �إىل و�سائل الرتفيه الإجتماعي الإيجابية
ويف مقدمها الريا�ضة البدنية� .إىل ذلك ،ين�صح
ه������ؤالء ب��و���ض��ع �أه����داف
م�ستقبلية ب ّناءة تبعد
ع��ن��ه��م و����س���او����س
الإدمان ومفاعيلها
ال�ضارة.

تتـــــــــخلله انتكا�سات ...املهم عدم اال�ست�سالم
خط�أ بالإمكان ت�صحيحه ،ولي�ست ف�شالً ي�ستحق
الإ�ست�سالم للقدر.
عندما تنبع الإغراءات من الذات!
من ناحية ثانية ،ي�ؤكد الباحثون يف �ش�ؤون
املعر�ضني لالنتكا�سات� ،أن بع�ض
املدمنني
ّ
الإغراءات التي تدفعهم جمد ًدا �إىل الهاوية قد
يكون نابعا ً من الذات.
فال�ضغوط النف�سية غ�ير امل��رئ��ي��ة والتي
تفر�ضها عوامل داخلية ،ترتاكم مع الوقت
وتتحد لت�شد املقلع عن الإدم��ان �إىل الهاوية
جم��د ًدا .من هذه العوامل ،ال�رصاعات النف�سية
الناجمة عن ا�ضطرابات املزاج ،والقلق ب�ش�أن
�أحداث غري متوقعة ،وال�ضغوط اخلارجية التي

املحيطة به يف املنزل ومكان العمل ،من �أجل
دعمه وتزويده الإر�شادات ال�رضورية.
وح�سب الباحثني ،ف�إن هذا الدعم يعترب خطوة
�أوىل على طريق و�ضع خمطط �شامل يخ�ضع له
املقلع عن الإدمان لتجنب ال�ضغوط واملغريات،
والتي تختلف بح�سب الأف��راد وقدراتهم على
حتملها .فمنهم مثالً من ي�ضعفه ال�شعور بامللل
ّ
والوحدة ،ومنهم من ت�ؤذيهم �ضغوط العمل.
رئي�سا.
�سببا
وق��د تكون الظروف العاطفية
ً
ً
ويبقى رفاق ال�سوء العامل ال�ضاغط الأهم.
من هنا ين�صح املقلعون عن الإدمان بتجنب
ال��وح��دة وامل��ل��ل ،و�إب��ع��اد ال��رف��اق ال�سابقني،
والإختالط مبجتمعات جديدة تقدم لهم الدعم
املعنوي الذي هم بحاجة �إليه .والأهم الإ�ستعانة
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املهم عدم الإ�ست�سالم لبوادر الإنتكا�سة
كما �سبق و�أ��شرن��ا ،ف ��إن اال�ست�سالم لبوادر
كافيا للق�ضاء
الإنتكا�سة يعني �أن العالج مل يكن
ً
على ت�أثريات الإدم��ان على اخلاليا الدماغية،
نهائيا
وهو ما يعترب من البدهيات لأن التخل�ص
ً
أمرا يف غاية
من مفاعيل املواد املدمنة يعترب � ً
ال�صعوبة .لذا ف�إن املهم يف املو�ضوع �أن يقتنع
�صاحب العالقة ب�رضورة و�ضع حجر الأ�سا�س
حلياة جديدة .وهذا يتم خطو ًة خطو ًة ويتطلب
حتليليا متواز ًنا .والأهم
وفكرا
�صربا وتركي ًزا
ً
ً
ً
اال�ستفادة من الأخطاء باعتبارها �أحد جمريات
احلياة الطبيعية .فالوقوع يف اخلط�أ ال يعترب
ف�شالً ،بل الف�شل احلقيقي هو يف عدم املقدرة
على ت�صحيح هذا اخلط�أ.

بعد �أن ق�ضى على
مو�سم القمح وال�شعري
يف البقاع الأو�سط خالل
العام املا�ضي ،يه ّدد ف�أر احلقل
هذا العام بالق�ضاء على كل ما هو
�أخ�رض ،وبغزو البيوت .فهل �سن�شهد
وبائية خطرية
�إنت�شار �أم��را���ض
ّ
ت�صيب قطعان الغنم وامل��اع��ز
وتنتقل �إىل الإن�سان؟ �إذا بقي
الو�ضع على حاله واكتفت الدولة
بتوزيع «الطعوم» على املزارعني
م��ن دون تنظيم حملة وا�سعة
التحري واملكافحة
وجذرية ت�شمل
ّ
ّ
اللبنانية ،ف�إن
يف جميع الأرا�ضي
ّ
التبعات �ستكون ك��ارث� ّ�ي��ة على
وال�صحي.
ال�صعيدين الإقت�صادي
ّ

مواسس
م
و
خ
ريات
�أيار

�إعداد :د .ح�سني حمود
�أ�ستاذ حما�رض يف كلية الزراعة – اجلامعة اللبنانية

هل يغزو ف�أر
احلقل البيوت
يف البقاع الأو�سط؟

الو�صف العام لف�أر احلقل
الإجتماعي
ي��ع��رف ف����أر احل��ق��ل الإج��ت��م��اع��ي
ب�إ�سمه الالتيني «Microtus
 »socialisوه��و �صغري احلجم،
ي��راوح وزن��ه بني  40و50
غراما
ً
ويبلغ ط��ول ج�سمه مع ر�أ���س��ه من
� 9إىل��� 12س��م ،وي��ت��م� ّ�ي��ز بذيل
ق�صري مغطّ ى ب�شعريات ق�صرية،
وب�����أط����راف خ��ل��ف� ّ�ي��ة �أط������ول من
يتميز ه��ذا الف�أر
الأم��ام� ّ�ي��ة .كما
ّ
عن غريه بلون �شعر الظهر الذي
يراوح بني الأحمر الباهت والأ�سود
ال��رم��ادي بينما ل��ون �شعر البطن
رمادي فاحت.

خارطة �إنت�شاره يف العامل ،فنجد �أن
هذا النوع من الفئران ي�ستوطن
البقعة اجل��غ��راف� ّ�ي��ة امل��م��ت� ّدة من
ال�صني ورو�سيا مروراً ب�أذربيجان
وك��ازاخ�����س��ت��ان و�إي������ران وت��رك��ي��ا
حتى ال��ع��راق ث��م �سوريا ولبنان
وفل�سطني ،وي��ع��ت�بر ال��ي��وم من
�أهم �أن��واع الفئران التي تنت�رش يف
منطقة �رشق حو�ض البحر الأبي�ض
املتو�سط وب�شكل خا�ص يف �سوريا
ولبنان.
احلياتية لف�أر احلقل
الدورة
ّ
وتكاثره
يتكاثر ه��ذا ال��ف��أر ط��وال العام
�إالّ �أن مو�سم التكاثر الأ�سا�سي
يدوم من بداية �شهر ت�رشين الثاين
ح ّتى نهاية �شهر ني�سان ،حيث
�وم��ا وتفطم
حتمل الأن��ث��ى  21ي� ً
مولودها بعد فرتة تراوح بني 15
�وم��ا م��ن ال���والدة .وتن�ضج
و 21ي� ً
املواليد
جن�سيا بعد ح��واىل 35
ًّ
يوما وت�صبح قادرة على التزاوج.
ً
يبلغ ع���دد ال�����والدات ل�ل�أن��ث��ى ما
بني  5و 7م� ّ�رات يف العام ،ولكن
تتم يف مو�سم
معظم هذه الوالدات ّ
ال��ت��ك��اث��ر ح��ي��ث ل��وح��ظ �أن بع�ض
مرات خالل �س ّتة
الإن��اث �أجنبت ّ 6
�أ�شهر متتالية ،وك��ل م� ّ�رة م��ن 2
متو�سط
�إىل  14مولودا ً .ويعترب
ّ
عدد املواليد املرتفع ( �أكرث من
 10يف ال��والدة ال��واح��دة) والعدد
الكبري للوالدات (�5إىل 7خالل 6
�أ�شهر) و�رسعة الو�صول �إىل الن�ضج
اجلن�سي ،م�ؤ�شرّ ات على اخل�صوبة

مناطق �إنت�شار ف�أر احلقل
الإجتماعي
�س ّجل العامل برانت�س وجود هذا
ال��ف��أر لأول م� ّ�رة يف �سوريا العام
 ،1827الأم���ر ال��ذي يت�ضح منه
�أن��ه معروف يف هذه املنطقة منذ
القدم و�أ ّن��ه متوطّ ن ولي�س دخيالً
على منطقتناّ � .أم���ا على �صعيد
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العالية ل��ف��أر احلقل الإجتماعي
إمكانية
وبالتايل م ��ؤ� ّشارّ� ات على �
ّ
حدوث �إنفجار وبائي لهذه الآفة.
غذاء ف�أر احلقل ون�شاطاته
يتغذّى ف���أر احلقل مب��ا يعادل
غراما) من اجلذور
وزنه (�40إىلً 50
والبذور والثمار والأوراق وق�شور
الأغ�����ص��ان وال�����س��اق يف الأ���ش��ج��ار
كمية
املثمرة
واحلرجية ،ويخ ّزن ّ
ّ
كبرية من الغذاء يف �أنفاق خا�صة
ل��ه��ذه الغاية بالقرب م��ن جحره
الأ�سا�سي .فهو يحفر �أنفاقً ا بقطر
� 5إىل� 7سم ويربطها ببع�ضها
ت�سمى
البع�ض لتنتهي بحجرة
ّ
ال��ع�����ش ،ي���راوح قطرها ب�ين 10
و� 15سم .وقد لوحظ وجود نوعني
م��ن الأن��ف��اق ،الأول وه��و ب�سيط
ويت�ألّف من � 3إىل  4مداخل ومن
حجرة تع�شي�ش واحدة ،وهو معهود
يف الأرا�ضي الكثرية الفالحةّ � .أما
ال��ن��وع ال��ث��اين فهو �أك�ثر تعقي ًدا
وي��ت ��أ ّل��ف م��ن ع��� ّدة م��داخ��ل وع�� ّدة
غ��رف تع�شي�ش ،وه��و معهود يف
الأرا�ضي التي تقلّ فيها الفالحة
�أو تنعدم .وين�شط ف��أر احلقل يف
الليل والنهار ،غري � ّأن ن�شاطه يبلغ
الذروة يف �ساعات ال�صباح الباكر
وامل�ساء حيث يقوم ب�سحب البذور
والأع�����ش��اب �إىل النفق ليتغذّى
عليها.

عدد املواليد اجلديدة بحدود 8
مواليد فهذا يعني �أن ن�سبة زيادة
عدد الفئران يف نهاية كانون الأول
�ستكون  .%8000وعندما نعلم �أن
املواليد اجلديدة تبد�أ بالتغذية
يوما عندها ن�ستطيع
بعمر الع�رشين ً
�أن نتوقّ ع حجم الأ��ض�رار الكبرية
التي �ستبد�أ بالظهور منذ نهاية
كانون الثاين وبداية �شهر �شباط.

ِ
«ال��ط��ع��وم» وللأ�سف مل
تعط �إالّ
جزئية.
نتيجة
ّ
� ّإن غ��ي��اب ال�صقيع وم��وج��ات
الربد وعدم تدنيّ درجات احلرارة
خالل الأع��وام الأخ�يرة هي ال�سبب
الرئي�س لتكاثر ف�أر احلقل ب�أعداد
كبرية .وق��د �أكّ ��د رئي�س م�صلحة
الزراعية الدكتور
العلمية
الأبحاث
ّ
ّ
الثلجية
مي�شال فرام ب�أن العا�صفة
ّ
التي �رضبت لبنان هذا العام وعلى
الرغم من �سماكة الثلوج مل تتبعها
موجة جليد ،بل �إرتفعت درجات
احل�����رارة ب��ع��ده��ا م��ب��ا��شرة ،بينما
يتطلّب م��وت ف����أر احل��ق��ل تدين
احلرارة �إىل درجتني حتت ال�صفر
على الأقل.

وال�شمندر وغريها ،تتمثّل الأ�رضار
يف قطع النباتات يف �أوىل مراحل
منوها و�إت�لاف اجل��ذور والدرنات
واحلبوب ،وتظهر �أعرا�ض الإ�صابة
على �شكل بقع فارغة خالية من
النبات حتل حملّها جحور الفئران.
وي�صل حجم الأ��ضرار يف حما�صيل
احل��ب��وب �إىل �أك�ث�ر م��ن � %70إذ
كميات
تعمد الفئران �إىل تخزين ّ
كبرية من ال�سنابل الكاملة داخل
جحورها ،وميكن �أن تخ ّزن حواىل
� 255سنبلة يف جحر واح���دّ � .أم��ا
بالن�سبة �إىل الب�ساتني والغابات
ف��ي��ت��م� ّث��ل ال�����ض�رر بتق�شري حل��اء
مما ي�ؤ ّدي �إىل تدين
�أ�سفل ال�ساقّ ،
ونوعا ،حيث
كما
�
ً
إنتاجية الأ�شجار ًّ
ّ

هل ي

غ
ز
و
ف
أ
ر
احل

ج��ي��دة ل��ل��غ��ذاء و��ش�روط
م�����ص��ادر ّ
مما ي�ؤ ّدي �إىل زيادة
مناخية مالئمةّ ،
ّ
متو�سط
ع��دد ال���والدات و�إرت��ف��اع
ّ
عدد املواليد و�رسعة و�صول اجليل
اجلديد �إىل الن�ضج اجلن�سي .ف�إذا
ح�صل التزاوج بني الذكر والأنثى
خ�ل�ال ���ش��ه��ر ت����شري��ن ال��ث��اين ويف
متو�سط ع��دد املواليد
ح��ال ك��ان
ّ
ه��و  ،10ف��ه��ذا يعني �أن ن�سبة
الزيادة املتوقّ عة لعدد الفئران
خ�ل�ال �شهر واح���د ه��و %1000
وكما نعلم ف� ّإن املواليد اجلديدة
جن�سيا و�ستلد بدورها
�ستن�ضج
ًّ
متو�سط
بعد �شهرين ،و�إذا ك��ان
ّ

الأو���س��ط .لقد ب��د�أت حالة الوباء
هذه العام املا�ضي حيث �إجتاحت
الفئران حقول القمح وال�شعري
والبطاطا واخل�ضار على �إختالف
�أن��واع��ه��ا يف ب��ل��دات ع��دي��دة من
منطقة البقاع الأو���س��ط ،ب��د ًءا من
�إيعات وال�سعيدة وبعلبك ،و�صوالً
�اري��ا
�إىل طليا وح��و���ش �سنيد وط� ّ
كثريا
وبدنايل وغ�يره��ا ،ل��ت��زداد
ً
ه��ذا ال��ع��ام بالرغم م��ن حم��اوالت
وزارة الزراعة احل ّد منها من خالل
ت��وزي��ع «ال��ط��ع��وم»
ال�سامة على
ّ
امل��زارع�ين املت�رضّرين ملكافحة
ه���ذه الآف����ة اخل��ط�يرة ،ل��ك��ن ه��ذه

�أ�رضار ف�أر احلقل
يغزو ف�أر احلقل ب�شكل �أ�سا�سي
البذور والنباتات واجلذور والأوراق
وق����شرة ال�ساق واحل��ب��وب ،ومنها
بذور القمح وال�شعري وال��ذرة بعد
مما يقلّل ن�سبة �إنباتها.
زراعتهاّ ،
ك��م��ا ت��ه��اج��م ال��ف��ئ��ران ال�سنابل
والعراني�س وت�أكل جذور البطاطا
واجل��زر وال�شمندر وثمار اخل�ضار
احل��ق��ل� ّ�ي��ة ك��ال��ب��ن��دورة واخل��ي��ار
والبطّ يخ وغريها .وتختلف الأ�رضار
ح�سب نوع الزراعة ،ففي املراعي
ال��زراع��ي��ة
وح���ق���ول امل��ح��ا���ص��ي��ل
ّ
كالقمح وال�شعري والذرة والبطاطا

ق
ل
ا
لبي تو

الإنفجار الوبائي لف�أر احلقل
كما ح��دث العام املا�ضي وهذا
العام يف منطقة البقاع ،فقد �أ ّدى
تكاثر ه��ذا ال��ف ��أر ب ��أع��داد كبرية
أ��ضرارا
م�سب ًبا �
وبائية
�إىل مرحلة
ّ
ّ
ً
هائلة للقطاع ال��زراع��ي وه��ذا ما
ي�سمى ب��الإن��ف��ج��ار الوبائي.فقد
ّ
�أ�شار العديد من الدرا�سات �إىل
�أن ال�سبب الأ�سا�سي لإزدياد عدد
غالبا م��ا يرتبط بوجود
الفئران
ً

يف
ا
ل
ب
ق
ا
ع
الأوسسط؟ هل يغزو فأر ا

املناخية
ت�أثري التغيرّات
ّ
ال�سلبية للتقلّبات
ب�ين الآث���ار
ّ
امل��ن��اخ� ّ�ي��ة �أو م��ا ي��ع��رف باخللل
املناخي وب�شكل خ��ا���ص �إرت��ف��اع
مع ّدالت احلرارة ،تكاثر ف�أر احلقل
ب ��أع��داد هائلة يف منطقة البقاع
اجلي�ش  -العدد رقم 311
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حلقل البيوت يف

ت�سببها الفئران
�أن اجل��روح التي
ّ
الفطرية،
ت�شكّ ل مدخالً للأمرا�ض
ّ
وت ؤ� ّدي يف معظم الأحيان �إىل موت
الأ�شجار ال�صغرية العمر.
الكيميائية
املكافحة
ّ
ي�ستعمل يف مكافحة ف�أر احلقل
املخت�صة
عدد كبري من املركّ بات
ّ
مبكافحة ال��ق��وار���ض ال��زراع� ّ�ي��ة،
تنق�سم من خالل �رسعة ت�أثريها �إىل
جمموعتني �أ�سا�سيتني هما:
• املركّ بات ذات الت�أثري ال�رسيع
ت�سمم الف�أر
والتي تظهر �أعرا�ض
ّ
بها ب�رسعة� ،أي بعد ع � ّدة دقائق

بيوت

العامل من �إ�ستخدام املدخّ نات �إالّ
من قبل �أ�شخا�ص �إخت�صا�صيني
�درب�ين على �إ�ستعمالها .نذكر
م� ّ
منها م��ث�لاً فو�سفيد الأمل��ن��ي��وم
()Aluminium phosphid
وف����و�����س����ف����ي����د امل����غ����ن����زي����وم
()Magnesium phosphid
اللذين ي��ح� ّ�رران غ��از الفو�سفني
اجلوية
مبجرد تعر�ضهما للرطوبة
ّ
�أو الأر���ض� ّ�ي��ة .يتطلّب �إ�ستخدام
هذين املدخّ نني و�ضع الكب�سوالت
�أو الأقرا�ص داخل اجلحور ثم غلق
جميع فتحاتها ب�إحكام ،بعد و�ضع
كمية من الأع�شاب اخل�رضاء فيها
ّ

ال��ن��زي��ف مهما ك��ان خفيفًا حتى
ح���دوث امل���وت وال���ذي ميكن �أن
ي�ستغرق ح�صوله من � 4إىل 28
يوما بعد معاملة الفئران بالطعوم
ً
�ام��ةّ � .أم����ا م��ن ح��ي��ث طريقة
ال�����س� ّ
الت�أثري فيمكن تق�سيم مبيدات
القوار�ض �إىل ثالث جمموعات هي:
• ال��ط��ع��وم ال��ت��ي ت ��ؤث��ر عن
طريق املعدة :ت�ستعمل حبوب
القمح وال�شعري والذرة يف حت�ضري
«الطعوم» ،وعند خلطها باملادة
الف ّعالة ت�ضاف ما ّدة ال�صقة وهي
عادة الزيت النباتي لي�ساعد على
�إلت�صاق املا ّدة الف ّعالة باحلبوب.

ت��واف��ر ال��غ��ذاء ،مم��ا يجعل ال��ف��أر
يقبل على �أي طعم �سام يق ّدم له.
�ردي��ة
• �إع��ت��م��اد املكافحة ال��ف� ّ
الية
التي ال ميكن �أن تعطي الف ّع ّ
امل��ط��ل��وب��ة لأن ح���ق���ول ال��ب��ق��اع
مفتوحة على بع�ضها البع�ض،
أي�ضا بالأرا�ضي
بل هي م ّت�صلة � ً
ال�سورية حيث ينت�رش ه��ذا الف�أر
ّ
ب�����ش��ك��ل وا�����س����ع .ل����ذا ك����ان من
امل��ف��رو���ض �أن ت��ك��ون املكافحة
جماعية ومببادرة من وزارة الزراعة
ّ
بحيث تنظّ م يف الوقت املنا�سب
حملة ي�ستنفر فيها جميع العاملني
يف دوائر وزارة الزراعة وم�صاحلها
وعمال ،ال
من مهند�سني وف ّنيني ّ
�سيما �أن امل��زارع البقاعي عانى
ّ
كثريا خالل العام املا�ضي �أ�رضار
ً
ف�أر احلقل.
• �إهمال عن�رص الإدارة املتكاملة
ل�ل�آف��ة وه���ذا يعني احل��ف��اظ على
الطبيعيني ل��ف��أر احلقل
الأع���داء
ّ
ومنع قتلهم و�صيدهم مل��ا لهم
من دور �أ�سا�سي يف احلفاظ على
التوازن الطبيعي .من ه�ؤالء الأعداء
الثعلب و�إبن �آوى والطيور اجلارحة
يتميز
كالن�رس وال��ب��وم .والأخ��ي�ر
ّ
أهمية خا�صة يف مكافحة الفئران
ب� ّ
�سيما و�أن ن�شاطه يرتافق مع
ال ّ
ن�شاط الفئران الليلي ب�شكل عام
حيث �أن البومة البي�ضاء ق��ادرة
لوحدها على افرتا�س ما بني500
أخ�يرا
و 600ف��أر
ً
�سنويا .وهناك � ً
الأف��اع��ي العدو احليوي للفئران
والتي ت�ساهم ولو مت�أخّ رة ( �إبتدا ًء
من منت�صف �آذار) بخف�ض �أعداد
ف�أر احلقل بن�سبة مهمة.
ي�����ض��اف �إىل م���ا ذك����ر ���ض�رورة
ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع وزارة ال���زراع���ة
ال�سورية وتنظيم حملة م�شرتكة
وا�سعة ملكافحة ف�أر احلقل ت�شمل
كل الأرا�ضي املمت ّدة على احلدود
ال�سورية-اللبنانية.
ّ
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�أو ���س��اع��ات (ح � ّت��ى � 24ساعة)،
م��ث��ل ف��و���س��ف��ي��د ال��زن��ك (Zinc
 )phosphideو�سلفات التاليوم
)Thallium
(sulphate
وف���ل���ورو �أ���س��ي��ت��ات ال�����ص��ودي��وم
)Sodium
(fluoroacetat
وف���������ل���������ورو �أ�����س����ي����ت����ام����ي����د
(.)Fluoroacetamid
• امل��ركّ ��ب��ات البطيئة الت�أثري،
وه�����ي م���ان���ع���ات ت���خ�ّث�رّ ال�����دم،
وت���ن���ت���م���ي �إىل جم���م���وع���ت�ي�ن
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
و�إن��������دان دي�����ون (Indane-
 .)dioneتعمل ه��ذه املركّ بات
على منع ت��خ�ّث�رّ ال���دم و�إ�ستمرار

• م�ساحيق الإح��ت��ك��اك �أو
امل�لام�����س��ة :ت��ن�ثر ع��ن��د فتحات
��رات ال��ت��ي ت�سري
اجل��ح��ور وامل���م� ّ
مما ي�ؤ ّدي �إىل تلوث
عليها الفئران ّ
�أقدامها وفرائها بهذه املواد التي
تدخل �إىل اجلهاز اله�ضمي عند
تنظيف الفئران لأقدامها وفرائها
بوا�سطة الل�سان.
•
املدخنات (:)Fumigants
ّ
ت�ستخدم يف حال ف�شل الطريقتني
الأوىل والثانية �أو يف حال �صعوبة
تطبيقهما ،وتتوافر على �شكل
كرتونية م�شبعة
ب��ودرة �أو قطع
ّ
�أو كب�سوالت �أو �أق��را���ص� ،أو على
�شكل غاز م�ضغوط يف �أ�سطوانات
م��ع��دن� ّ�ي��ة  ،وحت�����ذّر م��ع��ظ��م دول
اجلي�ش  -العدد رقم 311

ملنع طمر الأقرا�ص ،وت�أمني رطوبة
حترر غاز الفو�سفني
�
ّ
إ�ضافية ت�رسّع ّ
و�إنت�شاره داخل اجلحور.
�أ�سباب ف�شل املكافحة
هناك جمموعة من الأ�سباب �أ ّدت
�إىل الإنفجار الوبائي لف�أر احلقل يف
أهمها:
البقاع الأو�سط هذا العام � ّ
• ال���ت����أخ�ي�ر يف ال���ب���دء ب��و���ض��ع
�ام��ة ،ح��ي��ث ب��د�أ
«ال��ط��ع��وم» ال�����س� ّ
امل���زارع���ون ب��ذل��ك يف �شهر �آذار
وك���ان م��ن امل��ف��رو���ض �أن ي��ب��د�أوا
خالل �شهري كانون الأول وكانون
ال��ث��اينّ � ،أي عندما ت��ك��ون �أع���داد
الفئران يف ح ّدها الأدنى ،بالإ�ضافة
�إىل وج��ود مواليد �صغرية وعدم
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لواء احلر�س اجلمهوري
يحرز بطولة اجلي�ش يف كرة القدم
ويف �سباقات الطرق والبدل

أأخبا
ر
ر
ي
ا
ض
ض ية
�أيار

�إعداد :نينا عقل خليل

�أحرز فريق لواء احلر�س اجلمهوري لقب بطولة اجلي�ش يف كرة القدم
للعام  ,2011بعد فوزه على فريق اللواء اللوج�ستي ب�رضبات اجلزاء بعد
تعادلهما بنتيجة  1-1وذلك يف املباراة النهائية التي جرت بتاريخ
 2011/4/28على ملعب بريوت البلدي.
ح�رض املباراة العميد الركن جورج بطر�س قائد املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ,و�ضباط الريا�ضة
والرمي يف القطع والوحدات وع�سكريون ,ويف ختامها قدمت امليداليات
اجلي�ش  -العدد رقم 311

لأع�ضاء الفريق الفائز ,يف حني ت�سلّم رئي�سه ك�أ�س البطولة.
و�ضمن بطولة اجلي�ش يف �سباقات الطرق والبدل  1000×6للعام
عمم املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية نتائج ال�سباقات التي
احلايلّ ،
�شارك فيها عدا�ؤون من خمتلف قطع اجلي�ش و�ألويته.
ويف الت�صنيف النهائي للفرق حقق لواء احلر�س اجلمهوري املركز
االول ،تاله يف املركز الثاين لواء امل�شاة اخلام�س ،ويف املركز الثالث
لواء امل�شاة احلادي ع�رش.
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نتائج اللقاء الأول
لبطولة اجلي�ش
لألعاب القوى
�أق��ي��م��ت ب��ط��ول��ة اجل��ي�����ش يف �أل��ع��اب
ال��ق��وى ل��ل��ع��ام  2011وال��ت��ي ج��رت
مبارياتها على ملعب بريوت البلدي بتواريخ
 12و 13و 2011/4/14ومب�شاركة القطع
وال���وح���دات ك��اف��ة .وق��د ع� ّ�م��م امل��رك��ز العايل
للريا�ضة الع�سكرية النتائج الإجمالية للقاء
الأول  -املجموعة «�أ» التي جاءت على النحو
التايل:
• �سباق  200م:
 اجل��ن��دي حممد �شعيب م��ن ل���واء احلر�ساجلمهوري ،الأول.
 املجند املمددة خدماته من فوج التدخلالثالث ،الثاين.
 اجلندي خالد من�صور من لواء امل�شاة الأول،الثالث.
• �سباق  800م:
 اجلندي ع�صمت غريزي من ل��واء امل�شاةاحلادي ع�رش ،الأول.
 اجلندي لقمان خ�رض من فوج املغاوير،الثاين.
�أحرز فريق اجلي�ش املركز الأول يف بطولة
لبنان يف ال�سواعد ،املعدة ،وقوة التحمل
على العار�ضة للعام  ،2011التي نظمها
ن��ادي الغولدن ب��ادي الريا�ضي يف الدكوانة،
على ملعب نادي املون ال�سال-عني �سعادة يف
تاريخ  ،2011/4/10يف ح�ضور �شخ�صيات
ر�سمية وفعاليات وح�شد من املواطنني.
وج��اءت نتائج الع�سكريني يف البطولة التي
ناديا على النحو الآتي:
�شارك فيها ً 13
• فوق � 24سنة:
 العريف ت��ام��ر عبيد م��ن ف��وج امل��درع��اتالأول ،الأول.
 العريف �أحمد قمحية من فوج احلدود الربيةالثاين ،الثاين.
 املجند املمددة خدماته الهادي حمية منلواء امل�شاة الثاين ،الثالث.

 الرقيب الأول زياد عون من لواء احلر�ساجلمهوري ،الثالث.
• �سباق  300م:
 العريف حممد العجمي م��ن ل��واء امل�شاةالثاين ،الأول.
 الرقيب �أحمد دركو�شي من ل��واء احلر�ساجلمهوري ،الثاين.
 ال��رق��ي��ب الأول ح�سني ع��وا���ض��ة م��ن ل��واءاحلر�س اجلمهوري ،الثالث.
• قفز عايل:
 اجل��ن��دي علي ال��دي��راين م��ن ل���واء امل�شاةاحلادي ع�رش ،الأول.
 امل�ل�ازم �ستيفن مرعي م��ن ل��واء امل�شاةالعا�رش ،الثاين.
 اجلندي مهدي العيتاوي من ل��واء امل�شاةالثامن ،الثالث.

يحل �أو ًال يف
اجلي�ش
ّ
بطولة لبنان لل�سواعد
واملعدة والعار�ضة

• فوق � 26سنة:
العريف علي �شومان من لواء امل�شاة الثاينع�رش ،االول.
• فوق � 29سنة:
املعاون عبا�س طحان من لواء امل�شاة الثاينع�رش ،االول.
 الرقيب غ�سان زي��ت��ون م��ن ل���واء ال��دع��م،الثالث.
• فوق � 32سنة:
ال��ع��ري��ف الأول وائ��ل �شاهني م��ن املركزالعايل للريا�ضة الع�سكرية ،االول.
اجلي�ش  -العدد رقم 311
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• كرة حديد:
 ال��ع��ري��ف ب���دري عبيد م��ن ل���واء احل��ر���ساجلمهوري ،الأول.
 اجل��ن��دي رب��ي��ع اجل��ن��دي م��ن ل���واء امل�شاةاخلام�س ،الثاين.
 ال��رق��ي��ب الأول حممد اخلطيب م��ن ل��واءاحلر�س اجلمهوري ،الثالث.
• رمي رمح:
 اجل��ن��دي م��اج��د ط�لاي��ع م��ن ل���واء امل�شاةاخلام�س ،االول.
 اجلندي عبد الرحمن احلالين من لواء امل�شاةالأول ،الثاين.
 الرقيب الأول �أحمد العلي من لواء امل�شاةاخلام�س ،الثالث.
• ت�صنيف الفرق:
 لواء احلر�س اجلمهوري ،االول. لواء امل�شاة اخلام�س ،الثاين. لواء امل�شاة احلادي ع�رش ،الثالث. الرقيب الأول ح�سني زي��دان من فوجاملغاوير ،الثاين.
• فوق � 38سنة:
 املعاون حممد خ�رض خليل من فوج التدخلالرابع ،االول.
 ال��رق��ي��ب الأول حممد ال��غ��و���ش م��ن فوجالتدخل الرابع ،الثاين.
• فوق � 40سنة:
 الرقيب الأول حميي الدين �سيف الدين منلواء امل�شاة الثاين ع�رش ،االول.
 ال��رق��ي��ب الأول ن��اي��ف مغام�س م��ن فوجالتدخل الرابع ،الثالث.
• الفئات العمرية كافة:
 حلّ العريف االول وائل �شاهني� ،أوالً. املعاون االول عبا�س طحان ،الثاين. -الرقيب غ�سان زيتون ،الثالث.

بطولة لبنان للقدامى يف املبارزة
�أقيمت بطولة لبنان للقدامى يف املبارزة (املرحلة
الأوىل) بتاريخ  2011/4/9يف نادي املون ال�سال
 عني �سعادة� ،شارك فيها ريا�ضيو اجلي�ش �إىلجانب عدة �أندية ،وهنا النتائج التي حققوها:
• �سيف املبارزة:
 العقيد الطبيب مي�شال يو�سف من مقر عاممنطقة ال�شمال ،الأول.
 الرقيب الأول بهيج �رشانق من املركز العايلللريا�ضة الع�سكرية ،الثالث.
• �سالح ال�شي�ش:
 العقيد الطبيب مي�شال يو�سف ،الثاين. الرقيب الأول بهيج �رشانق ،الثالث.• �سيف احل�سام:
 -الرقيب الأول بهيج �رشانق ،االول.

بطولة اجلي�ش
يف كرة امل�رضب
حقّق املقدم مازن زهرا
ل��ق��ب ب��ط��ل اجل��ي�����ش يف
لعبة كرة امل�رضب للعام
 ،2011يف امل��ب��اري��ات
التي نظّ مها املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية من
 2011/4/12لغاية
 15م���ن���ه ع���ل���ى م��ل��ع��ب
اجل��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف
احلدث� .أما النتائج الفنية
للم�شاركني فجاءت على
النحو التايل:
 امل��ق��دم م��ازن زه��را،االول.
 العميد الركن �شارل�شيخاين ،الثاين.
 ال����رق����ي����ب االولم�صطفى ال��دق��دوق��ي،
الثالث.

نظّ م الإحتاد اللبناين للتزلج بطولة
لبنان يف �سباق العمق يف منطقة االرز
وذلك بتاريخ � ،2011/4/9شارك فيها فريق
مدر�سة التزلج-الأرز �إىل جانب عدة �أندية.

�أح����رزت امل��در���س��ة احل��رب��ي��ة ك ��أ���س اجلامعة
الأم�يرك��ي��ة للثقافة والتعليم ( )AUCEيف
ك��رة ال�سلة بعد ف��وزه��ا يف امل��ب��اراة النهائية
على فريق جامعة بريوت العربية-فرع الدبية
بنتيجة  ،84-82وذلك يف الدورة التي نظمتها
اجلامعة الأم�يرك��ي��ة للثقافة والتعليم على
مالعبها يف منطقة احلدث.

بطولة غرب �آ�سيا
للمالكمة

بطولة لبنان
يف �سباق
العمق للتزلج

ويف الت�صنيف النهائي للبطولة،
حلّ الرقيب �أحمد كنعان يف املركز
الأول ،تاله الرقيب رميون حد�شيتي يف املركز
الثاين ،والعريف تادي واكيم يف املركز الثالث.

املدر�سة احلربية
حترز ك�أ�س  AUCEلكرة ال�سلة
ح�رض املباراة ممثل وزير ال�شباب والريا�ضة
يف حكومة ت�رصيف الأعمال الدكتور علي العبد
اهلل ،رئ��ي�����س ال���دائ���رة ال��ري��ا���ض��ي��ة يف اجلامعة
املنظمة اال�ستاذ يو�سف �شاهني ،املقدم جورج

�شارك فريق اجلي�ش يف امل�صارعة يف بطولة غرب �آ�سيا
للفتيان والنا�شئني وال�شباب التي جرت يف الأردن �إىل
جانب مالكمني من عدة دول.
ويف الت�صنيف الإف�����رادي للبطولة يف امل�صارعة
الرومانية واحلرة ،حقّق املعاون �أحمد اخلالد (من املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية) املركز الثالث يف اللعبتني
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باليكيان يف املدر�سة احلربية ،مدير الريا�ضة
الديا .ويف
يف جامعة بريوت العربية ال�سيد حممد ّ
اخلتام� ،ألقى ال�سيد �شاهني كلمة �شكر فيها
منوها بدور املدر�سة احلربية
اجلي�ش اللبناين،
ً
يف دعم الفعاليات الريا�ضية وم�شاركته الدائمة
فيها ،ثم قدمت الك�ؤو�س وامليداليات �إىل
الفائزين.

(يف الوزن  66كلغ).
واجلدير بالذكر� ،أن الرائد ف��ادي الكبي قاد العدد
أي�ضا مراقبة اللقاءات
الأكرب من مباريات البطولة وكلّف � ً
الأخرى كونه الأعلى رتبة بني احلكام امل�شاركني ،ممّ ا
وتقديرا مبيدالية ذهبية وك�أ�سً ا ف�ضية،
تكرميا
ا�ستحق
ً
ً
وذلك باقرتاح من مندوب االحتاد الدويل للم�صارعة.

لقاءات ودية
يف �ألعاب القوى
�����ش����ارك ف���ري���ق اجل��ي�����ش
ب��أل��ع��اب ال��ق��وى يف ل��ق��اءات
ودي�������ة ن���ظ���م���ه���ا الإحت�������اد
ال��ل��ب��ن��اين للعبة وذل���ك �إىل
جانب ريا�ضيني يف النوادي
الإحت������ادي������ة واجل���ام���ع���ات
واملدار�س .وقد جاءت نتائج
ال��ع�����س��ك��ري�ين يف ال��ل��ق��اءات
ال���ت���ي ج����رت ع��ل��ى م��ل��ع��ب��ي
اجلامعة الأمريكية ومدينة
كميل �شمهون الريا�ضية،
على النحو الآتي:
 اللقاء الأول:• �سباق 400م:
 اجل��ن��دي ع��ل��ي ال��زع��ب��ي،الثاين.
 املجند املمددة خدماته�شادي فرحات ،الثالث.
• �سباق 1500م:
 الرقيب الأول زياد عون،الثاين.
• وثب طويل:
 الرقيب الأول �أ�سامة النداف،االول.
 العريف ف�ؤاد يونان ،الثاين.• وثب عايل:
 اجلندي علي الديراين ،االول. اجلندي مهدي العيداوي ،الثاين. الرقيب ع�صام الغ�صن ،الثالث.• �سباق تتابع 100×4م:
ح��لّ ك��ل م��ن اجل��ن��ود :حممد ق��ا���س��م ،حممد
�شعيب وع��ل��ي ال��زع��ب��ي وامل��ج��ن��د امل��م��ددة
خدماته �شادي فرحات يف املركز الثاين.
 اللقاء الثاين:• �سباق 100م:
 اجلندي حممد �شعيب ،الثاين. اجلندي حممد قا�سم ،الثالث.• �سباق 400م:

 اجلندي خالد من�صور ،الثاين. اجلندي حممد حم�سن ،الثالث.• �سباق 1500م:
 اجلندي ع�صمت غريزي ،االول.• �سباق 300م:
 اجلندي علي �سويدان ،االول. العريف ح�سني قي�س ،الثاين. اللقاء الثالث:• �سباق 100م:
 اجلندي حممد �شعيب ،الثاين. املجند املمدة خدماته �شادي فرحات،الثالث.
• �سباق 400م:
 اجلندي �أحمد حم�سن ،الثالث.• �سباق 100م:
 اجلندي ع�صمت غريزي ،االول.اجلي�ش  -العدد رقم 311
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 املعاون نقوال مرتا ،الثاين. اجلندي علي �سويدان ،الثالث.• وثب طويل:
 العريف الأول ف�ؤاد يونان ،االول. ال��رق��ـ��ـ��ي��ب الأول �أ���س��ـ��ام��ة ال��ن��داف،الثاين.
• رمي كرة حديد:
 العريف بدري عبيد ،االول. الرقيب الأول حممد اخلطيب ،الثاين. العريف الأول جورج الها�شم ،الثالث.• رمي رمح:
 الرقيب الأول حممد مراد ،الثاين.• �سباق 10000م:
 الرقــيب الأول ح�ســني عوا�ضــة ،االول. الرقيب �أحمد دركو�شي ،الثاين. -العريف حممد العجمي ،الثالث.

متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية

• بتاريخ  ،2011/4/10اقيمت مباراة
ودي��ة يف كرة القدم على ملعب بلدية برجا،
جمعت فريقي ل��واء امل�شاة ال�سابع ون��ادي
برجالونا ،وانتهت بفوز الفريق االخري بنتيجة
.2-4

• �أقيمت املباراة النهائية لبطولة لبنان يف
الكرة الطائرة للعام  ،2011والتي جمعت
فريقي اجلي�ش والأن����وار اجل��دي��دة ،وانتهت
بفوز فريق الأنوار واحرازه لقب البطولة ،وحل
فريق اجلي�ش يف املركز الثاين.

بطولة لبنان لل�صغار يف اجلودو

نتائج دورة
ن�����������ال ك��������ل م���ن
امل ��ؤه��ل�ين الأول��ي�ن
�صقل حكام
با�سم نا�رص من معهد
كرة اليد
التعليم وطالل حمود
م��ن منطقة ب�ي�روت تقدير جيد ج��� ًدا ،نتيجة
متابعتهما دورة �صقل حكام يف كرة اليد.

فاز يو�سف �إبن الرقيب الأول عبد اهلل ماروين
يف املركز الأول �ضمن بطولة لبنان لل�صغار فئة
 50كلغ يف لعبة اجل��ودو التي نظمها االحتاد
اللبناين للعبة بتاريخ  2011/4/10يف مقره
يف نادي بودا � -أدما.

اجلي�ش  -العدد رقم 311

• ب��ت��اري��خ  ،2011/4/13ج���رت م��ب��ارة
ودية يف كرة ال�سلة بني فريقي لواء احلر�س
اجلمهوري وجامعة ب�يروت العربية ،وانتهت
بفوز فريق اللواء بنتيجة .66-69
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فجر اخلام�س والع�رشين
�أ�رشق فجر اخلام�س والع�رشين من �أيار يف الأيام الأخرية من ربيع العام  ،2000ليت�سلّم
املبادرة ،ومي�سك بيد الف�صل الأخ�رض جم� ّدداً �شبابه ،عابراً به الف�صول كافة ،موزعا ً
زه��وره عليها ،وخمبئا ً ب��ذوره يف �سواقيها وحقولها� ،صيفا ً وخريفا ً و�شتا ًء ،حيث ال
ين�ضب ماء اخلري ،وال ماء ال�شّ جاعة واملروءة والكفاح.
املرة الأوىل التي ين�سحب فيها العدو الإ�رسائيلي من �أر�ض حمتلة� ،صاغراً خا�رسا ً،
�إنها ّ
املرة الأوىل التي مي�ضي فيها من دون �أن يرتك
من دون �رشط ومن دون مفاو�ضة .و�إنها ّ
خلفه تناحراً �أو خالفا ً ،فالكلّ م ّتفق على رحيله ،ومن دون �أن يحلم ب�أن يكون له حلفاء،
�أو على الأقل متعاونون يتوا�صلون معه ،ويحاولون و�إياه التمهيد لإجرام �آخر �أو تع ّد
�إ�ضايف� ،أللّهم �إال بع�ض العمالء الذين ك�شفت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
خباياهم على مراحل ودفعات ،و�أللّهم �إال تلك احلقول الف ّتاكة من
الألغام التي زرعها لتذكّ ر بعدوانه ،وحتلّ حمله يف غيابه الأبدي.
اجلي�ش واجه املحتلّ مت�ضامنا ً مع �شعبه املقاوم ،يف وقت مل يخفَ
عن بال وال عن فكر ،التفاوت الوا�ضح بني عتاده املتوافر وبني
احلق باملقابل
تر�سانة عد ّوه التي يعرف اجلميع حجمها� .إالّ �أن قوة
ّ
حتمية بقائهم يف �أر�ض
ثبتت خطاهم ،كما � ّأن
زادت جنودنا ق ّوة ،و�إميانهم بعدالة
ّ
ق�ضيتهم ّ
ّ
الأجداد ومالزمتهم لها ،مل ُت ِ
بق �أمامهم خيارا ً غري ال�صمود ،كائنة ما كانت م�صاعبه ...ويف ذلك
كلّه انت�رص الوطن ،و�أزالت عملية التحرير �سل�سلة طويلة من االجتياحات� ،إذ كان عبور � ّأي دورية
عد ّوة يف فرتة االحتالل ،ل ّأي درب �أو ج�رس �أو حقل ،اجتياحا ً .وكان يف توجيه �أنوار � ّأي م�صباح �إىل
� ّأي زاوية من زوايا قرانا املحتلة ن�رش لظالم اال�ستعباد .وكان يف �إعداد �أي مطبوعة و�إذاعة � ّأي
معلومة� ،إعالن لأخبار ال�ش�ؤم .كما كان يف � ّأي م�رشوع يح�صل ،من بناء جدار �إىل نقل ماء� ،إىل ت�سليم
حمروقات ،عنوان خلراب مقبل� ،أو رمز لدمار مطلّ .
ال�سم كان طافحا ً يف كلّ د�سم ،وكان على كلّ مواطن �أن ي ّتخذ جانب احلذر ،وبعد هذا وذاك،
ّ
يتنبه و�أن يقاوم .كما كان على كلّ جندي �أن ي�صمد ،و�أن يكثّف اجلهود حلماية �أر�ضه ودعم
�أن
ّ
�شعبه ،والقيام بكلّ ما من �ش�أنه ت�أكيد تالحمه مع ال�شعب واملقاومة ،و�إالّ كانت احلال كحال من
الريح ،فما قيمة �أر�ض من دون �شعب ،وما نفع �شعب من
فقد ثيابه وم�شى عاريا ً بني �أنياب ّ
دون �أر�ض وتراب؟
لقد ا�ستلهمت م�سريتنا يف مقاومة االحتالل ،ودحره ،كلّ ثورات العامل ون�ضال �شعوبه يف �سبيل
حترير �أرا�ضيها من رج�س الأع��داء ،و�أ�ضحت تلك امل�سرية ،بدورها ،بعد �أن انت�رصت وحقّقت
احلرية واال�ستقالل ،كيف ال،
�أمنيات �شعبها ،ملهمة ثورات العامل وكفاحه يف �سبيل بلوغ هناء
ّ
وقد دام جهده �أعواما ً و�أعواما ً،
وا�ستمر �سهرها الليايل الطوال ،وتواىل ا�ست�شهاد �أبطالها يف كلّ
ّ
موقعة �صعبة ،وعند كلّ عقبة ك�أداء؟
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بقلم:
العميد الركن
ح�سن �أيوب
مدير التوجيه

