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بالإ�ضافة اىل الأبواب املتنوعة والثابتة

• �سعر املجلة:

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

لرية لبنانية

• للم�ؤ�س�سات 200.000 :ل�يرة لبنانية

3000

• للأفــــــــراد 100.000 :ل�يرة لبنانية

• قرب�ص والدول العربية 200 :دوالر امريكي

• اوروب���ا وافريقيا 250 :دوالر امريكي
• امريكا واوقيانيا 300 :دوالر امريكي

�شباط

�إعداد:
تريز من�صور

250
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إ��ستقباالت الوزير

�شباط

�إ�ستقباالت الوزير

وزير الدفاع الوطني
يزور املطران اليا�س عوده

زار وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز غ�صن ،مرتوبوليت بريوت للروم
الأرثوذك�س املطران اليا�س ع��وده .و�أعلن �أن «ال��زي��ارة كانت فر�صة
يت�سن لنا ر�ؤيته خاللها ،ولأخذ
ملعايدة �سيدنا ملنا�سبة الأعياد التي مل
ّ
بركته .وكما تعلمون تربطنا ب�سيدنا عالقة مناطقية وعالقة حمبة واحرتام
نكنهما له ،ونحن ننهل منه الكثري .وقد �أجرينا جولة �أفق يف كل الأمور».

...وي�ستقبل
ال�سفري الرو�سي
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز غ�صن ،يف مكتبه يف الوزارة،
�سفري رو�سيا ال�سيد الك�سندر زا�سبكني يرافقه امللحق الع�سكري لدى
ال�سفارة اللواء رافيل كورمات�شوف وممثل م�ؤ�س�سة الت�صدير احلربي
حممد نا�رص الدين .وتناول الإجتماع التعاون القائم بني البلدين ،ال �سيما
يف املجال الع�سكري و�رضورة تعزيز هذا التعاون وتفعيله.

...ووزير الدفاع
النم�سوي
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،يف مكتبه يف الريزة ،نظريه النم�سوي
ال�سيد نوربرت دارابو�س على ر�أ�س وفد دبلوما�سي وع�سكري و�إعالمي،
عموما ويف
وبحث معه يف العالقات الثنائية والأو�ضاع يف املنطقة
ً
خ�صو�صا.
اجلنوب
ً

...ومدير املنظمات الدولية
يف اخلارجية الفرن�سية
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير املنظمات
الدولية يف اخلارجية الفرن�سية نيكوال دو ريفيري ،و�أجرى معه جولة
�أفق تناولت جممل التطورات الراهنة يف لبنان واملنطقة ،بالإ�ضافة �إىل
املهمات التي تقوم بها القوات الدولية يف اجلنوب بالتعاون والتن�سيق
مع اجلي�ش اللبناين.
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�شباط

�إعداد:
تريز من�صور
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�إ�ستقباالت القائد

�شباط

�إ�ستقباالت القائد
قائد اجلي�ش
ي�ستقبل ال�سفري الربيطاين
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري
بريطانيا ال�سيد طوما�س �ستيوارت فرن�سي�س فالت�رش ،يرافقه امللحق
الع�سكري لدى ال�سفارة املقدم جايلز تايلور .وتناول البحث العالقات
الثنائية بني جي�شي البلدين.

...وال�سفري
الفل�سطيني
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف
الريزة� ،سفري فل�سطني الدكتور عبد
اهلل عبد اهلل.

...وال�سفري
ال�سوري
ا�ستقبل قائد اجلي�ش
العماد قهوجي ،يف مكتبه يف
الريزة� ،سفري �سوريا ال�سيد
علي عبد الكرمي علي.

...وقائد القيادة الو�سطى الأمريكية
ووفدا مرافقًا
ً
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد القيادة الو�سطى
الأمريكية اجلرنال جيم�س ماتي�س على ر�أ�س وفد ع�سكري مرافق ،يف
ح�ضور ال�سفرية الأمريكية ال�سيدة مورا كونيللي .ويف اللقاء ،بحث
املجتمعون الأو�ضاع العامة والعالقات الثنائية بني جي�شي البلدين،
و�سبل تعزيز قدرات اجلي�ش اللبناين ،بالإ�ضافة �إىل متابعة برنامج
خ�صو�صا يف جمايل التدريب
امل�ساعدات الأمريكية املقررة له
ً
واللوج�ستية.
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�شباط

�إ�ستقباالت القائد

...ورئي�س �أركان
اجلي�ش الربي
الفرن�سي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،رئي�س �أرك��ان اجلي�ش
ال�بري الفرن�سي اجل�نرال برتراند راك��ت م��ادو ،يرافقه رئي�س �أرك��ان
الـ«يونيفيل» اجلرنال �أوليفييه دوال منريونيف ،وامللحق الع�سكري
الفرن�سي العقيد فيليب برتيل .وتناول البحث �سبل تعزيز عالقات
التعاون الع�سكري بني اجلي�شني الفرن�سي واللبناين ومهمات الوحدة الفرن�سية العاملة �ضمن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة.

...وال�سفري اللبناين يف الفاتيكان
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري لبنان
يف الفاتيكان العميد الركن املتقاعد جورج خوري.

...ومدير مركز
الدرا�سات
اال�سرتاتيجية
الأمريكي
NESA

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
مدير مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية الأمريكي
( )NESAال�سفري جيم�س الرك���و ،يرافقه
الربوف�سور روبرت �شارب .وبحث املجتمعون
امل�سائل املتعلقة ب��ال��ت��ع��اون العلمي بني
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية واملركز املذكور.

...والأمني العام للمجل�س الأعلى اللبناين  -ال�سوري

...ووفدا من املجل�س الوطني الفرن�سي
ً

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،أمني عام املجل�س الأعلى
اللبناين  -ال�سوري الأ�ستاذ ن�رصي خوري.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،وف ًدا من املجل�س
الوطني الفرن�سي برئا�سة ال�سيد �إدمون عبد امل�سيح.
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�شباط

�إ�ستقباالت القائد

...والنائب
روبري فا�ضل
ا�ستقبل قائد اجلي�ش،
يف م��ك��ت��ب��ه يف ال���ي��رزة،
ال��ن��ائ��ب روب��ي�ر ف��ا���ض��ل
وعر�ض معه التطورات.

اجلميل
...والنائب ندمي
ّ

...والنائب الوليد �سكرية

اجلميل وجرى عر�ض �ش�ؤون عامة.
ا�ستقبل العماد قهوجي ،النائب ندمي
ّ

ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب الوليد �سكرية
وبحث معه �ش�ؤو ًنا عامة.

...والنائب ال�سابق �إميل �إميل حلود

...والوزير بانو�س منجيان

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب ال�سابق �إميل �إميل
حلود.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي،يف مكتبه يف الريزة ،الوزير بانو�س منجيان
وبحثا �ش�ؤو ًنا عامة.
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�شباط

�إ�ستقباالت القائد

...والوزير ال�سابق
وئام وهاب
ا�ستقبل قائد اجلي�ش،
يف مكتبه يف الريزة،
الوزير ال�سابق وئام
وهاب وتداوال الأو�ضاع
العامة.

...ورئي�س اجلامعة اللبنانية

...ومدير عام الأمن العام

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،رئي�س اجلامعة اللبنانية
الدكتور عدنان ال�سيد ح�سني.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�ي�رزة ،مدير ع��ام الأم��ن العام
اللواء عبا�س ابراهيم .وجرى بحث �سبل التعاون الأمني امل�شرتك بني
امل�ؤ�س�ستني.

...ومدير عام �أمن الدولة

...ومدير عام �رشكة «�سوليدير»

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�ي�رزة ،مدير ع��ام �أمن
الدولة اللواء جورج قرعة ،وتناول البحث التعاون الأمني امل�شرتك بني
امل�ؤ�س�ستني.

ا�ستقبل العماد قهوجي يف مكتبه يف الريزة ،مدير عام �رشكة «�سوليدير»
ال�سيد منري الدويدي.
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�شباط

...واملطران
عطااهلل
والدكتور
فادي قمري

�إ�ستقباالت القائد

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،راعي �أبر�شية بعلبك ودير
الأحمر املارونية املطران �سمعان عطا اهلل واملدير العام للموارد املائية
والكهربائية الدكتور فادي قمري.

...ووفدا من «اجلمهورية»
ً

...ووفدا من جمعية �شباب لبنان
ً

ا�ستقبل ق��ائ��د اجل��ي�����ش ،يف مكتبه يف ال��ي�رزة ،وف���� ًدا م��ن �صحيفة
«اجلمهورية» برئا�سة رئي�س التحرير ال�سيد جورج �صوالج.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا من جمعية �شباب لبنان
برئا�سة ال�سيدة كارول �آ�صاف.

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

...ووفدا من «را�صد»
ً

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،وف� ًدا من
رابطة قدماء القوى امل�سلحة اللبنانية وعلى ر�أ�سه العماد املتقاعد
ابراهيم طنو�س.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،وف ًدا من اجلمعية
الفل�سطينية حلقوق الإن�سان  -را���ص��د ،برئا�سة ال�سيد عبد العزيز
طارقجي.
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�شباط

�إ�ستقباالت القائد

...وال�سيد
رايف ماديان
ا�ستقبل قائد اجلي�ش
العماد قهوجي ،يف
مكتبه يف الريزة ،ال�سيد
رايف ماديان على ر�أ�س
وفد مرافق.

...ووفدا من احتاد بلديات جرد القيطع  -عكار
ً

...ورئي�س بلدية طرابل�س

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا من احتاد بلديات جرد
القيطع  -عكار برئا�سة ال�سيد عبد الإله زكريا.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،رئي�س املجل�س البلدي
ملدينة طرابل�س الدكتور نادر غزال.

...ووفدا من اجلبهة ال�شعبية
ً
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،وف ًدا من اجلبهة ال�شعبية-
القيادة العامة برئا�سة ال�سيد رامز
م�صطفى.

كذلك ،ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا من اجلامعة احلديثة للإدارة والعلوم برئا�سة الدكتور حامت عالمة ،مدير اجلمارك
العامة ال�سابق العميد الركن املتقاعد �أ�سعد غامن ،ووف ًدا من جمعية امل�شاريع اال�سالمية برئا�سة نائب رئي�س اجلمعية ال�شيخ عبد الرحمن
عمي�ش ،مدير عام �رشكة « »MTCال�سيد كلود با�سيل ،رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة «�ألفا» ال�سيد مروان حايك ،املحامي �سا�سني �سا�سني
والإعالمي جورج �صليبي.
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�شباط

رئي�س الأركان
ي�ستقبل
رئي�س حزب الإ�صالح
اجلمهوري

إ��ستقباالت رئي�س الأركان

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان ،يف مكتبه يف
الريزة ،رئي�س حزب الإ�صالح اجلمهوري ال�سيد �شارل ال�شدياق،
وجرى تداول الأو�ضاع العامة.

...واملطران عطااهلل والدكتور فادي قمري

...ورابطة قدماء القوى امل�سلحة اللبنانية

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان ،يف مكتبه يف الريزة،
راع��ي �أبر�شية بعلبك ودي��ر الأحمر املارونية املطران �سمعان عطااهلل
واملدير العام للموارد املائية والكهربائية الدكتور فادي قمري ،وجرى
بحث ال�ش�ؤون العامة.

ا�ستقبل اللواء الركن �سلمان ،يف مكتبه يف الريزة ،رابطة قدماء القوى
امل�سلحة اللبنانية برئا�سة العماد املتقاعد �إبراهيم طنو�س.

...ووفدا من اجلامعة احلديثة للإدارة والعلوم
ً

...ورئي�س جمل�س �إدارة �رشكة «بيب�سي كوال»

ا�ستقبل رئي�س الأركان  ،يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا من اجلامعة احلديثة
للإدارة والعلوم (.)MUBS

ا�ستقبل اللواء الركن وليد �سلمان ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س جمل�س
�إدارة �رشكة «بيب�سي كوال» ال�سيد وليد ع�ساف.

كذلك ،ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،كالً من الوزير ال�سابق عبداللـه فرحات ور�ؤ�ساء بلديات املنت الأعلى.
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ن�شاطات القيادة

يف ح���دي���ث �إىل جملة
«ال�����ص� ّ�ي��اد» مت� ّن��ى قائد
اجلي�ش للبنانيني جمي ًعا
�ام��ا ج��دي � ًدا م��ل��ؤه اخلري
ع� ً
وال��ط��م ��أن��ي��ن��ة وال�����س�لام،
و�أن ي�ستطيعوا حتقيق
الآم����ال ال��ت��ي مل تتحقق
خ�لال ال�سنوات الفائتة،
ووعدهم
بت�شبث اجلي�ش
ّ
بق�سمه وعهده ،وعدم ا ّدخاره �أي جهد ممكن يف
�سبيل احلفاظ على �أمنهم وا�ستقرارهم ،ف�سالمة
ال�شعب وكرامته هي من �سالمة اجلي�ش وكرامته.
ور ًدا على �س�ؤال حول مهمات قوات الطوارئ
الدولية يف لبنان و�أمنها ،قال العماد قهوجي:
ّ
«�إن ه��ذه ال��ق��وات ح����ضرت �أ���ص�لاً �إىل لبنان
مل������ؤازرة اجل��ي�����ش يف احل��ف��اظ ع��ل��ى ا�ستقرار
جنبا �إىل جنب،
اجلنوب ،واجلي�ش يعمل معها ً
وهناك تن�سيق وتعاون كاملني لتطبيق قرار
جمل�س الأمن الرقم .»1701
ويف ما يتعلّق بالإجراءات الأمنية على احلدود
اللبنانية  -ال�سورية قال:
«نتيجة لتفاقم الو�ضع مع بدء الأحداث الأمنية
يف �سوريا ،عمدنا �إىل تعزيز وح��دات اجلي�ش
املنت�رشة على احل����دود ،وتكثيف الإج����راءات
الأمنية حلماية املواطنني ومنع انعكا�س هذه
الأح���داث على ال��داخ��ل اللبناين .وق��د �شملت
الإج��راءات �إقفال املعابر غري ال�رشعية وت�سيري
الدوريات املكثّفة على امتداد احلدود ل�ضبط
�أي ن�شاط م�سلّح �أو غري �رشعي داخل الأرا�ضي
اللبنانية ،وذلك بالتزامن مع مراعاة الأو�ضاع
الإن�سانية للعائالت
الفارة من الأحداث».
ّ
وح����ول م��وق��ف ق��ي��ادة اجل��ي�����ش م��ن ثالثية
«ال�شعب واجلي�ش واملقاومة» ،قال:
«يلتزم اجلي�ش يف مطلق الأح���وال ،ق��رارات
ال�سلطة ال�سيا�سية وتوجيهاتها ،لكن ،من املهم
الإ�شارة �إىل �أن املقاومة الوطنية لي�ست بالأمر
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العماد قهوجي
يف حديث �إىل «ال�صياد»

�سالمة ال�شعب وكرامته
من �سالمة اجلي�ش وكرامته

اجلديد على لبنان ،ون�ش�أتها يف الأ�صل كانت
نتيجة االجتياح الإ�رسائيلي للبنان وو�صوله �إىل
العا�صمة بريوت العام  ...1982احلالة الطبيعية
�أن يتولىّ اجلي�ش مبفرده م�س�ؤولية الدفاع عن
لبنان ،لكن يف ظل ع��دم التكاف�ؤ يف موازين
القوى الع�سكرية بينه وبني العدو الإ�رسائيلي،
وا�ستمرار هذا العدو يف احتالله � ٍ
أرا�ض لبنانية،
�ارا عن �أطماعه برثواتنا املائية
وتعبريه ج��ه� ً
والنفطية ،ورف�����ض��ه ��ش�روط ال�����س�لام ال�شامل
والعادل ،قررت احلكومات اللبنانية املتعاقبة،
وج��وب توظيف جميع الطاقات الوطنية �إىل
مهمة الدفاع عن لبنان .فكانت
جانب اجلي�ش يف ّ
معادلة ال�شعب واجلي�ش واملقاومة».
وعن ر�ؤيته الو�ضع يف لبنان يف ظلّ التطورات
يف املنطقة قال:
«ال خ��وف على م�سرية الأم��ن واال�ستقرار يف
البالد ،وقناعتي هذه ،نابعة من ثقتي الكاملة
بتما�سك اجلي�ش يف كلّ الظروف ،وا�ستعداد
ع�سكرييه للت�ضحية �إىل �أق�صى احل��دود،
دفاعا عن وحدة الوطن و�سلمه الأهلي،
ً
أي�ضا من وعي اللبنانيني
وهي نابعة � ً
خ�صو�صية بلدهم ور�سالته الإن�سانية
واحل�ضارية الفريدة.»...
ويف ختام حديثه ن�صح اللبنانيني
وخ�صو�صا جيل ال�شباب ب�أن
جمي ًعا
ً
يت�شبثوا بهويتهم وب ��أر���ض �آبائهم
ّ
و�أجدادهم ،لأن يف ذلك حفظً ا لكرامتهم

الوطنية و�صو ًنا لإرث �شهدائهم الذين �سقطوا
على مذبح هذا الوطن الذي ال مثيل له حتت وجه
ال�شم�س.
وقال:
«ب��وح��دت��ك��م و�إرادت�����ك�����م ���س��طّ ��رمت �أع��ظ��م
االن��ت�����ص��ارات والإجن��������ازات ،وب����روح ال�صرب
والت�ضحية وال��ث��ب��ات ،ت�ستطيعون حتقيق
امل�ستحيل ،فع�سى �أن يكون ال��ع��ام اجلديد
فاحتة �أم� ٍ
��ل وخ� ٍ
ير لكم ،وانطالقة واع���دة نحو
وازدهارا».
ا�ستقرارا
م�ستقبل �أكرث
ً
ً

قيادة اجلي�ش:
الق�ضايا الأمنية ال تعالج
عرب املنابر ومهمة حفظ
الأمن يف �أيد �أمنية
�أ�صدرت قيادة اجلي�ش  -مديرية
التوجيه بيا ًنا بتاريخ 2012/1/7
��ورا �أمنية على
�أ���ش��ارت فيه �إىل �أن �أم� ً
يتم خالل الآونة
درجة كبرية من الدقةّ ،
إعالميا ب�شكل ال
�سيا�سيا و�
الأخرية تداولها
ً
ً
يتنا�سب مع �أهمية هذه الأمور وخطورتها
وكيفية معاجلتها.
ول��ف��ت ال��ب��ي��ان نظر املعنيني �إىل
�أن «معاجلة الق�ضايا الأمنية ال تتم

�شباط

قائد اجلي�ش ي�ستقبل امللحقني الع�سكريني ومراقبي الهدنة وممثلي الـ«يونيفل»

ن�شاطات القيادة

ما يح�صل من �أحداث �أمنية بني احلني والآخر لن يثني اجلي�ش
عن قراره احلازم يف جتنيب ال�ساحة الداخلية انعكا�سات ما يجري خارج حدود الوطن
مبنا�سبة حلول العام اجلديد ،ا�ستقبل قائد
اجلي�ش ال��ع��م��اد ج��ان ق��ه��وج��ي ،يف مكتبه يف
ال��ي�رزة ،وف��د راب��ط��ة امللحقني الع�سكريني
العرب والأج��ان��ب برئا�سة امللحق الع�سكري
ال�سعودي اللواء املهند�س حممد بن ابراهيم
احل��� ّج���اج� ،إىل ج��ان��ب ممثلي منظمة مراقبة
الهدنة وقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
وم�ساعديهم .وقد �ألقى العماد قهوجي كلمة
باملنا�سبة� ،أثنى فيها على اجلهود التي بذلها

امللحقون الع�سكريون ،لتفعيل التوا�صل
ومتتني �أوا��صر التعاون بني اجلي�ش اللبناين
متوجها م��ن خاللهم
وجيو�شهم ال�صديقة،
ً
بال�شكر �إىل ال�سلطات ال�سيا�سية والع�سكرية يف
بلدانهم ،على ما قدمته من م�ساعدات ع�سكرية
خمتلفة للجي�ش.
كما �أ���ش��اد قائد اجلي�ش ب��دور ق��وات الأمم
امل��ت��ح��دة امل ��ؤق��ت��ة يف ل��ب��ن��ان ،وبت�ضحياتها
امل�ستمرة لإر�ساء الأمن واال�ستقرار على احلدود

بالأمن ،وقد اتخذ اجلي�ش املزيد من التدابري
الأمنية على احل���دود اللبنانية  -ال�سورية،
حلماية �سكان ه��ذه املناطق و�ضبط �أعمال
التهريب والت�سلل غري ال�رشعي باالجتاهني،
م�شريا �إىل �أن ما يح�صل من �أحداث �أمنية بني
ً
احل�ين والآخ����ر ،ل��ن يثني اجلي�ش ع��ن ق��راره
احل��ازم يف احلفاظ على م�سرية ال�سلم الأهلي
وجتنيب ال�ساحة الداخلية انعكا�سات ما يجري
خارج حدود الوطن ،والبقاء على ا�ستعداد دائم

ع�بر الإع��ل�ام �أو امل��ن��اب��ر ال�سيا�سية،
ال�رسية
بل وفق ما تقت�ضيه ��ضرورات
ّ
وم�صلحة ال��وط��ن وامل��واط��ن�ين .و�إن
احل��ر���ص على حت�صني ال��و���ض��ع الأم��ن��ي
يكون ب�ترك معاجلته للمعنيينّ به لأنهم
الأدرى بتفا�صيله وظ��روف��ه» .وطم�أنت
قيادة اجلي�ش �إىل �أن «مهمة احلفاظ
على �أمن اللبنانيني كافة هي يف � ٍ
أيد
�أمنية ،وهي فوق �أي اعتبار ،داعية
�إىل «جت ّنب طرح املوا�ضيع الأمنية
البالغة اخلطورة يف غري مواقعها� ،أو
ا�ستغاللها يف اال�ستثمار ال�سيا�سي ،وذلك
حفاظً ا على اال�ستقرار العام ولقطع الطريق
�أمام املرتب�صني �رشًا بهذا اال�ستقرار».

اجلنوبية ،و ّن��وه ب���أداء قيادتها املتميز
بالكفاءة وامل�س�ؤولية� ،أكان على �صعيد
التعاون م��ع اجلي�ش تنفيذًا للقرار
� ،1701أم ع��ل��ى �صعيد التعامل
الإي��ج��اب��ي م��ع امل��واط��ن�ين ،م ��ؤك � ًدا
تفعيل الإج��راءات الأمنية امل�شرتكة
ب�ين اجل��ان��ب�ين ،مب����وازاة ا�ستعداد
اجلي�ش التام ملواجهة خمططات العدو
الإ�رسائيلي ،الذي ال يزال ميعن يف خرق
ق�سما
ال�سيادة اللبنانية ،ويتم�سك باحتالله
ً
م��ن الأرا���ض��ي اللبنانية ،ويعمل على زرع
�شبكات التج�س�س والعمالة يف لبنان ،والتي مت
تفكيك العديد منها خالل العام املن�رصم.
وح��ول الو�ضع العام يف ال��ب�لاد� ،أك��د العماد
قهوجي �أن قوى اجلي�ش ت�سهر ليل نهار على
حماية امل��واط��ن�ين م��ن الإره����اب والعابثني

للت�صدي للإرهاب بكل �أ�شكاله و�ألوانه ،هذا
الإره��اب ال��ذي مت ك�شف العديد من �شبكاته
التي كانت تخطط للقيام ب�أعمال تخريبية
ت��ه��دد �أم���ن اللبنانيني ووح��دت��ه��م وحريتهم
و�صيغة عي�شهم امل�شرتك.
م��ن ج��ه��ت��ه �أل��ق��ى ع��م��ي��د امل��ل��ح��ق�ين ال��ل��واء
امل��ه��ن��د���س احل�� ّج��اج كلمة ب��ا���س��م امللحقني
الع�سكريني ،عبرّ فيها عن اعتزازهم مب�ؤ�س�سة
اجلي�ش اللبناين و�إجنازاتها على �صعيد مكافحة
الإره����اب والتج�س�س وح��ف��ظ الأم����ن ،م ��ؤك � ًدا
موا�صلة دعم بلدانهم لها مبعزل عن طبيعة
الظروف واملتغيرّات.
كذلك ،التقى الوفد رئي�س الأرك���ان اللواء
الركن وليد �سلمان يف قاعة الإيجاز ،كما عقد
اجتماعا م��ع مدير امل��خ��اب��رات العميد الركن
ً
�إدمون فا�ضل.
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ن�شاطات القيادة

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي
يف مكتبه يف الريزة ،قائد قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان اللواء �ألربتو �أ�سارتا يف زيارة
مهمته يف لبنان.
وداعية ملنا�سبة انتهاء ّ
ويف وقت الحق� ،أقيم يف النادي الع�سكري
املركزي احتفال تكرميي على �رشف ال�ضيف
املغادر ،ح�رضه قائد اجلي�ش وال�سفري الإ�سباين
يف لبنان خوان كارلو�س غافو ،وعدد من كبار
�ضباط اجلي�ش والقوات املذكورة.
وقد �ألقى العماد قهوجي كلمة باملنا�سبة،
ن��� ّوه فيها مب�سرية ال��ل��واء �أ���س��ارت��ا يف قيادة
القوات الدولية ،ومبواقفه ال�شجاعة واحلكيمة
يف التعامل مع خمتلف الأح���داث والتطورات،
اجلبارة لإر�ساء �أف�ضل عالقات
�إىل جانب جهوده ّ
التعاون مع اجلي�ش اللبناين ،ومتتني �أوا�رص الثقة
مع املواطنني اجلنوبيني ،الفتا ً �إىل �أن الأحداث
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قيادة اجلي�ش
تكرم
ّ
اللواء ا�سارتا
الأليمة التي تعر�ضت
لها هذه القوات خالل
العام الفائت ،والتي
ا�ستنكرها ال�شعب
اللبناين ب�أ�رسه ،مل ِ
تثن قيادة هذه القوات عن
مت�سكها مببادئها الإن�سانية ،وعن اال�ستمرار يف
ّ
توجيه بندقية ال�سالم �إىل مكانها ال�صحيح.
و�أ�شار العماد قهوجي �إىل �أن جتربة القوات
الدولية يف لبنان هي جتربة ناجحة بكلّ املعايري
واملقايي�س ،خ�صو�صا ً �إذا ما قورنت بالعديد
من التجارب املماثلة يف بلدان ال��ع��امل ،وخري
دليل على ذلك اال�ستقرار الثابت الذي تنعم
به املناطق احلدودية ،على الرغم من موا�صلة
العدو الإ�رسائيلي انتهاك ال�سيادة اللبنانية
ٍ
ب�
أ�شكال خمتلفة ،والأح��داث الأمنية املحدودة
التي حت�صل من حني �إىل �آخر.

وختم العماد قهوجي م�ؤكدا ً تفعيل التعاون
مع القوات الدولية يف املرحلة املقبلة ،خ�صو�صا ً
جلهة االلتزام امل�شرتك بتنفيذ القرار 1701
مبختلف مندرجاته ،متمنيا ً للواء �أ�سارتا التوفيق
يف م�س�ؤولياته املرتقبة ،وخللفه اجلرنال باولو
�سريا النجاح يف م�س�ؤوليته اجلديدة.
توجه اللواء �أ�سارتا بال�شكر �إىل قيادة
من جهته ّ
املميز ط��وال املرحلة
اجلي�ش على تعاونها
ّ
ال�سابقة ،معربا ً ع��ن �إعجابه بحرفية اجلي�ش
اللبناين ومناقبية جنوده ،ومعبرّا ً عن امتنانه
لل�شعب اللبناين ،امل ��ؤم��ن بثقافة االنفتاح
واحلوار ،والرائد بقيمه احل�ضارية والإن�سانية.

�شباط

عقدت رابطة قدماء
جمعية عمومية لرابطة قدماء
ال����ق����وى امل�����س��ل��ح��ة
القوى امل�سلحة اللبنانية
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة جمعية
ع��م��وم��ي��ة يف ن����ادي
ال��رت��ب��اء امل��رك��زي-
الفيا�ضية ،يف ح�ضور عدد كبري من املنت�سبني من ال�ضباط والرتباء
والأفراد ومن خمتلف املحافظات.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين والوقوف دقيقة �صمت �إج�لاالً لأرواح

ال�شهداء� ،ألقى رئي�س الهيئة
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��راب��ط��ة ال��ع��م��اد
املتقاعد ابراهيم طنو�س كلمة
ق��� ّدم فيها ال��ت��ه��اين مبنا�سبة
الأعياد ،وعر�ض الأعمال املنجزة
م��ن قبل ال��راب��ط��ة خ�لال العام
 ،2011ك��م��ا ع���دد امل�شاريع
املنوي تنفيذها ومالحقتها خالل العام احلايل.

�أخبار ون�شاطات

�إعداد:
نينا عقل خليل

تخريج دورة تن�شئة مغوار
ممثل قائد اجلي�ش:
فلتكن طاقاتكم اجلديدة تعزي ًزا
لإمكانات وحداتكم وتفعيالً لأدائها
يف ح�ضور قائد مدر�سة القوات اخلا�صة العقيد الركن
اليا�س �سا�سني ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي وعدد
من ال�ضباط واملدع ّوين املدنيني ،ج��رى يف املدر�سة يف
حامات  -البرتون ،احتفال تخريج دورة تن�شئة مغوار حملت
ا�سم النقيب ال�شهيد املغوار �رشبل بو ن�صار.
العقيد الركن �سا�سني �ألقى كلمة با�سم العماد قائد اجلي�ش �أعقبها
ت�سليم ال�شهادات �إىل املتخرجني وتقدمي درع الدورة لعائلة ال�شهيد،
�إىل عر�ض ع�سكري �شاركت فيه الوحدات املتخرجة .ومما قاله:
�أيها املغاوير ال�شجعان
�إن التدريب الذي خ�ضعتم له ،والذي �شمل معظم �أنواع القتال اخلا�ص،
�إىل جانب كيفية ا�ستخدام التقنيات احلديثة مبهارة عالية ،يعترب الرد
املالئم على تهديدات الأعداء الأكرث خطورة على الوطن ،ال �سيما العدو
الإ�رسائيلي الذي ميتلك �أ�سلحة وتكنولوجيا متطورة ،والإره��اب الذي
ي�ستخدم يف عمله الإجرامي �أ�ساليب وو�سائل غري تقليدية.
لكن هذا التدريب وعلى �أهميته ،ال يتعزز وال يكتمل ،إ�الّ مبزيد من اجلهد
ّ

واملثابرة ،والإ�ستفادة من كل تط ّور يف جمال اخت�صا�صكم ،لذا كونوا على
قدر امل�س�ؤوليات امللقاة على عاتقكم ،وا�ضعني طاقاتكم اجلديدة يف
خدمة وحداتكم ،لت�سهموا يف تعزيز �إمكاناتها القتالية ،وتفعيل �أدائها
على خمتلف ال�صعد.
�أيها املتخرجون
دورتكم هي دورة النقيب املغوار ال�شهيد �رشبل بو ن�صار ،الذي ق ّدم
با�ست�شهاده �أمثولة يف ال�شجاعة والإخال�ص ونكران ال��ذات ،واعلموا �أن
وفاءكم لل�شهيد يكون بالتزام القيم واملبادئ التي ق�ضى من �أجلها ،ويف
مقدمها الوالء املطلق للم�ؤ�س�سة ،والإميان الرا�سخ بالوطن ،والإ�ستعداد
لبذل الغايل والنفي�س يف �سبيله...
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�شباط

العمليات الإن�سانية لنزع الألغام

�أخبار ون�شاطات

جمموعة الدعم الدويل
للبنان جتتمع
يف الربي�ستول

ن��ظّ ��م امل��رك��ز ال��ل��ب��ن��اين ل�ل�أع��م��ال املتعلقة
بالألغام بالتعاون مع الإحتاد الأوروبي وبرنامج
اجتماعا
الأمم املتحدة الإمنائي (،)UNDP
ً
لأع�ضاء جمموعة الدعم الدويل للبنان يف جمال
العمليات الإن�سانية لنزع الأل��غ��ام والقنابل
العنقودية والذخائر غري املنفجرة ،وذلك يف
فندق الربي�ستول يف بريوت.
تخلل الإجتماع كلمات لكل من رئي�سة بعثة
الإحتاد الأوروبي ال�سفرية اجنلينا ايخهور�ست
واملمثل املقيم لربنامج الأمم املتحدة روبرت
وات��ك��ن��ز ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ممثلني ع��ن ال��دول

امل��ان��ح��ة ال��ذي��ن رح��ب��وا بتوقيع
لبنان على اتفاقية او�سلو حلظر
القنابل العنقودية ودعم لبنان يف
هذا املجال.
ك��ذل��ك ،ال��ق��ى رئ��ي�����س امل��رك��ز
العميد حممد فهمي كلمة �أ�شار
فيها �إىل �أن «املركز و�ضع خطة
للم�ساهمة يف حتقيق �أهداف لبنان
للتنمية ولتوجيه عملية تنفيذ
اتفاقية حظر الذخائر العنقودية ،ا�ستنا ًدا
�إىل معايري اتفاقية �أوت��اوا حلظر وا�ستعمال

الربوف�سور جورج
احللو يحا�رض
يف احلربية
يف ح�ضور العميد الركن
ج���وزف فرن�سي�س ممثالً
ق���ائ���د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد
ج��ان قهوجي وع���دد من
ال�������ض���ب���اط ،ووف������د م��ن
«دي�����وان �أه���ل���م ال��ق��ل��م»
ترت�أ�سه الدكتورة �سلوى
الأم���ي���ن� ،أل���ق���ى ال��ع��امل
الربوف�سور ج��ورج احللو،
حما�رضة يف الكلية احلربية
ع��ر���ض ف��ي��ه��ا اجن���ازات���ه
العلمية يف علم الفلك،
وم��ا تو�صل �إليه العلماء
ح�����ول ت����ك���� ّون ال��ن��ج��وم
واملجرات وتطورها.
يف نهاية املحا�رضة ،منح
العميد الركن فرن�سي�س
با�سم قائد اجلي�ش ،العامل
احللو درع الكلية.
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قاعة للغة الفرن�سية يف اللواء اللوج�ستي
افتتحت فـي ق��ي��ادة اللـواء اللوج�ستـي قاعة
لتعليـم اللغة الفرن�سية جهزتها �رشكة «توتال»
الفرن�سية.
ح�رض حفل الإفتتاح العميد الركن نبيل �أبو حيدر
قائد اللواء ممثالً العماد جان قهوجي ،مدير ال�رشكة
امل��ذك��ورة يف لبنان ال�سيد ج��اك �سوبليه ووف��د
مرافق وعدد من ال�ضباط .وباملنا�سبة �سلّم العميد
الركن �أبو حيدر ال�سيد �سوبليه كتاب �شكر با�سم
تذكاريا.
ودرعا
العماد قائد اجلي�ش
ً
ً

وتخزين و�إنتاج ونقل الألغام امل�ضادة للأفراد
وتدمريها.

�شباط

اجلي�ش يت�س ّلم
عتادا لإطفاء
ً
احلرائق

�أخبار ون�شاطات

�سلّمت جمعية الثورة احلرجية
والتنمية يف لبنان ،بالتعاون
خا�صا
مع مكتب �إدارة الغابات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية ،عتا ًدا
ً
ب�إطفاء احلرائق �إىل اجلي�ش اللبناين ،يف احتفال �أقيم يف قاعدة بريوت
اجلوية.
ح�رض االحتفال العميد ج��ورج زخ��م نائب رئي�س الأرك���ان للتجهيز
ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،ال�سفرية الأمريكية ال�سيدة
مورا كونيللي على ر�أ�س وفد من ال�سفارة ،مندوبون عن وزارة البيئة
واملديرية العامة للدفاع املدين ،ووفد من اجلمعية املذكورة برئا�سة
ال�سيدة �سو�سن �أبو فخر الدين� ،إىل جانب عدد من ال�ضباط.
العميد زخم �شكر يف كلمة القاها ,ال�سفرية الأمريكية ال�سيدة كونيللي
ومديرة اجلمعية ال�سيدة �أبو فخر الدين على امل�ساعدة املقدمة ،و�سلّم
تذكاريا.
ودرعا
كلاً منهما كتاب �شكر
ً
ً

...وهبة كورية
يف ح�ضور العميد الركن
�رشبل �أب��و خليل قائد لواء
امل�شاة اخلام�س ممثالً قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي،
وق��ائ��د ال���وح���دة ال��ك��وري��ة
ال���ع���ام���ل���ة ���ض��م��ن ق����وات
الأمم امل��ت��ح��دة امل ��ؤق��ت��ة
ال��ع��ق��ي��د ���س��ن ه���ا ج��ون��غ
�سيلك ،وعدد من ال�ضباط،
ج���رى يف ق��ي��ادة ال��ل��واء يف
ال��ب��ي��ا���ض��ة  -ال���ن���اق���ورة،
احتفال ت�سلّم عتاد ق ّدمته
الكتيبة الكورية �إىل اجلي�ش
اللبناين.
تخلل االح��ت��ف��ال تقدمي
جمموعة من الفوج املجوقل
عر�ضا
والكتيبة الكورية
ً
قتاليا ،وكلمة للعقيد �سن
ً
ها جونغ �سيلك الذي ت�سلّم
درع�����ا ت���ذك���اري���ة وك��ت��اب
ً
�شكر.

...واملزيد من التجهيزات
الع�سكرية الأمريكية
مل�صلحة اجلي�ش
و�صلت �إىل ق��اع��دة ح��ام��ات اجل��وي��ة ،طائرة
�أمريكية نوع  ،C130على متنها فريق تدريب
متنوعة.
متخ�ص�ص ،وجتهيزات ع�سكرية
ّ
ّ
وتعترب هذه امل�ساعدة ج��ز ًءا من االلتزامات
ال�سنوية املتعلقة بالتعاون ب�ين اجلي�شني
اللبناين والأم�يرك��ي يف جم��االت ت�أمني العتاد
وتنفيذ التمارين امل�شرتكة وتنمية مهارات
الع�سكريني التقنية والقتالية.
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�شباط

�أخبار ون�شاطات

توقيف ع�صابات �سلب وتزوير يف املناطق
و�إحباط عملية تهريب

�أ�������ص������درت م���دي���ري���ة
ال���ت���وج���ي���ه يف ق���ي���ادة
اجل��ي�����ش ب��ي��ا ًن��ا ب��ت��اري��خ
 2011/12/17ج��اء
فيه �أن «مديرية املخابرات �أوقفت يف منطقة
ال�شمال ،ع�صابة احتيال و�رسقة قوامها ثالث
ن�ساء كن يقمن با�ستدراج �سائقي �سيارات
�أجرة �إىل طرق فرعية بعد الطلب �إليهم نقلهن
مع �أطفالهن من مناطق ال�شمال وجبل لبنان
�إىل منطقة البقاع .بعدها تعمد الن�سوة �إىل
�سلب ه ��ؤالء ال�سائقني �أموالهم و�سياراتهم
أي�ضا .وقد
مب�شاركة زوج �إحداهن الذي �أوقف � ً
�أحيل املوقوفون على الق�ضاء املخت�ص».
كذلك� ،أ�صدرت املديرية بيا ًنا �آخر بتاريخ
 2011/12/20ج���اء ف��ي��ه� :إن م��دي��ري��ة
املخابرات �أوقفت يف بريوت «ع�صابة م�ؤلفة
م��ن ث�لاث��ة �أ���ش��خ��ا���ص ،ك��ان��ت ت��ق��وم بتزوير
م�ستندات وهويات وحيازاتها ،وا�ستخدامها
للقيام بعمليات ن�صب واح��ت��ي��ال وت��زوي��ر
خال�صات �أحكام �صادرة عن املحكمة الع�سكرية،
و�شهادات جامعية وبيعها مقابل بدل مادي».

أي�ضا �إىل �أن «الع�صابة املذكورة ،قامت باعطاء
و�أ�شارت املديرية � ً
�شيكات من دون ر�صيد مقابل �رشاء �أمتعة من عدة م�ؤ�س�سات جتارية
كربى ،ثم �أعادت بيع هذه الأمتعة ب�أ�سعار خمفّ�ضة .وقد �أودع املوقوفون
مع امل�ضبوطات الق�ضاء املخت�ص».
وبتاريخ  ،2011/12/21جاء يف بيان �صادر عن مديرية التوجيه �أن
«دوري��ة من خمابرات اجلي�ش طاردت ع�صابة م�سلحة يف البقاع ،م�ؤلفة
من ثالثة �أ�شخا�ص ،كانوا ميار�سون �أعمال ال�سلب وال�سطو بقوة ال�سالح
ومتكنت من توقيفهم.
واعرتف �أفراد الع�صابة بقيامهم بعدد من عمليات �سلب �أموال و�أجهزة
هواتف خلوية� ،شملت لبنانيني و�سوريني يف حميط بلدات ق�ضاء زحلة.
وقد �ضبطت ال�سيارة التي كانت تقلّهم وهي من نوع «هوندا »prelude
رقم /362191ب من دون �أوراق ثبوتية ،كما �ضبطت بحوزة املوقوفني
حربيا عيار 7ملم».
وم�سد�سا
بندقية نوع «بومب �أك�شن»
ً
ً
ودعت قيادة اجلي�ش الأف��راد وامل�ؤ�س�سات الذين وقعوا �ضحية هذه
الع�صابات �أو الذين تعر�ضوا لعمليات �سلب على �أيديهم� ،إىل التقدم
ب�شكوى لدى املراجع الق�ضائية املخت�صة ال�ستعادة حقوقهم وما �سلب
منهم.
�إىل ما �سبق� ،أحبطت مديرية املخابرات يف ال�شمال عملية تهريب مئتي
�ألف حبة خمدرة ومن�شطة �إىل دول اخلليج ،و�أوقفت ال�شخ�ص الذي كان
يقوم بتو�ضيب ال�شحنة متهي ًدا لتهريبها �إىل خارج لبنان.
وقد �سلم املوقوفون مع امل�ضبوطات �إىل الق�ضاء املخت�ص.

وحدات اجلي�ش
العثور على جثة
مبنا�سبة �أعياد �آخر ال�سنة ،و�إقامة
املخت�صة لإجراء الالزم.
اح���ت���ف���االت يف خم��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق
ويف ب�����ي�����ان �������ص������ادر ب����ت����اري����خ
توا�صل تنفيذ
الأمريكي جون رادوين
اللبنانية ،ن��ف��ذت وح���دات اجلي�ش
� ،2011/12/20أ����ش���ارت م��دي��ري��ة
مهماتها الأمنية
وعلى �أربعة �صواريخ
ت���داب�ي�ر �أم��ن��ي��ة ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ح��ول
التوجيه �إىل �أن «وحدة من اجلي�ش معززة
دور العبادة وحميطها والطرق الرئي�سة و�أماكن الت�س ّوق وامل�ؤ�س�سات بطوافة ع�سكرية ،متكنت من العثور على املواطن الأمريكي جون رادوين
العامة واملرافق ال�سياحية وامل�صالح الأجنبية والعربية ،وذلك لطم�أنة جثة هامدة يف منطقة �صنني ،بعدما كان قد فقد خالل ممار�سته ريا�ضة
املواطنني واحلفاظ على ال�سالمة العامة.
امل�شي يف منطقة ف��اري��ا» .وق��د مت نقل اجلثة �إىل �أح��د امل�ست�شفيات
كذلك� ،أ�شارت مديرية التوجيه ،يف عدة بيانات �إىل «�أنه بنتيجة التدابري للك�شف عليها والقيام بالإجراءات القانونية الالزمة.
التي اتخذتها الوحدات الع�سكرية املنت�رشة يف خمتلف املناطق اللبنانية،
كما �أعلنت مديرية التوجيه يف بيانها ال�صادر بتاريخ ،2011/12/19
بد ًءا من  2011/12/19ولغاية منت�صف �شهر كانون الثاين املن�رصم ،ان��ه «بنتيجة التق�صي وال��دوري��ات املكثفة التي تنفذها ال��وح��دات
مت توقيف نحو 760
�شخ�صا من جن�سيات خمتلفة ،بع�ضهم مطلوب الع�سكرية املنت�رشة يف املناطق اجلنوبية ،عرثت دورية تابعة للجي�ش على
ً
للعدالة مبوجب مذكرات توقيف ،والبع�ض الآخر الرتكابه جرائم وخمالفات �أربعة �صواريخ نوع «غ��راد» غري مع ّدة للإطالق يف خراج بلدة املاري -
متع ّددة .اما امل�ضبوطات ف�شملت� 118 :سيارة 47 ،دراجة نارية ،وثالثة ق�ضاء حا�صبيا ،وكانت مطمورة بالرتاب.
مراكب �صيد� ،إىل كميات من الأ�سلحة والذخائر
وقد ح�رض اخلبري الع�سكري �إىل املكان وك�شف
مت
على ال�صواريخ ،كما بو�رش التحقيق باملو�ضوع
والأعتدة الع�سكرية واملخدرات والدخان .وقد ّ
ت�سليم املوقوفني مع امل�ضبوطات �إىل املراجع
للوقوف على مالب�ساته وحتديد هوية الفاعلني».
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�شباط

قائد اجلي�ش للع�سكريني ع�شية الأعياد املجيدة
جندد الإخال�ص للبنان
وجه قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،كلمة �إىل
ملنا�سبة الأعياد املجيدةّ ،
�ضمنها تهنئة لهم ولأهلهم
الع�سكريني عرب برنامج اجلندي من الإذاعة اللبنانية ّ
بالأعياد ،واع ًدا ب�أن القيادة لن ت�ؤجل كل ما من �ش�أنه ت�أمني العتاد الالزم ولن
داعيا �إياهم �إىل التعاون الدائم مع زمالئهم يف
تن�سى �أعباءهم املعي�شية،
ً
امل�ؤ�س�سات الأمنية والأ�صدقاء يف قوات الأمم املتحدة.
هنا ن�ص الكلمة:
«يا جنود جي�شنا البوا�سل ،يا رفاق ال�سالح
هيدي �سنة جديدة منجدد فيها الإخال�ص للبنان ،والوفاء لدماء �شهدائنا بالت�ضامن الكامل
خ�صو�صا مبنا�سبة الأعياد العزيزة على قلوب اللبنانيني جمي ًعا.
مع عائالتهم و�أهاليهم،
ً
بعرف �أنو ق�سم كبري منكم رح يق�ضي ليلة العيد باملركز� ،أو بتنفيذ دورية� ،أو بال�سهر على
احلدود ،هيدي م�ش �أول مرة بتعملوا هيك ،الع�سكر ندر نف�سه من البداية للوطن ،واملواطن
بيعرف هال�شي ،وبي�سهر وبينام ب�أمان لأنو بيعرف �إنكم �سهرانني ،عني على اجلنوب وعني
على ال�شمال ،وبني التنني قلب الوطن من�صان بجهودكم ،وتعاون النا�س معكم.
ما كانت ال�سنة املا�ضية هينة ،ال عليكم كم�ؤ�س�سة ،وال على �أهاليكم كمواطنني ،وال على
املنطقة كلها� ،سواء من الناحية العمالنية �أو االقت�صادية ،وكانت الأعباء كترية ،واملهمات
وح��دة تلحق التانية ،لكن النتيجة كانت النجاح الوا�ضح ب�شهادة الأف��راد
والهيئات وال ّدول.
عيدية القيادة �إلكم �إن �شاء اهلل بتكون بحجم ت�ضحياتكم والآمال املبنية عليكم،
م�ش رح ن�أجل �أي خطوة من �ش�أنها ت�أمني العتاد الالزم لوحداتكم املنت�رشة بكل
خ�صو�صا
مكان ،وم�ش رح نن�سى الأعباء املعي�شية اللي عاي�شني فيها اجلميع،
ً
انتو ،بظل ان�شغالكم باملهمات الوطنية اللي بينفذها اجلي�ش ب�سواعدكم و�صدق
م�شاعركم ،وبالتعاون الدائم مع زمالئكم بامل�ؤ�س�سات الأمنية ،والأ�صدقاء بقوات
الأمم املتحدة اللي بيعيدوا كمان معنا ،بعيد عن عيلهم ،بوطن بيحت�ضن كل
املخل�صني ،وتنعاد عليكم وعلى عيلكم جمي ًعا».

�أخبار ون�شاطات

ا�ستئناف
بث برنامج

حتيط ق��ي��ادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه،
امل��واط��ن�ين ع��ل� ً�م��ا ب��ا���س��ت��ئ��ن��اف ب��ث ب��رن��ام��ج
اعتبارا من  ،2011/11/17عرب
«اجلندي»
ً
�أثري «الإذاع��ة اللبنانية» على املوجتني 98.5
و FM 98.1ميغاهرتز ،على �أن تبث احللقة
أ�سبوعيا ال�ساعة  17,30م�ساء اخلمي�س ،وتعاد
�
ً
ويت�ضمن الربنامج
ال�ساعة  18,05م�ساء الأحد.
ّ
موا�ضيع ع�سكرية ،علمية ،ثقافية ,واجتماعية
متنوعة.

بذور ال�صنوبر
لأحراج حمرتقة

يف �إطار املهمات الإمنائية التي ينفذها اجلي�ش بالتن�سيق مع النادي
اللبناين لليخوت� ،ضمن حملة « »Lebanon Green Againقامت
طوافات تابعة للقوات اجلوية ،بر�ش حواىل  1200كلغ من بذور ال�صنوبر،

منا من الأحراج التي اجتاحتها احلرائق يف
فوق م�ساحة تقدر بـ 150دو ً
منطقة ال�شمال� .شملت احلملة بلدات :جران ،حممر�ش� ،شبطني ،القبيات،
عكار العتيقة ،عندقت وكرم�س ّدة.
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�إعداد:
ندين البلعة
ليال �صقر

كقطعة �إدارية من الفئة الأوىل و�أ�صبح مرتبطً ا
بقيادة اجلي�ش ب�شكل مبا�رش.
العام  ،2005ع ّدل جدول العديد والتجهيز
يف الفوج و�أ�ضيفت �رسية رمي مدفعية �سابعة
ال�ست.
�إىل �رساياه
ّ
يت�ألف فوج املدفعية الأول من قيادة الفوج
التي ت�ضم الفروع  4 ،3 ،2 ،1و 5بالإ�ضافة
����ش���ه���د م��ط��ل��ع
العام � 1992إن�شاء
املدفعية ال ّأول يف
فوج
ّ
اجلي�ش اللبناين ،وبعد ب�ضعة
املدفعية الثاين.
�أ�شهر �أن�شئ فوج
ّ
�سالح املدفعية «ملك املعارك»
واملن�ضوون يف �صفوفه يدركون
ما له من اهميـّة ويعملــون على
هذا الأ�سا�س� ،ســواء كـان العمل
بال�شق ال��ت��دري��ب��ي �أو
متع ّلقًا
ّ
العمالين� ،أو حتى على م�ستوى
ال�صيانة التي تتجاوز حدودها
�أح��ي��ا ًن��ا ك��ث�يرة وت��رت��ق��ي �إىل
�سدا حلاجة
م�ستويات االبتكار ًّ
�أو حالًّ مل�شكلة...

يحركه حب العطاء
ال حدود للإبتكار حني ّ

فوجا «ملك املعارك» يف اجلي�ش اللبناين:
املدفعية الأول والثاين والعزم ثالثهما
من ال ّأول...
املدفعية الأ ّول العميد الركن
قائد فوج
ّ
يعرفنا �إىل قطعته املتمركزة
�سمري الع�سيلي ّ
يف منطقة الكرنتينا  -بريوت ،ويبد أ� من تاريخ
ت�أ�سي�سها:
�أن�شئ فوج املدفعية الأول العام ،1992
وارتبط �آنذاك بكتيبة مقر عام منطقة بريوت،
�ارا م��ن ال��ع��ام  1993ا�ستقلّ الفوج
واع��ت��ب� ً

�إىل فرع الت�أليل و�رسية القيادة واخلدمةّ � ،أما
�رسايا الرمي فعددها �سبع ولكل منها �إم��رة
وف�صيلة خدمة رمي وف�صيلة رمي مدفعية.
ينت�رش فوج املدفعية الأول يف قطاع املرف�أ
وي �� ّؤم��ن ال��دع��م ال��ن��اري ال��ع��ام لأل��وي��ة اجلي�ش
وملدفعية االلوية املقاتلة واالفواج
و�أفواجه،
ّ
اخلا�صة املنت�رشة يف القطاع املمت ّد من منطقة
ّ
اجل��ن��وب ح��ت��ى منطقة ج��ب��ي��ل .ك��م��ا ي�ضطلع
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مبهمات �أم��ن� ّ�ي��ة يف ق��ط��اع ان��ت�����ش��اره ،وي �� ّؤم��ن
احلرا�سة للبوارج الع�سكرية التابعة لقوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة العاملة يف لبنان يف
�أثناء انتقال قوافلها من املرف�أ و�إليه.
بالإ�ضافة �إىل مهماته العمالنية ،ين ّفذ فوج
املدفعية الأول مهمات تدريبية �إذ ت�ستفيد
التدريبية الكلية احلربية
من مهاراته وقدراته
ّ
وم��در���س��ة ال��رت��ب��اء وم��ك��ات��ب االخت�صا�ص يف
اجلي�ش.
خ�ص التدريب على م�ستوى
يف ما
ّ
ثمة ت�شديد على
ع�سكريي ال��ف��وجّ ،
اجلهوزية العالية ،وانطالقً ا من هذا
ّ
الأ���س��ا���س تن ّفذ التمارين املختلفة
التدريبية بالإ�ضافة �إىل
واملخيمات
ّ
ّ
ال��دورات داخل لبنان وخارجه ل�صقل
ق�����درات ال��ع�����س��ك��ري�ين وت��ط��وي��ره��ا
با�ستمرار.
يف م����وازاة الإع�����داد ال��ب��دين اجل� ّ�ي��د
ال����ذي ي����ع���� ّززه وج����ود امل�ل�اع���ب يف
الفوج وممار�ســة الع�سكريــني عــ ّدة
�أن��وا ٍع من الريا�ضة ،ثمة ت�شديد على
تعــزيز خبــرات ع�سكرييــه الفنيــة
نوعــا من
والتقــنية مم��ا يتيــح ل��ه
ً
ّ

ال�شعار

حتقيق ع�سكري

التعهد
االك��ت��ف��ـ��اء ال��ذات��ي على �صعيد
ّ
وال�صيانة وت�صليـح الأعطال التي تطر أ�
على املدافع.

اجلهوزية �أكرث من  97يف املئة
ّ
يف الآون����ة الأخ��ي�رة ز ّود ال��ف��وج م��داف��ع من
ع��ي��ار155م��ل��م م ،198وم��ع��دات مل�صلحة
مما رفع �إىل �أك�ثر من  97يف املئة
امل�شاغل ّ
ٍ
ٍ
آليات التي بدت يف حلّة م�رشقة بعد
ّ
جهوزية ال ّ
�أن خ�ضعت لإع��ادة ت�أهيل �شملت «احل��دادة
والبويا».
� ّأما الأهم فهو ابتكار العنا�رص طريق ًة حديثة
فـي ترويـ�ض امل��داف��ـ��ع وال��ت��أكّ ��ـ��د م��ن ح�سن
ا�شتغالهـا من حيـث حركـة ال�سبطانـة (الرتاجع

يحمل ف��وج��ا املدفعية الأول
والثاين ال�شعار نف�سه (يختلف
ال���رق���م ف���ق���ط) ،وي���ت����أل���ف ه��ذا
ال�شعار من مدفعني متقاطعني
باللون الأخ����ضر تتو�سطهما قذيفة
ب��ال��ل��ون الأح��م��ر وي��ن��ب��ع��ث م��ن خلف
امل��دف��ع�ين ومي�ض ب��رت��ق��ايل اللون
ي�شري �إىل قوة هذا ال�سالح وفاعليته.

يف �أثناء الرمي وم��ن ث� ّ�م ال��ع��ودة) وذلـك مـن
دون تنفيـذ رمايـة ،هـذا الأم��ـ��ر �ساهـم فـي
جهوزيـة عاليـة علـى م�ستوى �سالح
حتقيـق
ّ
الفوج.

�إلــى ذلــك ،ا�ستحدثت فــي موقــع الفــوج
قاعــــة تدريــب ت�ستوعــب مكاتــب الدرا�ســة
وت�ستقبــل تالمــذة الكليــة احلربيــة ومدر�ســة
الرتبــاء ،كمــا ربطــت ال�رسايــا بقيادتــه من
خ�لال �شبكة ت��أل��ي��ل ا�ستحدثت �أي��� ً��ض��ا فــي
املوقــعّ � .أما ماكينة اخلياطــة التي ا�ستقدمت
ح��دي � ًث��ا ،فقد �أت��اح��ت للع�سكريني ت�صنيع
ما يحتاجون �إليه من ال�شوادر على اختالف
�أنواعها.
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يحفظ فوج املدفعية الأول
بكثري من الفخر ذكرى �شهيده
ال��رائ��د خالد مر�شاد
�شهيدان
(معارك نهر البارد)،
كما ذك���رى ال��ع��ري��ف املج ّند
مازن احل�سني الذي ا�ست�شهد
خالل العدوان الإ�رسائيلي على
لبنان يف متوز .2006

يف �أوقات �سابقة
ع�سكريو ف��وج املدفعية الأول ويف
�شارك
ّ
�أوقات �سابقة يف مهمات حفظ االمن من خالل

و�ضع جمموعة حتت القيادة العمالنية جلهاز
�رسية
�أمن املطار .كما �سبق �أن و�ضع الفوج ّ
بت�رصّف ال�رشطة الع�سكرية و�أخ��رى مل�صلحة

حتقيق ع�سكري

املجموعة الأمنية يف منطقة اجلنوب .و ُو�ضع
الفوج للغاية نف�سها بت�رصف �أرك��ان اجلي�ش
للعمليات يف م��ن��اط��ق �أخ����رى .ك��ذل��ك ،حفظ
�أمن مدينة طرابل�س و�ضواحيها خالل �أحداث
ال�ضنية العام  ،2000والعام � 2007شارك
يف م��ع��ارك نهر ال��ب��ارد عربال�رسيتني الثانية
(مدافع  155ملم م )198وال�سابعة (مدافع
 122ملم د )30مق ّد ًما الدعم الناري للكتيبة
55؛ يف ذلك احلني كان الفوج بت�رصّف غرفة
العمليات املتق ّدمة يف نهر البارد.
ّ
أمنية التي ا�ضطلع بها الفوج
من
ّ
املهمات ال ّ
القمة
أي�ضا حفظ الأمن خالل
� ً
ّ
ال��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة وال��ق� ّ�م��ة
العربية الرابعة ع�رشة يف
مرب
و
بريوت.
ك
ل ّأن الثكنة بالن�سبة �إىل الع�سكري
�أكرث بكثري من مكان للعمل ،كان ال ب ّد
من االهتمام مبا يوفّ ر راحة الع�سكريني
مت
يف حياتهم
اليومية ،ويف هذا الإطار ّ
ّ
�إن�شاء �صالون حالقة حديث الطراز يف
موقع فوج املدفعية الأول .يف هندام
الع�سكري جزء كبري من هيبته ودليل
ونعيما...
على ان�ضباطه ,فمربوك,
ً
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...ويف الثاين
خالل العر�ض الع�سكري الأخ�ير الذي ق ّدمه
اجلي�ش مبنا�سبة ذك��رى اال�ستقالل ،لفتت
الأنظار �آلية غربية حتمل
مدف ًعا ��شرق� ً�ي��ا .امل�شهد
كان فري ًدا من نوعه وقد
�أثار الت�سا�ؤالت.
ق��ائ��د ف���وج املدفعية
ال���ث���اين ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن
عاطف ال�صغري� ،أو�ضح
لنا ��سر ّ ال��ت��زاوج احلا�صل
ب�ين ال��ن��م��ط�ين ال����شرق��ي
والغربي يف �سالح واحد،
وه���و �أم����ر غ�ي�ر م��ع��ه��ود.
ل��ك��ن��ه يف ال��ب��داي��ة ق��� ّدم
مل��ح��ة «ب��ان��ورام��ي��ة» عن
الفوج املتمركز يف ثكنة
نهرا ال�شالوحي (املدينة
الك�شفية � -سمار جبيل)
وال���ت���ي ت�����ش��ه��د ور���ش��ة
كبرية ونقلة نوعية على
ع ّدة م�ستويات.
�أن�����ش��ئ ف����وج امل��دف��ع��ي��ة ال���ث���اين ب��ت��اري��خ
 1992/9/1ب��ه��دف زي����ادة ق���وة ال��ن�يران
املدفعية للوحدات املقاتلة على احلدود.
ت�ضم هيكلية الفوج قيادته و�أركانه ،و�أربع
ّ
�رسايا راجمات وثالث �رسايا مدفعية ،بالإ�ضافة
�إىل ��سري��ة ال��ق��ي��ادة واخل��دم��ة .ت�ضطلع هذه
املهمة املوكلة
أ�سا�سي َتني:
مبهم َتني �
ال�رسايا
ّ
ّ
ّ
�إليها من قبل قيادة اجلي�ش مل�صلحة الوحدات
امل��ت��م��رك��زة على احل���دود م��ن خ�لال ��سري��ة يف
البقاع الغربي و�أخ���رى يف اجل��ن��وب .واملهمة
الثانية تتمثّل بحفظ الأم��ن من خ�لال متركز
خم�س �رسايا يف قطاع م�س�ؤولية ي�شمل ق�ضاء
البرتون وجز ًءا من ق�ضاء الكورة.
ميلك فوج املدفعية الثاين �أ�سلح ًة متن ّوعة
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�أب�����رزه�����ا راج����م����ات
122مم ،م���داف���ع
122مم وم���داف���ع
130مم .وي���ب���ذل
كبريا
عنا�رصه جه ًدا
ً
ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل��ه��م��ات
املناطة به ،ويعملون
ب����ان����دف����ا ٍع وت���ف� ٍ
��ان
لإع�����ط�����اء ال��ن��ت��ائ��ج

املرجوة على الرغم من النق�ص يف العديد.
الوحدة الأمنوذجية
يركّ ز العميد الركن ال�صغري على كفاءة كل
متت الإ�ستفادة من كل
ع�سكري يف الفوج� ،إذ ّ
ِ
مهارات الع�سكريني و ُعمل على تطويرها ،ويف
هذا ال�سياق ميثّل ت�أليل الفوج نقلة نوعية
جهزت �أق�سامه
على �صعيد العمل فيه .فقد ّ
وفروعه ب�أجهزة كمبيوتر بهدف ت�أليل العتاد
والعديد والعمليات ،وا�ستطاع عنا�رص الت�أليل
يف الفوج �إجناز الق�سم الأكرب من العمل خالل
ف�ترة ق�����ص�يرة .وق��د ا�ستثمرت املعلومات
امل ��ؤ ّل��ل��ة ل�ضبط ح��رك��ة امل��خ��ازن وال��ع��ت��اد،
بينما ي��ج��ري العمل على ت��أل��ي��ل �إ���ض��ب��ارات

ال��ع�����س��ك��ري�ين ،ب��ه��دف ا�ستثمار
املعلومات (ولي�س حفظها فقط)
إداري���ا من خالل برامج تطبيقية
� ً
تنفّذها مديرية الت�أليل.
ك��م��ا �أن ال��ف��وج ب�����ص��دد �إق��ام��ة
�شبكة ت�أليل مع ال�رسايا ا�ستكماالً
لل�شبكة الداخلية التي �أقامها
وه����ي ت��رب��ط ال���ف���روع ب��اخل��ادم
الأ�سا�سي ( )serverم��ا ي�سمح
بتبادل املعلومات ب�سهولة �أكرب.
وبنتيجة هذه العملية املتكاملة،
اخ��ت��ارت م��دي��ري��ة ال��ت��أل��ي��ل ف��وج
املدفعية الثاين كوحدة �أمنوذجية
يف جمال تطبيق الربامج وا�ستثمار
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املعلومات لت�سهيل العمل الإداري ،حيث
عمم هذه التجربة بعد جناحها ،على �صعيد
�س ُت َّ
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية بجميع قطعها.
الإ�شارة
�إىل �شبكة الت�أليل� ،شهد اخت�صا�ص الإ�شارة

تغيريا �
يف الفوج
أي�ضا ،فثمة �سنرتال
إيجابيا � ً
ً
ً
ٍ
ال�سلكية
جديد ذي �سعة كبرية لالت�صاالت
ّ
قيد الإجن��از ،و�ستكون له فائدة كبرية على
�صعيد ت�أمني االت�صال بني وحدات الفوج كما
مت العمل
يو�ضح �ضابط الإ���ش��ارة� .إىل ذل��كّ ،
على ت�أمني عدد �أكرب من الأجهزة الال�سلكية،
وت��رك��ي��ز ع��ام��ود ج��دي��د ل�ل�إر���س��ال وحت�سني
الهوائيات ومراكز تثبيتها ،الأمر الذي ي� ّؤمن
االت�صال بني قيادة الفوج وال�رسايا املنت�رشة
من جهة ،ومع قيادة اجلي�ش من جهة �أخ��رى.
أي�ضا جتهيز غرفة العمليات بربنامج
مت � ً
كما ّ
لتعقّب املهمات والدوريات خارج الفوج على
جهاز كمبيوتر خا�ص.
ت�أهيل املن�ش�آت
يف جولة رافقنا فيها قائد الفوج و�آمر �رسية
القيادة واخلدمة� ،إطّ لعنا على بع�ض املن�ش�آت
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التي � ِّأهلت �أو ا�س ُت ِ
علما �أن ع�سكريي
حدثتً ،
الفوج هم الذين تولوا جميع الأعمال املتعلقة
بها.
البداية م��ن امل��دخ��ل ال�رشقي للثكنة ال��ذي
جانبيه...
مت حت�سينه و�إنارته والزراعة على
ّ
َ
�أماكن خدمة الع�سكريني من منامة ومن�ش�آت
أي�ضا �شملها الت�أهيل .ونال
�صحية و�سواها � ً
أي�ضا حيث
ح�صة من الإهتمام � ً
بيت اجلندي ّ
مت تو�سيعه و ُج ِّهز بكل ما يحتاجه الع�سكري
ّ
حتى �أ���ص��ب��ح �أ���ش��ب��ه بـ«ميني م��ارك��ت» ،كما
�صيفية تطلّ على البحر
أقيمت �أمامه ا�سرتاحة
� َ
ّ
واجلبل.
أي�ضا على حت�سني امل�شاغل وم��ر�أب
ُعمل � ً
الآل��ي��ات مم��ا ي�سمح ب���إع��ادة ت��أه��ي��ل �آل��ي��ات
الفوج من «ح��دادة وبويا» وت�صليحات� ،أما
فتم جتهيزه
م�شغل الأ�سلحة والآليات ال�رشقية ّ
بالعتاد الالزم.
ِ
من بني املن�ش�آت التي ا�س ُتحدثَت يف الفوج،
نادي �ضباط ميداين (قيد الإ�ستكمال) ،وقاعة
اجتماعات ملحقة مبكتب قائد الفوج .والعمل
م�ستمر لت�أهيل ال�ساحات العامة يف الثكنة
ّ

وتنظيفها وزراع��ة الأ�شجار لتجميلها ،على
�أن تكون لكل ع�سكري �شجرة حتمل ا�سمه
ويتعهدها برعايته.
ّ
التدريب والعمليات
ع�سكريو الفوج با�ستمرار وي�شاركون
يتدرب
ّ
ّ
يف م��ن��اورات م��ع الأف���واج اخلا�صة ،مم��ا يعزز
ثقتهم ب�أنف�سهم ومعرفتهم ب�سالحهم وكيفية
التعامل معه لتنفيذ املهمة املوكلة �إليهم،
وي�ؤهلهم بالتايل للتعاون والتن�سيق مع باقي
القوى على الأر�ض.

مدفع �رشقي على �آلية غربية
خالل �إع��ادة ت�أهيل �آلياته واج��ه فوج املدفعية الثاين م�شكلة :ثمة
جيدة ،لكن الآالت التي حتملها غري �صاحلة
راجمات �رشقية لديه حالتها ّ
ويتعذّر �إ�صالحها.
ولأن احل��اج��ة �أم الإخ�ت�راع واالب��ت��ك��ار ،ك��ان احل��لّ ال��ذي ق�ضى بفك
الراجمات عن الآليات التي حتملها وتركيبها على �أخرى غربية ميلكها
وتقنيا دقيقًا ،لكنه
فنيا
ً
جيدة ...الأمر اقت�ضى عمالً ً
الفوج وحالتها ّ
جن��ح ...وبعد اختبار ايجابية احل��لّ وفعاليته يجري العمل ال�ستكمال
نقل راجمات «اي�سوزو» ال�رشقية �إىل �شاحنات «ريو» غربية وزن  2طن
أي�ضا و�إمنا بوزن
ون�صف ،ونقل راجمات «�أورال» �إىل �شاحنات «ريو» � ً
 5طن .هذا العمل �شكّ ل نقلة نوعية �أتاحت الإ�ستفادة من قطع البدل
املتوافرة وت�أمني ال�صيانة ب�سهولة.
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من جهة �أخ��رى ،يتابع الع�سكريون دورات
متن ّوعة لزيادة كفاءاتهم ،وللو�صول بالفوج
�إىل م��رح��ل��ة الإك��ت��ف��اء ال��ذات��ي ف��ـ��ي جم��ـ��االت
عديـدة.
أخريا...
� ً
و ّدع��ن��ا الثكنة حاملني م�شاعر الفخر مبا
حقّقته زن��ود الع�سكريني ،مبدين �إعجابنا
ب�إ�رصارهم على العطاء ،فبادرنا رتيب الفوج
ب��ال��ق��ول :ف���روع ه���ذا ال��ف��وج تعمل بتناغم
وان�سجام وال��ه��دف واح��د� ،إع�لاء �ش�أن فوجنا
وخدمة م�ؤ�س�ستنا ووطننا.

�شباط

م�ؤمتر اجلنوب الأول يناق�ش �آثار احلروب
والإعتداءات الإ�رسائيلية على بنية املجتمع اجلنوبي

يف م��ع��ه��د ال��ع��ل��وم الإج��ت��م��اع��ي��ة يف
اجلامعة اللبنانية � -صيدا عقدت �أعمال
م�ؤمتر اجلنوب الأول بعنوان «الإعتداءات
واحلروب الإ�رسائيلية على لبنان و�آثارها
يف بنية املجتمع اجلنوبي» ،الذي نظمه
«معهد العلوم الإجتماعية» يف اجلامعة
و«جتمع خريجي
اللبنانية الفرع اخلام�س
ّ
معهد العلوم الإجتماعية» ،برعاية رئي�س
اجلامعة اللبنانية الدكتور عدنان ال�سيد
ح�سني وم�����ش��ارك��ة ع���دد م��ن الأ���س��ات��ذة
والباحثني م��ن خمتلف كليات اجلامعة
اللبنانية وم�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين
واجلي�ش اللبناين.

م�ؤمترات

�إعداد:
معو�ض بو مارون
با�سكال ّ

ع��ل��ى م���دى ث�لاث��ة �أي���ام
مت��ت مناق�شة 32
متتالية ّ
ب��ح��ث�ا ً ،اهتمت مب��ق��ارب��ة الإط����ار النظري
ملفهوم الفكر ال�صهيوين وربطه باالعتداءات
واحل���روب املتكررة على لبنان وتداعياتها على
خمتلف ال�صعد الإجتماعية والإقت�صادية اجلنوبية.
وت�ضمنت اجلل�سات العديد من امل��داخ�لات ح��ول �آث��ار
ّ
احلروب واالعتداءات الإ�رسائيلية املبا�رشة وغري املبا�رشة ،والتي �أ ّدت
يف بع�ض جوانبها �إىل تفكيك الن�سيج االجتماعي للأ�رسة واملجتمع يف
جنوب لبنان.
وت��ط��رق امل��ؤمت��ر اىل دور اجلي�ش اللبناين يف تنفيذ العمليات
الإن�سانية لنزع الألغام ،من خالل حما�رضة �ألقاها املق ّدم بيار بو مارون
من املركز اللبناين للأعمال املتعلّقة بالألغام ،حت ّدث خاللها عن طرق تنظيف الأرا�ضي
�شارحا دور املركز يف عملية التوعية من خماطر
املل ّوثة بالألغام والقنابل العنقودية،
ً
الألغام وم�ساعدة ال�ضحايا .كما ق ّدم �إح�صاءات دقيقة عن ن�سبة الأرا�ضي املنظّ فة
من الألغام والتي �أدرجت على جدول التنظيف ،معد ًدا الفرق العاملة �ضمن �رشكات
ومنظّ مات حملية و�أجنبية والتي تتعاون مع اجلي�ش اللبناين يف �إطار نزع الألغام.
م�شريا �إىل امل�شاريع امل�ستقبلية للمركز التي
وختم املقدم بو م��ارون حما�رضته
ً
تت�ضمن اخلطة اال�سرتاتيجية اخلم�سية املمتدة حتى العام  ،2016وتندرج يف �إطار
ّ
�إ�ستكمال تنظيف الأرا�ضي املل ّوثة بالألغام والقنابل العنقودية.
وقد �أ�صدر امل�ؤمتر تو�صياته التي �صاغتها جلنة متخ�ص�صة ،دعت �إىل ف�ضح عدوانية
والتم�سك بحدود لبنان ،و�إزالة الألغام ودعم امل�ؤ�س�سات.
«�إ�رسائيل»
ّ
درعا تذكارية با�سم رئي�س و�ضباط املركز
يف ختام امل�ؤمتر ق ّدم املق ّدم بو مارون ً
خريجي معهد العلوم الإجتماعية -
اللبناين للأعمال املتعلّقة بالألغام �إىل رئي�س ّ
جتمع ّ
الفرع اخلام�س الدكتور كاظم نور الدين.
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ا�رسائيل يف �أجواء العوملة
وتداعياتها

ال�سعي �إىل حما�رصة
كل منطق للمقاومة

�إعداد:
�إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون اال�رسائيلية
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منذ �أحداث ايلول  2001طرحت
مفهوما جدي ًدا
الواليات املتحدة
ً
ل�ل�أم��ن ال���دويل يف �شقه املتعلق
ب��ال�ترت��ي��ب��ات واال���س�ترات��ي��ج��ي��ات
الأم���ن���ي���ة اجل����دي����دة ،اذ عملت
ع��ل��ى ف��ر���ض �أج��ن��دت��ه��ا اخل��ا���ص��ة
مبفهوم الأمن وح�رصه يف كون
«الإره��������اب» ي�����ش��ك��ل �أخ��ط��ر
م�صادر التهديد الذي يواجه
�أمن الدول واملجتمعات ،و�أن
العامل كله معر�ض العتداءات
اره���اب���ي���ة وذل�����ك م���ن م��ن��ط��ل��ق
اخللط ما بني مفهومي االره��اب
واملقاومة .و�رشعت وا�شنطن يف
بناء حتالف دويل على �أ�سا�س ما
�سمي «ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة الهجمات
الوقائية» التي تخ ّولها توجيه
�رضبات ع�سكرية وقائية �ضد �أي
دول��ة �أو جماعة ت��رى �أن��ه��ا متثل
خطرا �أو تهدي ًدا للأمن الأمريكي.
ً
وب����د�أت ت��ت����صرف مبنطق ال��ق��وة
العظمى الوحيدة يف ال��ع��امل ،مع
حماولة توظيف كل ه��ذا احل��راك
من �أجل االحتفاظ مبوقعها املميز
على قمة النظام العاملي اىل �أجل
غري م�سمى.
ال��ع��ام  ،1992ق���ال الرئي�س
الأم�يرك��ي الأ���س��ب��ق ج���ورج بو�ش

(الأب)« :ل���ق���د ح����ان ال��وق��ت
لتقول �أم�يرك��ا للعامل �إن عه ًدا
جدي ًدا قد بد�أ هو عهد �ست�صنعه
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم�يرك��ي��ة
مببادئها الليربالية التي تدافع
ع��ن ال�����ش��ع��وب وال��ق��ي��م النبيلة
ال��ت��ي داف���ع عنها �أ���س�لاف��ن��ا� ،إن��ه
ن��ظ��ام ج��دي��د ت ��أخ��ذ ب��ه ال��والي��ات
املتحدة على عاتقها امل�س�ؤوليات
الدولية».
يف املقابل انتقد الرئي�س بيل
ك��ل��ي��ن��ت��ون ه���ذا ال��ت��وج��ه ال��ك��وين
للرئي�س بو�ش ،وقال« :ثمة فرق
ك��ب�ير ب�ين �أن ت��دي��ر ال��ع��امل و�أن
ت�سيطر عليه».
لكن ال��ن��ف��وذ ال�صهيوين لدى
الإدارة الأمريكية كان �أق��وى من
ارادة التعقل وكبح جنون العظمة،
ه��ذا اجل��ن��ون ع�ّب�رّ عنه الرئي�سان
ب��و���ش (الأب وم��ن ث��م الإب���ن) يف
ظل هيمنة و�سيطرة من ي�سمون
ب��امل��ح��اف��ظ�ين اجل����دد ال���ذي���ن مل
ي��ع�ترف��وا ب�����ش��يء ا���س��م��ه احل��ل��ول
الو�سط�« ،أن��ت متهم حتى تثبت
براءتك ،و�إن مل تكن معي ف�أنت
مع الإرهاب».
لقد عمدت الواليات املتحدة يف
ظل نفود اللوبيات ال�صهيونية اىل

توظيف الأخطار الكامنة من خالل
ت�ضخيم حجمها وت�شويه حقيقة
�أه��داف��ه��ا ،ع�بر اخ��ت�لاق الأزم���ات
التي لي�س من ال�رضوري �أن ت�شكل
ت��ه��دي � ًدا للم�صالح الأم�يرك��ي��ة،
وعرب توظيف املنظمات الدولية
مثل الأمم املتحدة وجمل�س الأمن
عند ال����ضرورة حلل ه��ذه الأزم��ات
امل��ف�تر���ض��ة وحت��ق��ي��ق الأه����داف
الآتية:
 ال�سيطرة على اه��م ث��رواتالعامل ويف طليعتها النفط الذي
يوجد خمزونه الأعظم يف البلدان
العربية واال�سالمية ،وذل��ك بغية
التحكم بع�صب احلياة ال�صناعية
واالقت�صادية يف ال��ع��امل ،مب��ا يف
ذلك الدول ال�صناعية الكربى.
 م��ن��ع �أي دول����ة ت��ق��ف ب��وج��هامل�����ص��ال��ح االم�يرك��ي��ة يف ال��ع��امل
م��ن ام��ت�لاك ق���درات ع�سكرية �أو
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة يف جم���ال ال�����س�لاح
النووي �أو التقليدي الذي تفوق
قدراته ما لدى الواليات املتحدة
االم�يرك��ي��ة ،ومي��ك��ن �أن يحد من
تنفيد ا�سرتاتيجيتها امل��ق��ررة
للهيمنة.
 ت��ف��ك��ي��ك ال������دول ال��ع��رب��ي��ةواال����س�ل�ام���ي���ة ع��ب�ر خم��ط��ط��ات
الفو�ضى اخلالقة لتحقيق هدف
م�رشوع ال�رشق الأو�سط اجلديد ،من
ع�سكريا
خالل الهيمنة
واقت�صاديا
ً
ً
وث��ق��اف� ً�ي��ا واع�����ادة ت��رك��ي��ب بناه
ال�سيا�سية على �أ�س�س طائفية
و�أت��ن��ي��ة وع��رق��ي��ة ،م��ا يجعل من
ا��سرائ��ي��ل ،احلليف الإ�سرتاتيجي
الأبرز ،الدولة الطائفية الأقوى يف
ال�رشق الأو�سط واملتحكمة �ضمن
حميطها الإقليمي الوا�سع ،بح�سب
تعبري وزي���ر ال��دف��اع اال�رسائيلي

اجلرنال ايهود باراك.
 اعتبار �أمن ا�رسائيل وقدراتهاال��ع�����س��ك��ري��ة ال���ت���ي ت���ف���وق ع��دة
م����رات ق����درات ال����دول العربية
جمتمعة خطً ا �أحمر ،وكذلك اعتبار
وممرا
ال�سيطرة على النفط (منب ًعا
ً
يحرم
وت�سويقًا) من الأم��ور التي ّ
امل�س بها.
التنازل عنها �أو
ّ
 حماربة العائق الإيديولوجيال��دائ��م ل����سري��ان م����شروع الهيمنة
الأم�ي�رك���ي���ة ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة وه��و
اال���س�لام ،من خ�لال ت�شويه تراثه
ومكوناته والتحري�ض على تعميق
اخلالفات بني تياراته ومذاهبه،
وا�ستبداله ب�شعارات الدميقراطية
وح��ق��وق االن�����س��ان وح��ري��ة امل���ر�أة
وحت�سني الدخل وتوزيع الرثوة.
 ت�صنيف �أي دول��ة �أو جمعيةاو منظمة تقف بوجه هذا امل�رشوع
ع��ل��ى �أن���ه���ا ج��م��اع��ات م���ارق���ة �أو
�إره���اب���ي���ة وم�����ص��درة ل�ل�اره���اب،
وذل���ك يف مقابل اعتبار الكيان
ال�صهيوين النظام الدميوقراطي
الوحيد يف املنطقة ،الأم��ر الذي
��رارا يف الدعم
���رارا وت���ك� ً
جتلى م� ً
الأمريكي الأعمى لإ�رسائيل يف كل
حروبها واعتداءاتها على ق�ضايا
الأر�����ض واالن�����س��ان يف فل�سطني
و�سائر الدول العربية املحتلة او
املعتدى عليها.
يف ه��ذا ال�سياق ،ج��اءت نظرية
«ن��ه��اي��ة ال��ت��اري��خ» لفران�سي�س
ف��وك��وي��ام��ا ون��ظ��ري��ة «ال��ت��و���س��ع

ال��دمي��وق��راط��ي» الن��ط��وين الي��ك،
ال���ل���ت���ان ت����دع����وان اىل ت��دم�ير
الأنظمة الدكتاتورية ،وحماربة
النزعات القومية يف العامل الثالث
(العراق ،ليبيا ،ال�سودان ،ايران،
�سوريا ،)...وبالتايل جتاوز منظمة
الأمم املتحدة وا�ستبدالها بحلف
�شمال الأطل�سي بتجان�سه وقدراته
الع�سكرية الرادعة.
انطالقً ا من هذه الر�ؤية مت ر�سم
خ��ري��ط��ة ج��ي��و �سيا�سية ملنطقة
ال�رشق الأو���س��ط باعتبارها وحدة
واحدة ت�ضم الوطن العربي و�آ�سيا
الو�سطى ،وتتكون ب��ؤرت��ه��ا من
منطقتني متميزتني هما حميط
ا�رسائيل واخلليج العربي ،ولكل
من هاتني املنطقتني وظيفتها
ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية .فدول
امل��م��ان��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات
املنوطة بها تهدد �أم��ن ا�رسائيل
وم���ن���اب���ع ال���ن���ف���ط ،وم��واج��ه��ت��ه��ا
ت�ستوجب ت�أ�سي�س اح�لاف ذات
�أب���ع���اد ��ش�رق او���س��ط��ي��ة متعاونة
يف جم���ال ان��ه��اء ال����صراع العربي
اال��سرائ��ي��ل��ي� .أم����ا دول اخلليج
النفطية فيجب �أن تكون مرتهنة
لل�سيا�سات االمريكية ،الأمر الذي
جليا يف حربي اخلليج الأوىل
ظهر ً
وال��ث��ان��ي��ة ،ويف خ�����ض��وع ال��ن��ظ��ام
العربي وتهمي�ش دوره وحتويله
اىل جم���رد ت��اب��ع ي��ن��ف��ذ الأوام�����ر
اخلارجية على الرغم من و�ضوح
امل��ؤام��رة عليه ،ومتزيق كياناته

ميكن القول ان ا�رسائيل ت�شكل حجر الزاوية
يف ال�سيا�سة االمريكية االقليمية يف ال�رشق
الأو�سط ،وهذا ما يتجلى يف ال�سعي الأمريكي
الد�ؤوب �إىل �ضمان �أمن هذا الكيان وتفوقه
النوعي يف خمتلف املجاالت

ال�سيا�سية واجلغرافية ،وتبديد
الطاقات الع�سكرية واجلغرافية
ال��وط��ن��ي��ة يف ��ص�راع���ات داخ��ل��ي��ة،
ومنع �أي م�ساع للتقدم والتطور
والنهو�ض العلمي والتكنولوجي
واالجتماعي.
ب��اخ��ت�����ص��ار ،مي��ك��ن ال���ق���ول ان
ا�رسائيل ت�شكل حجر ال��زاوي��ة يف
ال�سيا�سة االمريكية االقليمية يف
ال�رشق الأو���س��ط ،وه��ذا ما يتجلى
يف ال�سعي الأمريكي ال��د�ؤوب �إىل
�ضمان �أم��ن هذا الكيان وتفوقه
النوعي يف خمتلف املجاالت ،ويف
ا�رشاكه يف الرتتيبات اجلديدة يف
املنطقة من موقع ال�رشيك املتميز.
ومن اجل ذلك مت رهن حق تقرير
امل�����ص�ير لل�شعب الفل�سطيني
ب��وق��ف االن��ت��ف��ا���ض��ات وا���ش��ك��ال
الكفاح امل�سلح على اختالفها،
وتغيري قياداته وم�ؤ�س�ساته بحيث
مل ت��ع��د الق�ضية الفل�سطينية
هنا ق�ضية ع��دوان �أو ا�ستيطان
وا���ض��ط��ه��اد واح���ت�ل�ال وت��ه��ج�ير
وقتل ،وامنا باتت ق�ضية فرعية
م�شمولة �ضمن ما ي�سمى «احلرب
على االره���اب» ،عرب ال�سعي �إىل
طم�س احلقوق ال�سيا�سية العربية
وتغيري الأنظمة واجهزة التعليم
والنظم االجتماعية والثقافية يف
خمتلف �أنحاء العامل العربي .
�إن العوملة االمريكية امنا ت�سعى
�إىل تكري�س االختالل يف التوازن
امل��ت��ده��ور مل�صلحة ا��سرائ��ي��ل،
ع�ب�ر حت��ط��ي��م االرادة ال��ع��رب��ي��ة
وحم��ا��صرة ك��ل منطق للمقاومة،
حتى املعار�ضة ال�سيا�سية مبا
يخدم هيمنة امل����شروع التو�سعي
ال�صهيوين ب�أبعاده اال�سرتاتيجية
واحل�ضارية والدينية.
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«اذا كنت تعرف العدو وتعرف
نف�سك فل�ست بحاجة اىل اخلوف
من نتائج مئة معركة».
(�صن تزو  -قائد ومفكر ا�سرتاتيجي
�صيني عا�ش يف القرن اخلام�س ق.م).

ا

ها ا
ل
ع
�س

�إعداد:
د�.أحمد علو
عميد متقاعد

ال�صعود ال�صيني بني الواقع واملتوقع
مع تنامي ال��دور اخلارجي للعمالق الآ�سيوي
�ادي��ا ،ي��ن��ظ��ر ال��ك��ث�ير من
���س��ي��ا���س� ً�ي��ا واق��ت�����ص� ً
املراقبني �إىل ال�صني باعتبارها «قوة عظمى
�صاعدة» ،ولكن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا
هو� :إىل متى �سوف ت�ستمر هذه النظرة؟ ومتى
ينظر العامل �إىل ال�صني باعتبارها قوة عظمى
حقيقية؟
تكاد ال�صني �أن تكون بالفعل ه��ي القوة
الكربى الوحيدة على �صعيد القارة الآ�سيوية،
على الرغم من بع�ض املناف�سة التي قد تواجهها
من قبل اليابان �أو الهند� ،أم��ا على ال�صعيد
العاملي ،فقد ب��د�أ النفوذ ال�صيني يت�سع �إىل
مناطق خمتلفة ،من بينها القارة الأفريقية،
أي�ضا �إىل بع�ض
و�أمريكا الالتينية ،بل انه امتد � ً
املناطق يف القارة الأوروبية.
�إال �أن العديد من اخل�براء واملحللني
ال�سيا�سيني ي��رون �أن��ه حتى
ت�صبح ال�صني قوة
عظمى حقيقية،
ف����إن نفوذها
اخلارجي يجب
�أال ي��ق��ت����صر
على القطاعات
االق����ت���������ص����ادي����ة
وح�سب ،بل ينبغي �أن
يت�ضمن �أي��� ً��ض��ا وج���و ًدا
�ري��ا م��ل��م��و��ً�س��ا ي ��ؤث��ر
ع�����س��ك� ً
يف الأح��������داث وال���ت���ط���ورات
ال�سيا�سية اجلارية.
وبح�سب لورن�س �سايز� ،أ�ستاذ
ال���ع���ل���وم ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف م��رك��ز
الدرا�سات ال�رشقية والأفريقية يف لندن ،ف�إن
«ال�صني حينما تقرر �أن ت�ضم تايوان �إليها،
تكون قد �أ�صبحت قوة عظمى».
تعترب احلكومة ال�صينية املركزية �أن تايوان
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مطلع العام احلايل ( ،)2012اعلن الرئي�س االمريكي باراك اوباما
تخفي�ض ميزانية الدفاع االمريكية ،ولكنه ك�شف عن ا�سرتاتيجية جديدة
للواليات املتحدة ترتكز على الدفاع عن منطقة البا�سيفيك � -آ�سيا ال�رشقية،
ومواجهة تنامي القوة الع�سكرية ال�صاعدة لل�صني والتي ب�إمكانها تهديد م�صالح
الواليات املتحدة وقواعدها وحلفائها يف املنطقة (كوريا اجلنوبية وتايوان
واليابان وا�سرتاليا) ،ويف منطقة بحر ال�صني اجلنوبي حيث يحتدم اخلالف على
ملكية البحر وعلى ا�ستخراج موارده البرتولية ،ما بني ال�صني من جهة وعدد من
الدول امل�شاطئة االخرى احلليفة للواليات املتحدة (كالفيليبني وتايوان وبروناي
وفييتنام وماليزيا).
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جزء من �أرا�ضي «الرب الرئي�س» لل�صني ،وتهدد
بكني با�ستخدام القوة الع�سكرية ل�ضم اجلزيرة،
يف ح��ال �أق��دم��ت على �إع�ل�ان ا�ستقاللها عن
«الوطن الأم».
وبينما يعتقد �سايز �أن ال�صني قد ت�صبح
عاما،
القوة الع�سكرية الأوىل يف العامل بعد ً 20
ف��إن��ه ي�شدد على �أن «النقطة املحورية هي
القوة الع�سكرية� ،أي �أن تكون لديك القدرة
على تهديد جريانك ،التهديد بعمل ع�سكري مع
القدرة على مواجهة التحديات ،وال�صني تدرك
حتى اللحظة �أنها �ستخ�رس �أي حرب مع الواليات
املتحدة اليوم».
يف ال�سياق نف�سه يرى �ألك�سندر نيل ،الباحث
يف ال�ش�ؤون الآ�سيوية (معهد روي��ال يونايتد
�سريف�سيز – لندن)� ،أنه «عندما ي�صبح ب�إمكان
(ع�سكريا)
حقيقيا
حتديا
ال�صني �أن ت�شكل
ً
ً
ً
للواليات املتحدة ،ف�إنه �سيكون ذل��ك اليوم
ال��ذي ت�صبح فيه قوة عاملية عظمى ،وتكون
لدى قواتها القدرة على الو�صول واالنت�شار يف
�أماكن خمتلفة من العامل ،مع القدرة على حماية
م�صاحلها».
�أما يف ال�صني فينفي كبار القادة الع�سكريني
عادة �أن تكون بالدهم ت�سعى لأن ت�صبح قوة
وجه رئي�س الأركان العامة
ع�سكرية عظمى ،وقد ّ
للجي�ش ال�صيني ،اجل�نرال ت�شن بينغ دي ،يف
الفرتة الأخ�يرة ر�سائل وا�ضحة �إىل نظرائه يف
ال��والي��ات املتحدة ،ب ��أن هناك «فجوة تت�سع
بازدياد» بني اجلي�شني الأمريكي وال�صيني.
وقال اجل�نرال ال�صيني خالل زي��ارة قام بها
�إىل وا�شنطن يف �أي���ار م��ن ال��ع��ام � ،2011إن
العالقات بني البلدين تعاين امل�شاكل عندما
«يتم جتاهل بكني» ،وقال يف خطاب �ألقاه يف
كلية الدفاع الع�سكري يف العا�صمة الأمريكية:
«من الطبيعي وال�رضوري ح�صول تعاون بني
اجلي�شني يف طريق ال�سالم واال�ستقرار» ،م�ؤك ًدا
�أن بالده ال ميكنها جماراة القدرات الع�سكرية
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الهائلة للواليات املتحدة.
ت�رصيحات رئي�س الأركان ال�صيني جاءت على
ما يبدو ر ًدا على تقارير �سابقة ،لوزارة الدفاع
الأمريكية «البنتاغون» ،جاء فيها �أن ال�صني
تطور قدراتها الع�سكرية ،عرب �صواريخ بال�ستية
بعيدة امل��دى ،و�أخ��رى م�ضادة لل�سفن ،ميكن
�أن «تغيرّ ميزان القوى يف املنطقة» ،وت�ساعد
بكني على ت�سوية نزاعات �إقليمية.
اخلطر ال�صيني بعيون امريكية :بني
«الفوبيا ال�صينية» ()Sinophobia
وكره االجانب ()Xenophobia
«�إذا كنت بعي ًدا ع��ن ال��ع��دو اجعله يعتقد
انك قريب ،وتظاهر بالنق�ص و�شجع غطر�سة
عدوك».
�صن تزو
تطرقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)
يف تقريرها ال�سنوي حول قوة ال�صني الع�سكرية
للعام � 2011إىل ق�ضية تايوان باعتبارها �أحد
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية الداخلية ال�صينية ،واتهم
التقرير ال�صني بتطوير القوات البحرية وتعزيز
التبادالت اخلارجية وتطوير الأ�سلحة واملعدات.
من جهتها �أعربت وزارة الدفاع ال�صينية عن
«ا�ستيائها ال�شديد» و«رف�ضها التام» هذا
التقرير الذي ر�أت فيه جتاهالً للحقائق.
ومن املالحظ �أن وزارة الدفاع الأمريكية ,تقوم
كل �سنة منذ العام  2000بتقدمي تقرير حول
قوة ال�صني الع�سكرية �إىل الكونغر�س الأمريكي،

علما �أن نظرية التهديد ال�صيني ظهرت لأول
ً
مرة يف تقرير ذلك العام.
ّ
وي���رى جيا �شيو دون���غ اخل��ب�ير ال�صيني يف
العالقات ال�صينية الأمريكية � ّأن التقرير ال�سنوي
للبنتاغون يتابع ال��ت��ط��ورات اجل��دي��دة لقوة
دائما على نظرية
ال�صني الع�سكرية� ،إالّ �أ ّنه يركز ً
التهديد ال�صيني خلدمة ا�سرتاتيجية الواليات
املتحدة واحلفاظ على ترتيباتها الع�سكرية
يف العامل وم�ستوى االنفاق الدفاعي الأمريكي،
معتربا �أن الإتهامات الأمريكية ال تعدو كونها
ً
�سوء فهم ل�سيا�سية ال�صني الدفاعية الوطنية.
خماطر الأمن ال�صيني وحتدياته
«فر�صة ت�أمني انف�سنا �ضد الهزمية يف �أيدينا،
لكن فر�صة هزمية العدو يقدمها العدو نف�سه».
�صن تزو
ال�صني دول��ة عظمى �صاعدة وهي ع�ضو يف
منظمة �شنغهاي للتعاون ويف منظومة دول
الـ«بريك�س» (الربازيل ،رو�سيا ،الهند ،ال�صني،
ج��ن��وب اف��ري��ق��ي��ا) ،وه��ي ت��واج��ه يف �صعودها
حتديات وخماطر �شتى تتمثل بطول حدودها
الربية ومب�شكلة ت��اي��وان �إ�ضافة �إىل م�صادر
الطاقة وخ��ط��وط الإم����داد ال��ت��ي حت��ت��اج �إليها
واحلركات الإنف�صالية يف بع�ض الأقاليم.
• احل��دود :يبلغ ط��ول ح��دود ال�صني الربية
حواىل  22800كلم (اط��ول حدود يف العامل)،
يتاخمها من ال�رشق جمهورية كوريا الدميقراطية
ال�شعبية ،ومن ال�شمال منغوليا ،ومن ال�شمال

�شباط

ال�رشقي رو�سيا ،ومن ال�شمال الغربي كازاخ�ستان
وقرغيز�ستان وطاجيك�ستان ،وم��ن الغرب
واجلنوب الغربي �أفغان�ستان وباك�ستان والهند
ونيبال وبوتان ،ومن اجلنوب ميامنار والو�س
وفيتنام.
وتواجه ال�صني عرب البحار جمهورية كوريا
وال��ي��اب��ان وال��ف��ي��ل��ي��ب�ين وب���رون���اي وم��ال��ي��زي��ا
و�إندوني�سيا يف ال�رشق واجلنوب ال�رشقي ،ويبلغ
طول �سواحلها حواىل � 18ألف كيلومرت.
• م�شكلة ت��اي��وان :كانت ت��اي��وان ج���ز ًءا من
ال�����ص�ين ح��ت��ى ال��ع��ام  ،1895ح��ي��ث �ضمت
�إىل الإم�براط��وري��ة اليابانية مبوجب معاهدة
«�شيمونو�سكي» التي انهت احلرب اليابانية -
ال�صينية الأوىل .وبعد �أن هزمت اليابان يف احلرب
العاملية الثانية ،تنازلت عن اجلزيرة لل�صني
العام  .1945وبعد � 4سنوات انتهت احلرب
الأهلية ال�صينية ( )1949-1927ب�سقوط
جميع الأرا���ض��ي ال�صينية يف ي��د ال�شيوعيني
با�ستثناء جزيرة تايوان .فانتقل �شياجن كاي
�شيك رئي�س احل��ك��وم��ة الوطنية �آن����ذاك �إىل
اجلزيرة و�أطلق عليها ا�سم «جمهورية ال�صني».
وما زالت عالقات ال�صني وتايوان معقدة حيث
تطالب كل منهما بال�سيادة على عموم �أرا�ضي
ب�لاد ال�صني ،وال تعرتف �أي منهما ب��الأخ��رى.
وعلى الرغم من وجود عالقات اقت�صادية بني
اجلمهوريتني ف ��إن حكومة جمهورية ال�صني
ال�شعبية تقاطع �أي دول��ة تعرتف بجمهورية
ال�صني (ت��اي��وان) ،لذلك تف�ضل غالبية دول

بدل
العامل تبادل بعثات اقت�صادية مع تايوان اً
من بعثات ديبلوما�سية ر�سمية.
• م�صادر الطاقة وخطوط الإم���داد :فر�ض
التطور االقت�صادي على ال�صني تزايد احلاجة
اىل املوارد وبخا�صة الطاقة من نفط وغاز ،حتى
ا�صبحت اليوم ثاين اكرب م�ستهلك لهما وهي
ت�ستورد الق�سم االكرب من حاجتها من اخلارج
اي من ال�رشق االو�سط وافريقيا وحتى فنزويال،
ولذلك ا�صبحت م�ضطرة اىل حماية م�صاحلها
وت ��أم�ين ه��ذه امل���وارد يف م�صادرها وخطوط
نقلها ع�بر البحار او الياب�سة .وك��ذل��ك فهي
بحاجة اىل اال�سواق لت�صدير انتاجها ال�صناعي
وال��زراع��ي وغريهما ،وه��ذا ما فر�ض عليها ان
تدخل كالعب جيو�سرتاتيجي على م�ستوى عامل
اليوم ،و�أن تن�رش قواتها يف الرب والبحر حلماية
ا�ساطيلها التجارية ،وحلماية م�صادرها من
الطاقة وم�صاحلها يف الدول املعر�ضة ملخاطر
قد تهدد ا�ستمرار و�صول هذه املوارد.
• احلركات االنف�صالية يف بع�ض االقاليم:
تواجه ال�صني بع�ض امل�شاكل االنف�صالية يف
عدد من اقاليمها وبخا�صة التيبت و�سينكيانغ
(ترك�ستان ال�رشقية) ،ومنغوليا الداخلية ،وهذه
امل��ن��اط��ق غنية ب��امل��وارد ال����ضروري��ة لنه�ضة
ال�صني احلديثة ولبناء قوتها العاملية وبعدها
اجليو�سرتاتيجي الدويل.
القوة الع�سكرية ال�صينية
تعترب ال�صني ثالث قوة ع�سكرية يف العامل
بعد ال��والي��ات امل��ت��ح��دة االم�يرك��ي��ة ورو�سيا
االحتادية ،ففي العقد الأخري عملت جمهورية
ال�صني ال�شعبية على حتديث جي�شها ليتالءم
مع التطور التقني وحتديات الع�رص ومع مركزها
اال�سرتاتيجي يف العامل.
يعترب جي�ش ال��ت��ح��ري��ر ال�شعبي ال�صيني
( )PLAالأ���ض��خ��م يف ال��ع��امل (2.25م��ل��ي��ون
جندي عامل) ي�ضاف اليه حواىل املليون من
االح��ت��ي��اط .وميكن تق�سيم ه��ذا اجلي�ش كما
ي�أتي:
• جي�ش ال�بر :وي�ضم �أك�ثر من 1,5مليون
جندي وفيه ع�رشات الفرق وااللوية من امل�شاة
امل�ؤللة وال��ق��وات اخلا�صة و�آالف املدرعات
احلديثة واملدفعية الآلية ،وغريها من �صنوف
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اال�سلحة الربية التقليدية احلديثة.
• القوات اجلوية :عملت جمهورية ال�صني
ال�شعبية على حتديث �سالحها اجلوي ليواكب
اح��دث اال�سلحة اجلوية يف العامل ،فقد قامت
ب����شراء ط��ائ��رات ���س��وخ��وي  30و���س��وخ��وي 27
ال��ع��ال��ي��ة التقنية م��ن رو���س��ي��ا ،ك��م��ا �أنتجت
م��ق��ات�لات��ه��ا احل��دي��ث��ة اخل��ا���ص��ة ب��ه��ا ،ومنها
«ت�شينغدو  »j-10التي ت�شبه املرياج 2000
و«�شينياجن  »j-11Bوه��ي ن�سخة م�شابهة
لل�سوخوي  27م��ع بع�ض ال���ف���وارق .وال��ع��ام
� 2010أطلقت ال�صني جتاربها على طائرتها
ال�شبحية اجلديدة «ت�شانغدو .»J-20
تعترب ال�صني اليوم ثالث قوة جوية يف العامل
بعد الواليات املتحدة ورو�سيا ومتتلك اكرث من
� 3آالف طائرة بينها ح��واىل 2500 - 2300
طائرة مقاتلة من خمتلف االن��واع واملهمات،
كذلك طائرات الرادار وطائرات االمداد والنقل
مع جي�ش جوي يقدر بحواىل  250000رجل،
تعمل حت��ت �إم��رت��ه ف��رق و�أل��وي��ة ال�صواريخ
امل�ضادة للطائرات «�سام» ووح��دات القوات
املنقولة ج ًوا.
• القوات البحرية :تتوزع القوات البحرية
ال�صينية على ثالثة �أ�ساطيل تنت�رش يف بحارها
ال�شمالية وال�رشقية واجلنوبية ،وت�ضم هذه
القوات ح��واىل � 250أل��ف رج��ل و�سفن �سطح
وغ��وا���ص��ات ووح���دات دف���اع �ساحلية وق��وات
بحرية (م��اري��ن��ز) ،كما ت�ضم ا��س�راب ط�يران
متمركزة على ال�شواطئ وطائرات هليكوبرت.
ويف ال�سنوات الأخ�يرة ،ركزت ال�صني اجلهود
على بناء ق��وات بحرية تتمتع بالقدرة على
االنت�شار خ��ارج ح��دوده��ا ومياهها االقليمية
(خمطط املياه الزرقاء اي االنت�شار يف �أعايل
البحار واملحيطات) ،وق��د د�شنت يف �صيف
العام � 2011أول حاملة ط��ائ��رات لها كانت
ا�شرتتها من االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق ،وهي
متتلك مئات ال�سفن احلربية وغوا�صات نووية.
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• ال��ق��وة ال�صاروخية :امتلكت ال�صني يف
الفرتة الأخرية وطورت �أنظمة �صواريخ �أر�ض
جو (�أ�س  ) 300 -الرو�سية ،والتي تعترب منبني �أف�ضل �أنظمة اعرتا�ض الطائرات يف العامل.
ومعلوم �أن رو�سيا قامت بتطوير جيل جديد
من هذه ال�صواريخ هو منظومة «�أ�س – 400
تراميف» القادرة على ر�صد الأه��داف اجلوية
على بعد  400كلم وتدمريها ،وهي تعد �أكرث
تطورا حتى اليوم ،وقد
�أنظمة الدفاع اجلوي
ً
�أف��ادت بع�ض التقارير ب�أن ال�صني خ�ص�صت
مبلغ  500مليون دوالر للح�صول على بع�ضها
ب�سعر خمف�ض ،لتعمد بعد ذلك �إىل ت�صنيعها
وتطويرها يف م�صانعها وفق حاجتها.
ك��ذل��ك مت��ت��ل��ك ال�����ص�ين �آالف ال�����ص��واري��خ
البال�ستية و���ص��واري��خ ال��ك��روز ،وق��د اتهمت
منذ فرتة ب�أنها تط ّور ا�سلحة تعمل بالنب�ض
الكهرومغناطي�سي (electro-magnetic-
 )pulseلتدمري حامالت الطائرات املعادية.
• االقمار ال�صناعية :مع نهاية العام املن�رصم
( ،)2011ب���د�أت ال�صني اعتماد
نظامها اخلا�ص لـ«حتديد املواقع
ال��ع��امل��ي��ة» ( )GPSحت���ت ا���س��م
« »Beidouوهو يغطي ال�صني واملنطقة
املجاورة ،و�سيغطي يف نهاية  2012منطقة
البا�سيفيك ،ويفرت�ض به تغطية بقية العامل
ال��ع��ام  .2020وب��ذل��ك تخل�صت ال�صني من
اعتمادها على ال�شبكة االم�يرك��ي��ة (،)GPS
وارت��اح ع�سكريوها من هاج�س جلوء الواليات
املتحدة اىل قطع ال�شبكة عنهم يف حالة النزاع
معها او حاالت الطوارئ.
�إىل ذلك تعترب ال�صني ثالث دولة يف العامل
بعد رو�سيا وال��والي��ات املتحدة ت�ضع ان�سا ًنا
يف مدار حول االر���ض ( العام  )2003وتطمح
�إىل �إر�سال �آخر �إىل القمر ،وهي تطور برناجمها
الف�ضائي ب�شكل م�ستمر منذ مطلع �سبعينيات
القرن املا�ضي.
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• القدرة النووية :متتلك ال�صني
�أ�سلحة نووية و�أنظمة تو�صيل
ل��ه��ا (ت���ق���در مب���ا ب�ي�ن 100
اىل  400ر�أ���س ن��ووي وفق
بع�ض امل�صادر ،ويذهب
البع�ض الآخ���ر اىل �أنها
متتلك �أ���ض��ع��اف هذا
ال��ع��دد م��ع و���س��ائ��ل
�إي�����ص��ال��ه��ا!) ،ول��دي��ه��ا
�صواريخ بالي�ستية خمتلفة االحجام
واملدى ي�صل بع�ضها اىل حواىل � 15ألف كلم
(عابرة للقارات).
تطوير القدرات
خ��ت��ام��ا ،مم���ا ال ���ش��ك ف��ي��ه �أن من���و ال���دول
ً
االق��ت�����ص��ادي و���ص��ع��وده��ا ال��ع��امل��ي ي�صاحبه
حكما تطوير قدراتها الع�سكرية والتكنولوجيا
ً
املواكبة لها ،كما �أن الوفر املايل يدفع هذه
الدول �إىل تعزيز قدراتها الع�سكرية وتطويرها
حلماية م�صاحلها وت�أمني ا�ستمرار تفوقها على
الدول االخرى املناف�سة لها .وهذا ما ن�شهده يف
ال�صني التي تندفع يف بناء قواتها الع�سكرية
يف امل���ج���االت املختلفة وت��ط��وي��ره��ا ب��ه��دوء
ا�ستجابة للتحديات واملخاطر التي تواجهها،

امليزانية الع�سكرية
كانت امليزانية الر�سمية املعلنة
جلي�ش جمهورية ال�صني ال�شعبية
للعام  77.8 ،2009مليار دوالر
�أمريكي� .إال �أن الواليات املتحدة تقول
�إن ال�صني ال تن�رش �أرقام
�إن��ف��اق��ه��ا ال��ع�����س��ك��ري
احل���ق���ي���ق���ي .وت���ق���در
وك��ال��ة اال���س��ت��خ��ب��ارات
املركزية �أن ميزانية
ال�����ص�ين ال��ع�����س��ك��ري��ة
للعام  2008كانت ما
ب�ين � 105إىل 150
مليار دوالر.

م�ستفيدة من
ال��ف��ائ�����ض امل���ايل
والتكنولوجيا احلديثة لديها.
وه��ي تقوم بذلك على طريقة «النف�س
الطويل» ورمبا ي�أتي اليوم الذي ت�صبح فيه
ق��وة عظمى ع�سكرية باملقايي�س العاملية
املعروفة .و�إذ يرى بع�ض املحللني واملتابعني
ع��ن كثب �أن ه��ذا ال��ي��وم لي�س ببعيد ،يقول
م�ست�شار الأم���ن ال��ق��وم��ي االم�يرك��ي اال�سبق
زبيغنيو بريجن�سكي يف كتابه «رقعة ال�شطرجن
الكربى»�« :إن ال�صني �سرتتقي خالل العقدين
القادمني لي�س �إىل م�صاف الدولة املهيمنة
يف ال�رشق االق�صى فح�سب بل اىل م�صاف قوة
عاملية من الطراز االول»...
املراجع:
• www.wikipedia.org
• www.arabicxinhuanet.com
• www.msnbc.msn.com
• www.arabic.cnn.com

� ّإت�سمت حفلة عيد امليالد هذا العام
يف الفوج املجوقل ،بنفحة �إن�سانية
تكن للجي�ش كل
وفنية� ،أ�ضفتها فنانة
ّ
حب واحرتام وتقدير ،وال �سيما للدور
اجل��ل��ل ال���ذي ي��ق��وم ب��ه على خمتلف
ال�صعد .الفنانة روال �سعد كانت اجلندي
املجهول املتخفّي بزي «بابا نويل».

نفحة �إن�سانية وفنية
رافقت حفلة امليالد
يف الفوج املجوقل
جريا على عادتها كل عام ،ومنذ
ً
معارك نهر ال��ب��ارد ،تقيم قيادة
�سنويا
ال��ف��وج امل��ج��وق��ل ح��ف�لاً
ً
لأوالد ع�سكريي الفوج مبنا�سبة
الأع��ي��اد املجيدة .وق��د خ�ص�صت
حفلة هذا العام لأوالد الع�سكريني
امل�صابني ،من دون �أن تن�سى
�أوالد الع�سكريني ال�شهداء
الذين زارتهم يف بيوتهم.
ح���واىل  200ول���د
جتمعوا
ّ
يف ب��اح��ة ال��ف��وج اخل��ارج��ي��ة يف
ح�ضور قائد الفوج و�ضباطه
والأه����ايل .بعد كلمة ترحيب
من قائد الفوج العميد الركن
ج��ورج ن��ادر تخللها �شكر من
�ساهمت ج��ه��وده��م يف ن�سج
�أج���واء ال��ف��رح ،ب���د�أت احلفلة
الفنية مع الفنانة روال �سعد،
التي ارت��دت البزة الع�سكرية
يف حتية �إىل اجلي�ش ،والفنان
زين العمر الذي طاملا �شارك
يف �إح��ي��اء منا�سبات اجلي�ش.

�شباط

وقفة وفاء

�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي
ت�صوير :توجيه الفوج

ال��ف��ن��ان��ان غ��ن��ي��ا �أج���م���ل الأغ����اين
الوطنية واخلا�صة ف�أطربا الكبار
وال�صغار م ًعا.
بعد الأجواء الفنية ،التي امتدت
على م��دى �ساعتني م��ن الوقت،
ق ّدمت الفنانة �سعد يف جو �سادته
م�شاعر املحبة والعرفان باجلميل،
القيمة للأوالد ،ثم �شارك
الهدايا
ّ
اجلميع يف نخب املنا�سبة.
ق��ب��ل امل���غ���ادرة ،زار الفنانان
برفقة قائد الفوج و�ضباطه متحف
«ذاك��رة الفوج» و�أب��دي��ا ت�أثرهما
مبحتوياته ،ود ّون��ت الفنانة �سعد
يف ال�سجل الذهبي عبارة «يا رب
�إح ِم جي�شنا وارحم �شهداءنا».
وق��د �أق���ام ق��ائ��د ال��ف��وج م��أدب��ة
غداء على �رشف الفنانني يف نادي
ال�ضباط ،ق ّدم خاللها درع الفوج
�إىل ال��ف��ن��ان��ة روال �سعد ع��رب��ون
تقدير و�شكر على الإهتمام الذي
خ�صت ب��ه �أوالد الع�سكريني يف
ّ
مو�سم الأعياد.
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�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي
ت�صوير :املعاون �أول �رشبل زغيب
توجيه املناطق

مبنا�سبة عيدي امليالد املجيد ور�أ�س ال�سنة اجلديدة ،و ّزعت م�ؤ�س�سة املقدم
ال�شهيد �صبحي العاقوري حواىل  4000هدية على الأوالد يف احتفاالت �شملت
عددا من املناطق والرعايا.
ً
رافق الإحتفاالت �أجواء �صاخبة �أ�ضفاها «بابا نويل» الذي حت ّلق الأوالد حوله
للح�صول على هداياهم.

«بابا نويل» م�ؤ�س�سة العاقوري

البوار
برعاية قائد اجلي�ش ممثالً بالعقيد الركن جانو
احلداد ،نظّ مت م�ؤ�س�سة العاقوري بالتعاون مع
ترفيهيا حلواىل  600ولد من
يوما
بلدية البوار ً
ً
�أبناء املنطقة ،يف ح�ضور نائب رئي�س البلدية
جرج�س مراد و�أع�ضاء املجل�س البلدي ،رئي�سة و�أع�ضاء م�ؤ�س�سة العاقوري ،و�أهايل املنطقة .تخلل الإحتفال توزيع هدايا للأوالد ،وتقدمي درع با�سم
م�ؤ�س�سة العاقوري والبلدية �إىل ممثل قائد اجلي�ش عربون تقدير و�شكر على الرعاية ،و�آخر من البلدية �إىل رئي�سة امل�ؤ�س�سة ال�سيدة ليا العاقوري.

يزور  4000ولد يف خمتلف املناطق

غادير
يف رع��ي��ة م���ار ف���وق���ا -غ���ادي���ر ،رع���ا ق��ائ��د
اجلي�ش �إحتفاالً �آخر نظّ مته م�ؤ�س�سة العاقوري
بالتعاون مع الرعية حلواىل  800ولد من �أبناء
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املنطقة يف �سينما «ال�سيته»  -جونيه .ح�رض
الإحتفال ممثل قائد اجلي�ش العقيد الركن
�إدوار �إبراهيم ،خ��ادم الرعية اخل��وري جوزف
�سلوم ،وملكة جمال لبنان يارا اخلوري خمايل.

�شباط

تخلل الإحتفال كلمة للخوري �سلوم من وحي
املنا�سبة ،وح�ضور م�رسحية «غنوة» للمخرج
جان �صادق ،التي تدور حول قطار يحمل عدة
قيما
قاطرات ،كلما دخلنا �إحداها اكت�شفنا
ً
ح��ول ال�سالم واملحبة واملغفرة يجب تربية

الأوالد عليها وم�شاركتها مع اجلميع.
يف اخلتام ،و ِّزعت الهدايا على الأوالد يف جو
من الفرح والإبتهاج ،ثم ق ّدمت ملكة جمال
لبنان درع امل�ؤ�س�سة �إىل ممثل قائد اجلي�ش
عربون �شكر وتقدير.

�أوالد �شهداء اجلي�ش يف كازينو لبنان
بدعوة من �إدارة كازينو لبنان �إ�صطحبت م�ؤ�س�سة املقدم املغوار
ال�شهيد �صبحي العاقوري  220ول � ًدا من �أبناء �شهداء اجلي�ش �إىل
الكازينو حيث ح�رضوا م�رسحية « »snow whiteالتي القى عر�ضها يف
كبريا.
جناحا
�إنكلرتا
ً
ً

املناطق
أي�ضا ،و ّزعت امل�ؤ�س�سة الهدايا
يف �إطار الأعياد � ً
حلواىل  100ولد يف احتفال دعت �إليه رابطة
خريجي كلية احلقوق يف اجلامعة اللبنانية على
م�رسح الأودي���ون -جل الديب .تخلل الإحتفال
ح�ضور م�رسحية «مرمي عند تاتا» جليزال ها�شم
زرد� ،إخراج ماري لني زرد م�صابني.

وقفة وفاء

وتـم تقدمي درعـني تذكاريني
عقب العر�ض �أقيم كوكتيل باملنا�سبةّ ،
عربون تقـدير و�شكر ب�إ�سـم م�ؤ�س�سـة العاقـوري و�أوالد ال�شـهـداء �إىل
رئي�س جمل�س الإدارة ال�سيد حميـد كريدي ،ومدير املطاعم ال�سيد
�إدغار معلوف لوقوفهما الدائم �إىل جانـب م�ؤ�س�سـة العاقـوري و�أوالد
ال�شهـداء.

ويف رعية �سيدة النجاة  -اجلمهور ،وبدعوة من
�أخوية احلبل بال دن�س ،و ّزعت م�ؤ�س�سة العاقوري
الهدايا على حواىل  150ول ًدا يف جو من الفرح.
كما زارت امل�ؤ�س�سة ،برفقة «ب��اب��ا نويل»
عائالت �شهداء اجلي�ش يف منازلهم (�شهداء
ال��واج��ب واخل���دم���ة) ،وق���د �شملت ال��زي��ارات
حمافظات لبنان اخلم�س.
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ك�شف وزير االقت�صاد والتجارة نقوال نحا�س �أن« :مردود قطاع �صناعة الربجميات يف
لبنان يبلغ حواىل مليار دوالر �أمريكي �سنوياً� ،أي ما ن�سبته  4,74يف املئة من الدخل
�إعداد:
الوطني ،ويعمل يف هذا القطاع حواىل  4,54يف املئة من اليد العاملة اللبنانية».
تريز من�صور
كالم الوزير نحا�س جاء خالل افتتاح �أعمال ور�شة العمل التي انعقدت حتت عنوان
«احلماية القانونية لربامج الكمبيوتر وقواعد البيانات» ،التي نظمتها وزارة االقت�صاد
و«املنظمة العاملية للملكية الفكرية» و«جمعية �صناعة الربجميات اللبنانية» ،وذلك
يف مبنى عدنان الق�صار لالقت�صاد العربي.
ح�رض االفتتاح املدير العام لالقت�صاد بالإنابة ف�ؤاد فليفل ،ممثلة املنظمة العاملية للملكية الفكرية عال زهران ،رئي�س
اجلمعية اللبنانية ل�صناعة الربجميات فار�س قبي�سي ،وعدد كبري من العاملني يف قطاع الكومبيوتر.

ور�شة عمل

ور�شة احلماية القانونية لربامج الكمبيوتر
الوزير نقوال نحا�س:
«مردود القطاع حواىل
مليار دوالر �سنوياً»

تطوير �صناعة الربجميات
بداية ،حتدث ال�سيد فار�س
قبي�سي عن احلماية الفكرية
لربامج املعلوماتية و�أهميتها،
متطرقا ً �إىل قانون املعامالت
الإلكرتونية و��ض�رورة �إق���راره
ب�صيغته النهائية ال��ت��ي مت
اجن���ازه���ا ب��ال��ت��ع��اون ب�ين القطاعني
العام واخلا�ص ،واق�ترح �إن�شاء وزارة
متخ�ص�صة للمعلومات.
ثم �شكرت زه��ران اهتمام احلكومة اللبنانية
بتطوير �صناعة ال�برجم��ي��ات ،وك��ذل��ك وزارة
االقت�صاد على كل امل�ساعدات التي تقدمها
لإجناح الندوات التي تبحث يف موا�ضيع احلماية
الفكرية ،و�أكدت �أهمية حماية �صناعة الربجميات
عرب الأنظمة والقوانني والتي تدعمها املنظمة.

تطوير القوانني
من جهته ،قال الوزير نحا�س:
«�إن وزارة االقت�صاد والتجارة تويل اهتماما ً
كبريا ً بقطاع �صناعة الربجميات يف لبنان ،لكونه
كبريا من ال�رشكات،
قطاعا حيويا ً ،وي�شمل عد ًدا
ً
ً
وتلتزم وزارة االقت�صاد والتجارة العمل الدائم
واجل��اد لتطوير البيئة القانونية لهذا القطاع
املهم ،وجعلها متوافقة مع االتفاقيات الدولية
التي ان�ضم �أو ي�سعى لبنان لالن�ضمام �إليها .هذا
العمل اجلاد يبد�أ بتطوير قانون حماية امللكية
الأدبية والفكرية يف لبنان ،ال �سيما جلهة تعديل

امل���واد املتعلقـة بحماية برامـج الكمبيوتر
وقواعد البيانات ،واجلدير بالذكر �أن م�رشوع
قانون قد قدم بهذا ال�ش�أن ي�أخذ يف االعتبار
التعديالت املطلوبة ،ليكون القانون اللبناين
 قانون حماية امللكية الأدب��ي��ة والفكرية -متوافقا ً مع �أح��ك��ام املعاهدات الدولية ذات
ال�ش�أن ،ولن�ساعد �صناعة الربجميات اللبنانية
على مكافـحة ظاهرة قر�صنة برامج الكمبيوتر،
مع الأخذ يف االعتبار دائما ً� ،أن القانـون يجب �أال
يقف حائلاً دون و�صـول الطالب اللبنانيـني �إىل
العلم واملعرفة».
وقال« :وزارة االقت�صاد قامت وتقوم بجهد
كبري م��ن �أج���ل العمل على احل��د م��ن ظاهرة
القر�صنة ،وذل���ك ع�بر عمل متعدد اجلوانب
يعتمد ع��ل��ى ت��وع��ي��ة املجتمع ال��ل��ب��ن��اين على
�سلبيات القر�صنة على االقت�صاد اللبناين
ب�شكل عام ،وعلى خلق فر�ص العمل ملتخرجي
اجلامعات ب�شكل خا�ص ،وال بد من ت�أكيد تعاون
ال�رشكات املعنية  -و�أعني بها ال�رشكات املنتجة
واملوزعة لربامج الكمبيوتر يف لبنان ،وال �سيما
عرب �إتاحة الربامج ب�أ�سعار معقولة ومدرو�سة».

قواعد دولية
يف هذا الإط��ار� ،أعلن الوزير
نحا�س �أن «احلكومة اللبنانية
مم��ث��ل��ة ب�������وزارة االق��ت�����ص��اد
والتجارة تعمل على ان�ضمام
ل��ب��ن��ان مل��ع��اه��دت��ي الإن�ترن��ت
�أي «م��ع��اه��دة ال��وي��ب��و ب�ش�أن
ح��ق امل ��ؤل��ف ( »)WCTو«م��ع��اه��دة
الويبو ب�ش�أن الأداء والت�سجيل ال�صوتي
( ،»)WPPTوه��ات��ان املعاهدتان
ت�ضعان قواعد دولية ترمي �إىل منع النفاذ �إىل
امل�صنفات الإبداعية �أو االنتفاع بها من دون
ت�رصيح بذلك ،ولهما �أهمية كبرية يف تطوير
التجارة الإلكرتونية وال�صناعات املعلوماتية
م��ن خ�ل�ال ���ض��م��ان ن��وع��ي��ة امل��ح��ت��وى الرقمي
و�صحته ،الأم��ر ال��ذي ميكّ ن �أ�صحاب احلقوق
من حتقيق مكا�سب مالية بف�ضل �إبداعاتهم
وا�ستثماراتهم».
ولفت اىل �أن��ه من ال����ضروري ت�سجيل حقوق
امللكية الأدب��ي��ة والفنية ل��دى م�صلحة حماية
امللكية الفكرية يف وزارة االقت�صاد.
اجلديــر بالذكـر� ،أن ور�شــة العمــل قــد
تنــاولـــت يف جــل�ساتهــا وعلى مــدى يوميـن،
الق�ضــايــا القانــونــية وال �سيـمــا القانــون
اللبنــاين ،بـحيــث �أكــد الـم�ؤمتــرون ��ضرورة
�إدخ��ـ��ال بعـــ�ض التعديــالت ال����ضروري��ة عليه
كي ي�صبــح قابالً للتطبيــق ،ويتـمـا�شى مع
املتغريات العامليـة.
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�رصح ثقايف جديد يف ب�سكنتا
يحمل �إ�سم «املعلم» عبداللـه غامن
وي�سهر على تراثه

تخليدا ل��ذك��رى كبري يف ال�شعر
ً
والأدب والفكر ،ولتعزيز احلركة
الثقافية يف م�سقط ر�أ���س��ه ويف
الوطن ،ق��ررت م�ؤ�س�سة عبداهلل غامن
�إن�شاء متحف ومركز ثقايف ومكتبة
با�سمه.
يف ب�سكنتا ج���ارة ���ص��ن�ين ،جبل
ال�شعراء والأدب����اء �إرت��ف��ع ال�رصح
الثقايف اجلديد ،ومن �أهدافه ال�سهر
على تراث املعلم و�إحيا�ؤه ون�رشه.
«اجلي�ش» زارت ال�رصح...
توقفنا �أمام املنزل الذي ولد فيه
ع��ب��داهلل غ��امن ،وه��و يقع على طرف
ريفي جميل من �أطراف ب�سكنتا ،غري بعيد عن مركز امل�ؤ�س�سة.
يف هذا املنزل الذي ير�شح ال�شعر من حجارته ،فتح ال�شاعر عينيه على نور احلياة
وتتفرع ،فكانت الأغ�صان
و�أغلقهما على نور املوت .وفيه �أخذت �شجرة الأدب تعلو
ّ
لبنانية املنبت ،عربية الهوى ،و�إن�سانية النزوع.
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�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي
ت�صوير :جاك واكيم

عبداهلل غامن ()1959 -1895
ول��د ع��ب��داهلل ب��ن جرج�س ع��ب��داهلل غ���امن ،يف
ب��ل��دة ب�سكنتا ال���ع���ام  ،1895وت���ويف
فيها العام  .1959عا�ش ،على غرار
�أه���ل ال��ري��ف ،ط��ف��ول��ة م��ن مميزاتها
ال�سكينة ،والبهاء ،والكفاف ،والوعر،
والهواج�س ،والأحالم .تلقّى تعليمه
االب��ت��دائ��ي والتكميلي يف مدار�س
ب�����س��ك��ن��ت��ا ،وال��ث��ان��وي يف م��دار���س
ق���رن���ة ����ش���ه���وان� .إن�����ص�رف ب��ع��ده��ا
�إىل التح�صيل ال��ذات��ي يف العلوم
الإن�سانية وع��ل��وم اللغتني العربية
والفرن�سية و�آدابهما� ،إ�ضافة �إىل
لغات �أخرى (الإنكليزية والإ�سبانية
وال�رسيانية) ،وعلم الأ�ساطري.
معلما ً للغة والآداب العربية
عمل
ّ
يف م���دار����س ب��ل��دت��ه ويف م��در���س��ة
املون�سنيور حبيقة يف ب�سكنتا،
وم��ار���س الكتابة يف ال�صحف حتت
�إ�سم م�ستعار (العندليب)� .أ�صدر
ج��ري��دة «�صنني» ( )1929وهي
لبنانية �أ�سبوعية ج��ام��ع��ة ،عنيت
ب��امل��ج��ت��م��ع والأدب وال�����س��ي��ا���س��ة
واالقت�صاد .بعد ذلك �أ�صدر جملة
«ال��ده��ر» ( )1937وه��ي �شهرية
اهتمت بالرواية والأ�ساطري والأدب
ّ
رئي�سا
واالج��ت��م��اع ،ك��ذل��ك ع��م��ل
ً
ل��ـ«جل��ن��ة م��ي��اه �صنني» ل�سنوات،
واهتم ب�ش�ؤون وطنه وق�ضايا �أمته
يف مقاالته وافتتاحياته الأ�سبوعية
يف جريدة «�صنني».
على �سفح �صنني
تعلّق عبداهلل غامن بطبيعة ب�سكنتا اخلالبة
وا�ستوحى منها �شعره ،فكتب ق�صائده على
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�سفح جبل �صنني �أو على
تلة �ضهر احل�صني املطلة على ال��وادي
ال�سحيق ،وغنى ق�صائده مطربـون كبار يف
طليعتهم فريوز (دقّ ��ت على �صدري وقالت
يل فتحوا ...من ديوان «العندليب») ،ووديع
ال�صايف.
من �أبرز دواوينه« :فوق ال�ضباب» (مطولـة
تت�ألـف مـن ت�سعـة �أنا�شيـد ،فـي كـل ن�شيـد ع�رش
رباعيات)�« ،ضباب» (ق�صائد وجدانية ت�أملية
ووطنية)« ،ال��ر�ؤى» (من �شعر املنا�سبات)،
«العندليب» باللهجة اللبنانية .له ق�صائد
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من�شورة يف جمالت ع�رصه�« :شعر»« ،احلكمة»،
«مواقف» ،ويف �صحف املهجر.
له م�رسحية نرثية بعنوان «�شيطان الربج»
( )1930تتخللها مقاطع

و�أب��������ي��������ـ��������ات
����ش���ع���ري���ـ���ة ،و�أخ�����ـ�����رى
ف��ول��ك��ل��وري��ـ��ة بالعاميـة
اللبنانيـة (نتيجة احللــم)،
وث���ال���ث���ـ���ـ���ة خم��ط��وط��ـ��ـ��ة
(����ش�ي�ري���ن) وه����ي ن�ثري��ة
تتخللها مقاطع من ال�شعر
الف�صيح .كذلك له جمموعة
م���ن ال����رواي����ات وال��ق�����ص�����ص
م��ن��ه��ا�« :أ���س��اط�ير»��� ،ص��در ن�صفه الأول يف
جملة «ال��ده��ر» ( ،)1938ون�صفه الثاين يف
الأعمال الكاملة« ،جبل الن�ساك» ،ق�صة طويلة
(« ،)1946بعد اخلطيئة» ،ق�ص�ص (،)1955
«دبق ع�صافري» ،جمموعة ق�ص�صية« ،راهبة
و���س��م�����س��ارة» ،جم��م��وع��ة ق�ص�صية� .أ���ص��در
كتابني يف النقد الأدبي« :احل�ضارة الأدبية»
و«كتابات من �صنني» ،ول��ه م�ؤلف مدر�سي
بعنوان «الكتاب اجلديد» للمرحلة االبتدائية.

نــال عبداهلل غانـــم جوائـــز مــن �إذاعــة لنــدن
و�إذاع��ـ��ـ��ـ��ات عربيــة ،و�أقيمــت بعــد وفاتــه
احتفاالت تكرميية وت�أبينيــة تناولــت �سريتــه
و�أعمالــه ،و�أعــدت عنــه درا�ســات علميــة نـال
�أ�صحابهـا درجـة الدكتـوراه.

يف املركز
م�رسحا
فـي منطقـة احل�صيـن التي كانت
ً
م��ن م�����س��ارح خ��ي��ال ال�����ش��اع��ـ��ـ��ر ،ويف م��واج��ه��ة
اجل��ب��ال املحيطـة بب�سكنتــا ،و�أم���ام ال��وادي
ال�سحيق املت ّجه �صوب البحر ،تقوم امل�ؤ�س�سة
بطوابقها الأربعة ،وبهند�ستهـــا اجلامعة بني
احلداثـــة والأ�صالــــــة ،بانتظـــار �أن ت�صبـــح
عالمـــة مميــزة من عالمــــات نه�ضتنــا ،ونقطة
من نقاط ال�سياحة الثقافيــة.
عنـــد املدخـــل ،ي�ستقبلــك ظـــل «املعلـــم»
ع��ب��داهلل غ��امن جال�ســًا وبقربـه كتــاب وفــي
يـــــده «ع�صـا العندليب» .متثاله ال�صخـــري
امل�صنـــوع مـــن حجـــر «التفتـا» ()TEFTA
ع�ساف.
ابتدعـه �إزميل الإخوة ّ
مليا مـــع جنلــه
�أم��ـ��ام التمثــال ،توقّ فنـا
ً
ال�شاعــــر والفيل�ســـــوف روبيــر غانـــم وابنـــه
الفنــان مي�شــال غانــم اللذيــن رافقانـــــا يف
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اجلولة� .شكــــل التمثــــال م�ستوحــــى مـــــن
«وك��ـ��ـ��ر ال��ع��ن��دل��ي��ب» ،ال��ت��ج��وي��ف الهند�سي
الطبيعي ب�ين �صخرين ،ال��واق��ع على قمـــة
جبــل �صغيــر (�ضهــر احل�صيــن) واملطلّ
علـــى مناظـــر نــادرة و�ساحــرة ،وهو قريـــب
م��ن مركـــز امل�ؤ�س�ســـة ،حيث ك��ان �شاعـــر
«العندليب» يختلي للنظـــم .وقـــد حفـــر
علـــى قاعدتـــه:
جئت هذا الوجود فر ًدا و َ
ملّا
كل الوجودِ
أم�سيت َّ
�رست عنهُ �
ُ
ُ
ويف املتحف
ِّ
نودع ال�شاعر يف اخلارج ونتواعد يف الداخل.
س�ر امل��ؤ���س�����س��ة ل��وري��ن البلعه كانت
�أم��ي��ن��ة �� ّ
بانتظارنا .نبد أ� اجلولة من طابق املتحف حيث
كتبه وقلمه و�أوراقه و�أدواته وحرب ق�صائده

و�أحالمه...
تزين جدران املكان:
لوحات من �شعره ّ
�أنا ِمن لبنان من جار ال�سما ْء
من بحو ِر ال�شعر من ِ
وزن الغنا ْء
ٍ
ٍ
�صفاء ،من رجا ْء
بهاء ،من
من
ٍ
ل�ست من طني وما ْء
ُ
�أنا منهُ
هذه الكلمات غ ّنتها يف منت�صف اخلم�سينات
املطربة زكية حمدان (والدة املو�سيقار عبد
ال��رح��م��ن ال��ب��ا���ش��ا) ،وه��ي من�شورة يف دي��وان
«�ضباب».
على جدار �آخر ،ق�صيدة �أخرى بعنوان «تبارك
الأدب» (م���ن ك��ت��اب «ال������ر�ؤى») �أل��ق��ي��ت يف
منت�صف اخلم�سينيات �إثر فوزه باجلائزة الأوىل
التي نظّ متها حمطة الـ  BBCالربيطانية يف
�أوت��ي��ل ال��ن��ورم��ان��دي  -ب�ي�روت ،ب�ين �شعراء

ال��ع��امل العربي يف ح�ضور ر�ؤ���س��اء جمهورية
و�شخ�صيات �أدبية و�سيا�سية.
يقول مطلعها:
أدب
تبارك ال ْ
العرب
يا � ّ ُأيها
ْ
ٍ
ِمن �صلة بها
توح َد ال َّن َ�س ْب
َّ
ِ
اقرتب
وال�شا�س ُع
ْ
ل���وح���ـ���ـ���ة �أخ�������رى
ف���وت���ـ���ـ���وغ���راف���ي���ة
ا�شتهـر فيها عبداهلل
غ��امن وه��و يف ريعان
ال�شباب (ي���وم كان
��ام���ا)،
ع���م���ره  30ع� ً
ت��زي��ن غ�ل�اف كتابه
ّ
«العندليب».
و�سام الأرز الوطني يت ّوج ن�ضاله يف الأدب
وال�شعر منحه �إياه فخامة

ال����رئ����ي���������س
الراحل اللواء ف��ؤاد �شهاب بعد وفاته العام
.1961
ننتقل �إىل خزانة زجاجية حيث خمطوطات
ب��خ��ط ي��ده منها دي���وان « ف��وق ال�����ض��ب��اب»،
ق�صيدة كتبت على �سند �إيجار ،و�صفحة من
خمطوطة «العندليب».
يف اخلزانة نف�سها ر�سالة �إعجاب برواية «جبل
الن�ساك» من �صديقه عبد اخلالق حمفوظ من
الهرمل ،ور�سالة �أخرى تعود �إىل العام 1955
من ميخائيل نعيمه �إىل املعلم عبداهلل غامن
ي��وم ك��ان رئي�س جلنة م��ي��اه �صنني ،يطلب
فيها منه �أن يوعز �إىل ن��واط�ير امل��ي��اه بري
حديقته� ...شهادة نهاية الدرو�س حمتفظ بها
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مع العالمات التي ح�صل عليها فـي كل املواد:
«عظيم ج ًدا ،جيد ج ًدا ،وممتاز».
يف خزانة �أخرى ،و�ضعت �أغرا�ضه ال�شخ�صية:
ه��وي��ت��ه ،ب��ط��اق��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة� ،سبحته
اخلا�صة ،عملة لبنانية (م��ن فئة ع�رشة
ق��رو���ش) ،القلم ال��ذي ك��ان يكتب فيه،
امل��ح�برة ،ال�سيجارة الأخ�ي�رة التي لفّ ها
بيديه ومل ي�ستطع تدخينها ،ع�صاه التي
�أه���داه �إي��اه��ا ن�سيبه ق��ب�لان غ��امن وعرفت
بـ«ع�صا العندليب» ،وجر�س املدر�سة الذي
رماه باجتاه تلميذ م�شاغب� ،إلتقطه وهرب
ب��ه ،لكنه �أع��اده �إىل ال��ورث��ة مبنا�سبة �إن�شاء
املتحف.
غزيرا
�اج��ا
مكتبه ال�صغري ال��ذي �شهد �إن��ت� ً
ً
و�ضع يف �إحدى زوايا طابق املتحف ،و�إىل جانبه
قنديل ال��ك��از ال��ذي على �ضوئه نظم �أجمل
ق�صائده.
حي ًزا من املتحف،
يف مكان �آخر ،هواياته حتتل ّ
كلعبة املنقل وطاولة الزهر.
�إن��ت��اج��ه الفكري وال�صحايف ُجمع يف خزانة
واح��دة حيث جند ن�سخة من جريدة «�صنني»
( )1946ال���ت���ي ك����ان ي����ر�أ�����س حت��ري��ره��ا،
جم��ل��ة «ال���ده���ر» ،الطبعة الأوىل م��ن كتاب
«العندليب» (وقد فقدت) ،وبع�ض م�ؤلفاته
املطبوعة يف حياته كـ«رواية جبل الن�ساك»،
«كتاب الأجيال» وغريها ...هذا �إىل عدد من
ال�صور الفوتوغرافية التي يظهر فيها ال�شاعر
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�شباط

ببلدته ب�سكنتا:
�ون
���و ْن ْ
ا�شلحيني َه� ْ
َه� ْ
فوق التل
��ون ما
قلبي م��ل�� ّز ْق ه� ْ
بيفلْ
�اب
���ور ْ
ِب� َ
وع�����ش� ْ
��رج��� ْع زه� ْ
�صافري
وع
ْ
ْ
لمِ
وعنا�رصي
��ن بمْ � ْ
��وت ْ
ّ� ْ
ْبتن َحلْ ...

متاحف يف بالدي

عبداهلل غامن يف منا�سبات خمتلفة.
ونخرج �إىل �رشفة املتحف املطلّة على
أحب �إىل قلب
منطقة احلُ�صني ،املكان ال ّ
ال���������ش����اع����ر ،وع���ل���ى
اجل�����ب�����ال ال���ث�ل�اث���ة
املحيطة بب�سكنتا:
ج��ب��ل ���ص��ن�ين ،جبل
ال�������زع�������رور وج���ب���ل
باكي�ش.
قاعة الأبناء
واملكتبة
ه������ؤالء ه���م ب��ن��وه:
جورج وروبري وغالب
ورف��ي��ق ،ي�سلكون اخل��ط الأدب����ي احل�ضاري
أقالما
الإن�ساين الذي �سلكه الوالد ،ويحملون � ً
أحالما .ولكل واحد منهم زاوية خا�صة به يف
و� ً
قاعة جتمع مناذج من �إرثهم الفكري ،حتر�سه
عني �أمهم ال�سيدة ميامه حمفوظ غامن حبيبة
العندليب.
ام��ـ��ـ��ا املكـتبـــة ،ال��ت��ي تقــع يف الطابـق
الثـالــث ،فتتـ�سع حل���واىل � 12أل���ف كتاب
ت�ضم حاليا ً  3000كتــاب يف خمتـلـف العلــوم
واملعـارف.
�أم��ا قاعة الإجتمــاعات
يف ال����ط����اب����ق ال����راب����ع
فمخ�ص�صــة ال�ستقبــــال
ل����ق����اءات �أه������ل ال��ف��ك��ر
والأدب ون��ق��ا���ش��ات��ه��م،
وهي تطل على �أجمل ما
يحيط بالبلدة من جبال.
ويف الطابق ال�سفلي،
ق���اع���ة م��ف��ت��وح��ة �أم�����ام
اجل��م��ي��ع لعقد ال��ن��دوات
وامل���ح���ا��ض�رات الفكرية
والثقافية.
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حديقة عبداهلل غامن
خ��ت��ام اجل��ول��ة ك���ان يف حديقة ع��ب��داهلل غامن
مت �إن�شا�ؤها
الثقافية التي حتيط باملركز ،والتي ّ
«بهبة من ال�شعب الأمريكي» يف �إطار «م�رشوع
درب اجلبل اللبناين».
وم�رسحا مطالً على وادي
مدرجا
ت�ضم احلديقة
ً
ً
�صمم لي�ست�ضيف الن�شاطات الأدبية.
اجلماجمُ ،
�زي��ن زواي��اه��ا ل��وح��ات رخامية حمفور عليها
ت� ّ
�أبيات �شعرية لل�شاعر عبداهلل غامن يتغ ّنى فيها

وعلى �أخرى:
جب هالزعرت
ْ
هون ا�شلحيني ْب ّ
ن�سكر
مطرح ما ك ّنا بالهوى
ْ
بخور
و�شو معذّبك تا حترقي
ْ
عنرب
الأر�ض مندل وال�سما
ْ
يجدر بالإ�شارة �أن املتحف �إفتتح بتاريخ 14
�آب  2011برعاية رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال �سليمان ،ويفتح �أبوابه يف ف�صل ال�شتاء
ط���وال �أي���ام الأ���س��ب��وع م��ا ع��دا ي��وم��ي الإث��ن�ين
واخلمي�س من ال�ساعة 10
�صباحا ولغاية ال�ساعة 5
ً
م�ساء .ويف ف�صل ال�صيف،
طوال �أيام الأ�سبوع ما عدا
ي��وم الإث��ن�ين من ال�ساعة
�اح��ا ول��غ��اي��ة
��� 9ص��ب� ً
ال�������س���اع���ة 7
م�ساء.

�شباط

�أخبار ثقافية

�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

ماجدة داغر يف «بيت الذاكرة
والقامات العالية»

كتاب ماجدة داغر اجلديد «بيت الذاكرة والقامات
العالية» ،ال�صادر عن دار الفارابي� ،إ�ضاءات على
ِ
�س رَي عدد من ال�شعراء والأدب��اء يف ال�رشق والغرب
وعرب مراحل من الزمان ،ابتدا ًء بالأمرية
ال�سومرية
ّ
«�إنهيدوانا» �أول �شاعرة يف التاريخ� ،إىل الإغريقية ال�شاعرة «�سافو» التي فتنت الفيل�سوف
والطيب
�أفالطون فنعتها بـ«�إلهة الفن»� ،إىل عمر اخليام� ،إىل جربان خليل جربان ومي زيادة
ّ
حارة ،وفق ما يقول
حا�سة
�شيق يف التعبري يدلّ على ّ
ّ
�صالح وغريهم ،ب�أ�سلوب ّ
جمالية ّ
الأديب والناقد جورج جرداق يف كلمته على الغالف الأخري للكتاب.
مقدمة الكتاب (بقلم الأ�ستاذ �إيلي مارون خليل) ،ت�شدد على �أ ّنه وجدا ّ
ين َيحكي �سري ًة
مررت �سرية فالن من الأدباء الك ّتاب �أو ال�شّ عراء،
غَريية انطالقً ا من موق ٍع
ّ
ّ
�شخ�صي ،لَك� مّأنا الكاتبةُ ّ
والرغائب...
لتم ِّر َر ،من خاللهاَ ،مالمح من �سريتها هي ،يف �أحالمها ،ر�ؤاهاّ ،

ندوة حول« :قيود تتمزق»
للمحامي �شادي �أبو عي�سى
نظّ مت �رشكة املطبوعات للتوزيع والن�رش ،ندوة
حول كتاب «قيود تتمزق» للمحامي والكاتب
���ش��ادي �أب��و عي�سى يف مركز البيال -ب�يروت
�شارك فيها نقيب ال�صحافة حممد البعلبكي،
املحامي ن��ا��ضر ك�سبار (ع�ضو جمل�س نقابة
املحامني) ،الأديبة �صونيا الأ�شقر علم ،ال�شاعر
روبري غامن ،وقدمتها الإعالمية ال�شاعرة نادين
�أ�سعد ف��غ��ايل .ح�رض الإح��ت��ف��ال ع��دد كبري من
ال�شخ�صيات ومهتمون بال�ش�أن الثقايف.
بداية ،الن�شيد الوطني ب�صوت الطفلة ماري
خلف ومن ثم العلم حتمله الطفلة بيا �أبو عي�سى،
بعدها حتدث النقيب البعلبكي عن الكاتب،
ومما قاله« :من حمراب القانون انطلق �شادي
�أب��و عي�سى مت�س ّل ًحا باحليثيات واملوجبات.
وداخ��ل ق�رص العدل دوى �صوته مداف ًعا عن
امل�����ض��ط��ه��دي��ن وامل��ظ��ل��وم�ين وامل��ق��ه��وري��ن
وامله�ضومي احلقوق .وق��د ا�ستطاع وه��و يف
عمره الوردي �أن يوفق بني ال�صناعتني� :صناعة
املحاماة و�صناعة ال�صحافة».
وحت��دث املحامي نا�رض ك�سبار ع��ن الكتاب
ال��ذي يعود اليه املتعبون يف الليايل املالح
ويف �ساعات ال�سمر والظرف ،كما يف �ساعات
العزلة وهنيهات التعب من واقع م�ضن ،وقال:
«الواقع الذي يعر�ضه الكاتب ب�أ�سلوبه ال�ساخر
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�سواء بالكلمات �أم بالكاريكاتور مرير ،كيف
ال ونحن نرى الأغ�لال يف يد املواطن مع عبارة
«ال�سلطة يف يد ال�شعب».
من جهتها ،قالت الأديبة �صونيا الأ�شقر:
«العني الثاقبة هي دليل �شادي ،والفكر
الناقد هو منجده ،وبني الدليل واملنجد فرق
�شا�سع ،ولقد ح��اول الكاتب ق��در ا�ستطاعته
تق�صري امل�سافة بينهما عله ي�ستطيع الو�صول
اىل بر التغيري.»...
وقال ال�شاعر واملفكّ ر روبري غامن�« :إن لقلمه
وكتابته حفيف امل�سك على امل�سك تنت�رش رائحة
البخور يف الأمداد والأجواء ،لي�ضاف كتاب رابع
�إىل �أ�شقائه الثالثة وليحقق �شادي خطوة نوعية
رقما جدي ًدا ي�صنف يف جملد
يف عامل الإبداع ،ال ً
ترهات الأرقام. »...
يف اخلتام ،حتدث املحامي والكاتب �أبو عي�سى
عن كتابه قائالً« :قيود تتمزق» ر�سالة لكل من
يريد �أن يعي�ش � -أو ميوت  -بحرية حقيقية ال

م�����ص��ط��ن��ع��ة.
ر�����س����ال����ة ل��ك����سر
الظلم والطغيان والف�ساد
والإ�ستبداد والبطالة .م�شكلة املواطن
مع وطنه ،هي م�شكلته مع نف�سه ،و«حماولة
متر عرب ك�رس ال�صمت ومتزيق القيود».
حلّها ّ
يجدر بالإ�شارة �أن الكتاب يت�ضمن  33لوحة
ر�ساما من
كاريكاتورية ُم��ع�ّب�رّ ة بري�شة 29
ً
خمتلف �أقطار العامل.
ب��ع��د ال���ن���دوة ،إ�ن��ت��ق��ل احل���ا��ض�رون �إىل جناح
�رشكة املطبوعات لتوقيع الكتاب و�رشب نخب
املنا�سبة.

�شباط

�صورعماد طوق تفتح «نافذة على البارحة»

لبنانيتها على �أحد ال يف الزمان وال يف املكان.
يت�ضمن الكتاب �أكرث من مئة �صورة بالأ�سود والأبي�ض� ،أخذت جميعها
بني العامني  1980و  1985وه��ي تتمحور ح��ول مو�ضوعني اثنني:
الإن�سان واملحيط.
جزء من ال�صور يتو ّزع بني الأماكن والأزقّ ة والأبنية والأمتعة والتفا�صيل
الرتاثية التي تقلّ�صت م�ساحتها �أو م�ساحة ا�ستعمالها �إىل حدود الإختفاء،
أنا�سا يف �أطُ ر واهتمامات خمتلفة� ،أكرثهم من الرعيل
واجلزء الثاين ميثّل � ً
املتق ّدم يف ال�سن.
مل��اذا بالأ�سود والأبي�ض؟ ل ّأن تكنولوجيات الت�صوير تبد�أ ع��ادة من
اجلانب العلمي الأق��لّ تعقي ًدا� ،أي الأ���س��ود� /أبي�ض ،ثم ت�أخذ امل�سار
التقني ال�صعب نحو الألوان التي هي ،يف الأ�صل والأ�سا�س« ،امل�شتهى
واملنتهى».
ويقول امل�ؤلف يف هذا املجال« :منذ البدايات (التي تعود �إىل ما يزيد
املخيلة ،كانت
عاما) ،وحني كان هذا العمل ال يزال يف رحم
عن الثالثني ً
ّ
هناك مالحظتان اثنتان تتعلقان بال�صورة الرتاثية و«البعد اللوين»،
جتعالن من الأ�سود� /أبي�ض اخليار الأن�سب ملقاربة املو�ضوع.
�أ ّوالًّ � ،إن معظم الأ�شخا�ص الذين كانوا «مر�شحني» للت�صوير يف هذا
ال�سياق (�سواء انتهى املطاف ب�صورهم �ضمن هذا العمل �أم ال) كانوا من
�أتباع «الاللون» يف اختيار املالب�س والتفا�صيل املرافقة .كما � ّأن موا�ضيع
� ا غري �أ�سا�سي.
أي�ضا كانت الألوان فيها عن صرً
ال�صور الأخرى � ً
ثانيا ،هناك ما ي�شبه التو�أمة اخلال�صة بني مادة التاريخ  -التي ت�أوي
ً
الرتاث  -وبني ال�صورة بالأ�سود� /أبي�ض� ،أقلّه يف �أذهان الرعيل املتق ّدم
يف ال�سن ،ال ل�سبب �سوى � ّأن م�شاهدات هذا الرعيل يف مادة التاريخ هي،
يف الأغلب ،بالأ�سود� /أبي�ض.
�صورة الغالف ،التقطت العام  ،1981ويعتربها طوق «ملكة اللحظات
املباركة بامتياز لديه ،جلهة ما حتمله من دفء».
الـ«ملطَ �ش» الذي يقع على
�أما م�ضمونها ،فجل�سة �شبه يومية يف هذا
َ
مير فيه با�ستمرار ،ويف حلظة
تقاطع طرق داخلية يف ب�رشّي ،كان امل�ؤلف ّ
قررت عني الكامريا �أن حت�صد غلّتها الدافئة.

دكتوراه
يف العلوم
ال�سيا�سية
للعقيد الركن
نال العقيد الركن اليا�س �أنطون ابو جودة قائد
اليا�س �أنطون كتيبة ال���رادار يف القوات اجلوية ،دك��ت��وراه يف
�أبو جودة
العلوم ال�سيا�سية من املعهد العايل للدكتوراه

يف اجلامعة اللبنانية.
ناق�ش العقيد ال��رك��ن �أب��و
جودة �أطروحته (الأمن البيئي
يف �إط��ار الأم��ن العاملي) �أمام
اللجنة امل�ؤلفة م��ن الدكتور
رئي�سا،
عدنان ال�سيد ح�سني
ً
والدكاترة :كميل حبيب ،فاديا
كيوان� ،سمرية العكاري وح�سن
ج��وين ،ون��ال بنتيجتها تقدير
جيد ج ًدا.

�إجازة يف املعلوماتية
للمالزم الأول
�سامر طانيو�س
ن���ال امل��ل�ازم الأول �سامر
ط��ان��ي��و���س م��ن ل���واء امل�شاة
الأول� ،إج�����ازة تعليمية يف
املعلوماتية.

�إجازة يف التاريخ
للرقيب الأول
ا�سماعيل ك�رسواين
نال الرقيب الأول ا�سماعيل
ع��ل��ي ك����سرواين م��ن م��ق��ر ع��ام
م��ن��ط��ق��ة اجل���ن���وب  -م��وق��ع
كفردونني� ،إجازة تعليمية
يف ال��ت��اري��خ ،م��ن كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.

جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة

���ص��در اجل���زء الأول
م���ن ك��ت��اب «ن��اف��ذة
ع����ل����ى ال�����ب�����ارح�����ة»
للم�ؤلف عماد طوق
الذي �أم�ضى �سنوات
ط������واالً يف ت�سجيل
الرتاثيات بال�صورة
ب���ه���دف امل��ح��اف��ظ��ة
على الهوية اللبنانية
التي يعتربها �أ�صيلة
ومتفردة ،ال تلتب�س
ّ

�أخبار ثقافية
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�شباط

�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

لقاء

القلم والري�شة ...حتى الع�شق
هي ريفية من بلدة عكار ،تز ّوجت وك ّونت
لكن طموحها �أن جتعل الإن�سانية بكاملها
�أ�رسةّ ،
�أ�رسة لها عن طريق الفن والكتابة .منذ ن�ش�أتها
اختارت رفيقني لأيامها :القلم والري�شة وقد

من ينابيع بالدنا
ال تنتمي عبيد �إىل م��در���س��ة فنية معينة.
الفنانة ال��ت��ي نحت ���ص��وب التجريد تقول:
«اليوم مل يعد من مدر�سة نبتدعها ،و�أنا �أنهل
فني من ينابيع بالدنا حتدي ًدا .ال �شك �أن الفن

�شخ�صية فنية غنية بالأفكار

كلود عبيد:
طموحي �أن تكون
كلمتي لوحة
ولوحتي كلمة...

يف منزلها يف منطقة احلازمية,
حتتل ع�رشات اللوحات م�ساحات
اجلدران من املدخل �إىل البهو و�صوالً
�إىل غرف املنامة� .شخ�صية فنية
همها الإبداع .جنحت
غنية بالأفكارّ ،
تخطي الكثري من املفاهيم
يف
ّ
التقليدية لتثبت � ّأن املر�أة قادرة
على ت�شكيل م�ستقبلها بامتياز...
حم ّدثة لبقة ،ال تفارق الإبت�سامة
حمياها ،تعرف كيف ت�ستدرج حم ّدثها
ّ
ليكون منحا ًزا �إىل �أفكارها وري�شتها.
�إ ّنها الباحثة والناقدة ونقيبة
الفنانني الت�شكيليني كلود عبيد،
ومعها كان هذا اللقاء.
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أحبت كليهما حتى الع�شق.
� ّ
�أيهما �أحب �إىل قلبها؟ وك�أ ّنك ت�س�ألها �أيهما
�أهم ال�سمع �أم الب�رص! يف اللوحة «�أر�سم العامل
بالري�شة ،وبالكتابة �أر�سمه بالكلمة .مدى
ات�ساعا عن مدى الكلمة .ومن
اللوحة ال يقلّ
ً
ح�سن حظي �أين �أملك و�سيلتني للتعبري .وما
�أطمح �إليه هو �أن تكون كلمتي لوحة ولوحتي
كلمة».
ما ت�أثري املكان وال��زم��ان يف ت�شكيل لوحة
ما؟ تقول« :ال ي�ستطيع الإن�سان �أن يبدع �آثاره
مبعزل عن حميطه وعن ع�رصه ،فالر�سم يت�صل
بالإنفعاالت .بالن�سبة يّ
مقيا�سا
ال ،اللون لي�س
ً
ّب�ر ع��ن احل��زن باللون
حلالة �أو ح��دث ،ق��د �أع� رّ
الأحمر �أو الأبي�ض ،بينما يعبرّ فنان �آخر بهما
عن الفرح .احلزن والفرح قد يظهران من خالل
أي�ضا ...يف ال�سابق كنت �أعتمد
تركيبة اللوحة � ً
الأل����وان ال��داك��ن��ة بالرغم م��ن ف��رح��ي ال��دائ��م،
أخريا �إنتقلت �إىل الألوان الزاهية.
و� ً
ت���رى ك��ل��ود عبيد يف ال��ف��ن ك�شفًا للواقع
وحماولة حت�سينه عرب �إ�صالح �أ�شياء وتنظيم
�أ�شياء �أخرى :لوحة بيكا�سو «غارنيكا» ما زالت
حتى الآن ت�رصخ يف وجه الظلم وتقول ال للحرب.

احلديث والعوملة قد �أ�سهما يف نه�ضة الفن
الت�شكيلي ،فالفنان الذي يقيم يف �آخر �ضيعة
يف هذا الوطن� ،أو خارجه ،ميكنه الإطّ �لاع على
الأعمال الفنية يف خمتلف �أنحاء العامل ومواكبة
لكن امل�شاهدات
التط ّور والإجتاهات احلديثةّ ،
الطبيعية ال �شك �أجمل بكثري ،والفنان املبدع
هو ال��ذي ت�صل لوحته �إىل العاملية من خالل
مقاربتها تراثه وخ�صو�صيته».
�إ�صدارات
للفنانة ك��ل��ود عبيد جم��م��وع��ة م��ن الكتب
النقدية والبحثية� ،أب��رزه��ا ث�لاث��ة بعنوان:
«جمالية ال�����ص��ورة»« ،ال��ف��ن الت�شكيلي نقد
الإب��داع و�إب��داع النقد» ،و«الت�صوير وجتلياته
يف ال�ت�راث الإ���س�لام��ي» .وه��ي الآن يف �صدد
التح�ضري لإ���ص��دار كتاب جديد ح��ول «عالقة
الر�سم بال�شعر».
يف جمالية ال�صورة ،هناك جدلية يف العالقة
بني الفن الت�شكيلي وال�شعر .املرحلة احلالية
ه��ي م��رح��ل��ة ال�����ص��ورة ع��ل��ى م�ستوى الفنون
خ�صو�صا ،وال�صورة من �أب��رز مكونات الفن.
ً
فال�صورة الفنية هي نف�سها يف الر�سم كما

�شباط

يف ال�شعر .يف ال�شعر تظهر الرموز واملعاين
م��ن خ�لال طريقة التعبري ،وال�شعر ن��وع من
الر�سم بالكلمات .باخت�صار« ،الق�صيدة ميكن
�أن ت��ك��ون ل��وح��ة ،وال��ل��وح��ة ق�صيدة» ،تقول
عبيد.

يف العمل النقابي
كنقيبة للفنانني الت�شكيليني ،تعترب عبيد
� ّأن انتقال النقابة من رعاية وزارة العمل �إىل
رعاية وزارة الثقافة وما رافقه من خطوات،
و�ضع الأمور على ال�سكة ال�سليمة لينال الفنان

ا�ستطاعت بجدها ومثابرتها اجل��م��ع بني
فن الكلمة ،وفن الر�سم ،فجاء كتابها «الفن
تاجا
الت�شكيلي نقد الإب���داع و�إب���داع النقد» ً
ت�ضعه ع��ل��ى ر�أ�����س ك��ل �أم��ي�رة م��ن لوحاتها
الكثرية املتن ّوعة ،وتق ّدمه دليالً ومر�ش ًدا لكل
مب�سطة عميقة ،عن الفن
مثقّف ين�شد معرفة ّ
الت�شكيلي ،ونقده ،وكيفية التعامل مع اللوحة
وتقوميا.
�إدراكً ا ونق ًدا
ً

حقه الطبيعي الذي طال انتظاره .فدور النقابة
هو حماية حق الفنان ودع��م م�ستواه املهني
والإجتماعي واملعنوي وامل��ادي ،والدفاع عن
م�صاحله وحت�سني ظروف معي�شته والتو�صل
�إىل حلّ النزاعات مع �أ�صحاب الأعمال و�صاالت
العر�ض ،وت��أم�ين ال�ضمان ال�صحي ومعا�ش
تقاعدي من خالل �صندوق التعا�ضد.
جديـا ،الأمر
�صناديق التعا�ضد حتتاج متويـالً ً
الذي حلّ عرب القـانون .ففي 19
ح��زي��ران ،2009

لقاء

مت �إن�����ش��اء ���ص��ن��دوق التعا�ضد
ّ
امل�����ش�ترك ب�ين جميع النقابات
الفنية ،وي��دي��ر ه��ذا ال�صندوق
جمل�س �إدارة م ��ؤل��ف م��ن ممثل
عن كل نقابة ومفو�ض من وزارة
الثقافة� .أم��ا التمويل فم�صدره
ر���س��م ا����ش�ت�راك ع��ل��ى ك��ل ع�ضو
ور���س��م م��ايل ن�سبته  %10على
ع��ق��ود ال��ف��ن��ان�ين الأج���ان���ب� ،إىل
 %2م��ن قيمة بطاقات احلفالت
وال��ن�����ش��اط��ات ال��ف��ن��ي��ة ،وه���ذان
ال��ر���س��م��ان ت�ستوفيهما وزارة
�شهريا �إىل
امل��ال��ي��ة وحت� ّول��ه��م��ا
ً
ال�صندوق ،بالإ�ضافة �إىل م�ساهمة مالية من
أي�ضا من الهبات والتربعات.
وزارة الثقافة ،و� ً
يف ختام اللقاء ،خل�صت الفنانة كلود عبيد �إىل
القول ب� ّأن «الري�شة يف �أغلب الأحيان هي من
تختزل �أحا�سي�سي و�شعوري .حتى الآن كتاباتي
هي نتيجة ما ب��د�أت��ه مع الري�شة ،والتق�سيم
بينهما وهمي .الري�شة هي قلم اللوحة ،والقلم
هو ري�شة ال��ورق��ة .ولكن �أعتقد � ّأن قلبي مع
الري�شة وعقلي مع القلم».

61
اجلي�ش  -العدد رقم 320

�شباط

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

وجوه

�إ�سم ملع

يف الزمن اجلميل

املاي�سرتو
كلوفي�س احلاج:
عا�شق املو�سيقى
املتعدد املواهب

يف م��ذك��رات��ه ال��ت��ي ن�رشتها جملة
«ال�شبكة» ،يذكر املو�سيقي الكبري
الراحل حليم الرومي �إ�سم كلوفي�س
احلاج كواحد من �أبرز املطربني الذين
اعتبارا من
�أطلقتهم الإذاعة اللبنانية
ً
منت�صف القرن املا�ضي.
املاي�سرتو كلوفي�س احل��اج �إ�سم
ملع على ال�ساحة الفنية اللبنانية
ومعلما للمو�سيقى ،يوم كان الفن يف
وقائدا لفرقة
ومغنيا
ملح ًنا
ً
ً
ً
لبنان يعي�ش �أيامه الذهبية .هذا الفنان الذي رحل مطلع العام
خ�صو�صا �أنه �أم�ضى �سنوات طويلة من عمره
احلايل ،نتذكره،
ً
يف �صفوف اجلي�ش اللبناين.

البدايات الفنية
ولد املاي�سرتو كلوفي�س احلاج يف دير القمر
العام  .1923در�س يف معهد مدر�سة املخل�ص
يف بريوت وب��د�أ م�شواره الفني يف عمر الـ.14
مو�سيقيا على ي��د الأ���س��ت��اذي��ن ودي��ع
تتلمذ
ً
دبلوما يف العلوم
�صربا وبرتران روبيار .حاز
ً
املو�سيقية وت��خ ّ��رج م��ن املعهد املو�سيقي
والأكادميية اللبنانية ،ثم علّم املو�سيقى يف
الأخرية ويف معاهد كربى ويف مركز املو�سيقى
والفنون ويف لي�سيه �أدوني�س ومدر�سة القلبني
الأقد�سني يف جبيل ودي��ر مار م��ارون  -غزير
ولي�سيه عم�شيت.
العام  ،1941عمل يف مكتب اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر ،وبعد �سنوات قليلة انتقل �إىل
�صفوف الأم��ن العام الفرن�سي ،ثم ما لبث �أن
تط ّوع يف اجلي�ش برتبة رقيب يف �رسية امل�صالح
مت ت�شكيله �إىل لواء
(كانون الثاين  )1946ثم ّ
احلر�س اجلمهوري فمو�سيقى اجلي�ش حيث
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كروان �أين �أنت؟
مغنيا �إىل
يرد �إ�سم كلوفي�س احلاج
ً
جانب ال�سيدة ف�يروز يف ن�رشة برامج
الإذاع������ة ب��ت��اري��خ ،1951/1/28
و�إ�سم الأغنية «كروان �أين �أنت» .كما
يرد ا�سمه مرة ثانية يف الن�رشة نف�سها
مقدما مع
بتاريخ ،1952/10/22
ً
ال�سيدة فريوز «�أغاين راق�صة».

خدم فيها قبل �أن يتم ت�رسيحه يف �أيار 1969
م��ن لفيف مقر ع��ام منطقة ب�يروت وين�رصف
ب�شكل تام �إىل ممار�سة الفن.
ك��ان املاي�سرتو كلوفي�س مل ّح ًنا يف الإذاع��ة
اللبنانية وبعدها يف �إذاعة ال�رشق الأدنى ،ومغ ّن ًيا
بعدة لغات� .أ�س�س فرقة «لو�س دورادو���س»
ال���ت���ي �أح���ي���ت احل���ف�ل�ات يف ال��ك��ازي��ن��وه��ات
واملهرجانات ،كما �أ�س�س فرقة �أخ��رى عرفت
ب�أورك�سرتا كلوفي�س.
عزف على عدة �آالت مو�سيقية غربية و�رشقية
أحب �إىل قلبه الغيتار وال�سك�سوفون.
وكان ال ّ
ق�� ّدم ع�� ّدة حفالت بح�ضور اجل�ن�رال ديغول
ور�ؤ�ساء عدد من الدول.

�شباط

من الرعيل الأول
ك��ان كلوفي�س احل���اج م��ن رع��ي��ل الفنانني
وامللحنني الأوائل يف لبنان خالل الع�رص الذهبي.
ال��ن����شرات ال��ت��ي ك��ان��ت ت�����ص��در ع��ن الإذاع����ة
ٍ
كمغن �إىل جانب الأ�سماء
اللبنانية تورد �إ�سمه
الكربى ويف مقدمها ال�سيدة ف�يروز و�سليم
احللو وحليم ال��روم��ي وفيلمون وهبي وزكي
نا�صيف والأخ�����وان رح��ب��اين وت��وف��ي��ق البا�شا
و�سواهم...
كان من الرعيل الأول يف �إذاعة بريوت لبنان
و�إذاعة ال�رشق الأدنى وفل�سطني من رام اهلل .كما
كان املاي�سرتو الراحل املذيع الأول يف �إذاعة
اجلندي اللبناين ،وه��و ق�� ّدم عدة
حلقات تلفزيونية منها حلقات
«ليايل الأندل�س» ( ،)1960التي
كتب ن�صو�صها �شكيب خ��وري
وحلنها كلوفي�س احل��اج� ،إىل ع ّدة
�أفالم تلفزيونية و�سينمائية.
يف �أي��ام �شبابه ،مل يكن النا�س

مييزون بينه وبني الفنان وديع ال�صايف ل�شدة
ال�شبه بينهما وكان يعرف بنجم الإذاعات.
مـــار�س ن�شاطــاتـــه الفـنيـة حـتى �آخــر �أيامـه يف
احلـفــالت واملهرجــانات ال�سياحيـة والتعليـم
املو�سيـقـي ال�رشقي والغــربــي ،كـمــا �أ�ســهـم
يف �إحياء عـــدد من املهــرجـانـات و�أولــهـا يف
جـبيـل.
ك ّ��رم��ت��ه ع��� ّدة م�ؤ�س�سات وم��ن بينها نقابة
املو�سيقيني برئا�سة النقيب �أن��ط��وان فرح،
وغ��ن��ى م��ع �أورك�����س�ترا Marco Albahari
واملاي�سرتو .Farazano

وجوه
املراجع:
• معجم القرن الع�رشين (وجه لبنان الأبي�ض)،
د .طوين �ضو ،دار �أبعاد.
• جملة الروابط ،العدد  ،90ني�سان .2007
• جملة الندمي ،العدد � ،172شباط – �آذار
.2011
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�شباط

�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

�أجيال

(املتطورة منها
ت�شري الإح�صاءات يف خمتلف الدول
ّ
والنامية) ،اىل �أن مع ّدل عمر الفرد يف ارتفاع متزايد،
ملحوظا يف ن�سبة
تزايدا
ما يعني �أن العامل ي�شهد
ً
ً
امل�س ّنني .واكبت بع�ض ال��دول هذا الواقع بتطوير
دول
براجمها املتعلقة برعاية امل�س ّنني ،يف حني �أن
اً
م�رشوعا
�أخ��رى ،ولبنان واح��د منها ،لـم تقـر بعـد
ً
ل�ضمان ال�شيخوخة .الواقع �أن خريف العمر لي�س
بال�رضورة مرادفً ا للك�آبة وامل�شاكل ،على الرغم
مما يرافق هذه الفرتة من تغيرّ ات و�صعوبات.
املعاجلـة النف�سيـة الدكتـورة روزمـاري �شاهيـن
تق ّدم بعـ�ض الن�صائـح التي ت�ساعد على التح�ضري
ل�شيخوخة �إيجابية.

ال للم�شاعر ال�سلبية
ت�����ش�ير ال����دك����ت����ورة روزم���������اري ���ش��اه�ين،
املتخ�ص�صة يف علم النف�س ال��ع��ي��ادي� ،إىل
�أن مرحلة ال�شيخوخة ت��ب��د أ� يف �سن اخلام�سة
وال�سبعني اال �أن امل�شكلة تظهر
فعليا يف
ًّ
�سن التقاعد ،حيث تتغيرّ حياة امل��رء ب�شكل
جذري وب�صورة مفاجئة ،لذا يفرت�ض التح�ضري
لهذه اللحظة بد ًءا من عمر ال�شباب ،مع �رضورة
الإنطالق من العوامل التي ت�ؤدي اىل �شيخوخة
�سليمة وه��ي :الأو���ض��اع ال�صحية ،والعالقات
الإجتماعية والأ�رسية ،والإكتفاء املادي.
على ال�صعيد الإجتماعي ،ت�ؤكد الدكتورة
�شاهني �أن امل��رء حني يكون يف ذروة �إنتاجه
��ادرا ما يفكّ ر يف مرحلة التقاعد� ،أو
وعطائه ،ن ً
يعطي الإهتمام الكايف ملا �سيح�صل بعد توقّ فه
عن العمل ،مو�ضحة �أن املتقاعد الذي لي�س لديه
�إهتمامات �أخرى ي�شغل نف�سه بها ،يقع �ضحية
ال�شعور ب��الإه��م��ال وامل��ل��ل ،وتتملّكه خمتلف
امل�شاعر ال�سلبية التي ميكن �أن ت�ؤدي به اىل
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الإن��ه��ي��ار النف�سي.
وه���ي ل��ذل��ك تن�صح
ب�������أن ي��ع��م��ل امل����رء
ع��ل��ى تنمية مواهبه
وممار�سة هواياته يف
مرحلة ال�شباب ،فيجد
ب��ذل��ك م��ا ي�ستمر يف
القيام ب��ه يف مرحلة
ال�شيخوخة ب���دالً من
اال���س��ت�����س�لام للخيبة
وامل�����رارة وال�����ش��ع��ور
ب���ال���ف���راغ ال��ع��م��ي��ق.
وت������ذك������ر يف ه����ذا
الإط��ار �أن الأ�شخا�ص
ال���ذي���ن ي�����س��ت��ب��ق��ون
م��رح��ل��ة ال�����ش��ي��خ��وخ��ة
ب��الإ���س��ت��ع��داد الكايف
ل���ه���ا �
إج���ت���م���اع���ي���ا
ًّ
وم����ادي����ا
���ي���ا
ًّ
و����ص���ح ًّ

�شباط

ممرا من
ت�صبح حلظة التقاعد بالن�سبة �إليهم ًّ
حياة �إىل �أخرى ،حيث يتاح لهم الوقت الكايف
لتحقيق اهتماماتهم
ال�شخ�صية وممار�سة
هواياتهم ،ما مينحهم
����ش���ع���ورا ب���ال���ف���رح،
ً
ينعك�س ب��دوره على
�ص ّحتهم النف�سية واجل�سدية� .إ�ضافة اىل ذلك،
مهما يف حتقيق
ت�شكل احلياة الإجتماعية عن�رصًا ًّ
تكيفه
الإكتفاء الذاتي للم�سن ،واحلفاظ على ّ
مع املجتمع ،مع تن�شيط قدراته العقلية

بف�ضل التوا�صل امل�ستمر مع الآخرين.
وت�ضيف الدكتورة �شاهني �أن الإهتمام باحلياة
الإجتماعية يجب �أن يرتافق مع عناية �صحية
طبي �شامل
دائ��م��ة ،فيخ�ضع امل�سن لفح�ص ّ
كل �ستة �أ�شهر ،ويف حال دخوله امل�ست�شفى
متخ�ص�ص يف طب
يجب متابعته من قبل طبيب
ّ

ال�شيخوخة ،حيث يدر�س ملفّ ه الطبي بالكامل
ويطّ لع على تاريخه ال�صحي من خمتلف جوانبه
لكي ي�أتي العالج متكامالً.
ت�أثري الو�ضع العائلي
احلياة الأ�رسية ال�سليمة هي من �أبرز العوامل
التي ت�ؤدي اىل �شيخوخة �إيجابية .ويف هذا الإطار
تو�ضح ال��دك��ت��ورة �شاهني �أن وج��ود امل�سن
�ضمن عائلة ت��رع��اه ومتنحه احل��ب والعناية
إيجابا على �ص ّحته النف�سية واجل�سدية،
ينعك�س � ً
والعك�س �صحيح .فامل�سن الذي ترغمه الظروف
منزويا وغ�ير ق��ادر على
على العي�ش
ً
ممار�سة دوره العائلي ،ي�صاب
بالإحباط ،ويفقد اهتمامه
ب��الأم��ور احلياتية ،فرتاه
ي��ه��م��ل ن��ف�����س��ه ،وت�صبح
�رضبا
الراحة بالن�سبة �إليه ً
من الك�سل ،و�إذا به يعي�ش
�أيامه وك�أنه ينتظر �ساعة
امل��وت .أ�م��ا امل�سن الذي
غنية
يعي�ش حياة عائلية ّ
باملحبة والعاطفة ،فهو
يح�صد زاده اليومي من
الغذاء الروحي والنف�سي
خ�صو�صا اذا �سمحت له
ً
ال��ع��ائ��ل��ة �أن ي�����ؤدي دور
اجل���د (�أو اجل�����دة) ،لأن��ه
ب���ذل���ك ي�����ش��ع��ر ب أ���ه��م��ي��ة
وجوده .وت�ؤكد الدكتورة
�شاهني �أن دور اجل ّدين
عما كان عليه
تغيرّ اليوم ّ
يف الأم�����س ،فهما كانا يف
ال�سابق احل�ضن الذي يلج�أ
�إل��ي��ه الأط��ف��ال لل�شكوى
�ضد الأهل� ،أما اليوم فلم
يعد دورهما يقت�رص على
الدعم العاطفي و إ�من��ا بات ي�شمل الناحيتني
الرتبوية والتعليمية .واجلدان اللذان يتمتعان
ب�صحة ج�سدية ووع��ي و�إدراك ي�شكالن �سن ًدا
للأهل يف تربية الأوالد ،ال �سيما �أن الأمهات
ال��ي��وم يعملن غ��ال ً��ب��ا ل�ساعات طويلة خ��ارج
املنزل ،و�أ�صبح وج��ود اجل�� ّدة فعاالً يف تزويد

�أجيال

الأوالد القيم وامل��ب��ادىء ومراقبة ت�رصفاتهم
وافيا من
كما
و�إ�صالح اخلط�أ� ،إ�ضافة اىل منحهم ًّ
ً
العطف والأمان.
�أجيال حتت �سقف واحد
يف املو�ضوع نف�سه ،تتابع الدكتورة �شاهني
�أن وج��ود اجل��د واجل�� ّدة مع �أبنائهم يف املنزل
نف�سه مو�ضوع �إيجابي بالن�سبة اىل الطرفني،
لكن ذلك ال يغني عن بع�ض النواحي ال�سلبية
يتذمر
لهذا العي�ش امل�شرتك� ،إذ ن�سمع البع�ض
ّ
من تدخّ لهما ب�شكل م�ستمر يف �ش�ؤون الأوالد،
كما ي�شتكي �آخ���رون من التقلب امل��زاج��ي �أو
الأط��ب��اع ال�سيئة لكبار ال�سن ،وي��ح��ت��ارون يف
كيفية التعامل معهم .وت�رشح �شاهني واقع
ه��ذه امل�شكلة ب��الإ���ش��ارة �إىل �أن ال��ت��ق�� ّدم يف
امل�سن لتغيرّ ات فيزيولوجية
يعر�ض
العمر،
ّ
ّ
ونف�سية خمتلفة ت�ؤثر على طبعه الذي ي�صبح
�أكرث ح ّدة ،فيزداد املت�سلّط ت�سلّطً ا ،والبخيل
بخالً ،والف�ضويل ف�ضوالً ،الخ ...هذه ال�صفات
ميكن �أن تخلق �رصاعات عائلية لأنها ت�صبح
جز ًءا من �شخ�صية امل�سن وتنعك�س
�سلبا على
ً
ت�رصفاته .فامل�سن ي�شعر �أنه ال يزال م�س�ؤوالً عن
�أوالده ،كما ي�شعر بالأمر نف�سه جتاه �أحفاده،
في�سمح لنف�سه بالتدخل يف �أمورهم ونهيهم
ع��ن �أم���ور معينة �إ���ض��اف��ة اىل ف��ر���ض ر�أي���ه يف
�أمور �أخرى ،الأمر الذي يعتربه الأحفاد ت�سلّطً ا
وف�����ض��ولاً  ،يف ح�ين ي��رى فيه امل�سن حماولة
للحفاظ على القيم وامل��ب��ادىء القدمية .هذا
الإختالف يف الر�أي ميكن �أن ي�ؤدي اىل الت�صادم
واىل م�ضاعفة ما يعرف ب�رصاع الأجيال ،خم ّلفًا
التو ّتر داخل العائلة .هنا تقع م�س�ؤولية «اجليل
الو�سط» �أي �إبن امل�سن �أو �إبنته يف و�ضع حد
للم�شاكل القائمة عن طريق احل���وار ،في�رشح
الإبن لأبيه م�س�ألة التط ّور يف الأفكار التي ترافق
تغيرّ الأجيال ،ويو�ضح للأبناء يف املقابل وجهة
مظهرا نواياهما احل�سنة
نظر اجل��د �أو اجل�� ّدة
ً
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�أجيال

عند التدخل يف �أمور العائلة .ويف النهاية يجب
التو�صل اىل ت�سوية تر�ضي الطرفني مما ي�سمح
ّ
بالعي�ش ب�سالم داخل املنزل الواحد.
اجلدير بالذكر �أن هناك بع�ض امل�شاكل التي
تن�ش�أ عن قيام امل�سن بت�رصفات غريبة وغري
منطقية �سببها تراجع يف قدراته العقلية،

وهنا يجب على �أفراد الأ�رسة حماولة �إ�ستيعابه
قدر امل�ستطاع ،ومعاملته برفق كطفل �صغري،
م��ع حتا�شي ال��ل��وم وال��ه��زء لأن ذل��ك �سيجرح
م�شاعره وي�شعره بالإهانة حتى ولو كان يعاين
�ضعفًا يف الإدراك والوعي.
امل�سن
�إحرتام �إ�ستقاللية
ّ
على الرغم من الدعم العاطفي الذي يوفّ ره
وجود امل�سنني مع �أ�رسهم� ،إال �أن البع�ض يختار
البقاء يف منزله والعي�ش منفر ًدا بعد وفاة
�رشيكه ،وتقول الدكتورة �شاهني ح��ول هذا
املو�ضوع �إن ما يح ّدد �إ�ستقاللية امل�سن هو
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و�ضعه ال�ص ّحي يف الدرجة الأوىل .ف���إن كان
جيدة
وقادرا على ت�رصيف �أموره،
يتم ّتع ب�ص ّحة ّ
ً
من الأف�ضل اح�ترام رغبته �إذا �أراد العي�ش
مبفرده �رشط الرت ّدد عليه با�ستمرار لتزويده
الدعم العاطفي الذي يحتاج �إليه كل �إن�سان،
�إ�ضافة اىل تلبية خمتلف حاجاته املادية� .أما
مر�ضا مزم ًنا ويحتاج �إىل
�إذا كان امل�سن يعاين
ً
عناية خا�صة ف�إن الأمر يختلف.
امل�س ّنون يف دور العجزة
يحدث يف بع�ض الأحيان �أن ال يجد امل�سن
مكا ًنا له �ضمن �أ�رسته� ،إما لظروف �سفر الأبناء

�أو ل�ضيق مكان ال�سكن �أو ب�سبب
عمل �أفراد الأ�رسة ل�ساعات مت�أخرة
وع��دم قدرتهم على الإعتناء ب��ه� ،إ�ضافة
غالبا ما
اىل عدة �أ�سباب �أخرى .يف حاالت كهذه
ً
دارا للعجزة ،وهنا
تلج�أ الأ�رسة اىل �إيداع امل�سن ً
تن�صح الدكتورة �شاهني الأبناء اوالً باختيار
ال���دار ال��ت��ي متلك امل���ؤه�لات الكافية على
�صعيد طاقم العمل والتجهيزات والنظافة
واخلدمة ،والتي ت�ؤمن للم�سن العناية التي
يحتاج �إليها على �أمت وج��ه .وا أله��م بعد هذه
اخلطوة هو زيارة امل�سن كل يوم �إذا �أمكن �أو
ب�صورة م�ستمرة اذا ا�ستحالت الزيارة اليومية.

ف��وج��ود الأب��ن��اء مينح ذوي��ه��م املتقدمني يف
ال�سن العطف والأم���ان وال��رغ��ب��ة يف العي�ش.
وي��ج��در ب��الإ���ش��ارة هنا اىل ع��دم التوقف عن
الزيارة يف حال كان امل�سن فاق ًدا الإدراك ومل
يتمكن من معرفة �أفراد �أ�رسته ،لأن الهدف من
الزيارة هو التعبري عن املحبة ،وهو ما يولّد
فرحا ولو م�ؤقّ ًتا ،وي�شعره �أنه ال يزال
يف نف�سه ً
حمور اهتمام عائلته.
�إ���ض��اف��ة اىل دور الأ���س�رة ،ت���ؤك��د الدكتورة
�شاهني �أهميـة دور امل�ؤ�س�سات احلكومية
امل��خ��ت�����ص��ة ف��ـ��ي رع��اي��ـ��ة امل�����س��ن�ين وج��ع��ل
�شيخوختهم �إي��ج��اب��ي��ة وم��ري��ح��ة .ف��م��ن حق
ك��ب��ارن��ا ال��ع��ي�����ش ب��ك��رام��ة ل��ذل��ك ي��ج��ب ���س ّ��ن
القوانني والت�رشيعات اخلا�صة ب�ضمان
ال�شيخوخة وتفعيلها .كما ت�شري اىل
بع�ض اخل��ط��وات الفاعلة التي
مي��ك��ن �أن ت��ق��وم ب��ه��ا البلديات
واملنظمات غري احلكومية على
���ص��ع��ي��د ا إله���ت���م���ام ب��امل�����س��ن�ين،
وت��ع��ط��ي امل���ث���ل ع��ل��ى ذل����ك ما
ت��ق��وم ب��ه ال��ب��ل��دي��ات يف فرن�سا
حيث يتم ت�سيري دوريات م�ؤلفة
م���ن مم���ر����ض���ات م��ت��خ�����ص�����ص��ات
وم�����س��اع��دات �إجتماعيات جتوب
الأح����ي����اء ال�����س��ك��ن��ي��ة ل��ل��ع��ن��اي��ة
ب��امل�����س��ن�ين ال��ذي��ن
لي�س ل��دي��ه��م من
يرعاهم ،م�ؤكدة �أن
ه���ذه اخل��ط��وة قابلة
للتنفيذ يف لبنان اذا
اجتمعت النوايا احل�سنة
م����ع ال���ع���م���ل ال���ت���ط��� ّوع���ي
والتمويل الالزم.
وت�ضيف �أن���ه لي�س ه��ن��اك ما
مينع البلديات من �إن�شاء ن��واد خا�صة بكبار
ال�سن حيث يجتمعون للتوا�صل والت�سلية وبناء
�صداقات ،لأن الوحدة هي من �أكرب الآفات التي
يعانيها امل�سنون .كذلك تتيح هذه النوادي
وفكريا �أن ميار�سوا
ج�سديا
للم�سنني الأ�صحاء
ً
ً
�أعماالً يدوية �ضمن املجموعة ،مما يبعد عنهم
الإح�سا�س ب�أنهم
مهم�شون ومينحهم الثقة
ّ
بالنف�س والأمل باحلياة.

�شباط

ألقت ابنتي الرميوت كونرتول من يدها بعدما
� ْ
جالت على كلّ حمطّ ات التلفزيون ومل يعجبها
منها �شيء ،وقامت من مكانها ،وح�رشت نف�سها
أخذت الكتاب
على املقعد
ال�ضيق �إىل جانبي ،و� ْ
ّ
حكيت
بلباقة من يدي ،وقالت بغنج :هالّ
َ
يل حكاية جديدة علّها تكون �أكرث ت�سلي ًة
من هذه الربامج اململّة.
ِ
�سم ًعا وط��اع �ةً ...هل �أح� ّدث��ك هذه
 ْاملرة عن القرية؟
ّ
 �ألي�س لكَ يا�أب����ي م��ن حديث
���س��وى ال��ق��ري��ة؟
ق�ص�صت
ل��ق��د
َ
علي حكاية مرمي
ّ
واملعلّمة �سالم ،وحكاية تلفزيون
��������م
ال���������ع� ّ

الهر
ق�صة
فيليب ،وروي� َ
��ت يل �أك�ثر من م� ّ�رة ّ
ّ
�ي ،والرعيان الذين قُتلوا يف القاطع،
االف��رجن� ّ
وك� ْ�رم الزيتون ال��ذي بع َته وذه��ب قلبك معه،
وق�صة �شجرة الليمون يف حرج ال�سنديان .فهل
ّ
ِ
بقي �شيء يف �ضيعتكم مل حتك يل حكايته بعد!
ِ
� ِأقلت �ضيعتكم! �ألي�ست هي
�ضيعتك �أي�ضا ً
يا ابنتي!
فح�سب.
هويتي
 �إين �أحمل ا�سمها يف بطاقة ّْ
أع�ش فيها .لذلك تراين
لكنني ال �أعرفها ،ومل � ْ
ال يربطني بها �سوى �أنها م�سقط
ر�أ�س �أبي.
ِ
ِ
 ح�س ًنا� .أع � ُدك �أنك لن ت�سمعيِذكْ رها على ل�ساين بعد اليوم.
ْت
وعندما ر�أتني قد �أطرقْ ُت ولذ ُ
بال�صمت احلزين� ،أحاطت ابنة

ق�صة

�إعداد:
العميد الركن �إميل منذر

الثالثة ع�رش ربي ًعا عنقي بذراعيها النحيلتني،
وقالت :ال تزعل يا �أبي .ت�ستطيع �أن حتكي يل
عن القرية قدر ما �شئت.
ا�ستعجلت ابنتي
وقبل �أن �أفتح فمي بكلمة،
ْ
حبا ً
�إىل القول� :أتعرف يا �أبي؟ �أنت ّ
حتب القرية ّ
كنت حترم نف�سك ر�ؤيتها لأننا ال
جما ً .ورمب��ا
َ
ّ
نحب ال�صعود �إليها لق�ضاء بع�ض الوقت فيها.
ّ
كنت
املرة �س�أرافقك بطيبة خاطر �إذا َ
لكن هذه ّ
راغبا ً يف زيارتها� ...أنا ال �أ�ستطيع �أن �أراك حزينا ً.
 �أ���ص� ْدقً ��ا تقولني! �إين �أك���اد ال �أ���ص � ّدق ما�سمعت.
 �أجل يا �أبي .و�سن�صعد كلّنا برفقتك.�ألي�س كذلك يا � ّأمي؟
 كما ت�شائني يا حبيبتي.أق�ص عليك حكاية ح�ضارة
قلت :كنت �س� ّ
�أخ��ذت طريقها �إىل ال���زوال� .أم��ا و�أنكم
���س�تراف��ق��ون��ن��ي �إىل ف����وق ،فقد
ك��ف��ي��ت��م��وين م����ؤون���ة
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ق�صة

كنت
الكالم ،لأنكم �ست�شاهدون ب� ّأم العني ما
ُ
�س�أح ّدثكم الليلة عنه.
 وهل يف القرية ح�ضارة حت ّدثنا عنها يا �أبي!�س�أل �أحد الأوالد ،وكادت ال�ضحكة �أن تفلت من
بني �شفتيه.
فوق قد توقّ فوا عن ح ْدل الأ�سطح
 لعلّهمُ
الرتابية باملحادل � ّأيام ال�شتاء ،وا�ستبدلوا جرن
الكبة مبطاحن كهربائية ،قال الآخ��ر ،و�أ�ضاف
ّ
اجلرد العايل الكهرباء،
�سائالً :وهل
ْ
و�صلت �إىل ْ
وال�����ص��ح��ون ال�لاق��ط��ة ،و���ش��ب��ك��ات الأن�ت�رن���ت،
����رارات ال��زراع��ي��ة ،واحل��� ّ��ص��ادات الآل��ي��ة؟
واجل� ّ
�سمعت �أنهم كانوا
وال َن ْول؟ �س�أل و�ضحك ،وتابع:
ُ
يحوكون الثياب عليه .فهل ما زالوا يفعلون؟
تغيت القرية يا ولدي .املدنية غز ْتها
 لقد رّب�أ�سالكها الكهربائية وعجالتها املطّ اطية؛
ف�شُ قّت الطرقات و ُع ّبدت ،وارتفعت العمائر،
وقامت املعاملُ ،
و�ش ّيدت املدار�س واملتاجر
وامل�ست�شفيات .لكن كلّ هذا كان على ح�ساب
بقيت تكافح ده��وراً طويلة� .إالّ �أنها
ح�ضارة
ْ
حقيقيا.
اليوم باتت مه ّددة بالزوال تهدي ًدا
َ
ً
قدمي يفنى وجدي ٌد
�س ّنة احلياة يا �أبي.
 �إنها ٌُ
يولد.
 �صحيح .ول��ك��ن ال�����س ��ؤال ه��و :ه��ل �أ�صبح�وم �أك�ث�ر راح���ة و���س��ع��ادة م��ن ذي
الإن�����س��ان ال��ي� َ
قبل؟ ...رمبا ارتاح اجل�سد� ،أما الفكر فال �أظ ّنه �إالّ
تعبا.
ازداد ً
 متى �سن�صعد يا �أبي؟ونبيت ليلتنا فوق.
 غ ًدا.ُ
أمرا
 على فكرة ،قالت ابنتي ك�أنها تذكّ ْرت � ً
كان قد غاب عن بالها :ملاذا ال ننزع هذا الطبق
الق�ش املعلّق يف �صدر احلائط ون�ستبدله
من
ّ
أ�صبحت
بلوحة مثل التي يف بيوت النا�س! لقد �
ُ
�أ�شعر باخلجل كلّما زارين �أ�صدقائي ونظروا �إليه.
�إذ ذاك
�ضحكت زوجتي ،وقالت :لو عاد الأمر
ْ
ل ِ
أبيك وحده جلاء �أي�ضا ً ب�رسوال ج ّده املعلّق على
و«زي��ن» احلائط به مثلما
التوتة يف ال�ضيعة،
ّ
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�زي��ن��ه ب��ه��ذا ال��ط��ب��ق العتيق.
ي� ّ
ٍ
وقلت بني
التفت �إليها
عندئذ
ُ
ُ
اجل ّد واملزاح :دعينا من ال�رسوال
��ب �أن �أ�س�ألك
وطبق ال��ق���� ّ�ش� .أح� ّ
ِ
ِ
أنهيت كنزة ال�صوف
كنت قد �
�إن
ِ
ال��ت��ي وع��دت��ن��ي �أن���ك �ست�صنعينها
يل بال�ص ّنار َتني مثلما علّمتك � ّأم���ي.
�ت ط���وي�ل� ًا وق���ال���ت :وه��ل
ف��اب��ت�����س��م� ْ
قت �أنني تعلّمت! لريح ِم اهلل
�ص ّد َ
� ّأمك ،ويرحم احلياكة بال�ص ّنارتني.
***
وك��ان �صباح اليوم التايل جميالً
ب�شم�سه ال��داف��ئ��ة ،منع�شً ا بن�سيمه
ال��ع��ل��ي��ل؛ ف��رك��ب��ن��ا ال�����س� ّ�ي��ارة ،و�أخ��ذن��ا
طريقنا �إىل اجلبل �صعو ًدا بني �أحراج ال�صنوبر
وال�سنديان املمت ّدة على اجلانبني .وما م�ضت
وترجلنا
�ساعة من الزمن حتى و�صلنا �إىل القرية،
ّ
ألقت عليها
يف باحة بيتنا
احلجري الوا�سعة ،وقد � ْ
ّ
�شجرة اجل��وز بظاللها ال��وارف��ة ،وعبقت فيها
رائحة �شجرة اليا�سمني التي ر�أيتها تغالب
العط�ش يف ه��ذا الف�صل ال��ق��ائ��ظ ومل تبخل
بعطرها .و�إذ حانت من ابنتي التفاتة �إىل �شجرة
التوت القائمة يف ركن قريب ،م� ّدت �إ�صبعها
ألت :ما هذا ال�شيء الأ�س َود املعلّق
نحوها ،و�س� ْ
ف�ضحكت زوجتي ،و�أجابتها� :إنه
بال�شجرة هناك؟
ْ
ِ
فقلت
ال�رسوال الذي ح ّدث ُتك عنه �أم�س يف بريوت.
ُ
�شفتي :هذا ال�رسوال� ،إىل
وابت�سامة حزينة تعلو
ّ
الكوفية ،كانا ِز ّي �آبائنا و�أجدادنا الذين
جانب
ّ
ف ّتتوا ال�صخر ب�سواعدهم ،واقتلعوا البطم
والعرعر من الوعر مبعاولهم ،وح� ّول��وه جلوالً
ربوا على ورقه دودة الق ّز ،وقطفوا
زرعوها توتا ً ّ
غزلت � ّأمهاتنا وج ّداتنا خيطانها
ال�رشانق التي
ْ
فاخرا� ...صدقً ا �أقول لكم � ّإن ال ّأيام انقلبت
حريراً
ً
زينا ،و�أ�صبحت الن�ساء
والدنيا ف�سدت يوم ب ّدلنا ّ
�ن
يرتدين البنطلون مثل الرجال ،والبنات يق صرّ
الكوفية
عرهن كما ال�صبيان� .أال رحم اهلل زمن
َ�ش
ّ
ّ
وال�رسوال.
 وما هذا هناك يا �أبي؟ �س�أل �أ�صغر �أوالديوهو ي�شري بيده.
 �إنها املحدلة التي كنا يف � ّأيام ال�شتاء نحدلالرتابي لئالّ تت�رسّب عربه مياه
بها �سطح البيت
ّ
الكبة ،وتلك مدقّ ة
امل��ط��ر .وه��ذا هناك ج��رن
ّ

اخل�شب ال��ت��ي ك��ان لها
معه � ّأيام الأعياد �صوالت وجوالت ...نحن
اليوم ن�أتي باللحمة جاهزة من عند الل ّحام .لكن
احلجري
طعمها يف القرية كان �أطيب لأن اجلرن
ّ
ومدقّ ة اخل�شب كانا مينحانها نكهة خمتلفة.
مرتبعة
ودخلنا ،وكانت مدف�أة احلديد ما تزال
ّ
يف �صحن البيت؛ فقلت :حول هذه املدف�أة كنا
نتحلّق يف ليايل ال�شتاء حيث ي�شت ّد الربد وت�س ّد
الثلوج ال��ط��رق��ات .وعليها كانت � ّأم���ي تطهو
الطعام وت�سخّن املياه� .ص ّدقوين � ْأن لي�س �أجمل
من ر�ؤية �أل�سنة النار ترق�ص خلف نافذة املدف�أة،
وال �أوقع يف الأذُن من فرقعة عيدان احلطب فيما
الرياح يف اخلارج ت�ص ُفر و ُت ْع ِول.
وتب َعني ابني �إىل القبو ال َعقْ د؛ ف��ر�أى لوحا ً
عري�ضا مغروز ًة فيه حجارة �صغرية خ�شنة
خ�شبيا
ً
ً
�سوداء اللون؛ فنظر �إ ّ
يل نظرة م�ستغربة مت�سائلة؛
ي�سمونه ال َن ْو َرج .وللنورج مع
فقلت :هذا
ّ
البيدر و�أغ��م��ار احلنطة حكاية
جميلة تتج ّدد ك��لّ �سنة...
كنا �أوال ًدا جنل�س عليه،
َ������وران جل���� ّدك -
وث ْ
يجران
رحمه اهلل ّ -
النورج ل�ساعات
ط���وي���ل���ة ح��ت��ى
ت��ن��ط��ح��ن حت��ت��ه
�سيقان ال�سنابل
وت���ت���ح��� ّول ت��ب��ن�ا ً
ن��اع��م �ا ًَ ...ل� َع� ْ�م��ري
�إن ال���رك���وب على
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النورج لأمت ُع من ركوب
�أف��خ��م ���س� ّ�ي��ارات اليوم
و�أحدثها طرازا ً ...وتلك
املعلّقة هناك ،مذْراة،
وظ��ي��ف��ت��ه��ا ف�����ص��ل
َب عن التنب .هذه
احل ّ
ال��رح��ل��ة ال��ت��ي كانت
اما م�ضنية،
ت�ستغرق � ّأي ً
اخت�رصتها الآل���ة اليوم
ب�ساعات قليلة.
بندقية �صيد
و�أخ��رج ابني
ّ
قدمية ،وطلب مني مرافقته �إىل
ففعلت .وما كدنا نبتعد عن
احل��رج
ْ
البيت ب�ضع مئات من الأمتار حتى �صادفْ نا
بقع ًة من الأر�ض م�س ّورة بحجارة مت�ساوية الأحجام
رتا،
على �شكل دائرة ال يتجاوز قطرها الع�رشين م ً
وقد نبت فيها الع�شب ،واختفى من الدائرة حجر
هنا و�آخر هناك .ف�س�أل ابني عن �رس ّ هذا امللعب
ال�صغري؛ ف�أجبته �ضاحكًا :هذا لي�س مبلعب� .إنه
البيدر الذي ذكرته لك منذ بع�ض الوقت.
�ضيق وعر
وانحدرنا نحو ال���وادي يف طريق
ّ
وتطاولت فوقه �أغ�صان ال�شجر.
�س ّده ال�شوك
ْ
نبت
�ضيقة َ
وما ع ّتمنا �أن مررنا مبا ي�شبه جلوالً ّ
فيها الو ّزال والقندول ،و�سقط بع�ض جدرانها
العالية .ثم ب َد ْت البني بع�ض الأج��ران احلجرية
وقد امتلأ قعرها بالرتاب واحل�صى والأوراق
الياب�سة؛ ف�س�أل عن تاريخ هذه «الآثار» .فقلت:
تظن� .إمنا هي �أجران نح َتها
آثارا كما ّ
لي�ست هذه � ً
�أجدادنا يف ال�صخر ليع�رصوا فيها عنب الدوايل
ت�ضج
ال��ت��ي ك��ان��ت
ّ

� ها
بها هذه اجللول ،كي ال يحملوا العناقيد لع صرْ
ْ
لتعرف يا ول��دي �أن هذه اجللول
يف القرية...
ال��وع��رة كانت بالأم�س تكفي �أهلها ،وتكفي
اجل��ي��و���ش الغريبة ال��غ��ازي��ة حتى يف �سنوات
احلروب واحل�صار واجلوع .وها هي �سهول لبنان
كلّها اليوم ال تكفي �شعبه وحده.
 كيف يكون هذا يا �أبي!ال�سبب ازديا ُد عدد ال�سكّ ان� .إمنا
تظن �أن
 ال نّ َّ
الهمة ،وهجر الأر���ض ،والنزوح
ال�سبب �ضعف
ّ
�سعيا وراء احلياة
�إىل املدينة
الهينة ...لنكملْ
ً
ّ
م�شوارنا الآن .و�س�أح ّدثك عن هذا املو�ضوع يف
فر�صة �أخرى.
بقية من
أنظر يا �أبي� ،أنظر� .ألي�ست هذه هنا ّ
� ْدالية ه ِرمة؟
بقيت جت��ال��د يف هذه
 �إن��ه��ا لكذلك .لقدْ
الأر�ض لت�شهد �أن �أجدادنا كانوا هنا.
وم�ضينا يف الدرب نزوالً حتى �أ�رشفنا على �سهل
ترتفع فيه ال�سنابل الذهبية ملزوز ًة �إىل بع�ضها،
ور�ؤو���س��ه��ا املثقَلة ب�أحمالها منحنية انحناءة
حت اهلل،
الرب.
ف�سب ُ
املتعبدين ي�صلّون يف هيكل ّ
ّ
ّ
و�أخذت �أت� ّأمل هذا امل�شهد البديع يف ذاك ال�سهل
املبارك .وقلت البني :يف مثل هذا ال�سهل تبلغ
ح� ّ�ب��ة القمح منت�صف ال��ط��ري��ق ب�ين امل��ح��راث
بنت احل�ضارة احلديثة
واملطحنة .غداً ت�أتي الآلة ُ
فتح�صد ال�سنابل وجتمع الغالل .لقد تقاعدت يا
ابني املناجل التي كان لها على ح�صباء احلقول
ر ّنات جميلة وحتت �أ�ش ّعة �شم�س حزيران ملعات
براقة .الآن مل ي ُعد لها من دور �سوى �أن ترقد يف
ّ
ظالم الأقبية لي�أكلها ال�ضجر وال�صد�أ.
 �ألي�س الطبق املعلّق يف بيتنا م�صنوعا ً منق�ش هذه ال�سنابل؟
ّ
 ب��ل��ى� .إن����ه ل��ك��ذل��ك .ل��ك��ن ه��ذهال�صنعة  -مع الأ�سف  -ما عاد �أحد
من �أه��ل القرية يجيدها .العجائز
ماتوا .و�أبناء اليوم ال معرفة لهم
بها ...ذاك اجليل ،جيل اجلبابرة
والأيدي املباركة ،مل يبقَ منه
يف قريتنا �سوى امر�أة واحدة
ه��ي � ّأم خم��اي��ل� ،أط���ال
اهلل ب��ع��م��ره��ا .لكنها
ن���اه���زت اخل��ام�����س��ة
وال��ت�����س��ع�ين .ما
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مرة �إىل طبيب .ومل تقعد
ُعرف عنها �أنها ذهبت ّ
يوما ً عن العمل ال يف البيت وال يف احلقل .لكن
امل�سكينة اليوم هي طريحة الفرا�ش .ال ت�شكو
علّة ،لكنها تنطفئ مثل �شعلة �رساج ن�ضب من
الزيت.
غ�ضة
وكان �أن حطّ ع�صفور على غ�صن �شجرة ّ
يحتمي ب��أوراق��ه��ا م��ن ���ش� ّدة القيظ؛ ف�ص ّوب
ابني البندقية نحوه و�أطلق النار؛ فما �ص ّدق
�أن الع�صفور �سقط وال �أنا �ص ّدقت .ثم �أكملنا
ال��درب ن��زوالً حتى بلغْ نا �ضفّ ة نهر ينحدر بني
جانبيه ب�ساتني
زارع��ا احلياة عن
�ادرا
ً
َ
اجلبال ه� ً
ترفل �أ�شجارها باخلُ�رضة والن�ضارة .وملّا كان
انحنيت وعببت
العط�ش قد بلغ م ّنا مبلغا ً عظيما ً،
ُ
من تلك املياه الباردة حتى ارتويت ،ومثلي
فعل ابني .ثم جل�سنا نلتقط �أنفا�سنا بعد �أن
�أنهكنا التعب ،ونت� ّأمل �صفاء تلك املياه التي
ما كانت لتبقى كذلك لوال ُبع ُدها عن ت�أثريات
احل�ضارة احلديثة ،ون� ُأيها عن يد الإن�سان التي
ما ام��ت� ّدت ل�شيء �إالّ �أف�سدته .و�إن��ن��ا لكذلك،
التفت ابني جانبا ً؛ ف��ر�أى بناء قدميا ً تداعى
بع�ض جدرانه احلجرية ،يدخله النهر من جهة
عما يكون هذا
ويخرج من جهة ثانية؛ ف�س�ألني ّ
البناء يف ه��ذه الأر����ض التي ال يط�أها خ��فّ وال
حمل �إليها القمح
ظلف .فقلت �إنه كان مطحنة ُي َ
�دواب من البيادر لتدور فوقها حجارة
على ال�
ّ
الرحى مدفوع ًة بق ّوة املياه ،ثم ُتنقَل بعد ذلك
َ
�إىل القرية طحي ًنا ي� ّؤمن م�ؤونة الفالّحني حتى
حلول املو�سم اجلديد.
ِ
 يا لهذه الرحلة ما �أطولها وما �أ�شقاها! فمنبيت الفالّح �إىل احلقل يف اخلريف .ومن احلقل
�إىل البيدر يف ال�صيف .ثم �إىل املطحنة .ومنها
�إىل الفرن حيث ت�صبح خبزا ً يقيت النا�س.
 عن � ّأي فرن تتح ّدث يا ابني! قلت �ضاحكًا.ال�صاج �أو الت ّنور هو فرن كلّ بيت يف القرية.
مرة وهي تعجن الطحني
حبذا لو
َ
ّ
�شاهدت ج ّدتك ّ
يف امل�����س��اء ،حتى �إذا م��ا الح الفجر و�أ�صبح
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بالإمكان متييز اخليط الأ���س � َود من الأبي�ض،
كانت عند ال�صاج توقد النار حتته ومت ّد العجني
فوقه لت�سلخه بعد حلظات �أرغف ًة �شقراء تثري
تن�س غربلة
�شاق .وال
بحق لعمل
ال�شهية! �إنه ّ
ّ
َ
القمح بالغربال قبل طحنه ،ونخْ له باملنخل قبل
�صاجا من قبل؟
أيت غرباالً �أو منخالً �أو
عجنه� .أر� َ
ً
 ال.وعدنا �إىل البيت قبل �أن يدهمنا الظالم .ثم
أق�ص على �أوالدي
تناولنا طعام الع�شاء،
ُ
وجل�ست � ّ
�أحاديث ال�ضيعة وحكاياتها لرغبة جتتاحني يف
احلديث عنها ،وملحاولة مني ،قد تكون يائ�سة،
حية يف ذاكرة جيل ال يعرف عنها �إالّ
يف �إبقائها ّ
القليل .هكذا ي�صبح املرء �ضنينا ً مبا كان ي�ؤمله
عما قريب
ُ
ويبكيه عندما يبتعد عنه وي�شعر �أنه ّ
�سيفقده.
ثم �أوى �أوالدي �إىل الفرا�ش باكراً لأن
الكهرباء ك��ان��ت مقطوعة ،واحلمد
�ت وزوج���ت���ي ال�سهرة
هلل .ف ��أك��م��ل� ُ
حتت �شجرة اجلوز يف �ضوء القمر
امل��ت�����س� ّل��ل م��ن ب�ين �أغ�����ص��ان��ه��ا.
وبقينا نتجاذب �أط��راف احلديث
حتى �سمعنا من ناحية الكني�سة يف
الطرف الآخر للقرية دقّ ات جر�س
حزينة؛ فحلّ ال�صمت حملّ الكالم
حتى جاء جار لنا و�أنب�أنا �أن � ّأم خمايل
ماتت.
لقد ماتت � ّأم خمايل .ورحلت �آخر امر�أة يف
الكبة واملنخل
القرية عا�رصت ال�صاج وجرن
ّ
والغربال ،و�شهدت يف بيتها املحراث واملنجل
والنورج واملحدلة .هذه الأدوات �ست�صبح بعد � ّأم
خمايل باردة �صامتة
�ستم�سها
من�سية ،لأن ال يد
ّ
ّ
وال عني �ستلتفت �إليها.
يف ال�صباح الباكر ذهبنا لوداع املر�أة يف بيتها
�ضيقة بني ال�شموع
فكانت م�س ّجاة يف غرفة
ّ
امل�����ض��اءة ،وق��د انعك�س ال��ن��ور على جبينها
أت بني جتاعيده ك��لّ حكايات
ال�شاحب ،ف��ق��ر� ُ
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قريتي املحزنة واملفرحة ،لكن احلكاية الأخرية
ونظرت �إىل يديها
التي قر�أتها كانت حزينة.
ُ
امل�ضمومتني �إىل بع�ضهما ف��وق �صدرها،
أيت يف عروقهما الياب�سة بقايا الدوايل اجلافّ ة
فر� ُ
يف الكروم املهجورة .لكن
الكرم الأخ�ير الذي
ْ
نظرت �إليه مل � َأر �أثرا ً للدوايل فيه.
ُ
يف ما م�ضى
�شاركت �أبناء قريتي واجلوار كلّ
ُ
�أحزانهم ،وكنت �أحت��� ّدث �إىل ك��لّ املوجودين
حويل منهم و�أ�س�ألهم عن �أحوالهم .لكن هذه
��رة مل �أ�ستطع رف��ع ر�أ���س��ي املنحني فوق
امل� ّ
ألت �أحدا ً عن حاله لأن احلا�رض مل
�صدري ،وال �س� ُ
ي ُعد ي�شغل بايل كما امل�ستقبل ،وم�ستقبل ال ّأيام
الآتية �رصت الآن �أعرفه.
كانت املقاعد حول نع�ش � ّأم خمايل من خ�شب
عتيق ،لكن قما�شها الذي هو من عمر خ�شبها مل
مبطرزات من �شغل
يبلَ بعد ،لأن املر�أة غطّ ته
ّ
�ص ّنارتها .ويف اجلدار قبالتي كانت هناك طاقة
ت�سرتيح فيها

مكواة على
ال��ف��ح��م ذكّ ��رت��ن��ي
مب���ك���واة � ّأم�����ي ،ومطحنة
نب �
أح�س�ست عندما ر�أيتها
ُ
يدوية لل ّ
بوخْ ز قب�ضتها يف راحة يدي � ّأيام كنت

بن ل ّأم���ي ب��واح��دة مثلها .ويف اجلهة
�أط��ح��ن ال� ّ
ملمع الزجاجة� .آه يا هذا
املقابلة ُعلّق قنديل كاز ّ
�سهرت و� ّإي��اك يف ليايل الدرا�سة
القنديل كم
ُ
قبل �أن تغزو الكهرباء البيوت مب�صابيحها
العجيبة!
وفيما كنت �أ�ستعر�ض يف خيايل �ص َور املا�ضي
الهاربة نحو غياهب الن�سيان ،جاء �أح��د اخلدم
�صينية قدمية ودفع
بالقهوة و�أكواب املاء على
ّ
بها نحوي .لكنني �شكرته ودعوت للمر�أة بالرحمة
نه�ضت وخرجت �إىل
فتجاوزين �إىل غ�يري .ثم
ُ
�إبريق من الفخّار معلّق باجلدار يف ظلّ الدالية.
و�إذ �ألفي ُته ب���اردا ً وامل���اء ير�شح منه ،رفعته
و�رشبت .ح ّقا ً �إن للماء يف �إبريق الفخّار طعما ً �ألذّ.
بعد انتهاء ال�صلوات والرتانيم ،غُطّ َي النع�ش
فاقرتبت ود�س�ست
حمل �إىل الكني�سة؛
ُ
لي َ
ورفع ُ
ُ
كتفي بني �أكتاف الرجال،
وم�شيت حزين النف�س
ُ
أح�س�ست �أنني �أحمل يف
من�سحق الف�ؤاد لأنني �
ُ
هذا النع�ش �إىل القرب �آخ��ر ام��ر�أة مكافحة
من قريتي ،ومعها ح�ضارة
مل ي� ُع��د لها من
وجود.

�شباط

�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

�إكت�شافات

وادي ق��ادي�����ش��ا� ،أو وادي
غنية بالكهوف
القدي�سني ،هو بقعة ّ
واملغاور التي ي�صعب بلوغ معظمها،
أ�رسارا
والتي تخبىء بني دهاليزها �
ً
وحكايات عن تاريخ لبنان .من بني
ه��ذه امل��غ��اور« ،عا�صي احل��دث»
وهي مغارة طبيعية تقع يف منطقة
«حدث اجلبة» على ارتفاع 1300
مرت عن �سطح البحر .مت اكت�شافها
العام  1990من قبل جمموعة من
امل�ستغورين ال��ه��واة،
ف�ش ّكلت �إكت�شافاتهم
ماد ًيا لأحداث
اً
دليل ّ

تاريخية �شهدتها املنطقة
يف القرن الثالث ع�رش.
الغنية
هذه الإكت�شافات
ّ
بالدالالت التاريخية باتت
ال��ي��وم موثّ قة يف كتاب
بعنوان «عا�صي احل��دث»
لبنان  -ت��اري��خ م��غ��ارة»،
�صادر عن مركز فينيك�س
للدرا�سات اللبنانية التابع
جلامعة ال��روح القد�س -
الك�سليك ،ت�أليف فادي
ب������ارودي ،ع��ب��دو ب���دوي،
ب��ول�����س خ���واج���ه ،وج���وزف
مكرزل.وقد مت الإحتفال بتوقيعه
يف � 23أيلول املا�ضي يف حرم
جامعة الروح القد�س-
الك�سليك.

ع
ا
�
صي
ا
حل
لبنا دث
ن
ت
ا
ر
ي
خ
م
غ
ا
ر
ة

رحلة يف الزمن
الغابر
يف ك���ت���اب���ه
«ت����������اري����������خ
الأزمنة» ذكر البطريرك
�إ���س��ط��ف��ان ال��دوي��ه��ي يف القرن
ال�سابع ع�رش� ،أن مغارة «عا�صي احلدث»
كانت احل�صن املنيع الذي جل�أ
اجلبة خالل
اليه �أه��ايل ح��دث
ّ
حرب املماليك وال�صليبيني
يف املنطقة العام .1283
وبعد م�ضي �سبعمئة عام
قررت
على احلرب املذكورةّ ،
جمموعة من امل�ستغورين من
اجلمعية اللبنانية للأبحاث
اجلوفية �إ�ستك�شاف مغارة
«ع��ا���ص��ي احل����دث» ،و�إي��ق��اظ
التاريخ الراقد يف عتمتها.
ق��ائ��د بعثة الإ�ستك�شاف،
رئي�س اجلمعية ال�سيد فادي
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ب��ارودي �أ�شار يف حديث �إىل جملة «اجلي�ش»
�أن اجلمعية اللبنانية للأبحاث اجلوفية التي
ت�أ�س�ست العام  ،1988و�ضعت يف �أولوية
اهتماماتها املغاور ذات القيمة التاريخية،
ومن هنا كان قرار ا�ستك�شاف مغارة «عا�صي
احل��دث» �إ�ستنا ًدا اىل املعلومات التاريخية
املذكورة يف كتاب البطريرك الدويهي.
و�أ�ضاف بارودي :بد�أ البحث العام  ،1988وانتهى بعد ثالثة
�أعوام ،باكت�شافات مذهلة �أثبتت الأهمية التاريخية للمغارة.

تاريخ يف ظلمة مغارة
�أوىل الإكت�شافات كانت جثّة حم ّنطة تعود لطفلة تبلغ من العمر �أربعة
�أ�شهر� ،أطلقنا عليها �إ�سم «يا�سمني» �إ�ستنا ًدا �إىل كتابات وجدناها �إىل

�شباط

�إكت�شافات

احلدث» ،و�إمنا وجد فريق البحث �سبع مومياءات �أخرى تعود �أربع منها �إىل
فتيات يف مرحلة الطفولة ،وثالث لن�ساء نا�ضجات .وقد �أو�ضح بارودي
�أنهم اكت�شفوا يف املغارة  293قطعة �أثرية ،من بينها �أدوات حربية،
ومالعق خ�شبية ،و�أوان خزفية� ،إ�ضافة اىل بقايا �أطعمة من بينها اجلوز
الرمان ،و�سنابل القمح املجدولة.
واللوز وق�رش ّ
إ�سالمية،
أي�ضا ،كتابات ور�سائل م�سيحية و�
من الإكت�شافات البارزة � ً
ّ
مملوكية ،تعود جميعها اىل القرن الثالث ع�رش.
وعملة �صليبية و�أخرى
ّ

هّ
احلمى.
جانب اجلثّة يطلب كاتبها من الل �شفاء الطفلة «يا�سمني» من ّ
رتا فقط
كانت «يا�سمني» ترقد يف قرب مطمور على عمق �أربعني �سنتم ً
من �أر���ض املغارة .وقد �ألب�ست حتت الكفن ثالثة ف�ساتني� .أما عنقها
مر�صع بقطع اخلرز الزجاجية ،وقطعتني من النقود
مزي ًنا بعقد
ّ
فكان ّ
املعدنية التي يعود تاريخها �إىل عهد ال�سلطان اململوك الظاهر ركن
الدين بيرب�س البندقداري ،وهو قائد احلملة اململوكية على «حدث
اجلبة» العام .1283
مل تكن «يا�سمني» املومياء الوحيدة التي اكت�شفت يف مغارة «عا�صي

�إكت�شافات فريدة من نوعها
عن �أهمية هذه الإكت�شافات وقيمتها التاريخية قال ب��ارودي� :أعطت
اكت�شافاتنا �صدقية كبرية لكتاب «تاريخ الأزمنة» للبطريرك الدويهي،
حيث ق ّدمت ر�ؤية وا�ضحة عن الأحداث التاريخية التي رواها الكتاب.
من جهة �أخرى ،تعترب مغارة عا�صي احلدث من بني الإكت�شافات التي
و�ضعت وادي قادي�شا على الئحة الرتاث العاملي .بالإ�ضافة �إىل ذلك
طبيعيا يف
هناك �أهمية للمكت�شفات بحد ذاتها فاملومياءات التي حفظت
ً
املغارة مدة �سبعمئة عام �شكّ لت ظاهرة فريدة ا�ستدعت اهتمام اخلرباء
واملهتمني بالآثار يف عدة دول من العامل.
عن م�صري املومياءات قال بارودي �أنها نقلت اىل املتحف الوطني بعد
ترميمه العام .1995
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العميد القيم املتقاعد
جورج �أديب عوده
نعت قيادة اجلي�ش العميد القيم املتقاعد جورج
�أديب عوده الذي تويف بتاريخ .2011/12/20
 من مواليد العام  ،1927غادير ،ق�ضاء ك�رسوان. تط ّوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط بتاريخ.1950/10/5
اعتبارا من ،1953/11/1
 رقي اىل رتبة مالزمً
اعتبارا من
قيم
وتدرج يف الرتقية حتى رتبة عميد ّ
ً
ّ
.1983/1/1
حائز:• ميدالية اال�ستحقاق اللبناين الف�ضية لأعمال
حربية.
• و�سام الن�رس للطريان من الدرجة الأوىل.
• و�سام  1961/12/31التذكاري.
• و�سام الأرز الوطني من درجة فار�س.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثانية
(ف�ضي ذو ال�سعف بالأقدمية).

• و�سام الن�رس للطريان من الدرجة املمتازة.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة كومندور.
 تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل واخلارج. -مت�أهل وله ولدان.

العميد الركن املتقاعد
�صالح نقوال من�صور
نعت قيادة اجلي�ش العميد الركن املتقاعد �صالح
نقوال من�صور الذي تويف بتاريخ .2012/1/10
 من مواليد العام  ،1945ر�أ�س بعلبك ،ق�ضاءبعلبك.
 تط ّوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط بتاريخ.1965/10/4
اعتبارا من ،1968/8/1
 رقّ ي �إىل رتبة مالزمً
اعتبارا من
وتدرج يف الرتقية حتى رتبة عميد ركن
ً
ّ
.1996/7/1
حائز:• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و�سام الوحدة الوطنية.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 تابع عدة دورات درا�سة يف اخلارج ويف الداخل. -مت�أهل وله ولدان.
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امل�ؤهل الأول كنج حممود مداح
ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش امل ��ؤه��ل
الأول كنج حممود مداح الذي تويف
بتاريخ .2012/1/5
 من مواليد ،1961/5/15ب��ل��دة ميم�س ،ق�����ض��اء حا�صبيا،
حمافظة النبطية.
 ت��ط��وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ.1983/7/15
 م��ن ع��داد منطقة اجل��ن��وب -موقع مرجعيون.
 حائز:• و�سام الوحدة الوطنية.
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امل�ؤهل الأول كميل حميد ابراهيم
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• و�������س������ام
الوحدة الوطنية.
• و���س��ام اال�ستحقاق
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال��درج��ة
الرابعة الربونزي.
• و���س��ام اال�ستحقاق
ال��ل��ب��ن��اين م��ن ال��درج��ة.
الثالثة الف�ضي.
• امل�����ي�����دال�����ي�����ة
الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش  8مرات.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  23مرة.
 م��ت��أه��ل ول���ه ثالثة�أوالد.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 20
مرة.
• تهنئة مدير عام الإدارة مرتني.
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.

العريف ابراهيم خليل مقد�سي

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجلي�ش
امل����ؤه���ل الأول كميل
ح����م����ي����د اب�����راه�����ي�����م
ال������ذي ت�����ويف ب��ت��اري��خ
.2011/12/9
 م�������ن م����وال����ي����د ،1960/8/6ب��ل��دة
ر�����ش����ع��ي�ن ،زغ�����رت�����ا،
حمافظة ال�شمال.
 ت��ط��وع يف اجلي�شبتاريخ .1984/1/10
 م��ن ع��داد مقر عاماجل��ي�����ش م��ف�����ص��ول �إىل
الغرفة الع�سكرية.
حائز:• و�سام احلرب.

• و�سام فجر اجلنوب.
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري.
• و���س��ام اال�ستحقاق
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة
الرابعة الربونزي.
• و���س��ام اال�ستحقاق
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة
الثالثة الف�ضي.
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �أربع
مرات.

نعت قيادة اجلي�ش العريف ابراهيم خليل مقد�سي
الذي تويف بتاريخ .2012/1/1
 من مواليد  ،1981/1/19رياق ،ق�ضاء زحلة،حمافظة البقاع.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .1998/4/14 من عداد طبابة منطقة البقاع  -م�ست�شفى �أبلحالع�سكري.
 حائز:• ميدالية امل�ؤمترات للعام .2002
• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ثماين مرات.
• تهنئة قائد املنطقة.
• تهنئة قائد اللواء.
 -مت�أهل بدون �أوالد.

اجلندي ربيع ا�سماعيل �رشف الدين
نعت قيادة اجلي�ش اجلندي ربيع
ا�سماعيل �رشف الدين الذي تويف
بتاريخ .2012/1/5
 م��ن م��وال��ي��د ،1989/8/3نيحا ،ق�ضاء زحلة.
 -ت��ط��وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ

.2009/12/26
 من عداد فوج التدخل الثالث. حائز:• تنويه العماد ق��ائ��د اجلي�ش
ورئي�س املجل�س الع�سكري مرتني.
 -عازب.

املج ّند املم ّددة خدماته ذو الفقار كامل �صالح

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش املجند
امل����م���� ّددة خ��دم��ات��ه ذو ال��ف��ق��ار
كامل �صالح ال��ذي ت��ويف بتاريخ
.2011/12/19
 م��ن م��وال��ي��د ،1989/5/1مدينة طرابل�س.
�ارا من
 م��� ّددت خ��دم��ات��ه اع��ت��ب� ً.2008/5/20

 من عداد لواء امل�شاة اخلام�س الكتيبة .85 حائز:• تنويه العماد ق��ائ��د اجلي�ش
مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
ورئي�س املجل�س الع�سكري.
 -عازب.

املج ّند املم ّددة خدماته
�أحمد ح�سني الفار�س

املجند املم ّددة خدماته
ابراهيم خليل ال�ساحلي

نعت قيادة اجلي�ش املج ّند املم ّددة خدماته �أحمد
ح�سني الفار�س الذي تويف بتاريخ .2011/12/14
 من مواليد  ،1989/11/22م�شتى حمود.اعتبارا من .2009/7/4
 م ّددت خدماتهً
 من عداد لواء امل�شاة التا�سع-الكتيبة .91حائز:• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ورئي�س املجل�س
الع�سكري.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
 -عازب.

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش املجند امل��م � ّددة خدماته
اب��راه��ي��م خ��ل��ي��ل ال�����س��اح��ل��ي ال����ذي ت���ويف ب��ت��اري��خ
.2012/1/11
 من مواليد  -1991/7/10حي احلارة.اعتبارا من .2011/2/8
 م ّددت خدماتهً
 من عداد لواء امل�شاة ال�ساد�س  -الكتيبة .65 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
 -عازب.
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بقلم :حممد �سلمان
• بالتفا�ؤل تزهر الأيام عمالً،
علما ،وتتدفق عطا ًء،
وت��زه��و
ً
عمرا ،والطموح
وي��زداد العمر
ً
�ورا ،وال�صعود �صعو ًدا.
ح�����ض� ً
بغري ذلك يبقى الإن�سان �سجي ًنا
للك�سل وطريدة للت�شا�ؤم ،ويف
تائها.
الدروب
ً
• ق��ال املطر ل�ل�أر���ض� :أنا
الغيث للزرع ،والفي�ض للنبع،
وال�����ش�لال للنهر ،وال��ي��ن��اع
للزهر ،والإخ����ضرار لل�سهل.
ففي املطر حياة الأر�ض ،ومن
الأر�ض �أرغفة احلياة.
• كما الطيور تهاجر من قارة
�إىل قارة ،بحثًا عن ري�ش تك�سو
ب��ه ج�����س��ده��ا ،وع���ن ق�����ش تبني
ب��ه �أع�شا�شها ،ه��ك��ذا ،يهاجر
الإن�سان من قارة

�إىل �أخرى بحثًا عن رزق وال �أغزر،
وعن م�سكن وال �أهن�أ ،وعن ايام
وال �أف�ضل ،وعن جناح وال �أبقى.
ففي امل��ع��ادل��ة� ،أن ال طيور
من دون �أجنحة حتملها ،وف�ضاء
ت�سبح يف م����داره ،وال �إن�����س��ان
عزما،
م��ن دون �إرادة يحملها
ً
وط��م��وح يغنيه ع��م�لاً ،وقناعة
ت��زي��ده غ��ن��ى ،وت��وا���ض��ع يعلو
برا ،وح��وار يك�سبه نطقًا،
به ك� ً
أن�سا.
ومودة تظلله مع الآخرين � ً
• ر�سالة:
كتب �إليها يقول :ت�أوي
احلروف �إىل ا�سمك فتكتمل
و�صفًا ،وتنب�سط املعاين يف
كلماتك فت�صبح مثالً ومثاالً،
وتتربعم املواعيد فتزهر
ل��ق��اءن��ا ،وه���ل ن�سيت �أن
احلروف طوع كلماتك ،و�أن
ا�سمك �سيد الأ�سماء.

وكتبت �إل��ي��ه ت��ق��ول :يف
حلظة لقائنا ده��ر لعمرنا،
ويف ا�سمينا �أبجدية الأ�سماء،
ويف ذك���ري���ات���ن���ا ذاك����رة
لزماننا.
• معادلة:
�إثنان يت�ساويان يف ال�سقوط:
املتطفل يف الكالم ،والتطفل
على موائد اللئام.
و�إث����ن����ان ف���ا����ش�ل�ان��� :س��ارق
النجاح ،والإزدواج���ي يف الوجه
وال��ل�����س��ان .و�إث��ن��ان مذمومان:
ق���ائ���ل ال�����ص��دق يف ال���وع���ود،
��ر����ض ع��ل��ى ال���ف�ت�ن يف
وامل���ح� ّ
النفو�س والن�صو�ص .و�إثنان
ه���ارب���ان م��ن ال���ن���ور :ال�����س��ارق
والقاتل.
• حوار:
�سئلت :ملن تكتب الأقالم؟

قلت :للر�أي العام قارئاً
ورا�صدا وحملالً ،فال
ومتابعا
ً
ً
ي�أخذ بكل �شيء ،وال يرف�ض
ك��ل ���ش��يء ،ف��ه��و امل��راق��ب
املو�ضوعي ،وغري احليادي
ب�ين ال�صح واخل��ط ��أ ،وبني
الإ���س��ت��ق��ام��ة والإن����ح����راف،
وال�صدق والت�ضليل.
و����س���ئ���ل���ت� :أي������ن م��وق��ع
التفا�ؤل يف حياتك؟
قلت :كموقع النب�ض يف
القلب ،والوحي يف ال�شعر،
وال�ضوء يف العني ،واحلرف
يف الكلمة.
�إذ ال قلب من دون نب�ض،
وال �شعر ممكن من دون وحي،
وال عني من دون �ضوء ،وال
كلمة من دون حرف ،وال حياة
من دون تفا�ؤل.
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�سيفنا و القلــم
ق�صة عمر
يف الأعوام التي �سبقت احلرب
( )74 -73 -72جمعت املقاعد
الدرا�سية �شابني يف الرابعة ع�رشة
من عمرهما ،وكانت هوايتهما
الوحيدة هي الزجل وال�شعر
اللبناين ،هذا الرتاث الرائع .وقد
كان حلمهما �أن ي�ؤ�س�سا جوقة
زجلية يف امل�ستقبل ،ولكن احلرب
باعدت بينهما ،فذهب فهد �إىل
«منطقته» وهو جنوبي من بلدة
عبا ،وبقي اليا�س يف الأ�رشفية،
ّ
وعندما جمعتهما الأيام الثانية
تبادال الق�صائد وك�أن الزمن مل
يفرق.
مير ،لأن تراثنا ّ
يوحد وال ّ
ّ

العميد املتقاعد
اليا�س �أبو خليل

حامي
الأر�ض
عبد الر�ؤوف
ال�سعدي
�شبعا
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اليا�س:
��ه���دى
ي����ا ب����و ع���ل���ي ال���ق���ل���وب ه��م�����س��ت ع���ال� َ
���������رة ه��ج��ر
م������ن روح������ن������ا ه����ال����ط��ي�ر م������ا م� ّ
رب���ي���ن���ا ق�������ص���ي���دة ب���ظ���ل���ه���ا ت���ف���ي���ا ال�����ش��ج��ر
وب���امل���در����س���ة ل����و ك�����ان ف���ي���ه ي��ح��ك��ي احل��ج��ر
ك����ن����ا حم����ب����ة وع�����اط�����ف�����ة م����ن����ه����ا ان���ف���ج���ر
ودف����ّي����نّ ع خ�������ش���ات���ه���ن رق���������ص����وا ال��غ��ج��ر
ي�����ا ح���ل���م ق������وم وف����ي����ق م�����ن ل���ي���ل ال��ف��ج��ر

�������رد ����ص���ب���اح���و ب���ال��� ُه���دى
وط���ي��ر ال�����وف�����ا غ� ّ
���������رة ����ش���دى
و�إالّ ب����ل����ح����ن احل��������ب م������ا م� ّ
ان�����س��ك��ب��ت ق���واف���ي���ه���ا م�����دى ي���ط���وي امل����دى
ر ّدد �أغ����ان����ي����ن����ا ع����ل����ى �����ش����ف����اف ال����ن����دى
�����ش����وق وح����ن��ي�ن جل�������وق ي����ت����ح����دى ال�������ردى
رق�������ص���ة ح���ل���م ل���ل���ي���وم ب����ع����دو م�����ا اب���ت���دى
ال����ت����اري����خ ب������� ّدو �����ص����وت م�����ا ب������� ّدو ����ص���دى

ه��ي��دي ال�����ص��داق��ة ال��ل��ي اب���ت���دت ب��امل��در���س��ي ب����راي����ي وب���ظ���ن���ي ع���م���ره���ا ����ش���ي �أل������ف ج��ي��ل
م����ن ي������وم م����ا ال�������دين اب����ت����دت وم����أ����س�������س���ي ع���ا ���ص��خ��ر��� ،ص��خ��رة ا���س��ح��ق ���ص��خ��رة ا�سمعيل
و����ص���ار ال���وف���ا خ��م��ر ال��ع��م��ر ال���ل���ي بنحت�سي م���� ّن����و ،وي�����ا حم��ل�ا ال�����س��ك��ر ب��ي�ن خ�����لّ وخ��ل��ي��ل
وي������ا ن������ور مل����ن م����ن ق�������ص���ي���دي ب��ت��ك��ت�����س��ي ومل�����ا ب�ت�ر����س���م م����ع ف���ه���د ���ش��م�����س الأ����ص���ي���ل
�أم����������رق ع���ل���ي���ن���ا
ودق ب�������اب امل��ح��ب�����س��ي و�����ص���� ّل����ي وح������ي �أ�����ش����ع����ار م����ا ال����ه����ا م��ث��ي��ل
ّ
ن���ح���ن���ا ال���ع���ط���ر ،ن���ح���ن���ا ال����زه����ر وال�ن�رج�������س���ي �أجن����ي����ل����ن����ا وق������ر�آن������ن������ا ك�����ت�����اب ال����زج����ل
والأن����ب����ي����ا ال�������ش���ح���رور وال�����زي�����ن وخ��ل��ي��ل
			
فهد:
����ن ع�������ا ب���������ايل ت�����ران�����ي�����م ال���������ص��ل�اة
ك��ل��م��ا ب���غ���ي���اب ال�����ش��م�����س ج���ن���ح ال���ط�ي�ر ب���ات ب�����ت�����ع� ّ
����س���ب���ح���ان ي���ل���ل���ي مت���� ّج����د ب���ط���ه���ر ال�����ص��ف��ات و�����س����خ����ر ح����ن��ي�ن ال�������ذاك�������رة ل���ل���ذك���ري���ات
ل����و م����ا ه�����وا امل���ا����ض���ي وع���ب�ي�ر الأم�������س���ي���ات ك��ن��ت اف��ت��ك��رت ال��ل��ي م�����ض��ى م���ن ال��ع��م��ر م��ات
وامل�����در������س�����ي ال����ك����ان����ت ���س��ف��ي��ن��ة ل��ل��ن��ج��اة وال����ب����ح����ر ك���ل���م���ة وم����وج����ه����ا ح��ب��ر ال��������دواة
ع�����ش��ن��ا و�����س����وى ل��ل�����ش��ع��ر ق����� ّ��س���م���ن���ا ب��ي��ات ك���ت���ب���ن���ا م����ط����ال����ع �����ش����اخم����ة وك�����ن�����ا ه������واة
وج���ن���ب���ك ك���ن���ت ي����ا ال���ي���ا����س وب��ه��امل��ع��ط��ي��ات ق���دي�������ش ت���ه���دي���ن���ي م����ع����اين وق��������ول ه���ات
امل��ا���ض��ي ال����ـ ع��ل��ى درب����و ق��ط��ار ال��ع��م��ر ف��ات �أن�������ت و�أن���������ا ع����������ادروب م�����ا ب���ع���د امل���م���ات
ب���ت�������ض���ل���ه���ا روح����������ك ل������روح������ي م����راف����ق����ة ون���ك�������ش���ف ب����ت����اين ك�������ون �أ������س�����رار احل����ي����اة

اجل����ن����دي �أل����ل����ي م���� ّن����ا وف��ي��ن��ا
ق�����ب�����ل م��������ا ي�����ع�����رف�����ن�����ا م�ي�ن
������ش�����و الزم ن����ح����ن����ا ن���ق���ل���و
م��ن��ب��و���س��و ب���و����س���ة م����ن ال��ق��ل��ب
����ش���و ب��ي��ط��ل��ب م���ن���ي اجل���ن���دي
ع������ا ط��������ول ب���������ش����وف����و ح����دي
��ي���د ه�����ا الأر��������ض
ه�����و ايل ����س� ّ
مل����ا ب���ي���ف���ر����ض �أم��������رو ف��ر���ض
م���ه���م���ا ال�����ده�����ر ع���ل���ي���ن���ا ي���ج���ور
ح����اج����ي ن���ل���ف وح�����اج�����ي ن�����دور
دخ����ل����ك ي�����ا خ����ال����ق ه���ال���ك���ون
ت�������ص���ون ب���ل��ادي ك����ل ال�����ص��ون

ع��������احل��������اج��������ز ب����ي��ل�اق����ي����ن����ا
ب��������إي�������دو وردة ب��ي��ع��ط��ي��ن��ا
ال�����ل�����ي ح����ام����ي����ن����ا ب���ي�������ض��� ّل���و
ال�����ل�����ي ب�����دم�����و ع������م ي���ف���دي���ن���ا
ب����ق����دم����ل����و �����ش����و م������ا ع���ن���دي
ح�����ام�����ي الأر��������������ض وراع����ي����ن����ا
واحل����ام����ي����ه����ا ط�������ول وع����ر�����ض
�أم����������������رو ب�������������س ب���ي���ع���ن���ي���ن���ا
وح��������دو ال����ل����ي ف���ي���ن���ا جم���ب���ور
حم����ب����ت����و �إل�������ن�������ا ب���ت���ك���ف���ي���ن���ا
م������ا ت����ف����رق����ن����ا ه��������ون وه������ون
وع�����م�����ح�����ب�����ت�����ه�����ا ت���خ���ل���ي���ن���ا

يا جموقل...
ي���ا جم��وق��ل ع��ال�����س��اح��ة ن���زال
وخ������ل������ي راي������ت������ن������ا ت���ع�ل�ا
ل����ي����ك��ب�ر ف����ي����ن����ا ل���ب���ن���ان
وي�����ق�����ل�����ن�����ا م�����ي�����ة �أه����ل���ا
ي��ل��ا ي�����ا زن��������ود الأب�����ط�����ال
ت������ن������زرع ل����ب����ن����ان رج������ال
وي��ا جم��وق��ل عال�ساحة ن��زال
خ����ل����ي راي�����ت�����ن�����ا ت�����ع��ل��ا...
مرياي ابنة امل�ؤهل خالد �ضاهر

�سيفنا و القلــم
حزورة
ب������إزم�����ي�����ل ال����ف����ك����ر امل���ح���ت���د
ول�������وال ي���ح���ف���ره���ا ال�������ش���ح���رور

ع������م ب����ن����ح����ت ل���ل���ك���ل���م���ة ق���� ّد
م�����ا ب���ت���ط���ل���ع ح����ل����وي ه���ال���ق��� ّد

يف �����ش����ي ب����ي����غ����طّ وب���ي���ط�ي�ر
ل����� ّن�����و ك����ب��ي�ر ول������ ّن������و زغ��ي�ر
ير
ح���ت���ى ق���لّ���ك ����ش���و ال��ت��ف�����س� ّ

ال ع���ا غ�����ص��ون وال ع���ا ���س��ط��وح
م����ا ل����و ج�����س��م و م����ا ل����و روح
ب���ع���ت���ل���ي ر ّد وخ��������ود ال�������ر ّد

ب����ت����ح����رك ف����ي����ك ال������وج������دان
ّ
م���ا ا���س��ت��غ��ن��ى ع��ن��ه��ا االن�����س��ان
وب����ت����اك����ل م�����ن دون ���س��ن��ان
ووق�����ت احل����� ّزي ع��ل��ي��ه��ا ل�����س��ان

��م
ح�����ل�����وي ول���ه���ف���ت���ه���ا ب���ت���ل� ّ
مت
ال������ه������ا وج����������ه وال�������ه�������ا ّ
وال ب���ت�������ش���وف وال ب��ت�����ش��م
ب��ي��ح��ك��ي ع��ن��ه��ا وق�����ت اجل����� ّد؟

م�����س��اف��ر ع����ا ب�������س���اط ج��ن��اح�ين
ول�����و ����ش���اف���و م�����ص��ب��اح ال��ع�ين
ا����س���م���و وي������ن وه��������� ّوي وي���ن
ل�����و ت���ق�������س���م ا����س���م���و ن��� ّ��ص�ين

وم�������ا ب���ي���ق�������ص���د اال زي�������ارة
ب���ي�������س���ت���ن���ظ���ر م����ن����و ب�������ش���ارة
ك����ت��ي�ر ال�����������ص�����ورة حم����ت����ارة
ع���ل���ي���ك امل���ب���ن���ى ك���ل���و ه����� ّد؟

ماج امللعب
حني َ

رجاء جرجي فرح
حامات

ب�������واب�������ة ويف ال������ه������ا ب�����اب
و�����س����اك����ن داخ����ل����ه����ا ����س��رداب
ب��ي��دخ��ل��ه��ا م����ن دون ح�����س��اب
ال��ن��ا���س ب��ت��دع��ي ب��ا���س��م الآب

�ش��رع ع�����ا ط������ول وم���ف���ت���وح
م������� ّ
ب��ي��و���ص��ل ع����ا ده���ل���ي���ز ال�����روح
م���ن امل�����س��م��وح وم�����ش م�سموح
ت�������ض���ل ب���خ�ي�ر وم������ا ت���ن�������س��� ّد؟

م�����س��م��اي��ة ع����ا ا����س���م وح���و����ش
اال����س���م ت��ق��ي��ل وم����ا خ�����ص��و���ش
ان��ك��ن��ك ب���ع���دك م���ا ح��زرت��و���ش
ب ��أح�����ض��ان ال�����ص��در امل��ف��ل��و���ش

ل�������ك�������ن ه�������ي�������ي �أم����������������ورة
ب��ط��ع��م��ت��ه��ا وال ب���ال�������ص���ورة
ب�����ه�����ون�����ل�����ك ه���������احل���������زورة
ب���ي���غ���م���ره���ا م���ع���م���ول امل������ ّد؟

ل����وح����ة ����س���اك���ن���ه���ا الإب����������داع
حم���اوط���ه���ا م����ن ال���ف���ن ���ش��ع��اع
م�������ش���ه���ورة ع���ل���ي���ه���ا �إج����م����اع
ب���ت���ل���م���ح ب���ع���د ث���ل��اث ت���رب���اع

وف��ي��ه��ا ال�����س��ح��ر امل����ا ب��ي��زول
ب��ي��ب��ق��ى م��ه��م��ا ال���ع���م���ر ي��ط��ول
ب���ك���ل ال���دن���ي���ا ع���ر����ض وط����ول
الإ����س���م م�ل�ايل ح���رف ال�����ـ«زد»؟

ل����ب����ي����ك ي�������ا ل�����ب�����ن�����ان ج������������اءت ت���ك���ت���ب
�أ������ش�����ب�����ال �����ص����ي� ٍ
���د داع�����ب�����ت ك��������ر ًة غ����دت
وغ�����رمي�����ه�����م ��������ش������� ّدا ال������ع������زائ������م ع���� ّل����ه
��م���ى ال��وط��ي�����س ع��ل��ى ال��وغ��ى
���س � ّج��ل �إذا ح� ّ
ف������وز ع���ل���ى ال�����ك�����وري�ّي��نّ ب���ع���د ك��وي��ت��ه��م
يف ل���ع���ب���ة ال����ف����ت����ب����ول يف ك������أ������س غ����دت
ع������������ ًّزا �أ�����ض����ف����ت����م ب����ع����د ع���������� ّزة ح��ك��م��ة
�أن�����ظ�����ر �إىل وج�������ه اجل�����م�����وع ل����ك����ي ت����رى
ح����ت����ى �إذا م�����ا ال�����ف�����وز �أع�����ل�����ن ح��ك��م��ه
م�������ن ع������ن���ت�� ٍ
ر �أدى امل�����ه�����م�����ة ت������اركً ������ا
�أوالء ل����ب����ن����ان ال�������س���م���و ب����ه����م ���س��م��ت
�أوالء ل�����ب�����ن�����ان احل����ق����ي����ق����ي ط����امل����ا
ت����ل����ك امل���ل��اح������م م������ن ب����ط����ول����ة ���ش��ع��ب��ن��ا
م������ا ه������م �إن ك��������ان ال�������ن�������زال ب��������داره
ف���ال���ن�����ص�ر م�������ض���م���ون وم������ا �أم�����������س ����س���وى
ب�����ل�����ب�����ن�����ان ج��������دي� ٍ
�������د ط����ي� ٍ
ٍ
���ب
�أب�������������ش���ر
�أب����������ش��ر و�أن�������ع�������م يف ف�����ري�����ق ري����ا�����ض����ةٍ
ف���������إىل امل�����زي�����د م�����ن ال������ ّ���س����م���� ّو رج�����ا�ؤن�����ا

فهد حريري
موظف مدين يف النادي الع�سكري املركزي
راي�������������ات ن����������ص��ر ٍ ح���ي���ن م���������اج امل���ل���ع���ب
م������ن رك������ل� ٍ
�����ة ال غ���ي��ر ن����������ص��رًا ت��ك�����س��ب
ي����ح����ظ����ى م������ع������ادل������ ًة ف������ع������ ّز امل���ط���ل���ب
ل������ب������ن������ان ه�����������ذا غ�������ال�������ب ال ي���غ���ل���ب
ف������������وز م������ب���ي��ن ال حم��������ال��������ة ن�����رق�����ب
ع���ي��ن ال�������ع�������وامل يف ام�����ت��ل��اك�����ه ت���رغ���ب
ن�������ص�ر �إىل ن��������ص�� ٍر ي���������ض����اف وي���ح�������س���ب
ك�����م ك�������ان حم���ت�������ض��� ًن���ا ف����ري����قً����ا ي��ل��ع��ب
����رح�����ا ر�أي����������ت ال�����دم�����ع ع����ي���� ًن����ا ي��ح��ج��ب
ف� ً
���������رى ل����ي���������س م����ن����ه م���ه���رب
ل����ل����دم����ع جم�
ً
ب����ع����د ال���ث��ري������ا يف ال���������س����م���� ّو ك����واك����ب
ك�������أ�������س ال�������ع�������وامل ب�����امل��ل��اح�����م ي��ج��ل��ب
�����ن ون�����ط�����رب
ن����ه����ت����ز م�������ن ذك������������ ٍر ل������ه� ّ
�أم ك������ان يف �أق���������ص����ى امل�����دائ�����ن ي��ل��ع��ب
�أوىل ال���ب�������ش���ائ���ر يف ان����ت���������ص����ا ٍر ن��ك��ت��ب
ف�����ي�����ه ال�����ري�����ا������ض�����ة ل����ل����م��ل�اح����ة م�������ش�رب
ي�������س���م���و �إىل �أع�����ل�����ى ال����ن����ج����وم وي���ق���رب
ٍ
رج��������������اء ن���ط���ل���ب
ال غ���ي���ر ذل����������ك م�������ن
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عدد هواة الـ � ATVإىل ارتفاع
فو�ضى عارمة وامل�س�ؤولية القانونية
قيد «وقف التنفيذ»
يحل القانون اجلديد امل�شكلة؟
فهل
ّ
الـ« »ATVه��ي اخت�صار
ل��ع��ب��ارة «All Terrains
 ،»Vehicleوهي مركب ٌة يزداد
عدد هواتها وم�ستخدميها،
ليزداد بذلك عدد املر�شحني
لل�سقوط �ضحايا ح���وادث
أدق �ضحايا
ال�سري وب�صورة � ّ
ح���وادث ال�سحق .فمخاطر
قيادة هذه املركبة تفوق
خماطر قيادة �أي دراجة
�أخ���رى �إذ على �سائقها
�أن يتمتع بدرجة عالية
من الإح�تراف لل�سيطرة
عليها.
خم�ص�صة لال�ستعمال
هي يف الأ�سا�س �آلية
ّ
الزراعي وم�صممة لل�سري يف اجلبال والأماكن الوعرة ،لكنها يف لبنان باتت
ترتدد يف تقدمي عرو�ضها
ت�ستبيح كل الطرقات حتى تلك املعبدة بالزفت ،وال
ّ
على الطرقات الفرعية ب�صفتها «دراجة نارية رباعية الدفع».

حتديد وجهة ا�ستعمال الـATV
تعريفها الأ�سا�سي �أنها دراج��ة نارية رباعية
ال��دف��ع وق��د ح���ددت ال����شرك��ات ال��ت��ي ت�صنعها
خم�ص�صة لل�سري
موا�صفاتها على �أنها غري
ّ
املعبدة� ،إالّ �أنها يف لبنان ،ويف
على الطرقات
َّ
ظاهرة غاية يف اخلطورة ،ت�سري بني ال�سيارات
وال�شاحنات والدراجات النارية.
وب�ين طي�ش ق��ي��ادة ع�شوائية وم�س�ؤولية
قانونية «مع وقف التنفيذ» وفو�ضى عارمة يف
ا�سترياد هذه املركبات وت�أجريها وت�سجيلها
وحت��دي��د موا�صفاتها على دف��ات��ر ملكيتها،
ت�ستمر هذه الآليات يف ال�سري.
ّ
ي�سعى ق��ان��ون ال�سري اجل��دي��د ال��ذي مل ُيقَر

بعد �إىل �ضبط الفو�ضى العارمة ،بينما تطلق
اجلمعيات الأهلية اللبنانية حمالت لتوعية
حث
�سائقي ه��ذه ال���دراج���ات ،ب��ال��ت��زام��ن م��ع ّ
البلديات لتفعيل الرقابة يف املناطق ال�سياحية
وحت���دي��� ًدا الأم���اك���ن اجل��ب��ل ّ��ي��ة م��ن خ�ل�ال �رشطة
البلدية ،حيث تنظم �سباقات الـ«»off road
الع�شوائية ،وحيث ت���ؤج��ر ه��ذه ال��دراج��ات يف
املحال من دون �أي رقابة...
امليكانيكية
املوا�صفات
ّ
من موا�صفات الـ« »ATVامليكانيكية �أنها
ق��د تكون رباعية �أو خلفية ال��دف��ع ،حمركها
بقيا�سات عديدة .وقد ط��ورت ال�رشكات التي

�سالمتكم تهمنا

�إعداد:
ليال �صقر

ت�صنعها اليوم �إمكاناتها لتتمكن من ال�سري على
الطرقات الإ�سفلتية ،الوعرة واجلبلية ،ولهذا
ال�سبب �سميت بـ .All terrains vehicle
جبلية،
ول ّأن طبيعة ل��ب��ن��ان
ّ
ارت���ف���ع ع���دد ه���واة
هذه املركبة ب�شكل
العامني
مطّ رد بني
َ
و،2010
2000
وب��ال��ت��ايل ارت��ف��ع عدد
الإ�����ص����اب����ات ب�����س��ب��ب
ا�ستعمالها الع�شوائي.
ربمّ��ا لأ ّنها ت�سري على
�أرب����ع ع��ج�لات مت��ن��ح من
يقودها ال�شعور بالثقة،
�إالّ أ�ن��ه��ا �رسيعة الإن���زالق
وغ���اي���ة يف اخل���ط���ورة �إذا
ا���س��ت��خ��دم��ت ب�����ش��ك��ل غري
مدرو�س ومن دون مترينات
م�سبقة.
�أوىل �ضحايا هذه املركبة يف لبنان كان ال�شاب
أثرا بجراح �أ�صيب
اليا�س العقيقي الذي تويف مت� ً
بها �إث��ر ح��ادث العام  ،2008بينما ك��ان عمر
حبيقة وميلي�سا �صفري �ضحيتي العام 2010
بامتياز.
ال�سري
الـ« »ATVيف قانون ّ
رئي�س �شعبة العالقات العامة يف قوى الأمن
الداخلي املقدم ج��وزف م�سلّم يو�ضح لنا � ّأن
يت�ضمن ب��ن��و ًدا عديدة
قانون ال�سري اجلديد
ّ
كيفية
تتعلّق بالدراجات الرباعية الدفع ،حت ّدد
ّ
ا�سترياد ه��ذه املركبات وطريقة ت�سجيلها،
�إ�ضافة �إىل ��شروط اقتنائها والعقوبات التي
�سوف تلحق باملخالفات املتعلّقة بها.
حاليا (قانون العام
قانون ال�سري املعمول به
ً
يتطرق �إىل الـ« »ATVكونها مل
 )1967ال
ّ
تكن موجودة يف ما م�ضى .وي�شري املقدم م�سلّم
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يعرف
يف هذا ال�ص ّدد �إىل � ّأن القانون اجلديد ّ
الـ« »ATVعلى �أ ّنها كل مركبة �آلية ذات �أربع
عجالت يزيد وزنها فارغة عن  400كلغ ،وتعترب
ويعرف الدراجة الآلية على
مبثابة دراجة �آلية.
ّ
�أنها كل مركبة ذات عجلتني �أو ثالث �أو �أربع،
غري جمهزة مبحرك وت�سري بقوة راكبها.
و�ضع القانون القدمي الـ« »ATVيف خانة
املخ�ص�ص للـ« ،»off roadفهي مزيج
الهجني
ّ
من ال�سيارة والدراجة النارية املُع ّدة لال�ستعمال
�إمنا بعي ًدا عن الطريق العام .وي�ش ّدد املقدم
م�سلّم هنا على � ّأن من واجب قوى الأمن الداخلي
توقيف كل دراج��ة رباعية ت�سري على الطريق
العام لأنها تخالف القانون .وي�شري �إىل � ّأن عنا�رص
أي�ضا عن مراقبة �سباقات
هذه القوى م�س�ؤولون � ً
الـ« »ATVيف الـ«� ،»off roadإذ ت�شهد
خمتلف املناطق اللبنانية رح�لات «»ATV
جماعيا ،حيث يعمد البع�ض
فرديا �أو
منظمة
ً
ً
�إىل ت���أج�ير ه��ذه املركبات يف اجل���رود الوعرة
واملناطق ال�سياحية
كفاريا وزحلة ،ب�سكنتا،
ّ
الأرز ،العاقورة� ،صنني وعيون ال�سيمان...
ويدعو املقدم م�سلّم البلديات �إىل تطبيق
يخ�ص متابعة مو�ضوع الدراجات
القانون يف ما
ّ
الرباعية الدفع كونها �رشيكة يف امل�س�ؤولية
أي�ضا عن تطبيق القانون وتوقيف
وم�س�ؤولة � ً
امل��خ��ال��ف�ين ،ع��ل ً��م��ا �أ ّن���ه���ا �أق�����رب �إىل ك�شف
تتم يف املناطق
املخالفات،
ً
خ�صو�صا تلك التي ّ
ال ّنائية.
حاليا ال توجد �إح�صاءات حول حوادث الدراجات
ً
الرباعية ال��دف��ع فهذه احل���وادث ت�ضاف �إىل
�إح�صاءات حوادث الدراجات النارية العادية� ،إالّ
� ّأن قانون ال�سري اجلديد ،وبح�سب املقدم م�سلّم،
�سوف ي�ضبط امل�شاكل واخلروقات التي تخت�ص
بظاهرة الـ «.»ATV
جميبا
كيف؟ يورد املقدم م�سلم بع�ض النقاط
ً
عن ال�س�ؤال ،فيقول :مبوجب هذا القانون على
املخ�ص�ص
ال�رشكات امل�صنعة حتديد املكان
ّ
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ل�سري ه���ذه امل��رك��ب��ات (ط��ري��ق
ع��ام ف��ق��ط ،ط��رق وع���رة فقط،
�أو الإث��ن�ين يف الوقت عينه).
كما يح ّدد هذا الأخري �رشوطً ا
على م�ستوردي ال��دراج��ات
احرتامها ،ومنها �أن ُت�س ّجل
فورا لأن عدم
هذه الآليات ً
يعر�ض ه�ؤالء
ت�سجيلها ّ
ل��ع��ق��وب��ات ج�����س��ي��م��ة.
����رق
ك�����ذل�����ك ي����ت����ط ّ
ال��ق��ان��ون حل��ال��ة ال��ـ
امليكانيكية
ATV
ّ
ومينع ا�سترياد تلك التي تخطّ ت م ّدة
ا�ستعمالها ثالث �سنوات ،حفاظً ا على ال�سالمة
م�شريا �إىل �أن قيمة هذه العقوبات قد
العامة،
ً
ت�صل �إىل  10ماليني ل�يرة لبنانية ،واملبلغ
يت�ضاعف يف ح��ال تكرار املخالفة .كما يح ّدد
القانون العقوبات على املخالفات املتعلّقة
مبوا�صفات اخل��وذة الواقية ل�سائق الدراجة
الرباعية الدفع والتي تناهز الـ � 200ألف لرية
يف الأيام الـ  10الأوىل للمخالفة والتي قد ت�صل
�إىل � 300ألف يف الأيام الـ  15التالية.
كيف يتم ت�سجيلها؟
وف��ق م��ا يفيدنا رئي�س اجلمعية اللبنانية
امل���ر ،ف��� ّإن
لتطوير ق��ي��ادة ال�����س��ي��ارات روالن
ّ
الدراجات الرباعية الدفع كانت ت�سجل قبل العام
 2010على �أنها دراج��ات عادية ،ولكن رئي�س
م�صلحة ت�سجيل ال�سيارات العقيد جورج لطوف
فر�ض بعد العام  2010ختم كل دفرت خا�ص
بالدراجات الرباعية الدفع بعبارة «غري خم�ص�صة
املعبدة» .وحت ّدد كلفة ت�سجيل هذه
للطرقات
ّ
املركبات مبا يتالءم مع تاريخ �صنعها ،فت�سجيل
الـ« »ATVموديل العام  2010و  2011قد
يبلغ الثالثة ماليني ل�يرة لبنانية ،بينما يبلغ
ر�سم امليكانيك نحو � 500ألف لرية .اقتناء هذه
يتم عرب �رشائها من املعار�ض
الدراجة ميكن �أن ّ
املخ�ص�صة لها �أو ا���س��ت�يراده��اّ � .أم���ا الأوراق
ّ
املطلوبة لإمت��ام عملية ال����شراء فهي� :شهادة
يتم بعدها
جمارك ،قائمة �شحن وفاتورة ال�رشاء ّ
ت�سجيل الـ« »ATVعلى �أنها �آلية زراعية ،وبذلك
يرتتب على مقتنيها حيازة قطعة �أر���ض لهذه

الغاية ،كما يختم
دف�ت�ره���ا ب��ع��ب��ارة «غ�ير
املعبدة».
خم�ص�صة لل�سري على الطرقات
ّ
ّ
جهود اجلمعيات الأهلية
ت�سعى اجلمعيات الأه��ل��ي��ة يف لبنان ومنها
«ي��ازا» �إىل توعية املواطنني حول خماطر �رشاء
خ�صو�صا
ه��ذه امل��رك��ب��ة اخل��ط�يرة لأوالده�����م،
ً
ال�سيد كامل ابراهيم
ويحمل
القا�رصين منهم.
ّ
ّ
(�أمني �رس اليازا وم�س�ؤولها الإعالمي) م�س�ؤولية
غالبية احلوادث �أوالً للأهايل الذين يبتاعون هذه
الدراجات لأوالدهم يف عمر املراهقة وك�أنها لعبة
يحمل
ميكن اقتنا�ؤها من دون �أي خماطر .بينما ّ
�أ�صحاب املحال التي ت� ّؤجر هذا النوع من الدراجات
الق�سم الثاين من امل�س�ؤولية لأنها ت�ؤجر من دون
���� ّدي �إىل تزويد الهواة و�سائل
�أي �إج���راءات ت ؤ
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الوقاية و�إجبارهم
على التزام امل�سار املح ّدد
أي�ضا من دون دليل
ملمار�سة هذه الهواية ،و� ً
يحر�ص على �سالمتهم ويلزمهم متابعة درو�س
ومتارين م�سبقة ليتعلّموا قيادة هذه الدراجات
يعر�ضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر،
كي ال ّ
�إ�ضافة �إىل تزويدهم املعلومات الوافية حول
حجم ال���دراج���ة وق���وة حم ّ��رك��ه��ا وموا�صفاتها
امليكانيكية ...وين�صح ال�سيد ابراهيم من يقود
ّ
يطمئن �إىل كونها
هذا النوع من الدراجات ب�أالّ
ّ
ت�سري على �أرب��ع عجالت اعتقا ًدا منه ب�أ ّنها غري
معر�ضة للإنقالب ،لأنها وبعك�س ذل��ك تكون
ّ

عر�ضة للإنقالب �أكرث من ال�سيارة لأنها �رسيعة
الإنزالق يف حال الإنعطاف ب�رسعة عالية .وي�ضيف
�أن جت ّ��م��ع «ي����ازا» أ�ط��ل��ق احلملة الوطنية
ح��ول �سالمة ا�ستعمال
ال���������دراج���������ات
ال��رب��اع��ي��ة ال��دف��ع
ب����ال����ت����ع����اون م��ع
اجلمعية اللبنانية
للوقاية من الإ�صابات
الريا�ضية «»LASIP
و أ�ه��ل ال�ضحية ميلي�سا
����ص���ف�ي�ر .وع�����ن جتهيز
الدراجات الرباعية الدفع
و�صيانتها ،يجيب ال�سيد
ابراهيم �أن جتهيزات هذه
ال���دراج���ات تختلف باختالف
امل��ن��اط��ق وال���ظ���روف امل��ن��وي
قيادتها فيها .وتنق�سم هذه
عموما �إىل ثالثة �أق�سام،
التجهيزات
ً
باملحركات ك�أن تكون
ق�سم يتعلّق
ّ
الـ« »ATVخلفية الدفع �أو  ،4x4وق�سم يتعلّق
بج�سم الـ« »ATVكالدفاعات والإ�ضاءة وغريها،
بينما يتعلّق الق�سم الأخري بالنقطة الأكرث �أهمية
يف الدراجة وهي �صلة الو�صل بينها وبني الأر�ض
�أال وهي الإطارات.
ويذكر ال�سيد ابراهيم يف هذا الإطار �أنه يجب
جتهيز الدراجات الرباعية الدفع مبا يتنا�سب مع
املنطقة املق�صودة وظروفها ،مثالً يجب تثبيت
املخ�ص�صة للـ« »ATVلدى قيادتها
اجلنازير
ّ
يف املناطق الثلجية كما ينبغي تركيب عازل
هوائي يقي ال�صقيع.
من ه��ذا املنطلق يتوجب على �سائقي هذه
ال��دراج��ات �إج����راء فح�ص دوري لها وبالتايل
�صيانتها با�ستمرار والتنبه لأي عطل قد يطر�أ
عليها مهما كان ب�سيطً ا...
ماذا عن الت�أمني واخلربة؟
خمت�ص من احتاد �رشكات ال�ضمان
ي�ؤكد مرجع
ّ
يف لبنان �أنه يف حال كانت هذه الدراجات م�س ّجلة
وم� ّؤمنة ،ف���إن نوع الت�أمني ال��ذي حتظى به هو
�سمى
كالت�أمني على � ّأي��ة مركبة عادية �أو ما ُي ّ
«بامل�س�ؤولية املدنية �ض ّد الغري»� ،أي � ّأن �رشكات

�سالمتكم تهمنا

الت�أمني تغطّ ي الأ�رضار املادية واجل�سدية �ض ّد
معبدة ولي�س
الغري عند وقوع حادث �إىل طريق ّ
م�شريا �إىل � ّأن معظم �رشكات
جبلية،
على طريق
ً
ّ
الت�أمني تتحا�شى ت�أمني هذه املركبات.
وي��ع�ترف ممار�سو ه��واي��ة رك���وب ال��دراج��ات
الرباعية الدفع �أو الـ«� ، »ATVأ ّنها تتطلّب خربة
للمرة الأوىل ،حيث
خ�صو�صا ملن ي�ستخدمونها
ً
ّ
ِ
يتح ّتم على ال��دراج �أن يكون ُمل ًّما بهذه الآلية
ليتعرف على قدراتها و�إمكاناتها.
أقلما معها
ومت� ً
ّ
كما ي�ؤكّ د ه�ؤالء علمهم بح�صول حوادث خطرية
يف املنحدرات والطرق الوعرة عند القيادة ب�رسعة
عالية.
عامليا ،تعترب الدراجات الرباعية الدفع �أخطر
ً
من الدراجات النارية العادية ،بح�سب درا�سات
�أع�� ّدت��ه��ا م��راك��ز ال��ب��ي��ان��ات العاملية اخلا�صة
تت�سبب ب��ه هذه
ب��احل��وادث ،ا�ستنا ًدا �إىل م��ا
ّ
الآليات من حوادث �سحق نتجت عن عدم التزام
تدابري الوقاية.
ويخ�ص�ص بع�ض احلكومات يف العامل مواقع
ّ
تهتم بتوعية املواطنني حول قيادة
الكرتونية
ّ
هذه املركبات ،وت�ش ّدد من خاللها على التزام
والتقيد بالقوانني املتعلّقة
تدابري ال�سالمة
ّ
بهذا النوع من الدراجات ،كما ا�ستحدث �أهايل
بع�ض �ضحايا ح����وادث الـ« »ATVم��واق��ع
ال��ك�ترون��ي��ة تخلي ًدا ل��ذك��رى �أب��ن��ائ��ه��م الذين
�سقطوا نتيجة ا�ستعمالها الع�شوائي ولتوعية
وثمة ت�شديد على � ّأن تفادي وقوع
ال�شبابّ .
احل���وادث ممكن م��ن خ�لال ا�ستخدام معدات
احل��م��اي��ة امل��ن��ا���س��ب��ة امل��رخّ �����ص��ة (ك���اخل���وذة
الواقية ،النظارات الواقية ،القفّ ازات ،الأحذية
اخلا�صة.)...
وقد �أن�شئ العام  1988يف ا�سرتاليا معهد
خمت�ص بتدريب �سائقي ال��دراج��ة الرباعية
ّ
الدفع « »ASIعلى ا�ستخدامها ،حيث على
ال�سائق اخل�ضوع لتدريبات والنجاح يف االمتحان
للح�صول على رخ�صة قيادتها.
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خ�صو�صا عند
تعلو ال�رصخة وت�شت ّد ك ّلما تعر�ضت حافلة مدر�سية حلادث �سري،
ً
وقوع قتلى وجرحى بني التالمذة ولأ�سباب تافهة ،كا�ستخفاف ال�سائق مب�س�ؤولية
�أرواحهم� ،أو عدم ا�ستيفاء احلافلة ال�رشوط ال�رضورية املطلوبة ،وعدم التزام
تدابري ال�سالمة والأمان .وامل�ؤ�سف �أن الكثري من البا�صات ال ي�ستويف معايري
ال�سالمة ،حيث يح�رش يف با�صات �صغرية �أ�ضعاف العدد امل�سموح بنقله من
التالمذة .يف ال�شتاء يتك ّد�سون بع�ضهم فوق البع�ض الآخر ،ويف الطق�س احلار
تفتح ال�شبابيك والأبواب ...ويجل�س الأوالد يف الف�سحة اخللفية �أرجلهم ممدودة
خارج البا�ص وال يحجبهم عن ال�سقوط �سوى �شبك حديدي� ،أما الغازات ال�سامة
املنبعثة من العادم (الإٍ�شبمان) فتجد طريقها مبا�رشة �إىل �صدورهم...
فكيف يحدد القانون اللبناين تدابري ال�سالمة والأم��ان يف و�سائل النقل
املدر�سي؟

تدابري ال�سالمة والأمان
يف و�سائل النقل املدر�سي
ال�رشوط القانونية
اخلا�صة بو�سائل النقل املدر�سي
 -1وجود مراقب م�س�ؤول:
فر�ضت امل���ادة الأوىل م��ن ال��ق��ان��ون الرقم
 96/551وجود مراقب م�س�ؤول يف كل و�سيلة
نقل مدر�سي ،حيث ن�صت على �أنه «مينع من ًعا
با ًتا نقل تالمذة املدار�س الر�سمية واخلا�صة يف
جميع مراحل التعليم قبل اجلامعي ،من البيت
اىل املدر�سة وبالعك�س� ،أو اىل �أي مكان �آخر
مبختلف و�سائل النقل املع ّدة لهذا الغر�ض،
من دون وجود مراقب م�س�ؤول مكلف من قبل
ادارة املدر�سة يف حال كانت املدر�سة متلك

هذه الو�سيلة �أو ت�ست�أجرها �أو من قبل مالك هذه
الو�سيلة يف احلاالت االخرى.
ويف حال �إهمال تعيني مراقب يف كل و�سيلة
نقل من قبل اجلهة املعنية بذلك ،يحكم عليها
بغرامة ت��راوح بني قيمة احلد االدن��ى الر�سمي
للأجور و�ضعفيها ،وذلك باال�ستناد اىل حم�رض
�ضبط منظم من قبل القوى املوجلة بتطبيق
ق��وان�ين ال�سري ،وف��ق امل���ادة  3م��ن القانون
املذكور.
 -2م�س�ؤولية �سائق و�سيلة النقل ومالكها
وادارة املدر�سة واملراقب عن احلوادث:
ب��الإ���ض��اف��ة اىل امل�����س��ؤول��ي��ات ال��ت��ي ترتبها

نحن والقانون

�إعداد:
د.نادر عبد العزيز �شايف
حمام بالإ�ستئناف

القوانني العامة ،يتحمل �سائق و�سيلة النقل
وم��ال��ك��ه��ا وادارة امل��در���س��ة (يف ح���ال كانت
متلك و�سيلة النقل او ت�ست�أجرها) ،بالتكافل
والت�ضامن ،امل�س�ؤولية املدنية عن كل �رضر
ناجما عن عمليات النقل
يلحق بالتالمذة ،ويكون ً
املدر�سي.
جزائيا
ويكون ال�سائق واملراقب م�س�ؤولني
ً
يتحمل ال�سائق
عن �أي �إهمال يف واجباتهما .كما
َّ
ومالك و�سيلة النقل وادارة املدر�سة بالت�ضامن
بينهم امل�س�ؤولية املدنية عن كل �رضر يلحق
بالتالمذة خالل عملية النقل.
 -3وجوب �إجراء عقد ت�أمني لو�سيلة النقل
املدر�سي:
فر�ض القانون على مالك و�سيلة النقل �أو
م�ست�أجرها اج��راء عقد ت�أمني لو�سيلة النقل
امل�ستخدمة لنقل ال��ت�لام��ذة ،على �أن يغطي
الت�أمني جميع الأ�رضار التي قد تنتج عن حوادث
ال�سري وخالفها يف �أثناء النقل.
عدد التالمذة امل�سموح به يف و�سيلة
النقل املدر�سي
ن�صت امل���ادة ال��راب��ع��ة م��ن ال��ق��ان��ون الرقم
 96/551على وجوب حتديد مهمات املراقب
وعدد التالمذة املمكن نقلهم يف و�سيلة النقل
مبر�سوم يتخذ يف جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح
وزي��ري الرتبية الوطنية وال�شباب والريا�ضة
والتعليم املهني والتقني.
و�إن����ف����اذًا ل���ذل���ك��� ،ص��در امل��ر���س��وم ال��رق��م
( 2010/4018بتاريخ  )2010/5/12الذي
ن�ص يف املادة الأوىل منه على ما ي�أتي:
َّ
 ُيح َّدد عدد التالمذة يف و�سيلة نقل التالمذةبح�سب رخ�صة املركبة الآل��ي��ة ال�����ص��ادرة عن
هيئة �إدارة ال�سري والآل��ي��ات واملركبات وفق
موا�صفات امل�صنع.
 مينع من ًعا ب��ا ًت��ا زي����ادة ال��ع��دد �أو و�ضعالكرا�سي الإ�ضافية يف و�سيلة النقل ،ويبقى
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نحن والقانون

�وح��ا ل��دخ��ول ال��ت�لام��ذة
امل��م��ر ال��و���س��ط��ي م��ف��ت� ً
وخروجهم من دون �أي عائق.
وتقت�ضي الإ���ش��ارة هنا اىل وج���وب تعديل
ال��ق��ان��ون وامل��ر���س��وم امل��ذك��وري��ن ،وا���ش�تراط
وجود بابني يف و�سيلة النقل املدر�سي لدخول
التالمذة وخروجهم ،بالإ�ضافة �إىل وجوب توافر
�أحزمة الأمان التي تخفف الأ�رضار يف حال وقوع
احلادث.
مهمات املراقب يف و�سيلة النقل
املدر�سي
ح َّددت املادة  2من املر�سوم املذكور مهمات
املراقب يف و�سيلة النقل املدر�سي على النحو
الآتي:
 -1الوجود يف احلافلة قبل دخول التالمذة،
وعدم مغادرتها حتى نزول �آخر واحد منهم.
 -2امل�شاركة يف و�ضع خارطة الرحلة بالتعاون
مع �سائق احلافلة.
� -3إعداد الئحة ب�أ�سماء الطالب امل�سجلني يف
احلافلة وعناوينهم ،و�أرقام الهاتف.
 -4منع التحدث مع �سائق احلافلة �إال عند
ال�رضورة.
 -5االت�صال مب�س�ؤول النقل يف املدر�سة يف
حال وقوع �أي حادث.
 -6ت�سليم تالمذة الرو�ضات وتالمذة احللقة
الأوىل �إىل �أهاليهم �أو من ينوب عنهم.
خ�صو�صا عند
� -7ضبط النظام يف احلافلة
ً
وق��وع ح��وادث �أو عطل ،وع��دم ال�سماح بخروج
التالمذة منها �إال يف حاالت اخلطر وحتت �إ�رشافه.
� -8إملام املراقب با�ستعمال مطف�أة احلريق
وعلبة الإ�سعافات الأولية.
� -9أن ي��ك��ون امل��راق��ب م��ن ذوي ال�سرية
احل�سنة ،و�أن يكون عمره فوق � 21سنة.
 -10يف ح��ال غ��ي��اب امل��راق��ب ،على اجلهة
املعنية بتعيينه ،تكليف بديل عنه يتوىل جميع
املهمات املطلوبة امل�شار �إليها.
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ون�����ص��ت امل��ادت��ان
 3و 4م��ن املر�سوم
امل���ذك���ور ع��ل��ى �أن���ه
ت�������ص���در ع����ن وزي����ر
ال�ترب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م
ال����ع����ايل ال����ق����رارات
ال�ل�ازم���ة لتطبيقه،
و ُت��ك � َّل��ف ق��وى الأم��ن
الداخلي يف ما خ�صها
مبراقبة تطبيقه.
موا�صفات «ليبنور» اخلا�صة بال�سالمة
العامة يف با�صات املدار�س
ح��� ّددت م�ؤ�س�سة املقايي�س واملوا�صفات
اللبنانية (ليبنور) املوا�صفات التي يجب
توافرها يف ت�صميم احلافالت املنفردة لنقل
التالمذة و�أمتعتهم ،وجتهيزها وا�ستعمالها
ب��ه��دف ح��م��اي��ت��ه��م م��ن الأذى امل��ب��ا��شر وغ�ير
امل��ب��ا��شر� ،ضمن مقايي�س ال�سالمة العاملية
والعربية املعروفة واملعتمدة م ًعا ،وعلى وجه
اخل�صو�ص م��ا ينطبق منها على خ�صو�صية
االمكانات التقنية والب�رشية والبيئية يف لبنان.
وقد ت�ضمنت هذه املوا�صفات �إر�شادات ت�شمل
ال�سائقني واملراقبني وامل��دار���س والتالمذة
وفق الآتي:
� -1إر�شادات خا�صة ب�سائقي ال�سيارات
التي تنقل التالمذة:
ثمة تركيز على الت�شدد يف منح رخ�ص قيادة
ال�سيارات واملركبات الآلية والبيانات و�رشوط
منح ال�شهادة الطبـة� ،إ�ضافة �إىل الرتكيز على
تقنيات ال��ق��ي��ادة ال��دف��اع��ي��ة (Defensive
 )Drivingومراعـاة تدابيــر ال�سالمة ال�رضورية
يف �إ�صعاد التالمـذة و�إنزالهــم ،حيث «يحظر على
راكب املركبة ان ينزل منها �أو ي�صعد اليها او
خمرجـا من خمارجهــا قبل ان يت�أكـد
ان يفتح
ً
م�سبقًا من امكـان اجراء ذلك من دون �أي خطر
(املادة  37فقرة  3من قانون ال�سري).
� -2إر�شادات خا�صة باملراقبني :يتوقف عدد
املراقبني يف احل��اف�لات املدر�سية على عدد
التالمذة ،ففي ال�سيارات الكبرية التي حتمل من
 30اىل  40تلميذًا وطفلاً  ،ي�ستح�سن وجود �أكرث
من مراقب ليتولوا م�س�ؤولية كل تلميذ ي�صعد

او ينزل او يجل�س يف الأوتوبي�س.
ومن املهمات التي على املراقب القيام بها،
متنبها ويقظً ا،
على �سبيل املثال ال احل�رص :البقاء
ً
مطي ًعا للتعليمات ناقالً للتالمذة قواعد ال�سالمة.
وعليه تدريب التالمذة على الوقوف يف ال�صف
افراديا من دون تدافع
خلف بع�ضهم البع�ض
ً
(تدفي�ش) ومراقبتـهـم يف اثنـاء توجهـهم اىل
مقاعدهم وم�ساعدتهم على اجللو�س ب�رسعة قبل
حترك الأوتوبي�س ،والت�أكـد من خلـو ممـر البـا�ص
الرئي�س من احلقائب والكتب ومن �أي عائق �آخر،
واالنتباه اىل النتوءات املعـدنية احلـادة يف داخله
(م�سامري ،برا ٍغ )...وابالغ ال�سائق عنها ،وتذكري
التالمذة بوجوب و�صولهم قبل الوقت لنقلهم،
دائما على الأر�صفة (اذا وجدت) او
وبالوقوف
ً
اىل �أق�صى طرف الطريق يف مكان �آمن مك�شوف
من الوجهتني ،والت�أكد يف كل مرة يتوقف فيها
البا�ص لإن��زال التالمذة �أن ال وج��ود لأي خطر،
وان يكون م�ستع ًدا وجاه ًزا للتدخل ومل�ساعدة
ال�سائق على �ضبط النظام.
� -3إر�شادات خا�صة باملدار�س:
ميكن للمدار�س ان ت�ستعني مب�ست�شارين
(اف���راد او جل��ان �أه��ل او �سائقني متمر�سني
مثالً )...يتم التباحث معهم يف املوا�ضيع التي
تتعلق ب�ضمان �سالمة التالمذة يف املدار�س ويف
املخ�ص�صة لنقلهم .وميكن للمدار�س
ال�سيارات
َّ
اتخاذ بع�ض التدابري التي تخف�ض ن�سبة حوادث
ال�سري ،ومنها :اختيـار ال�سائقني م��ن ذوي
اخلربة واالخ�لاق ،و��شراء او ا�ستئجار ال�سيارات
املخ�ص�صة لنقل ال��ت�لام��ذة ف��ق��ط ،وجتهيز
َّ
امل��ت��واف��ر لديها بالتجهيزات ال��ت��ي ت�ضمن
�سالمتهم ،وعدم التهاون يف اجراء الت�صليحات
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وال�صيانة ال��دوري��ة ،واج����راء ع��ق��ود ال�ضمان
ال�لازم��ة ،وتنظيم برامج تطبيقية للمراقبني
والتالمذة ،وتزويد املراقبني �سرتات مل ّونة
ومميزة و�أدوات وجتهيزات ال�سالمة ،وحتويل
َّ
ق�سم من الطريق امل�ؤدي اىل املدر�سة والباحات
املخ�ص�صة ل��وق��وف ال�سيارات يف املدر�سة
َّ
ومم���رات امل�شاة اىل امكنة منوذجية تتوافر
فيها خمتلف ا�شارات ال�سري الالزمة ،وا�ستخدام
اللوحات االعالنية واخلا�صة باملدر�سة كو�سيلة

تثقيفية لن�رش موا�ضيع متعلقة بال�سري وال�سالمة
العامة.
 -4ار�شادات خا�صة بالأهل:
على الأه���ل ع��دة موجبات ��ضروري��ة� ،أهمها:
حت�ضري �أوالده���م قبل و�صول البا�ص بوقت
كاف ملنع اال�ستعجال والرك�ض مما قد يت�سبب
دائما ب�رضورة
بحوادث عديدة ،وتذكري �أوالدهم
ً
التقيد بتعليمات املراقب وال�سالمة لتجنب
احلوادث .وعليهم �أن يت�أكدوا من فهم اوالدهم
اهمية التزام الهدوء داخل البا�ص ملنع الت�أثري
على تركيز ال�سائق مما يجعله عر�ضة الرتكاب
االخطاء واحلوادث.
 -5ار�شادات خا�صة بالتالمذة:
أي�ضا م�س�ؤولية احلفاظ على
على التالمذة � ً
�سالمتهم ال�شخ�صية ،من خالل :التزام تعليمات
الأه����ل وامل���راق���ب وال�����س��ائ��ق وتو�صياتهم،
والو�صول اىل مكان توقف البا�ص يف الوقت
املحدد من دون اال�ستعجال الذي قد يت�سبب

ب��ح��وادث ،واالنتظار على الر�صيف او �أق�صى
طرف الطريق ويف مكان مك�شوف من الوجهتني
افراديا ،واجللو�س
والوقوف بال�صف وال�صعود
ً
املخ�ص�صة لهم قبل حترك البا�ص
على املقاعد
ّ
واالمتناع عن الوقوف وامل�شي داخله والتزام
ال��ه��دوء ،وع��دم رم��ي اال�شياء وقذفها وابقاء
النوافذ مغلقة وعدم فتحها اال ب�إذن من ال�سائق
او املراقب ،وعدم م ّد ر�ؤو�سهم او �أيديهم خارج
النوافذ ،واالنتباه عند النزول ،وعلى التالمذة
ال���ك���ب���ار امل�����س��اه��م��ة
يف ال�����س�لام��ة ال��ع��ام��ة
واال�سعافات الأولية.
واقع تدابري
ال�سالمة والأمان
يف و�سائل النقل
املدر�سي
ي��ب��دو وا���ض��ح��ا ً �أن
م���ع���ظ���م ال����ق����واع����د
القانونية املذكورة،
�ب�را على
م��ا زال����ت ح� ً
ورق ،على الرغم من
احل����وادث امل��ت��ك � ِّررة
يف خمتلف املناطق
اللبنانية ،وعلى الرغم من وق��وع العديد من
ال�ضحايا م��ن ت�لام��ذة امل��دار���س ،يف ظ��ل عدم
وجود مراقبني �إجماالً يف الكثري من املدار�س
با�ستثناء الكربى منها التي تعتمد ب�شكل كبري
املهمة .ومن �أبرز
على �أ�ساتذتها للقيام بهذه
ّ
امل�شاكل يف هذا املجال:
بابا
� -1إن معظم البا�صات املدر�سية مز ّودة ً
واح ًدا وال حتتوي على �أحزمة �أمان للتالمذة.
 -2ي�شاهد اجلميع �سيارات فان �صغرية حتمل
ح��واىل  27تلميذًا ب��دالً من  8او  10تالمذة،
بدل
وحافالت كبرية حتمل �أكرث من  55تلميذًا اً
من  30او  40تلميذًا.
 -3ان احلافالت امل�ستعملة وامل�ستوردة من
اخل��ارج والتي كانت
خم�ص�صة لنقل التالمذة
َّ
يف ال���دول املتقدمة ،مم� َّ�ي��زة بلونها الأ�صفر
تعرف عنها (با�ص مدر�سة
والكتابات التي
ّ
 )School Busواال����ش���ارات (ق���ف )Stop
واال���ض��واء احلمراء الكبرية وب��اب الطوارئ من

نحن والقانون

اخل��ل��ف ( )Emergency Doorوخم���ارج
الطوارئ على اجلانبني ،والتجهيزات الداخلية
وال��ف��ر���ش ،...كلها تعطي دالل��ة وا�ضحة على
الأهمية التي توليها االدارات يف تلك الدول
ِّ
املتقدمة لل�سيارات املدر�سية ولتجهيزات
ال�سالمة فيها ،بينما تفتقر معظم احلافالت
املدر�سية يف لبنان �إىل معايري ال�سالمة.
 -4يف ال��ط��ق�����س احل����ار ت��ف��ت��ح ال�شبابيك
والأب�����واب ،حتى اخللفية منها يف البا�صات
ال�صغرية ،وي�شاهد التالمذة يجل�سون يف الف�سحة
اخللفية املوجودة فوق غطاء املحرك و�أرجلهم
ممدودة خارج البا�ص .وبالإ�ضافة اىل ما ينتج
من هذه الطريقة من �أخطار ج�سدية تتمثل يف
ال�سقوط ،ف���إن تن�شّ ق ه���ؤالء التالمذة الغازات
ال�سامة املنبعثة من العادم (اال�شبمان) يت�سبب
ب�أمرا�ض خطرة.
وقد �أب��رز بع�ض هذه امل�شاكل تقرير البعثة
العلمية ال�سويدية «�سويرود» (،)Sweroad
التي ا�ستقدمتها احلكومة اللبنانية بهبة من
حكومة ال�سويد لإج��راء �إح�صاءات حول حوادث
ال�سري ،بحيث �أورد ه��ذا التقرير �أن��ه «ب�سبب
النق�ص يف الإف����ادة ع��ن ح���وادث ال�سري التي
ينتج منها وقوع �إ�صابات �أو وفيات ،ال ميكن
�إدراك حقيقة حجم امل�شكلة التي يعانيها و�ضع
ال�سالمة على الطرقات».
كل هذا ي�ستدعي التعاون بني جميع املعنيني
للحفاظ على �سالمة التالمذة ،وذلك من خالل
الت�ش ّدد يف تطبيق القواعد القانونية ذات
�سن قوانني جديدة �أو
ال�صلة ،و� ً
أي�ضا من خالل ّ
تعديل �أخرى قائمة.
املراجع:
• http://www.sidonianews.net
• http://www.yasa.org/ar
• http://www.nowlebanon.com/
arabic/NewsArchiveDetails
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ملاذا

يت�سم الإبداع بالغرابة؟
ّ

مب د
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و
ن
�
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�إعداد:
غري�س فرح

رحلة يف الإن�سان

من املعروف �أن كبار املبدعني يف خمتلف احلقول،
عموما غرابة يف املظهر وال�سلوك ،جتعلهم �أقرب
يبدون
ً
�إىل املجانني منهم �إىل الأ�صحاء.
أبعادا بيولوجية حتتم
ما هي ا�سباب هذه الظاهرة؟ هل حتمل � ً
� ّإت�سام الإبداع بالغرابة� ،أم �أن ال�شهرة التي تو�صل �إىل القمة
ت�ؤدي دورها على �صعيد ن�شوء �سلوكيات املبدع املميزة؟

خلفيات
بيولوجية ونف�سية
امل�شكلة ،بح�سب الباحثني ،ال
تكمن يف متييز الذات عن الغري ،بل يف خلفيات
بيولوجية ع��دي��دة تتفاعل م��ع عقل املبدع
الواعي ،لت�شكل �أطر الغرابة الظاهرة للعيان.
جمرد
فغرابة �أطوار املبدعني ب�شكل عام لي�ست ّ
�صدفة ،بل جز ًءا من الوظائف الطبيعية للفرد
املميزة.
املعني بهذه الظاهرة
ّ
منذ �أقدم الع�صور ،وحتدي ًدا منذ عهد قدماء
فال�سفة اليونان ،الحظ الفيل�سوفان �أفالطون
ميزت
و�أر�سطو الظاهرة امل�شار �إليها والتي ّ
�آن����ذاك ق��دم��اء الأدب����اء وال��ع��ل��م��اء والفنانني،
و�أوردوها يف �آثارهم الفل�سفية .لكن الفيل�سوف
�أر�سطو طالي�س كان �أول من قال بنظرية الربط
ب�ين غ��راب��ة الأط���وار وم��ر���ض الإك��ت��ئ��اب ،وهي
نظرية تب ّناها علماء النف�س املعا�رصون وط ّوروا
مفاهيمها.
وم��ن��ذ �أك�ث�ر م��ن ق���رن ت��ق��ري� ً�ب��ا� ،أ���ش��ار ع��امل
اجلرمية الإيطايل �سيزار لومباردو �إىل ت�رصّفات
املبدعني الغريبة يف كتابه «رج��ل الإب���داع»،
ون�سبها �إىل �أم��را���ض وراث��ي��ة ت��ق� ّ�رب م��ا بني
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املبدعني واملجرمني العنيفني.
وخ�لال العقود الأخ��ي�رة� ،إ�ستخدم
علماء النف�س امل��ع��ا��صرون مقايي�س علمية
تق�صي ال��ع�لاق��ة بني
بالغة ال��دق��ة م��ن �أج���ل
ّ
الإب��داع والأمرا�ض النف�سية .وقد تو�صلوا �إىل
يتميزون
نظرية مفادها �أن معظم املبدعني
ّ
«ب�شخ�صية ف�����ص��ام��ي��ة» (Schizotypal
 ،)Personalityوه���ي �شخ�صية تختلف
متيز مر�ضى الف�صام الذين
ع��ن تلك التي
ّ
يعاجلون بالأدوية .مع ذلك ي�ؤكد الباحثون �أنها
منبعثة من اجلينات التي يورثها بع�ض �أفراد
العائلة امل�صابني مبر�ض ف�صام ال�شخ�صية
(.)Schizophrenia
ي�را العامل
وكانت الدرا�سة التي �أج��راه��ا �أخ� ً
الربيطاين دانييل نيتل ،ون�رشتها جملة العلوم
الأمريكية ( ،)Scientific Americanقد
�أك����دت تف�شي ال�شخ�صية الف�صامية بني
املبدعني �أك�ثر م��ن النا�س ال��ع��ادي�ين .وه��ذه
ال�شخ�صية ،على حد تعبريه ،ت��ز ّود املعنيني
�ارا واعتقادات خارجة على امل�ألوف،
بها �أف��ك� ً
والأمثلة على ذلك كثرية ن�أتي على بع�ض منها:
املو�سيقار امل��ع��روف �شوبان على �سبيل

املثال ،كان يعتقد �أن بيتهوفن ا�ستم ّد احلانه
من �أرواح الأموات يف القبور� .أما الكاتب ال�شهري
�شارلز ديكنز فكان ي�شعر ب�أن �أبطال رواياته
يالحقونه .من جهته كان العامل �إ�سحق نيوتن
يكر�س وقته للعمل ،ويتحا�شى املجتمع لأنه
ّ
ي�ؤمن ب�أن الغري ي�ضمر له ال�رش.
خلفيات ال�شخ�صية الف�صامية
م��ن امل��ع��روف �أن ال���ذاك���رة ت��خ� ّزن
معلومات �رضورية للبقاء .لكننا جمي ًعا،
كما ت�شري التقارير العلمية ،جمهزون
بعوازل �أو م�صاف دماغية تخفي وراء
ال�ستار الكثري م��ن الإ���ش��ارات التي
متر عرب احل��وا���س ،ل�ضمان ا�ستقرارنا
الفكري .وهذا يعني �أن معظم املعلومات
التي تختزنها �أدمغتنا ال ت�صل بالكامل �إىل
العقل الواعي .لكن �أ�صحاب ال�شخ�صية
الف�صامية ،لديهم كما ت��ؤك��د الأب��ح��اث
نق�ص يف عمل هذه امل�صايف ،الأمر الذي
�ارا
يو�صل �إىل عقلهم ال��واع��ي �أف��ك� ً
تباعا من العقل
خمتلفة وغريبة ترد
ً
الباطني ،في�ؤمنوا بها ،ويح ّولوها
�إىل �إعتقادات غري واقعية.
�إىل ذل��ك ف����إن نق�ص عمل
امل�صايف امل�شار �إليها يجعل
ك���ب���ار امل���ب���دع�ي�ن ي���رك���زون
ب��ال��ك��ام��ل ع��ل��ى ع��امل��ه��م
ال��داخ��ل��ي ،وذل���ك على
ح���������س����اب احل�����اج�����ات
الإجتماعية وال�شخ�صية.
وم��ن هنا غ��راب��ة �أط��واره��م
و�أه����م م��ظ��اه��ره��ا� ،إه��م��ال
املظهر واللبا�س و�أحيا ًنا
النظافة ،واختالل التوا�صل
الإجتماعي الطبيعي.
وال��ل��اف�����ت يف امل����و�����ض����وع �أن
الدرا�سات التي تعمقت يف احلالة
امل�شار �إليها� ،أكدت �أن نق�ص عمل
امل�صايف الدماغية ي��ز ّود املبدعني
ك� ًّ�م��ا م��ن امل��ع��ل��وم��ات اخل��ارج��ة على
امل����أل���وف ،الأم���ر ال���ذي ي��غ��ذي فكرهم
اخلالق ،ويرفع م�ستوى ذكائهم.

�شباط

�أهمية الذكاء
ما �سبق ذكره ال يعني �أن غريبي الأطوار هم
حاليا يف
جمي ًعا مبدعون .فالأبحاث اجلارية
ً
املختربات العلمية ،ت�شري �إىل �أن املبدعني
امل ّت�سمني بالغرابة يتميزون مب�ستوى ذكاء
مرتفع ،وذاكرة بالغة احلدة ،وهذا ما ميكنهم
من حتويل نق�ص م�صافيهم الدماغية مل�صلحة
م��ق��درت��ه��م ع��ل��ى ت��ق�����ص��ي امل��ع��ل��وم��ات
املخزنة ،اخلالقة يف ذاكرتهم وعقلهم
الالوعي ،واال�ستفادة منها يف
�أعمالهم اخلالقة.

ه��ذا يعني �أن ال��ذك��اء امل��رت��ف��ع وال��ذاك��رة
احل��ادة يحميان املبدعني من االن���دراج على
الئحة املر�ضى ويرفدانهم ب��امل��ق��درة على
غربلة الأفكار امل�شو�شة ،واال�ستفادة بالتايل
من تدفق كم املعلومات �إىل عقلهم الواعي.
�إن الفئة املبدعة من غريبي الأط���وار ،هي
ك��ن��ز ي��غ��ن��ي امل��ج��ت��م��ع.
ف���اجل���ه���ود ال��ت��ي
ي��ب��ذل��ون��ه��ا
ب��ع��ي� ًدا من

الأ�ضواء تز ّودنا اجلمال والتجديد الدائم� ،إن
على �صعيد الفنون والآداب �أو العلوم والتجارة
والإقت�صاد� .إنها نفحة عطر
تهب على حياتنا الراكدة،
ّ
لتزرع فيها وعو ًدا تنمو
م��ع ك��ل ح��رك��ة �إب���داع
يف جماالت �أعمالهم.
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الكيميائية التي تنتج عن تناول بع�ض الأطعمة
التغيات
�أثبتت درا�سات عديدة � ّأن
ّ
رّ
بينت هذه الدرا�سات �أن
ت�ؤثّ ر على مزاج الإن�سان ولي�س على
ّ
�صحته وح�سب .وقد ّ
ٍ
ب�شكل وا�ضح باحلالة املزاجية للأ�شخا�ص.
إح�صائيا
التغيري يف نوعية الغذاء يرتبط �
ً
فما هي امل�أكوالت وامل�رشوبات التي من �ش�أنها حت�سني مزاجنا ,و� ّأيها ت�ؤثّ ر عليه
ٍ
ب�شكل �سلبي؟

�سيئ؟
ت�شعر باالكتئاب؟ مزاجك ّ
راقب نظام غذائك وع ّدله

العالقة بني الطعام
واملزاج
ت���ق���ول �إخ��ت�����ص��ا���ص� ّ�ي��ة
ال����ت����غ����ذي����ة ف��رن�����س�ين
ف��رن�����س��ي�����سّ � ،إن هنالك
ع��ل�اق����ة م����ب����ا���ش�رة ب�ين
ال���ط���ع���ام وب��ي��ن ب��ع�����ض
أهمها
الأمرا�ض
النف�سية و� ّ
ّ
الإكتئاب ،بالإ�ضافة �إىل حاالت اخلوف وانعدام
الرتكيز والتوتر...
متيز فرن�سي�س �أوالًَ بني امل��زاج ،وه��و حالة
ّ
مير بها الإن�سان
خا�صة من الإنفعال العاطفي ّ
زمنية
معينة خ�لال ف�ترة
منبهات
ّ
ّ
حت��فّ ��زه��ا ّ
ق�صرية ،وبني ال�شعور العام  -الأكرث تعقي ًدا
م��ن احل��ال��ة املزاجية  -وه��و نتيجة تفاعالت
وبيئية.
خارجية تولّدها عوامل وراثية
كيميائية
ّ
ّ
وت�ضيف � ّأن الإكتئاب هو �أكرث احلاالت املزاجية
ارتباطً ا بالنظام الغذائي الذي يعتمده الإن�سان،
�سلبا
م�شري ًة �إىل � ّأن الأطعمة التي نتناولها ت�ؤثّر ً
إيجابا على ماد َتي ال�سريوتونني والدوبامني
�أو � ً
 ه��ورم��ون��ات م�����س��ؤول��ة ع��ن اع��ت��دال امل��زاجو�صفائه يف الدماغ.
� ّأم��ا عن الطريقة الأم��ث��ل لتح�سني امل��زاج،
ف�ترى فرن�سي�س �أ ّن��ه��ا يف ات��ب��اع من��ط غذائي
متوازن ومتن ّوع .فبينما ت�ضمن الربوتينات
الن�شاط اجل�سدي والإرت��ي��اح النف�سي ،ت�ساعد
الن�شويات على الإ���س�ترخ��اء .كذلك �أو�ضحت
الدرا�سات � ّأن لنق�ص احلديد ،وال�سيلينيوم،
مهما
دورا ًّ
واملغنيزيوم ،والزنك والفيتامينات ً
يف رفع م�ستوى االكتئاب عند ال�شخ�ص ،كما
الدهنية
أمينية ،وتلك
ّ
ي�ؤ ّدي نق�ص الأحما�ض ال ّ

غري امل�شبعة �إىل النتيجة عينها.
من هذا املنطلق تن�صح فرن�سي�س ب�سل�سلة
من التعديالت يف النمط الغذائي ،من �ش�أنها �أن
ٍ
حت�سن املزاج
ب�شكل ملحوظ:
ت�ؤ ّدي �إىل ّ
�وي��ات (اخل��ب��ز ،املعكرونة،
 ت��ن��اول ال��ن�����ش� ٍّ
ال��ب��ط��اط��ا ،احل��ب��وب وب�����ش��ك��ل خ��ا�� ّ�ص ال�برغ��ل
والأر ّز ،)..التي ترفع ال��ق��درة على الرتكيز،
وت��ع � ّزز م���ادة ال�سريوتونني يف ال��دم��اغ وهي
معروفة بقدرتها على توفري الهدوء والراحة
مما ي�ساعد على اال�سرتخاء.
ّ
 ا�ستهالك الربوتينات القليلة الد�سم التيتن�شط �إفراز مادة الدوبامني يف الدماغ (اللحم
الأحمر ،ال�سمك ،الدجاج ،احلليب وم�شتقّاته).
 اتباع نظام غذائي غني بالـ «�أوميغا »3امل��وج��ود يف الأ���س��م��اك ال��ده��ن� ّ�ي��ة (ال����سردي��ن،
باتية
ال�سلمون ،التونا) ،وبع�ض امل�صادر ال ّن ّ
النيئة ،ويف زيت الكانوال وبذور
كاملك�سرّات
ّ
الك ّتان ،وذل��ك ب�سبب الت�أثري الإيجابي الذي
ترتكه هذه املادة على خاليا الدماغ.
 الإك��ث��ار م��ن الوجبات التي حتتوي علىالكال�سيوم ،امل��غ��ن��ي��زي��وم ،ال��زن��ك ،احلديد
وال�سيلينيوم ،وهي معادن ت�سهم يف حت�سني
امل��زاج من خالل حتفيزها من ّو �أن�سجة الدماغ

قواعد التغذية

�إعداد:
ليال �صقر

و�أن��زمي��ات��ه ،ويف ت ��أم�ين الطاقة
ل���ه .وه���ي م��وج��ودة يف ال��ب��ق��ول،
الفاكهة ،احلبوب ،اللحوم القليلة
ال��د���س��م ،ث��م��ار ال��ب��ح��ر ،احلليب
وم�شتقّاته (ب�رشط �أن تكون كلّها
أي�ضا) ،كما �أ ّنها
قليلة الد�سم � ً
موجودة يف املك�سرّات وال�شوكوال
كمية
ال��داك��ن (ب����شرط �أال ت��زي��د
ّ
ا���س��ت��ه�لاك ه���ذا الأخ��ي�ر ع��ن 10
غرامات يف اليوم).
 تناول الأطعمة التي حتتويعلى جمموعة الفيتامينات  Bكالـ:
 ،B9 ،B6امل��وج��ودة يف اخل�ضار
ذات الأوراق اخل�رضاء ،الفاكهة واحلبوب...
علما
 اختيار الأطعمةالغنية بالفيتامني ً ،D
ّ
التعر�ض �إىل �أ�ش ّعة ال�شم�س هو امل�صدر
ان
ّ
ّ
الأ ّول ل��ه��ذا ال��ف��ي��ت��ام�ين ،وي��ح��ت��وي ك��� ٌّل من
ال�سلمون� ،صفار البي�ض وق�صبة الدجاج على
جيدة منه.
ّ
كميات ّ
 ع��دم الإف���راط يف تناول الكافيني� ،إذ � ّإنكم ّية قليلة من ه��ذه امل��ادة ت�سمح يف زي��ادة
ّ
الرتكيز ،بينما ي � ؤ� ّدي الإف��راط يف تناولها �إىل
املزاجية.
الأرق والتو ّتر وبالتايل �إىل التقلّبات
ّ
 االم��ت��ن��اع ع��ن ال��ت��دخ�ين ،ب��ح��ي��ث �أث��ب��ت��تال��درا���س��ات � ّأن امل��دخّ ��ن�ين ه��م �أك�ث�ر عر�ض ًة
للإكتئاب من غري املدخّ نني.
 الت�أكّ د من تناول ثالث �إىل خم�س وجبات يفاليوم ،مع جت ّنب الوجبات الثّقيلة التي ت�شعر
غنية
اجل�سم بالك�سل ،على �أن تكون الوجبة ّ
بالربوتينات ،الفيتامينات ،املعادن ،اخل�ضار،
الفاكهة واحلبوب..
 �أخذ ق�سط من الراحة ،ل ّأن الإرهاق اجل�سديحتما �إىل الإرهاق النف�سي.
ي�ؤ ّدي ً
الريا�ضة فهي تبعد الإكتئاب ،من
 ممار�سة ّخالل حتفيزها الدماغ على �إفراز الأندوفينات
التي ت�سهم يف ال�شعور بالراحة.
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�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

ي��أت�ين م��ن ب��ل��دان الفقر واجل���وع ،يحملن
الب�ؤ�س والهموم وحقيبة �سفر تكاد تكون فارغة
لوال ق ّلة من املالب�س البالية ال��رث��ة ...يرتكن قراهن
�سعيا وراء حلم مب�سكن دافىء ولقمة عي�ش كرمية يف
النائية
ً
ظل عائلة ودودة ترعاهن وت�شفق على غربتهن...
من �رسيالنكا� ،أثيوبيا ،الفيليبني ،النيبال ،وبنغالد�ش ...عامالت
مهاجرات ي�أتني للعمل املنزيل يف لبنان .رحلة تبد أ� بحلم وتنتهي -
بالن�سبة اىل عدد كبري منهن  -بكابو�س يرافقهن حتى العودة �إىل
الديار ،هذا �إن ق ّدر لهن البقاء �أحياء حتى العودة!

ي�أتني من
فقر وجوع
وهموم

عامالت املنازل يف لبنان

حقيبة ال�سفر
لي�ست نهاية الب�ؤ�س

املوحد :من يراقب تطبيقه؟
عقد العمل
ّ
يق ّدر عـدد عامالت املنـازل املهاجـرات يف لبنـان مبئتي �ألف عاملة،
ي�أتني مبوجب عقود عمل مل��دة ث�لاث �سنوات قابلة للتجديد ،ويتم
�إج��ب��اره��ن على العي�ش يف م��ن��زل رب العمل
(الكفيل) ك�رشط �أ�سا�سي للح�صول على ت�أ�شرية
الدخول.
تبد�أ م�شكلة العامالت املهاجرات فور توقيع
عقد العمل يف مكاتب الإ�ستخدام ،حيث �أن
بع�ض هذه املكاتب يق ّدم عقدين خمتلفني
لكل من رب العمل والعاملة الآتية من اخلارج.
في�ؤكد الأول عدم �أحقّية العاملة يف يوم عطلة
أحقيتها يف ب��ن��اء عالقات
�أ���س��ب��وع��ي ،وع���دم � ّ
�إجتماعية مع زميالت من �أبناء وطنها� ،إىل غريها
من املمنوعات التي تر�ضي رب
العمل على ح�ساب العاملة .يف
حني يذكر العقد الآخ��ر معلومات

متاما .وبهذا تكون قد و�ضعت �أول عرثة يف طريق بناء عالقة
معاك�سة
ً
متاما
جيدة بني العاملة و�أرباب العمل ،ذلك �أن توقّ عات كل منهما مغايرة ً
لتوقعات الطرف الآخر.
قد يظن البع�ض �أن م�شكلة عقد العمل هذه
املوحد» الذي
مت حلّها من خالل «عقد العمل
ّ
بد�أ العمل به منذ العام  ،2009والذي فر�ض
للمرة الأوىل �أن يوقّ ع رب العمل والعاملة العقد
نف�سه باللغة الأم لكل منهما ،لكن الواقع ال
يدعو اىل الكثري من التفا�ؤل يف هذا ال�ش�أن.
فعلى ال��رغ��م م��ن �أن العقد امل��ذك��ور ي�شكل
خطوة �إيجابية يف �إطار امل�ساعي لت�أمني احلقوق
الأ�سا�سية للعامالت املهاجرات ،غري �أنه يبقى
من دون فائدة ما دامت عملية تطبيقه ال تخ�ضع
مديرة مركز الأجانب يف كاريتا�س لبنان
ال�سيدة جنال تابت �شهدا
95
اجلي�ش  -العدد رقم 320

�شباط

يف كل بيت

لأي مراقبة لإل���زام رب العمل
(هذا اذا افرت�ضنا �أن العقد قد
كتب فعلاً باللغة الأم للعاملة
املهاجرة ،و�أن��ه قد مت �إعالمها
بحقوقها قبل التوقيع).

نظام كفالة �أم ترخي�ص للإ�ستعباد؟
من جور بع�ض مكاتب الإ�ستخدام� ،إىل التمييز الطبقي والعرقي ،وهو
املحطة الثانية يف رحلة العاملة اىل لبنان .فالعامالت الوافدات �إىل مطار
بريوت لن يجدن يف اجلزء املخ�ص�ص لهن يف قاعة الإ�ستقبال ما يوحي
باحرتام ال�ضيف .و�سوف يرتبعن على الأر�ض �إىل جانب احلقائب املرمية
بانتظار �أن ي�أتي الكفيل النت�شالهن من ب�ؤ�سهن .ما ال تعرفه العامالت يف

تلك اللحظة �أن كثريات منهن �سينتقلن بعد هذه املحطة من عامل الفقر
والعوز �إىل عامل الإ�ستغالل والعبودية! وما ي�رشّع هذا الإنتقال هو نظام
الكفالة الذي ينظّ م دخول العامالت املهاجرات �إىل لبنان و�إقامتهن فيه،
متي ًحا لأ�صحاب العمل فر�صة ا�ستغاللهن .فالنظام املذكور يربط العاملة
برب عمل واحد (كفيل) طوال م ّدة العقد .وحاملا تنتهي هذه املدة ،على
رب العمل �إع��ادة العاملة �إىل بلدها .ويف حال رغبت يف العمل يف منزل
�آخر ،ال ميكنها ذلك من دون احل�صول على تنازل من م�ستخدمها الأ ّول.
واجلدير بالذكر �أن هروب العاملة ،ولو ب�سبب حالة الإ�ستغالل �أو العنف
اجل�سدي ،يجعل وجودها غري �رشعي منذ حلظة مغادرتها منزل كفيلها.
�إ�ستغالل و�سوء معاملة
يف منزل الكفيل ،يبد�أ امل�شوار الذي يح ّدد م�صري العاملة املهاجرة.
فبينما يحالف احلظ بع�ضهن في�صادف وجودهن �ضمن عائلة حترتم
حقوق الإن�سان ،وتوليهن حقوقهن املختلفة (من امل ��أوى الالئق �إىل
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امل�أكل وامللب�س والأجر املدفوع يف حينه� ،إلخ ،)...ف�إن البع�ض الآخر يقع
�ضحية العمل يف منزل ال يحرتم �أربابه حقوق الآخرين وال حريتهم ،فيتم
حرمانهن من �أب�سط حقوق الإن�سان �أال وهي التعامل معه ككائن ب�رشي ،ال
جمرد من الإح�سا�س والكربياء.
ك�سلعة جتارية� ،أو ك�إن�سان �آيل ّ
يف منزل كهذا تبد�أ العاملة م�سرية القهر والذل :من �إقفال باب املنزل
وحجزها يف داخله طوال النهار (مع التباهي بذلك �أم��ام اجل�يران)� ،إىل
�إرغامها على العمل ل�ساعات متوا�صلة من دون �إعطائها الوقت الكايف
للراحة� ،إىل توبيخها وتعنيفها عند ح�صول �أي خط�أ� ،إ�ضافة �إىل حتميلها
م�س�ؤوليات خمتلفة يف الوقت نف�سه ،كالإهتمام بالأوالد والأعمال املنزلية
والعناية بكبار ال�سن (كاجلد �أو اجل ّدة) ممن يقيمون يف املنزل نف�سه .وال
يكتفي بع�ض امل�ستخدمني بهذا القدر من الإ�ستغالل ،بل يتخطونه �إىل
�أبعد من ذلك من خالل �إرغام العاملة على تنظيف منزل �أحد الأقارب «يف
وقت الفراغ» ،وحرمانها يف املقابل من يوم
التعرف �إىل زميالت لها
العطلة ،ومنعها من
ّ
من موطنها وق�ضاء بع�ض الوقت معهن بح ّجة
التمرد» ،وك�أن
«�أنهن يعلّمن بع�ضهن البع�ض
ّ
ه�ؤالء امل�سكينات �آتيات من بالد الفقر واجلوع
ل�شن انقالب على ال�سلطة تنطلق �رشارته الأوىل
من منزل رب العمل!
مواجهة �سوء املعاملة بالإنتحار!
ما ذكر �آنفًا من �سوء املعاملة هو غي�ض من
يتعر�ض له عدد كبري من عامالت
في�ض مما
ّ
املنازل املهاجرات .هذا ما ت�ؤكده التقارير
التي �أعدتها بع�ض امل�ؤ�س�سات الإن�سانية
نتيجة درا�سات تناولت واقع عامالت املنازل
املهاجرات يف لبنان.
يف ���ص��ي��ف ال���ع���ام  ،2008ن����شرت منظمة
تقريرا �أ�شارت فيه �إىل �أن عدد عامالت املنازل
«هيومن رايت�س ووت�ش»
ً
املهاجرات اللواتي لقني حتفهن يف لبنان بلغ  95عاملة ،مبعدل وفاة
عاملة كل �أ�سبوع .وقد �صنفت �سفارات بالدهن  40حالة منها على �أنها
ٍ
مبان مرتفعة،
انتحار ،فيما �صنفت  24حالة �أخرى يف خانة ال�سقوط من
يف �أثناء حماولة الهروب من منزل رب العمل .يف املقابل ،ف�إن  14عاملة
منزل فقط توفيت نتيجة �أمرا�ض �أو لأ�سباب �صحية.
يف مقابالت �أجرتها «هيومن رايت�س ووت�ش» مع م�س�ؤولني يف �سفارات
العامالت املنتحرات ومع �صديقات لهن ،تبينّ �أن الأ�سباب التي دفعت
ه�ؤالء العامالت �إىل الإنتحار تتلخ�ص ب�شكل �أ�سا�سي يف ح�رص الإقامة ق�رسًا
يف حمل العمل ،وطلبات العمل املفرطة� ،إ�ضافة اىل �إ�ساءات �أرباب العمل
وال�ضغوط الإقت�صادية .وقد �أكد م�س�ؤولون يف«هيومن رايت�س ووت�ش»
�أن التحقيقات يف موت ه�ؤالء الفتيات مل تتابع باجلدية الكافية .فمعظم
التقارير ترتكز على �إفادة رب العمل ،فيما مل يتم التحقق من الدوافع
التي �أدت �إىل الإنتحار.

�شباط

ي�ؤكد نا�شطون يف منظمات دولية �أن ظاهرة االنتحار بني العامالت
املهاجرات ت�سلّط ال�ضوء على معاناة كبرية تعي�شها ه�ؤالء الفتيات.يف
هذا الإطار ت�شري مديرة مركز الأجانب يف كاريتا�س لبنان ال�سيدة جنال
تابت �شهدا �إىل �أهم امل�شاكل التي تعانيها العامالت املهاجرات ،فتذكر
أول م�س�ألة عدم دفع الأج��ور ،وتو�ضح �أنه ال يحق لرب العمل الإحتفاظ
� اً
براتب العاملة ملدة �أ�شهر بحجة جمعه واعطائها �إياه دفعة واحدة ،لأن
غالبا ما تنتهي بعجز رب العمل عن ت�أمني املبلغ املرتاكم،
هذه احلاالت ً
في�ضيع حق العاملة عند انتهاء العقد ويتم ترحيلها اىل بلدها يف و�ضع
�أ�سو�أ مما كانت عليه قبل املجيء �إىل لبنان.
أي�ضا م�س�ألة حجز احلريات حيث حترم العاملة
وتذكر ال�سيدة �شهدا � ً
من يوم �إجازة �أ�سبوعي ومن حق التعاطي مع رفيقات لها ،م�شرية �إىل �أن
م�س�ألة التفاعل الإجتماعي �أ�سا�سية ج ًدا ،وال ميكن لأي �إن�سان �أن يعي�ش
وراء باب مغلق لأ�شهر و�أحيا ًنا ل�سنوات  .فعملية احلجز داخل املنزل ال بد
وان تولّد ال�ضغط النف�سي والت�رصُف الع�صبي لأي �إن�سان ،فكم باحلري اذا
ترافقت مع ال�ضغوطات يف العمل وعدم الراحة و�سوء املعاملة ؟
أي�ضا حرمانهن من مكان خا�ص بهن داخل املنزل
من م�شاكل العامالت � ً
تتوافر فيه �رشوط الراحة .فمن غري املقبول �أن تنام العاملة يف غرفة
اجللو�س او يف زاوية يف املطبخ ،بل يجب �أن يخ�ص�ص لها مكان الئق ي� ّؤمن
لها الراحة الكافية كي تتمكن من القيام بواجباتها املنزلية على ما يرام.
أي�ضا ت�أمني الكم الكايف واملنا�سب من الطعام
ومن واجب �أرباب العمل � ً
يتقبلن الطعام اللبناين في�ضطررن �إىل
للعاملة ،ال �سيما �أن بع�ضهن ال
ّ
«ال�صيام» اجلربي ،واحلل يف ال�سماح لهن بتح�ضري الطعام املالئم اىل
حني الت�أقلم مع املائدة اللبنانية.
يتقن لغة
تبقى م�شكلة التوا�صل اللغوي حيث �أن معظم العامالت ال
ّ
غري لغة بالدهن ،الأمر الذي يخلق م�شكلة يف التفاهم .وهنا يجب على
تفهم و�ضع العاملة التي جتد نف�سها فج�أة يف عامل غريب
�أرباب العمل ّ
وعادات خمتلفة ولغة ال تفهمها ،فال يكون عالج عدم التفاهم بالتعنيف
لأنه �سيزيد امل�شكلة ،و�إمن��ا يجب التعامل بليونة وبذلك حتل م�شكلة
التوا�صل اللغوي ب�شكل تدريجي.
من �أ�سو�أ امل�شاكل التي تتعر�ض لها بع�ض العامالت املهاجرات يف لبنان
الإزدراء والعنف اجل�سدي
والتحر�ش اجلن�سي .فالأوىل متار�سها عادة ربات
ّ
البيوت اللواتي ينظرن �إىل العاملة نظرة دونية ،ويفوتها �أن هذه املر�أة
م�ؤمتنة على املنزل وعلى �أغلى ما فيه �أال وهو الأطفال ،فهي من يهتم
بهم طوال غياب الأم عن املنزل وهي من �سينقل لهم امل�شاعر ال�سلبية
�أو الإيجابية وفق املعاملة التي تتلقاها من �أرباب املنزل .ويكفي هذا
ال�سبب كي يتم التعاطي مع العاملة باحرتام و�إن�سانية مع مراعاة مبد�أ
امل�ساواة بني جميع الب�رش.
تبقى م�س�ألتا العنف اجل�سدي والتحر�ش اجلن�سي اللتان
يجرمهما
ّ
القانون ،لكن جهل العاملة للقوانني وعدم قدرتها على �إثبات ال�رضر
اجل�سدي الواقع عليها� ،إ�ضافة �إىل حر�صها على الإحتفاظ بعملها نتيجة
حاجة �أ�رستها اليه ،مينعها من طلب امل�ساعدة �إال يف احلاالت الق�صوى
التي ت�صل اىل امل�ست�شفيات واق�سام ال�رشطة.

«هيومن رايت�س ووت�ش»:
ف�شل ق�ضائي
يف حماية العامالت
�أ����ص���درت منظمة «ه��ي��وم��ن
رايت�س ووت�ش» يف �أيلول العام
 ،2010ت��ق��ري� ً�را ت��ن��اول 114
مدعى
لبنانيا كانت فيه عامالت املنازل �إما مدعيات �أو
ق�ضائيا
حكما
ً
ً
ً
ً
تعر�ضهن
عليهن ،و�أج��رت من �ضمنه مقابالت مع عامالت �أبلغن عن ّ
لإ�ساءة املعاملة ،ومع حمامني توكلوا يف ق�ضاياهن بانتظام .وقد جاء
يف التقرير �أن النظام الق�ضائي اللبناين «ف�شل يف حماية حقوق عامالت
املنازل املهاجرات» .و�أ�ضاف التقرير« :ي�أتي يف قلب الف�شل الق�ضائي
يف حماية عامالت املنازل املهاجرات نظام الكفيل ،الذي يربط العاملة
املهاجرة برب عملها ،حيث تفقد العامالت و�ضعهن القانوين �إذا ف�سخ
كفيلهن العقد املربم بينهما� ،أو يف حال قررن ترك �أرباب عملهن (حتى
لو كان لديهن �أ�سباب م�رشوعة لال�ستقالة ،مثل عدم تلقي الأجور �أو �إ�ساءة
املعاملة) .وبالتايل ف�إن �أية عاملة ترتك رب عملها وتقدم �شكوى �ضده
تفقد احلق يف العمل ،وتواجه �إحتمال االعتقال والرتحيل».
ويتابع« :حتى يف حال تقدميهن ال�شكاوى ،كثريا ً ما تواجه العامالت
تقاع�سا من جانب ال�رشطة وال�سلطات الق�ضائية ،التي ف�شلت يف معاجلة
ً
بع�ض االدع��اءات باعتبارها جرائـم حمتملـة� ،أو تناولت بع�ض ال�شكاوى
بالمبـاالة� ،أو حتى جتاهلتها
كليا .مل تعرث «هيومن رايت�س ووت�ش»
ً
بني احل��االت ال��ـ  114التي ا�ستعر�ضتها على �أي مثال الحقت فيه
ال�سلطات �أ�صحاب العمل بتهم �إجبار العامالت على العمل ب�شكل مفرط،
�أو احتجازهن داخل املـنازل� ،أو حجز جـوازات �سفـرهن� ،أو حرمانهن من
الطعـام .يف مثـال واحد ،قالت عاملة كينية لل�رشطة �أن ربة عملها كانت
حتب�سها يف املنزل عندما تغـادر ،واعرتفـت ربة العمل بالقيـام بذلـك
يف �إفادتـهـا �أم��ام ال�رشطـة .ومع ذل��ك ،ب��دالً من توجـيه االتهام بجرمية
«حجز احلرية» (املادة  569من قانون العقوبات) ،طلب املدعي العام
�إىل ال�رشطة بب�ساطة «احل�صول على تعهد من ربة العمل ب�إجناز جميع
املعامالت الر�سمية اخلا�صة باخلادمة ،ودفع راتبها لها ،وعدم القيام
بعمل انتقامي �ضدها».
يف احلاالت التي ا�شتكت فيها العامالت من عدم ت�سليم �أ�صحاب العمل
ج��وازات ال�سفر لهن �أو �أوراق هوية �أخرى خا�صة بهن� ،رصفت املحاكم
النظر عن ال�شكوى� ،أو اكتفت بالطلب �إىل رب العمل �إع��ادة الوثائق.
وحتى بعد ذلك ،كان هناك القليل من املتابعة ل�ضمان امتثال رب العمل،
ومل تتم مالحقة �أي رب عمل ل�سلوكه يف �أي من احلاالت التي ا�ستعر�ضتها
«هيومن رايت�س ووت�ش» قبوالً بحجة �أرباب العمل �أنه من امل�رشوع احتجاز
جواز �سفر العاملة ملنعها من الهرب.
وي�ضيف التقرير :حتى العنف بحق العامالت  -مبا يف ذلك ال�رضب
وال�صفع واللكم  -كثريا ً ما يف�شل يف ك�سب اهتمام ال�رشطة واملدعني
العامني ،الذين ال ي�رشعون مبالحقة ق�ضائية �إال يف حاالت العنف اجل�سدي
اجل�سيم املدعوم بتقارير طبية �شاملة.

يف كل بيت
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�شباط

وختم التقرير ب�رضورة قيام
ال�سلطات اللبنانية بعدد من
الإ�صالحات املحددة ل�ضمان
ح����ق����وق ع����ام��ل�ات امل����ن����ازل
املهاجرات ،مثل �إعداد �آليات
ر����ص���د ل��ل��ك�����ش��ف ع���ن ح���االت
االعتداء على العامالت ،وجعل القوانني اللبنانية �أكرث ا�ستجابة حلالة
العامالت ال�ضعيفة ،و�إ�صالح نظام الكفالة التع�سفي بطبيعته ،و�إعداد
�آليات ت�سوية منازعات �رسيعة ومب�سطة لت�سوية النزاعات حول الرواتب
بني �أرباب العمل والعامالت املهاجرات.

يف كل بيت

م�رشوع قانون حلماية حقوق العامالت
يف خطوة �إيجابية ملواجهة م�شكلة العامالت املهاجرات ،وقّ ع
وزي��ر العمل ال�سابق بطر�س ح��رب م�رشوع قانون العمل اخلا�ص
بالعاملني يف اخلدمة املنزلية وذلك يف �شباط .2011
يت�ألف امل�رشوع من �ست و�أربعني م��ادة ،ومما يفر�ضه� ،إلزامية
ومرتجما �إىل لغات بلدان دول
عقد العمل موق ًعا من كاتب العدل
ً
الرعايا ،وحتديد فرتة التجربة للعامل بثالثة �أ�شهر ،ومنع املحكومني
�أو من ارتكبوا جرائم �شائنة من ا�ستخدام عمال منزليني ،بالإ�ضافة �إىل
توافر ال�رشوط ال�صحية والبيئية يف م�سكن العامل وت�أمني �إلزامي يت�ضمن
طوارئ العمل واال�ست�شفاء ونقل اجلثمان يف حال الوفاة .كما يحدد م�رشوع
يوميا مع احلق
القانون مدة العمل الأ�سبوعية ب�ستني �ساعة وع�رش �ساعات
ً
براحة لت�سع �ساعات متوا�صلة ،ما خال احلاالت اال�ستثنائية ،ومنح العاملة
راحة �أ�سبوعية ال تقل عن �أربع وع�رشين �ساعة متوا�صلة ميكن �أن تق�ضيها
أي�ضا احلق ب�إجازة
خارج املنزل باالتفاق مع �صاحب العمل .على �أن تعطى � ً
�سنوية مدفوعة ل�ستة �أي��ام متوا�صلة حتدد باالتفاق� .أم��ا من الناحية
�شهريا وم�سك قيود تثبت
املادية ،فيفر�ض القانون دفع �أجرة العاملة
ً
ذلك .كما
ين�ص م�رشوع القانون على �إن�شاء دائرة للم�ساعدات االجتماعية
ّ
يف وزارة العمل ل�ضبط املخالفات وتنظيم حما�رض بها .وكان قد �سبق
م�رشوع القانون �إجن��از دليل �إر���ش��ادي للعاملني والعامالت يف اخلدمة
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املنزلية ،والتن�سيق املتوا�صل مع ال�سفارات والقن�صليات املعنية،
وتنظيم عمل مكاتب اال�ستقدام مبعايري �صارمة.
كاريتا�س -مركز الأجانب
ملج�أ ل�ضحايا �سوء املعاملة
بانتظار �إقرار القانون الذي يوفّ ر احلماية القانونية للعامالت املهاجرات،
تتوىل بع�ض امل�ؤ�س�سات الإن�سانية ،ومن بينها م�ؤ�س�سة كاريتا�س لبنان -
مركز الأجانب ،رعاية العامالت اللواتي يتعر�ضن لال�ستغالل حيث ي�ؤمن
لهن الإ�ست�شارات القانونية املجانية وامل�ساعدات الإجتماعية� ،إ�ضافة
�إىل �إيوائهن عند احلاجة حلني �إيجاد م�أوى .وقد وقعت «كاريتا�س» منذ
كانون الثاين العام  2005اتفاقً ا مع جهاز الأمن العام
ي�سمح لها با�ست�ضافة �ضحايا «الإجت���ار بالب�رش» من
العامالت اللواتي يتعر�ضن ل�سوء املعاملة يف ملج�أ «بيت
الأمان» (له فروع يف خمتلف املحافظات اللبنانية) حيث
تقدم لهن امل�ساعدات الطبية ،والنف�سية ،والقانونية،
والإجتماعية ،من خالل متخ�ص�صني يف هذه امل�سائل.
وت�شري ال�سيدة �شهدا �إىل �أن مراكز بيوت الإيواء التابعة
ملركز الأج��ان��ب ت�ضم
حاليا  160حالة من العامالت
ً
أي�ضا 170
اللواتي تعر�ضن ل�سوء املعاملة ،وهناك � ً
حالة منهن تتم م�ساعدتهن من الناحية القانونية.
وتو�ضح ال�سيدة �شهدا �أن مركز الأجانب يف كاريتا�س
لبنان عمل م��ع ع��دة جل��ان وم��ع وزارة العمل لو�ضع
كتيبات حول حقوق العامالت املهاجرات وواجباتهن
بلغات بالدهن لتوزع عليهن عند الوفود �إىل مطار بريوت.
وت�ضيف :نعمل لتح�سني ظروف �إ�ستقدام العامالت ،وقد وقّ عنا اتفاقية
تعاون مع نقابة �أ�صحاب مكاتب اال�ستقدام ،هدفها حماية حقوق العمال
املهاجرين والعاملني يف املنازل وحتديد واجبات كل من العامل ورب
املنزل.
وهنا يجب الإ���ش��ارة اىل امل�شكلة التي تعانيها العامالت مع مكاتب
الإ�ستخدام ،فبع�ض هذه املكاتب مرخّ �ص ويحرتم احلقوق والواجبات ،يف
حني �أن الق�سم الأكرب غري مرخّ �ص وميار�س عملية الإجتار بالب�رش.
وتتطرق ال�سيدة �شهدا �إىل و�ضع العامالت غري القانوين ،فت�شري اىل �أن
عد ًدا
كبريا من العامالت موجود يف لبنان منذ �سنوات ،يتعاملن بطريقة
ً
تتعر�ض ل�سوء املعاملة .ولكن
الئقة وحمرتمة .باملقابل هناك فئة كبرية
ّ
هناك فئة ثالثة ت�ضم عامالت يظلمن �أرباب العمل ولي�س العك�س ،فه�ؤالء
يفدن �إىل لبنان مع حت�ضري م�سبق للهرب .وعندما تتم عملية الهرب
ت�صبح �أو�ضاعهن غري قانونية ،ويتم �إ�ستغاللهن من قبل �أ�شخا�ص
يديرون «�سوقً ا» غري �رشعية وي�صبح وجودهن غري �رشعي.
بالتوجه �إىل �أرباب العمل بنداء �إن�ساين تطالب
وتختم ال�سيدة �شهدا
ّ
فيه �أن يعاملوا عاملة املنزل كما يريدون �أن يعاملهم الآخرون .فالإن�سان
هو الإن�سان �إىل �أي عرق �أو طبقة انتمى ،وحقوقه تبقى نف�سها ،وواجبنا
الإن�ساين �صيانتها
بدل من �أن يلزمنا القانون بذلك.
تلقائيا ،اً
ً

�شباط

حدث ريا�ضي

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة
احل�ضور

ت��ر�أ���س االح��ت��ف��ال العميد الركن
�شاكر ال�ترك مم� ٍّ�ث�لاً قائد اجلي�ش

العماد جان قهوجي بح�ضور كل من

معايل وزير ال�شباب والريا�ضة مم َّثالً

ح�صاد  2011يف الريا�ضة الع�سكرية
«منرا متحف ًزا»
احلر�س اجلمهوري ما زال
ً

اختتم املركز العايل للريا�ضة املو�سم الريا�ضي الع�سكري للعام  2011باحتفال

كرمت قيادة اجلي�ش خالله
يف جممع الرئي�س العماد اميل حلود الريا�ضي الع�سكريّ ،
الريا�ضيني الذين احتلوا املراكز الأوىل يف البطوالت على �صعيد جميع القطع

والوحدات الع�سكرية ،وكان من �أبرز النتائج احتفاظ لواء احلر�س اجلمهوري مبركزه

الأول على �صعيد اجلي�ش و�إحرازه جائزة النمر املتحفز لل�سنة العا�رشة على التوايل.

بالدكتور في�صل علم الدين ،رئي�س

املعنوي ،و�إنه ملدعاة فخر واعتزاز

قيادة اجلي�ش على تفعيل الريا�ضة

 ،2011ي��وازي��ه اع��ت��زازن��ا ،بتعاون

االحت��ادات الريا�ضية الوطنية .كما

�سكانه املتوا�ضع جتاه �سائر �شعوب

الوقت الكايف لها يف مناهج التعليم،

الوطنية و�أ�صحاب الأيادي البي�ضاء

اللجنة الأوملبية اللبنانية ،ور�ؤ�ساء
ح�رض احلكام واملدربون الع�سكريون

واملدنيون وعدد من �ضباط ورتباء
ال��ري��ا���ض��ة وال��رم��اي��ة يف ال��وح��دات

بالإ�ضافة �إىل الريا�ضيني املجلني
املحتفى بهم ومدعوين.

كلمة قيادة اجلي�ش

العميد الركن ال�ترك �ألقى كلمة

باملنا�سبة ا�ستهلها قائالً:
نت ِّوج اليوم م�سرية ع��ام ريا�ضي

قيا�سا على عديد
لل�شعب اللبناين
ً

العامل ،ما حققته منتخباته الوطنية
وال��ع�����س��ك��ري��ة م��ن جن��اح��ات ب��اه��رة

على ال�صعيدين الإقليمي والدويل

ولي�س �آخرها ت�أهل منتخبنا الوطني

لكرة القدم �إىل املراحل النهائية

للت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة �إىل
بطولة ك�أ�س العامل.

يف مرحلة دقيقة من تاريخ الوطن.

� ّإن يف ذل��ك خري دليل على �إي�لاء
ال��ق��ي��ادة االه��ت��م��ام الأق�����ص��ى لهذا

معه،
�سعيا �إىل اال�ستفادة من جتاربه
ً

و�أ���ض��اف :ي�شهد التاريخ البعيد

وال��ق��ري��ب ،ل��ل��ري��ا���ض��ة ب���دوره���ا يف

�صنع ح�ضارة ال�شعوب و�إغناء �إرثها
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مب�سابقات دولية.

بال�شكر �إىل وزارة ال�شباب والريا�ضة

و�إىل جانب ت�شديدها على ممار�سة

والفني يف ه��ذا امل��ج��ال املت�شعب

ذات الطابع العادي ،تويل القيادة

االحت���ادات واجلمعيات الريا�ضية،

وقال� :إذا كانت ممار�سة الريا�ضة

الطابع االح��ت�رايف ،وال��ت��ي تتطلّب

و�أ�صحاب امل�سابح واملالعب ،على

م��ا��ّ�س��ة للمجتمع امل���دين للحفاظ

وه����ذا م��ا ي��ت��م ع�بر ال�ترك��ي��ز على

الآفاق.

وعلى اختالف �أنواعها ،ت�شكّ ل حاجة
وفكريا،
ج�سديا
على �سالمة �أفراده
ً
ً

الع�سكريون ،واملتجلّية يف �إ�رصارهم

خمتلف الأوقات والظروف.

مباريات دولية ع�سكرية داخل لبنان،

�إليكم بخال�ص ال�شكر واالمتنان على

ب�شخ�ص معايل الوزير في�صل كرامي،

والنهو�ض ،ف� ّإن هذه احلاجة ،تزداد

قدما �إىل الأمام يف
مب�سرية الريا�ضة ً

يف مباريات مع االحتادات الريا�ضية

با�سم قائد اجلي�ش العماد جان

يف جمال الريا�ضة� ،إىل جانب �إميانه

ال��ق��ط��اع احل���ي���وي ،وع��ل��ى ال����روح

ع��ل��ى ت��خ��ط��ي امل�����ص��اع��ب وال��دف��ع

وت�شجيع ا�شرتاك فرق و�أف��راد منها

املقبلة.

والفردية بني جميع وحدات اجلي�ش،

امل��زي��د م��ن الإجن����ازات يف امل��راح��ل

و�إر�سال بعثات �إىل اخلارج لال�شرتاك

وب��ال��ت��ايل احل��ف��اظ ع��ل��ى �إم��ك��ان��ات��ه

املعنوية العالية التي يتمتع بها

خ�لال �إق��ام��ة امل��ب��اري��ات الإجمالية

لتفعيل ور�شة الريا�ضة وحتقيق

أتوجه
ح�ضوركم بيننا اليوم ،كما � ّ

ال�ساطعة ،تف ّوق اللبناين و�إبداعه

ال��ري��ا���ض��ي ال��ل��ب��ن��اين .ل��ق��د ك��ان

املهمات امللقاة على عاتق اجلي�ش
ّ

وال����دورات الدرا�سية ،وك��ذل��ك من

ن��ه� ّ�ي��ئ الإرادات وجن���دد ال��ع��زائ��م

ولعلّ من �أبرز دالالت هذه احلقيقة

وخ�برات��ه ،ومواكب ًة للتطور التقني

اجلهد والوقت على الرغم من ج�سامة

و�إدراجها كمادة رئي�سة يف االختبارات

ال��ف��ر���ص والإم��ك��ان��ات ل��ه .فدعونا

ال��وط��ن��ي��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل تنظيم

مفعم بالبذل والعطاء ،وبالتعاون

للريا�ضة الع�سكرية ن�صيب وافر من

وال��ن�����ش��اط��ات ال��ي��وم��ي��ة ل��ل��وح��دات،

م��ع اجل��ي�����ش ،و�إت���اح���ة ال��ك��ث�ير من

أتوجه
أحييكم فر ًدا فر ًدا و� ّ
قهوجيّ � ،

بثقافة االنفتاح على الآخر والتفاعل

امل���ث���م���ر ب��ي�ن اجل���ي�������ش واجل�����س��م

مبختلف �أنواعها ،من خالل تخ�صي�ص

االحت������ادات والأن���دي���ة ال��ري��ا���ض��ي��ة

وقدراته يف مواكبة م�سرية التطور

نظرا
إحلاحا يف املجتمع الع�سكري،
� ً
ً

�إىل خ�صو�صية م��ه� ّ�م��ات��ه ،وال��ت��ي
ت�ستوجب من الع�سكريني ا�ستعدا ًدا

دائما ،وقدرة
ونف�سيا
وذهنيا
�صحيا
ً
ً
ً
ً

حتمل امل�شقّات
ا�ستثنائية على
ّ

والأع��ب��اء املختلفة .من هنا ت�سهر

جميع الع�سكريني الألعاب الريا�ضية

�ام��ا خ��ا� ً��ص��ا ب���الأل���ع���اب ذات
اه��ت��م� ً

و�إىل رئي�س اللجنة الأوملبية ،ور�ؤ�ساء

واحلكام والإعالميني الريا�ضيني،

من الع�سكريني قدرات ا�ستثنائية،

جهودهم وتعاونهم لإجناح املو�سم

اكت�شاف املواهب ،ومن ثم العمل

املجلني وقادة وحداتهم ومدربيهم،

على تنميتها با�ستمرار� ،أك��ان من

خ�لال الت�شجيع والتحفيز وتكثيف

التمارين الريا�ضية� ،أم م��ن خالل

التوا�صل م��ع املنتخبات الوطنية
والدولية لال�ستفادة من جتاربها
وخرباتها املتعددة.

وختم قائالًّ � :إن اعتزازنا بالنجاح
ال��ذي حققته ال��وح��دات الع�سكرية
و�أف����راده����ا امل��ج � ّل��ون خ�ل�ال ال��ع��ام

الريا�ضي ،كما �أهنئ الع�سكريني
متمنيا للجميع دوام التقدم والعطاء
ً

على طريق ريا�ضة وطنية ،عامرة
مزدهرة.

ثم �سلّم العميد الركن الرتك ،ك�أ�س

النمر املتحفز ودرع الأرز الذهبي
للواء احلر�س اجلمهوري ال��ذي حل

يف امل��رت��ب��ة الأوىل يف الت�صنيف
ال��ع��ام على �صعيد اجلي�ش للعام

 ،2011تاله يف املرتبة الثانية اللواء

�شباط

اللوج�ستي الذي نال الدرع الف�ضي

ويف امل��رت��ب��ة الثالثة ل���واء امل�شاة
اخلام�س الذي ت�سلم
درع الأرز الربونزي.
الك�ؤو�س

• �سباق الطرق لل�ضباط القدامى

(الفئة الرابعة):

 -الرائد البحري اليا�س القزي من

الطبابة الع�سكرية ،املركز

 -ال��رائ��د �سامر دي���اب م��ن فوج

 -العميد ال��رك��ن �رشبل

(الفئة الأوىل):

القوات البحرية ،املركز الأول.

التدخل اخلام�س ،املركز الثاين.

 -العقيد زهري عزيز من

حدث ريا�ضي

الأول.

طانيو�س من�صور الفغايل

ب��ع��ده��ا �� ُ�س � ّل��م��ت

• �سباق الطرق لل�ضباط القدامى

م���ن م��رك��ز ال��ب��ح��وث وال���درا����س���ات

 -الرقيب الأول مو�سى �صبحة من

ت��وزع��ت على النحو

 -ال���رائ���د ع��ل��ي ع��ق��ي��ل م��ن ف��وج

 -املقدم فادي �أبوحيدر من لواء

 -الرقيب الأول ح�سني املو�سوي

 -النقيب الإداري فادي ال�سعدي

• بطولة ال�شطرجن:

ال����ك�����ؤو�����س ال��ت��ي
الآتي:

 -ل�����واء احل��ر���س

اجلمهوري :الأول يف بطولة اجلي�ش
ل�سباقات الطرق والبدل.

(الفئة الثانية):

مغاوير البحر ،املركز الأول.

من القوات اجلوية ،املركز الثاين.

 -امل�لازم الأول رالف �أبو في�صل

 -النقيب قا�سم فواز من الكلية

الأول.

• الرماية بالبندقية م� -16أ:1

ال�شيخاين من نادي ال�ضباط – الأرز،

 -لواء احلر�س اجلمهوري :الأول يف

من لواء احلر�س اجلمهوري ،املركز

بطولة اجلي�ش للخما�سي الع�سكري.

 -العقيد الركن ح�سن ج��وين من

• كرة امل�رضب:

• ال��ث�لاث��ي احل��دي��ث لل�ضباط

 -اللواء اللوج�ستي :الأول يف بطولة

 -ف��وج مغاوير البحر :الأول يف

 -املالزم الأول جمال ال�شامية من

 -اجل��ن��دي حممد اال�سماعيل من

كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان،

(الفئة الأوىل):

بطولة اجلي�ش لل�سباحة.

الثاين.

 -املقدم ربيع ق�صب من املديرية

 -لواء احلر�س اجلمهوري :الأول يف

اجلي�ش للرماية بالبندقية م� -16أ.1

احلر�س اجلمهوري ،املركز الثالث.

من لواء احلر�س اجلمهوري ،املركز

فوج التدخل الأول ،املركز الأول.

العامة للأمن العام ،املركز الثالث.

بطولة اجلي�ش لألعاب القوى.

اال�سرتاتيجية ،املركز الثاين.

فوج مغاوير البحر ،املركز الأول.

الأول.

 -امل�لازم الأول ه�شام وهبة من

املركز الثاين.

احلربية ،املركز الثالث.

فوج مغاوير البحر ،املركز الثالث.

 -املقـدم الإداري مــازن زهــرة

مــن ن��ادي ال�ضباط –الأرز ،املركز
 -العميد الركن املتقاعد �شارل

 -املعاون الأول ط��وين نعمة من

املركز الثاين.

 -الرقيب الأول جورج حمي�ص من

الدقدوقي من مو�سيقى اجلي�ش،

 -املعاون الأول ح�سني �رشيتح من

• التوجه بالبو�صلة (ال�سباق
 -امل ��ؤه��ل �أح��م��د ن��ا��صر م��ن ل��واء

 -الرقيب الأول ب�سام �شديد من

ل���واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري ،امل��رك��ز

فوج التدخل الأول ،املركز الأول.

 -امل��ل�ازم الأول جميل �سعادة

اللواء اللوج�ستي ،املركز الثاين.

 -ال���رق���ي���ب الأول م�صطفى

 -لواء احلر�س اجلمهوري :الأول يف

الثاين.

 -لواء احلر�س اجلمهوري :الأول يف

من لواء احلر�س اجلمهوري ،املركز

 -لواء احلر�س اجلمهوري :الأول يف

• ال��ث�لاث��ي احل��دي��ث لل�ضباط

• بطولة ال�سباحة للرجال (100

 -ال��ل��واء اللوج�ستي :الأول يف

 -امل�لازم الأول �رشبل �سماحة من

 -اجلندي وائل زيادة من ال�رشطة

 -ل��واء امل�شاة اخلام�س :الأول يف

 -النقيب رواد ال��ق��راب من لواء

 -العريف اليا�س ك�ترا من فوج

الثاين.

 -امل�لازم الأول ر�ضى �سعد من

 -العريف الأول �رشبل نقوال من

اللواء اللوج�ستي ،املركز الثالث.

�أم���ا امل��ي��دال��ي��ات ال��ف��ردي��ة فقد

• ال��ث�لاث��ي احل��دي��ث لل�ضباط

• بطولة ال�سباحة للرجال (50

الق�صري):

• �سباق الطرق لل�ضباط الرجال:

 -امل�ل�ازم �أ��ش�رف حم��رز م��ن فوج

 -اجلندي وائل زيادة من ال�رشطة

امل�شاة الثاين ،املركز الأول.

 -ال��رائ��د مي�شال ال�بردوي��ل من

 -العريف اليا�س ك�ترا من فوج

من لواء احلر�س اجلمهوري ،املركز

 -النقيب الإداري ج��ان مطر من

 -امل�لازم رود �أب��و غزالة من لواء

 -الرقيب الأول ب�سام �شديد من

بطولة اجلي�ش للتوجه بالبو�صلة.
بطولة اجلي�ش لكرة القدم.

بطولة اجلي�ش للكرة الطائرة.
بطولة اجلي�ش لكرة اليد.
كرة ال�سلة.

امليداليات

�سلمت مل�ستحقيها وهم:
ُ

الثالث.

(الفئة الثانية):

فوج مغاويرالبحر ،املركز الأول.

احلر�س اجلمهوري ،املركز الثاين.

فوج مغاوير البحر ،املركز الثالث.
(الفئة الثالثة):

 -امل�لازم �أول ط��وين قحو�ش من

مغاوير البحر ،املركز الأول.

 -امل�لازم اليا�س خليل من فوج

معهد التعليم ،املركز الثاين.

 -امل�ل�ازم قا�سم �أح��م��د م��ن ل��واء

فوج املدرعات الأول ،املركز الثالث.

فوج املغاوير ،املركز الأول.
املغاوير ،املركز الثاين.

امل�شاة ال�سابع ،املركز الثالث.

• ال��ث�لاث��ي احل��دي��ث لل�ضباط

لواء امل�شاة التا�سع ،املركز الثالث.
مرت):

الع�سكرية ،املركز الأول.

التدخل الأول ،املركز الثاين.

القوات البحرية ،املركز الثالث.
رتا):
م ً

الع�سكرية ،املركز الأول.

التدخل الأول ،املركز الثاين.

امل�شاة الثاين ع�رش ،املركز الثالث.
• اخلما�سي الع�سكري:

املركز الثالث.
الطويل):

امل�شاة الثاين ،املركز الأول.

ل���واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري ،امل��رك��ز
 املعاون الأول و�سيم ابراهيم من• التوجه بالبو�صلة (ال�سباق
 امل ��ؤه��ل �أح��م��د ن��ا��صر م��ن ل��واء -امل��ع��اون الأول خم��اي��ل ج�بران

الثاين.

ل���واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري ،امل��رك��ز

الثالث.
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�سباق امليالد
الـ  55يف ال�سباحة
ك�أ�سا قائد اجلي�ش
ل�سباحني من اجلزيرة
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان
ق��ه��وج��ي مم��ث�لاً بالعميد ال��رك��ن
���ص��ال��ح ق��ي�����س رئ��ي�����س ال��ن��ادي
الع�سكري امل��رك��زي ،نظم نادي
اجلزيرة الريا�ضي �سباق امليالد
اخلام�س واخلم�سني يف ال�سباحة
يف م�����س��ب��ح ال���ن���ادي ال��ع�����س��ك��ري
املركزي -املنارة ،حتت �إ��شراف
الإحتاد اللبناين للعبة.
ح�ضـر ال�سبـاق العقيـد ح�سيـن
خ�شفــة مم��ث��ـ�لاًَ امل��دي��ـ��ر العـام
ل��ق��ـ��ـ��وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء
�أ���ش��ـ��رف ري���ف���ي ،امل���ق���دم عبـد
الرحمـن البابـا ممثالً قائد فوج
�إطفاء بريوت ،نائب رئي�س احتاد
ال�سباحـة ال�سيد غابي الدويهي،
ن��ائ��ـ��ب رئ��ي��ـ�����س ن����ادي اجل��زي��رة

ج���رت ب��ط��ول��ة ل��ب��ن��ان ل��ل�����س��ب��اح��ة يف امل��ي��اه
املفتوحة ،التي نظمها االحت��ـ��اد اللبنانــي
للعبــة و����ش���ارك ف��ي��ه��ا ف��ري��ق اجل��ي�����ش �إىل
جانب عدة �أندية .وهنا النتائج التي �أحرزها
الع�سكريون:
• فئة الرجال (� 36-18سنة):

بطولة لبنان لل�سباحة
يف املياه املفتوحة
 اجل���ن���دي وائ�����ل زي�����ادة م��ـ��ـ��ن ال����شرط��ـ��ـ��ةالع�سكريــة ،الثاين.
 -الرقيب الأول ميالد جرم�ش من لواء احلر�س

�أخبار ريا�ضية

�إعداد:
نينا عقل خليل

ال�سيـد عادل ميوت ،ور�ؤ�ساء �أندية وح�شد من
الأهالـي.
وق��د ���ش��ارك فريق اجلي�ش �إىل جانب فرق
ت�سعة �أندية ،وفرق الأمن العام و�أمن الدولة
وفوج �إطفاء بريوت وبع�ض اجلهات.
ويف النتيجة النهائية �أح���رز �سباحا ن��ادي
اجلزيرة وائل قرب�صلي ونيبال ميوت ك�أ�سي
قائد اجلي�ش ،وج��اءت النتيجة يف فئة القوى
الع�سكرية مل�سافة  400م على النحو الآتي:
• فئة ال�ضباط:
 املقدم حيدر �سكيني ،الأول. الرائد غ�سان كال�س ،الثاين. العقيد حنا زهوري ،الثالث.• فئة الرتباء والأفراد:
 اجلندي وائل زيادة ،الأول. العريف اليا�س كرتا ،الثاين. -املعاون رفعات اخلطيب ،الثالث.

اجلمهوري ،الثالث.
• فئة القدامى (� 37سنة وما فوق):
 الرقيب الأول رباح رباحي من املركز العايلللريا�ضة الع�سكرية ،الأول.
 امل�ؤهل علي زيعور من اللواء اللوج�ستي،الرابع.
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�أخبار ريا�ضية

متكّ ن فريق اجلي�ش م��ن �إح��راز
ب���ط���ول���ة اال����س���ت���ق�ل�ال ال���ع���ا��ش�رة
يف ال���ت���ج���ذي���ف ،ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا
االحت��������اد ال���ل���ب���ن���اين ل��ل��ع��ب��ة يف
حو�ض م��رف��أ ب�يروت بتاريخي 9
و 2011/12/10و�شاركت فيها
عدة �أندية منت�سبة �إىل االحتاد.
ويف الت�صنيف النهائي للبطولة،
حقق الع�سكريون املركز الأول يف
�سباقات االرغوميرت بر�صيد 44

للريا�ضة الع�سكرية)،
يف املركز الأول.
اجلي�ش يحرز بطولة
• وزن خ��ف��ي��ف
اال�ستقالل العا�رشة
 1000م (ف��وق 23
يف التجذيف
�سنة):
 ح��ق��ق ال��ع��ري��فن��ق��ط��ة،
اب��راه��ي��م ع��ب��ود من
أي�ضا املركز الأول يف �سباقات فوج املغاوير املركز الأول ،تاله
و� ً
املاء وذلك بر�صيد  39نقطة.
يف امل��رك��ز ال��ث��اين العريف ج��ورج
وهنا النتائج الفنية للع�سكريني :خمول من لواء امل�شاة الثامن.
• �سباق االرغوميرت:
• وزن مفتوح  1000م:
• وزن خفيف  1000م (دون
 ح��ل ال��رق��ي��ب الأول م���ارون� 23سنة):
اخلوري يف املركز الثاين ،واجلندي
 ح��ل ك��ل م��ن اجل���ن���ود :رام��ي مايكل �رشيف يف املركز الثالث،عبد النور ،نبيل �سعادة وباتريك وك�ل�اه���م���ا م���ن امل���رك���ز ال��ع��ايل
�صادر (جميعهم من املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية.

بطولة اجلي�ش يف �سباق
الطرق  12كلم
الرقيب االول ح�سني
عوا�ضة �أول الأفراد
�ضمن �إطار الن�شاطات الريا�ضية املقررة
للعام الريا�ضي � ،2012أقام املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية بتاريخ 2011/1/4
�سباق الطرق مل�سافة  12كلم ،وذلك على
طريق عم�شيت  -ال��ب�ترون ،ومب�شاركة
ع�سكريني من خمتلف القطع والوحدات.
وج���اءت نتائج الع�سكريني على النحو
الآتي:
• الت�صنيف الإفرادي:
 الرقيب الأول ح�سني عوا�ضة من لواءاحلر�س اجلمهوري ،الأول.
 اجلندي عمر عي�سى من ل��واء احلر�ساجلمهوري ،الثاين.
 اجلندي حمزة حممود من لواء امل�شاةالأول ،الثالث.
• الت�صنيف الإجمايل:
 املركز الأول :لواء امل�شاة الأول. املركز الثاين :لواء امل�شاة اخلام�س. املركز الثالث :لواء احلر�س اجلمهوري.104
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• �سباق املاء:
• فردي وزن خفيف  1000م:
 العريف ابراهيم عبود ،الأول. العريف جورج خمول ،الثاين.• فردي وزن مفتوح  1000م:
 املعاون الأول ح�سني حمية،الثاين.
 العريف الأول �إيلي مو�سى،الثالث.
• زوجي وزن مفتوح  1000م:
 ح��ل ك��ل م��ن امل��ع��اون الأولح�سني ح��م��ي��ة وال��رق��ي��ب الأول
حممد خالد يف املركز الأول ،وحل
ال��رق��ي��ب الأول م����ارون اخل���وري
والعريف الأول ايلي مو�سى يف
املركز الثاين.

�إبراهام انطوين قابريليان يلمع
يف كرة الطاولة
�أح���رز �إب��راه��ام �أن��ط��وين اب��ن العميد نظرت
قابريليان املرتبة الأوىل يف بطولة لبنان للعبة
كرة الطاولة ،التي نظمتها املدار�س الأرمنية يف
لبنان ،كما حل يف املرتبة الثانية �ضمن بطولة
هومنتمن لبنان يف اللعبة نف�سها.

ر�شيد نبها بطل بريوت يف لعبة
الكاراتيه كيوكو �شنكاي

نال ر�شيد ابن الرائد عماد نبها �شهادة يف لعبة
ال��ك��ارات��ي��ه كيوكو �شنكاي م��ن االحت���اد اللبناين
للكاراتيه ،بعد فوزه يف املركز الأول �ضمن بطولة
ال��ع��ام  2011للنا�شئني (وزن ف��وق  50كلغ)،
وت�صنيفه بطل بريوت الأول.

متفرقات

ريا�ضية

متفرقات

• الكرة الطائرة:
ب��ت��اري��خ ��� ،2011/12/24ش��ارك فريق
اجلي�ش يف مباراة ودية ،جمعته مع فريق خريجي
مدر�سة القلمون الر�سمية ،وقد �أ�سفرت النتيجة
عن تعادل الفريقني .2-2

ريا�ضية

متفرقات

ريا�ضية

• كرة القدم:
بتاريخ � ،2012/1/6أقيم لقاء ودي بني
فريقي ل���واء امل�����ش��اة ال��ث��ال��ث ون���ادي اجلبل
الريا�ضي  -حا�صبيا على ملعب الأخري ،وانتهى
اللقاء بفوز فريق اللواء الثالث بنتيجة .1-2

�شباط

دورة امليالد الثالثة
يف ال�شطرجن ال�رسيع

�أخبار ريا�ضية

نظمت رابطة قدامى مدر�سة ن��وت��ردام  -الفرير
يف مقرها يف فرن ال�شباك ،دورة امليالد الثالثة يف
ال�شطرجن ال�رسيع ،والتي �شارك فيها فريق اجلي�ش
العبا.
�إىل جانب ً 51
ويف الت�صنيف النهائي للدورة ،حل املالزم الأول جمال ال�شامية من فوج التدخل الأول يف
املركز الرابع ،والعقيد �شارل �أبي نادر من لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الرابع والع�رشين.

بطولة لبنان
للوزن املفتوح
يف الـ«جودو»
نظم االحت���اد اللبناين
ل�����ل�����ج�����ودو ،ب���ط���ول���ـ���ة
ل��ب��ن��ـ��ان ال��ع��ام��ـ��ة ل��ل��ـ��وزن
امل���ف���ت���ـ���وح ،وذل������ك يف
القاعــة املقفلــة ل��ن��ادي ب���ودا � -أدم���ا ،يف
ح�ضور و�إ�شــــراف رئيـــ�س االحتـــاد فرن�ســـوا
�سعـــادة.
العبا والعبة من �أندية:
�شارك يف البطولة ً 97
اجلي�ش ،الربج الريا�ضي ،مون ال�سال ،بو�شيدو

دوجو ،املينا (طرابل�س) ،ماري�ست ،اليوناين-
طرابل�س ،الفرير بيت مري وبودا.
وقد ج��اءت نتائج الع�سكريني امل�شاركني
على النحو الآتي:
 -الرقيب و�سيم عبيد من القوات البحرية،

الثالث.
 ال��رق��ي��ب الأول ح�����س��ام ال�����ش��ل م��ن ف��وجالتدخل الرابع ،اخلام�س.
 ال��رق��ي��ب الأول غ�سان زي��ت��ون م��ن ل��واءالدعم ،ال�ساد�س.

قوات الأمم املتحدة
تنظم �سباقي رك�ض
يف القطاعني
ال�رشقي والغربي
نظم القطاعان ال�رشقي والغربي
���ض��م��ن ق�����وات الأمم امل��ت��ح��دة
امل�ؤقتة� ،سباقي رك�ض مل�سافة
 10كلم� ،شارك فيهما ع��دا�ؤون
من �ألوية امل�شاة :اخلام�س ،الثامن والتا�سع،
�إىل جانب ريا�ضيني من القوات املذكورة.
ال�سباق الأول الذي نظمه القطاع ال�رشقي
حتت عنوان «�سان �سيلف�سرت» انطلق عدا�ؤوه
من �أمام برج امللوك و�صوالً �إىل مرجعيون ثم
العودة ،وجاءت نتائجه على النحو الآتي:
 -املركز الأول :الكتيبة الهندية.

 املركز الثاين :لواء امل�شاة التا�سع. املركز الثالث :الكتيبة الغانية.�أم��ا يف ال�سباق الثاين ال��ذي نظّ مه القطاع
الغربي بعنوان «الرك�ض من �أج��ل مرعي»
ان��ط�لاقً ��ا م��ن �ساحة اال�ستعرا�ض يف مركز
القوات الدولية يف �شمع ،ففاز فيه ع��دا�ؤو
لواء امل�شاة اخلام�س باملراكز الثالثة الأوىل.
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كعملية �إنتقاء ملا
أهمية التطعيم
يف ظل
ّ
املتغيات املناخية التي بد�أنا ن�شعر ب�آثارها ،تتزايد � ّ
رّ
البيئية.
هو الأف�ضل والأح�سن والأطيب والأقدر على ال�صمود يف وجه الأمرا�ض والآفات والت�أثريات
ّ
أ�سا�سية يف �سل�سلة الأمن الغذائي ،الأمر الذي ي�ستدعي ت�أهيل عدد
تطعيم النبات ي�شكل حلقة �
ّ
واملتخ�ص�صة
كبري من الف ّنيني الزراعيينّ واملزارعني ،وتدريبهم على طرق التطعيم املختلفة
ّ
لكل نوع من النبات.

تطعيم
الأ�شجار
املثمرة عملية
مهمة النتقاء
الأف�ضل

موا�سم وخريات

�إعداد:
الدكتور ح�سني حمود
�أ�ستاذ يف اجلامعة اللبنانية
كلية الزراعة

ال تتكاثر بالبذور (كالربتقال �أب��و �رصّة
الذي يتم تطعيمه على �أ�صول احلم�ضيات
املختلفة).
�رشوط جناح التطعيم
ل��ك��ي ت��ن��ج��ح عملية ال��ت��ط��ع��ي��م ،هناك
جمموعة من ال�رشوط يجب مراعاتها مثل:
 �أن تكون ال�شجرة التي ي�ؤخذ منهاجيدة.
الطعم ذات موا�صفات ّ
� -أن يكون الطعم والأ�صل من عائلة

ما هي �رشوطها وتقنياتها؟

تعريف التطعيم
التطعيم ه��و نقل ج��زء م��ن نبتة �أوىل �إىل
نبتة ثانية بحيث ينمو هذا اجلزء على النبتة
الثانية وي��ع��رف ب�إ�سم الطعم ،بينما تعرف
النبتة الثانية ب�إ�سم الأ�صل .ي�ستخدم التطعيم
لأنه الطريقة املثلى والأ�رسع يف �إكثار �أ�صناف

إنتاجية العالية واملوا�صفات
النبات ذات ال
ّ
اجل��ي��دة .وللتطعيم ف��وائ��د ك��ث�يرة �أه� ّ�م��ه��ا:
ّ
احل�صول على ثمار خالل فرتة �أق�رص (النباتات
�ارا قبل النباتات التي
املط ّعمة تعطي ث��م� ً
مت �إكثارها بطرق �أخ��رى) ،مكافحة الأمرا�ض
ّ
واحل�رشات امل�ستع�صية ،و�إكثار الأ�صناف التي

ن��ب��ات� ّ�ي��ة واح����دة
��ي���ات،
(ال���ت���فّ ���اح� ّ
������وزي�������ات
ال�������ل�
ّ
احل��م�����ض��ي��ات)...
وب�������ال�������ت�������ايل
ي�����ك�����ون
�أن
ه���ن���اك ت���واف���ق
ب��ي��ن الأ����ص���ـ���ل
والطعــم.
 �أن ي��ك��ونالطعم والأ���ص��ل
خ�����ال�����ي��ي��ن م���ن
الإ�������ص������اب������ات
ب�������احل�����������ش���رات
والأمرا�ض.
 �أن ي��ك��ون ل�ل�أ���ص��ل وال��ط��ع��م ��سرع��ة النمونف�سها يف الربيع ،و�إذا تعذر هذا الأم��ر ،ف�إن
�رسعة النمو يجب �أن تتوافر للأ�صل ،كما يجب
�أالّ يجفّ الطعم.
تتم تغطية اجلروح يف الأ�صل والطعم
 �أن ّباملا�ستيك وربطها ب�إحكام.
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موا�سم وخريات

�أنواع التطعيم
أ�سا�سيان لتطعيم الأ�شجار
هناك ن��وع��ان �
ّ
امل��ث��م��رة وال��ك��رم��ة يف ل��ب��ن��ان ه��م��ا :التطعيم
بالقلم (تركيب) �أو مزلوف ،والتطعيم بالربعم
(العني) �أو القمحة.
• التطعيم بالقلم (تركيب) �أو مزلوف:
ت�ستعمل طريقة التطعيم هذه خالل �أ�شهر
ال�شتاء التي ت�شهد �سكون الع�صارة يف النبات
��رك هذه
و���س��ق��وط �أوراق�����ه ،وح � ّت��ى ب��داي��ة حت� ّ
الع�صارة� ،أي ما بني كانون الأول و�أواخر �آذار،
وتبينّ �أن التطعيم بهذه الطريقة يف اجلزء
حترك
الأخري من مرحلة �سكون النبتة �أي قبيل ّ
الع�صارة وبدء النمو يف الربيع (�آذار) ،يعطي
�أف�ضل النتائج .وال ب ّد يف هذا ال�سياق من الذكر
�أن هناك ع ّدة طرق للتطعيم بالقلم �سنعر�ض
جناحا و�سهولة:
بع�ضا من �أكرثها
ً
ً
بال�شق:
 -1التطعيم
ّ
ت�ستعمل هذه الطريقة يف امل�شاتل ولتطعيم
الأ�شجار الكبرية ذات الفروع العري�ضة التي
ي��راوح قطرها بني  3و� 10سم ،كما لتطعيم
�شتول الكرمة امل��زروع��ة يف الأر����ض الدائمة،
وتتم عملية التطعيم وفق هذه الطريقة على
ّ
ال�شكل الآتي:
 التطعيم يف امل�شتل:يق�ص الأ�صل
ّ
على �إرتفاع يراوح بني  5و� 10سم فوق �سطح
ال�ترب��ة ،حيث جن��ري ب�سكّ ني التطعيم �ش ًقّا
عموديا بعمق نحو � 3سم ثم نفتح
ال�شق بخ�شبة
ّ
ً
�سكّ ني التطعيم ،وندخل قلم التطعيم الذي
ونق�صه ب�شكل مائل فوق
يحمل �2إىل 3براعم
ّ
الربعم ،ثم ن�بري قلم التطعيم من اجلهتني
الداخلية واخل��ارج� ّ�ي��ة بحيث يكون رفي ًعا من
ّ
ال��داخ��ل وغليظً ا م��ن اخل���ارج ث��م نغطّ ي مكان
التطعيم (بالـما�ستيك) ونربطه (بالرافيا)
ب�إحكام.
 تطعيم الأ�شجار الكبرية ال�سن :تن�رشفروع ال�شجرة يف �أمكنة خالية من العقد والفروع
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اجلانبية  -على امل�ستوى نف�سه  -مبن�شار حاد
ّ
من �أجل احل�صول على �أقالم تطعيم مت�ساوية
النمو ،ثم يجري التطعيم وفق ما ذكر �آنفًا.
 تطعيم �أ�صول الكرمة الأمريكية املزروعة
ّ
تتم ه��ذه الطريقة بن�رش
يف الأر����ض ال��دائ��م��ةّ :
الأ�صل على �إرتفاع � 2إىل � 3سم فوق �سطح
الرتبة ،ثم جنري �شقًا
عموديا وندخل الطعم كما
ً
�رشحنا �سابقًا ونربطه بالرافيا ونغطّ ي اجلروح
قلما واح � ًدا �أو
باملا�ستيك .ب�إمكاننا �أن ن�ضع ً
�أكرث ح�سب قطر الأ�صل ثم نغطي قلم �أو �أقالم
الطعم بالرتاب الناعم ون�سقي املطاعيم بهدف
توفري تربة رطبة حولها .وي�ستمر ذلك ح ّتى
اخل�رضية فوق �سطح الرتبة حيث
ظهور النم ّوات
ّ
نت�سبب
نك�شف على منطقة التطعيم بت� ّأن كي ال
ّ
بك�رسها ،ونزيل ب�سكّ ني حا ّدة
اجل����ذور ال��ن��ام��ي��ة ع��ل��ى �أق�ل�ام
التطعيم .ويف ح��ال منو �أكرث
م��ن قلم نبقي على الأق���وى
ون��زي��ل الأخ���رى بحيث تبقى
الغر�سة على فرع واحد.
يجدر ب��الإ���ش��ارة �أن �أف�ضل
لعملية التطعيم هذه
توقيت
ّ
هو قبل بداية �رسيان الع�صارة
�وم��ا �أي
ب��ح��واىل �15إىل 20ي� ً
خالل �شهر �آذار ،وبعد �إنق�ضاء
�إحتمال �إنخفا�ض احل��رارة �إىل
ما دون ال�صفر وال�صقيع.
ت�ستعمل طريقة التطعيم
ب���ال�������ش���ق ع����ل����ى �أ������ص�����ول
احيات (الت ّفاح والإجا�ص
التفّ ّ
��وزي���ات
وال�����س��ف��رج��ل) وال���ل� ّ
(اخلوخ والكرز) ولكنها ال ت�ستعمل على �أ�صول
الدراق وامل�شم�ش خوفً ا من
الت�صمغ يف منطقة
ّ
ّ
التطعيم.
 -2التطعيم (الرتكيب) الل�ساين:
ت�ستعمل طريقة التطعيم هذه عندما تكون
�أ���ص��ول الأ�شجار املثمرة والكرمة ذات قطر
�صغري ي���راوح ب�ين  6و 12م��ل��م ،والأف�����ض��ل
�أن يكون قطرا الطعم والأ���ص��ل مت�ساويني،
وت�ستعمل ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة ب�شكل خ��ا���ص يف
أمريكية.
امل�شاتل ولتطعيم الكرمة ال
ّ
 -3التطعيم (الرتكيب) اللحائي �أو

القلفي:
يطبق هذا النوع من التطعيم يف الربيع عندما
ّ
أمرا
�
اخل�شب
عن
(اللحاء)
الق�رشة
ف�صل
يكون
ً
�سهالًّ � ،أما بالن�سبة �إىل �أقالم التطعيم فت�ؤخذ
الرباد ح ّتى
يف ال�شتاء عند التقليم وحتفظ يف ّ
الربيع .ت�ستعمل هذه الطريقة يف تطعيم فروع
الأ�شجار الكبرية على ال�شكل الآتي:
تن�رش الفروع ب�شكل مت�ساو يف مكان �أمل�س
وخ��ال من العقد ،ثم نقوم ب�شق الق�رشة على
طول � 5سم �إىل الأ�سفل بحيث ميكن �إدخال قلم
التطعيم الذي يقطع من الأعلى �إىل الأ�سفل ،ثم
أي�ضا على �أن يكون
يقطع من اجلهة املقابلة � ً
�أحد املقطعني �أطول من الآخر.
 -4التطعيم بالل�صق:

يطبق هذا النوع من التطعيم يف �أنواع النباتات
ّ
و�أ�صنافها ال��ت��ي ي�صعب تطعيمها ،وذل��ك
بق�شط جزء من ق�رشة الأ�صل وخ�شبه ،وق�شط
جزء من ق�رشة قلم التطعيم وخ�شبه ول�صقهما يف
منطقتي الق�شط ،ثم ربطهما وتغطية اجلروح
باملا�ستيك .ت�ستعمل ه��ذه الطريقة ب�شكل
وا�سع يف حدائق الزينة.
• تطعيم الربعم (العني) �أو القمحة:
يتحقّق هذا النوع من التطعيم من خالل �أخذ
برعم (قمحة) من الطعم وو�ضعه على الأ�صل,
وذلك يف فرتة �رسيان الع�صارة وعندما يكون
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أمرا �سهالً.
ف�صل الق�رشة � ً
ويتطلّب جناح هذا التطعيم تقارب �سماكتي
الأ�صل والطعم بحيث تتطابق �أن�سجة الكامبيوم
فيهما ،وهناك ع � ّدة ط��رق للتطعيم بالربعم
أهمها و�أ�سهلها تطبيقًا:
�سنذكر � ّ
 -1التطعيم الدرعي:
الغالبية
ت�ستعمل هذه الطريقة يف تطعيم
ّ
العظمى من الأ�شجار املثمرة با�ستثناء تلك
التي
تتميز بق�رشة �سميكة كالتوت واجل��وز.
ّ
وتطبق على الأ�صول ذات الأقطار التي تراوح
ّ
عملية التطعيم على
وتتم
بني  5و� 25سم،
ّ
ّ
ال�شكل الآتي :يجري التطعيم على �إرتفاع يراوح
بني 10و� 20سم فوق �سطح الرتبة (ح�سب نوع
ال�شتول يف امل�شتل)ّ � ،أما يف حال تطعيم فروع

الأخري بني �شفتي ق�رشة الأ�صل ،يربط الطعم
بخيطان الرافيا �أو البويل �إتيلني.
ميكن تق�سيم هذا النوع من التطعيم ح�سب
موعده �إىل:
 التطعيم اخلريفي �أو التطعيم بالعنيمتوز وح ّتى ت�رشين
النائمة :ينفّ ذ من منت�صف ّ
ويطبق على جميع ال�شتول والأ�شجار
الأول
ّ
املثمرة با�ستثناء ذات الق�رشة ال�سميكة (اجلوز
والتوت) وذات الأقطار التي ت��راوح بني  5و
� 25سم .ترتك املطاعيم ح ّتى �شهر �شباط �أو
ق�ص الأ�صل فوق الطعم لتحفيز
يتم ّ
�آذار حيث ّ
الربعم على النمو مع بدء �رسيان الع�صارة.
 التطعيم ال�صيفي �أو التطعيم بالعنياليقظة :ينفّ ذ مع ب��دء ن�ضج ال�براع��م وح ّتى

موا�سم وخريات

رقعة ،حيث تقوم �سكّ ني خا�صة ذات ن�صلني
م��ت��وازي�ين بعمل �شقّني م��ت��وازي�ين يف ق�رشة
الأ�صل وقلم التطعيم وبعر�ض يراوح بني 2.5
و� 4سم.
ب�شق رقعة
مب�ساعدة ه��ذه ال�سكّ ني نقوم
ّ
م�ساوية للأوىل على الأ�صل ثم نزيل رقعة الأ�صل
ون�ضع مكانها رقعة الطعم ،ثم تربط بالرافيا
ب�شكل حمكم وتغطّ ى اجلروح باملا�ستيك.

عدم التوافق بني الأ�صل والطعم

ي�ؤ ّدي عدم التوافق بني الأ�صل والطعم �إىل عدم �إلتحامهما ب�شكل تام
وبالتايل �إىل ف�شل التطعيم ،ب�سبب عدم القدرة على النمو الطبيعي.
ت�أتي ظاهرة عدم التوافق نتيجة للإختالف يف الإنتماء البيولوجي بني
الأ�صل والطعم ونتيجة للتباين يف مع ّدل النمو بينهما ،كما �أنها قد
تكون ب�سبب زيادة النمو عند منطقة الإلتحام �أو فوقها �أو حتتها.

عالية على �أ�شجار كبرية ،فيتم التطعيم يف
اجلزء الأ�سفل من الفرع بعمل قطع �أفقي بطول
�1.5إىل �2سم ب�سكّ ني تطعيم حاد ،وبحيث ال
طوليا
يتجاوز عمقه �سمك الق�رشة ،ثم نن ّفذ �شقًا
ً
عموديا م��ن منت�صف ال�شق الأول ،فيتك ّون
ً
ح��رف  .Tبعد ذل��ك نف�صل الق�رشة من جانبي
ال�شق الطويل عن اخل�شب مع احلر�ص على عدم
متزيقها ،ومب�ساعدة خ�شبة �سكّ ني التطعيم
جنعل الربعم ينزلق من الأعلى �إىل الأ�سفل بني
ت�ضم ق�رشة
�شفتي ق�رشة الأ�صل واخل�شب ،ثم
ّ
الأ���ص��ل على ط��ريف الربعم بحيث ي�صبح هذا

ق��ب��ل دخ��ول��ه��ا ط��ور
ال�����س��ك��ون ،وي��ك��ون
ذل��ك ب�شكل ع��ام من
ب��داي��ة ح��زي��ران ح ّتى
متوز.
منت�صف ّ
 ال��ت��ط��ع��ي��مالربيعي �أو التطعيم بالعني اليقظة
النا�ضجة :ت ��أت��ي ه���ذه الت�سمية ن�سبة �إىل
الرباعم النا�ضجة امل�أخوذة من ال�شتاء ال�سابق
�ب�راد.
وامل��ح��ف��وظ��ة خ�ل�ال ه���ذه ال��ف�ترة يف ال� ّ
ت�ستعمل ه��ذه الطريقة يف بداية ني�سان بعد
حترك الع�صارة وعندما ي�صبح بالإمكان ف�صل
ّ
الق�رشة عن اخل�شب.
 -2التطعيم بالرقعة:
تطبق ه��ذه الطريقة على الأ�شجار املثمرة
ّ
ذات الق�رشة ال�سميكة كالتوت واجلوز ،وتتم عرب
�أخذ الربعم ومعه قطعة من الق�رشة على �شكل

�إختيار الأ�صل املالئم لتطعيم الأ�شجار
املثمرة
• الأ���ص��ول املنا�سبة لتطعيم ال��ك��رز هي:
م����ازارد (ك���رز ح��ل��و) وه��و منا�سب ل�ل�أرا���ض��ي
العميقة والرطبة واحلام�ضية والفقرية بالكل�س،
وامل��ح��ل��ب وه��و منا�سب ل�ل�أرا���ض��ي
الكل�سية
ّ
والبعلية ،والكرز احلام�ض �أو
واملبح�صة واجلافة
ّ
الو�شنة وين�صح به يف الأرا�ضي ذات ال�صفات
املتو�سطية والقليلة الكل�س ،وال ي�ستعمل يف
ّ
الثقيلة
الأرا�ضي
والطينية والرطبة.
ّ
• الأ�صول املنا�سبة لتطعيم اللوز هي :اللوز
املر وهو �أف�ضل الأ�صول
خ�صو�صا يف الأرا�ضي
ً
والكل�سية،
الرملية
ويتميز بنمو قوي وجذور
ّ
ّ
ّ
عميقة ومقاومة عالية للجفاف ،وامل�شم�ش
�دراق للأرا�ضي اخلفيفة.
للأرا�ضي الثقيلة وال� ّ
ولكن ال بد من الإ�شارة هنا �إىل �أن نقطة الإلتحام
يعر�ض الأ�شجار
تكون يف احلالتني �ضعيفة ما ّ
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�شباط

موا�سم وخريات

للك�رس بفعل الرياح.
• الأ���ص��ول املنا�سبة لتطعيم اخل���وخ هي:
ح�ســا�س
امل�شم�ش وهــو مقــاوم للكلــ�س �إالّ �أ ّنــه ّ
على زيادة الرطوبة لذا ي�صلح للأرا�ضي اخلفيفة
و�سهلة ال�رصف ،واجلنارك وهو مقاوم للرطوبة
ومتحمل للجفاف ولك ّنه ينمو جي ًدا يف الأرا�ضي
ّ
العميقة وال�سهلة ال�رصف.
��دراق هي:
• الأ���ص��ول املنا�سبة لتطعيم ال� ّ
البذرية
ال�شتول
قوية
ّ
للدراق وتعطي غر�سات ّ
ّ
البذرية للم�شم�ش
ومقاومة للنيماتود ،وال�شتول
ّ
�دراق
التي
ّ
تتحمل الرتبة الثقيلة �أك�ثر من ال� ّ
ال��ب��ذري ،وال�شتول
البذرية للوز التي تعطي
ّ
�
أ�شجارا �صغرية احلجم وق�صرية العمر.
ً
• الأ���ص��ول املنا�سبة لتطعيم التفّ اح هي:
البذرية منها
وخ�رضية.
�ذري��ة
تتميز
ّ
ّ
�أ���ص��ول ب� ّ
ّ

بق ّوة منو كبرية مت ّدها
للطعم وب ��إط��ال��ة عمر
ال�������ش���ج���رة وت���ك���وي���ن
جم���م���وع ج�����ذري ق��وي
جيدة
وعميق ومبقاومة ّ
ل��ل�����ص��ق��ي��ع واجل���ف���اف
اخل�رضية
والأمرا�ضّ � ،أما
ّ
ف��م��ع��ظ��م��ه��ا ن����اجت عن
تهجني الت ّفاح مع �أ�صناف �أخرى.
• الأ���ص��ول املنا�سبة لتطعيم الإج��ا���ص هي:
�ذري��ة ال��ت��ي نح�صل عليها من
الأ����ص���ول ال��ب� ّ
ال�بري
والبلدية والأ���ص��ل
الربية
ب��ذور الأن���واع
ّ
ّ
ّ
(كومينو�س) الذي ي� ّؤمن ق ّوة منو كبرية حيث
ي�صل �إرتفاع الأ�شجار املط ّعمة عليها �إىل ما بني
اخل�رضية من ال�سفرجل
رتا ،والأ�صول
 10و 15م ً
ّ
تتميز بنمو �رسيع ومتجان�س وذات قدرة
وهي
ّ
كبرية على التجذر.
• الأ�صول املنا�سبة لتطعيم ال�سفرجل هي:
ال�سفرجل نف�سه ���س��واء كانت املطاعيم من
جمموعة �إي�ست مالينغ �أو منتجة من �أ�صناف
�ذري��ا �أو
بلدية ال ف��رق �سواء كانت متكاثرة ب� ًّ
ّ

اعالن
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خ�صو�صا يف الأرا�ضي
خ�رضيا ،و�شتول الزعرور
ً
ً
اجلافة واملح ّجرة.
• الأ�صول املنا�سبة لتطعيم العنب هي41 :
 Bاملقاومة حل�رشة الفيلوك�سريا و� B 8أو � k 5أو
الثعبانية،
�( BBأو غريها) املقاومة للديدان
ّ
و�أ�صل  41B X chasselasملقاومة اجلفاف،
و�أ�صل  C 1616املقاوم لزيادة الرطوبة يف
الرتبة .و�إختيار الأ�صل املطلوب يجب �أن يتم
على �أ�سا�س الظروف املناخية والبيئية للرتبة
خطرا� ،أما
و�أن��واع الأمرا�ض واحل�رشات الأك�ثر
ً
الأ�صل الأك�ثر �إ�ستعماالً يف لبنان فهو R44
الفرن�سي وال��ذي يط ّعم عليه العنب بجميع
�أنواعه.
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400.000
لرية لبنانية
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�شــروط امل�سابقة

م�سابقة ال��ك��ل��م��ات املتقاطعة
ت��ق��دم��ه��ا «اجل��ي�����ش» ل��ق��رائ��ه��ا
وتخ�ص�ص للفائزين فيها جوائز
مالية قيمتها اربعماية الف لرية
لبنانية ،توزع بوا�سطة القرعة على
اربعة فائزين.

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري
مقتطعة من املجلة ،ويكتب احلل بخط
وا�ضح داخل املربعات وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش  -الريزة -
مديرية التوجيه  -جملة «اجلي�ش» « -م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن اجلي�ش يف جميع املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول � 15شباط .2012
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

أفقيا:
� ً
� -1سالح يف اجلي�ش� ،شجعان ،اجلي�ش العظيم.
 -2ي�ستعمل للكتابة ،ممثلة م�رصية ،ين�سونها.
� -3أبي ،مرف�أ �سعودي ،مقيا�س ونظام لـِ.
 -4غناجها ،ج�سم ،ترفق وتلني يف الأمر ،زاد وكرث.
 -5مثل ،ح ّدد النظر �إىل ،واىل ووا�صل� ،صاح البلبل.
 -6قمح ،ن�سلك ونعرب ،ممثل م�رصي راحل.
� -7ضمري مت�صل ،روائي و�صحايف لبناين راحل.
 -8حرف ن�صب� ،سيدة.
� -9أ�صل� ،شقيق الأب.
 -10رئي�س عراقي راحل.
 -11مغنية كولومبية� ،أمري النحل وذكرها� ،إنحراف و�إلتواء.
 -12مغن يوناين� ،أغنية لأم كلثوم.
 -13من �أع�ضاء اجل�سم ،حرف نداء للبعيد� ،أحد �آلهة امليثولوجية الهندية،
و�صية وميثاق ،ثوب كثيف الن�سيج.
وخمن.
ر
د
ق
�سيارات،
ماركة
 -14كاتب ومفكر لبناين راحل،
ّ
ّ
 -15بلدة يف اجلنوب ،والية �أمريكية� ،أ�رسة نابوليون.
� -16سهالً ،مثل وقرن ،خا�صم خ�صومة �شديدة� ،شاعر يوناين له ن�شيد احلرية.
خرب و�أهلك ،لينّ الأخ�لاق لطيف ،عا�صمة
ّ -17
منبه معروف.
م�رشوب
اجلنوبية،
أمريكا
دولة يف �
ّ
 -18خفافي�ش ،مت�شابهان ،ح ّدد طرف ال�شيء،
رفعت ال�شيء.
 -19رغد العي�ش ،مدينة نيجريية ،لهو وفرح،
رجل خبيث.
 -20يخ�صني ،ق�صد املكان ،الوفاق واالتفاق،
مدينة يف الأرجنتني.
 -21دابة تعي�ش يف املاء وعلى الياب�سة زعموا
�أنها ال حترتق ،كيميائي �سويدي اخرتع الديناميت،
�أر�شد.

عموديا:
ً
� -1أدي���ب لبناين راح��ل م��ن ر ّواد ال�صحافة العربية الأوائ����ل ،م��رف���أ يف
الكامريون.
 -2قلب ،ق ّويناهم و�أثبتناهم ،مرف�أ نهري يف فرن�سا.
 -3خليفة �أموي �ضبط املقايي�س واملوازين ،ي�ضيئون.
 -4الثعلب ،يقنطان ،ما ي�ؤكل.
 -5عمله ،مرف أ� يف الربازيل ،خالف الأي�رس.
 -6اال�سم الثاين لفنانة لبنانية ،مدينة �إيطالية �شهرية بالرخام ،من
الطيور.
 -7ي�أتي بعد ،تيب�س وتن�شق ،ي�صادف ويقابل ،من املقايي�س.
 -8مت�شابهان ،رئي�س كوبي راح��ل ،اال�سم الثاين ملمثل م�رصي راح��ل،
نقي�ض ق�رص.
� -9أو�شك �أن� ،إبتدع فكرة ،مانح ،نوع من الأفاعي.
 -10منتجع �إيطايل ،ح�سن وجمال ،الدرجات والغايات لـِ.
للتذمر.
 -11غ�ضب على� ،أترك ،امل ّعلم،
ّ
ال�ضب ،مت�شابهان ،درب �ضيقة.
� -12ضد املتقارب ،ولد
ّ
 -13يعطيه النحل� ،أيادي ،من �صفاته تعاىل.
 -14عا�صمة �أمريكية� ،إ�سم مو�صول ،فنان لبناين راحل.
 -15ت�ستعمل للحريق ،رجع الفيء� ،إعولّ  ،حرف
عطف.
 -16كل �شيء ي�س ّوى على غري مثال تق ّدمه،
عطوف ،من الفواكه.
 -17أ�م��ر���ض احل��ب ،مرف�أ يف بلجيكا� ،إ�شتهر
ب�أغنية «يا م�صطفى»� ،ألوي و�أبرم.
 -18من جبال لبنان ،ف ّنان لبناين راحل.
 -19عدد كثري ،كفيلي املعتمد ،قوائم البعري،
رفع �صوته.
 -20عا�صمة �أفريقية ،عا�صمة عربية ،يعمل
برفق وال يع ّجل.

الفائزون
• امل�ؤهل حممود زنكر
فوج الإ�شارة.

• املعاون الأول وليد عبداللـه
فوج التدخل الأول.

• اجلندي انطوين يزبك
قاعدة حامات اجلوية.

• انطوان اليا�س زغيب
بالط  -جبيل.
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ال تف�سحوا للموت
ٍ
مبان ترتفع و�أخرى تنخف�ض ،ال بل تالم�س الرتاب .و�سكّ ان ي�ستبدلون و�ساداتهم
بني �أو
بحجارة اجلدران ،ويرحلون .بع�ضهم كان يحاول تلوين تلك احلجارة بطالء ّ
تي�س من امل�صابيح
وال�صور ،وبع�ضهم كان قد ا�ستنفد كلّ
ّ
�أبي�ض �أو �أ�صفر ،مع ما رّ
�أمنية �أو �أمل ،ف�أبقى اجلدران على حالها� ،إذ ما نفع االهتمام بها ما دامت �إىل �سقوط
وانهيار؟
جندي البالد كعادته ،ليقف مع �شعبه،
وي�رسع
وي�ضم جهده �إىل جهود امل�ؤ�س�سات
ّ
ّ
وال�صحية واالجتماعية ،لإنقاذ من ميكن �إنقاذه من �ضحايا
الأمنية
ّ
ف�سوح بالأ�رشفية،
املبنى امل�ش�ؤوم ،املبنى الذي انهار يف حي ّ
حيث ترافق امل��وت مع ق�ساوة القرب ،القرب ال��ذي ت�شكّ ل من
ال� ّ�رك��ام الكبري ،بحديده و�صخره ،وغ��ب��اره ال��ذي بلغ الف�ضاء،
مناف�سا ً غيومه يف عقر دارها.
اجلندي يفعل ذلك انطالقا ً من ر�سالته الوطنية والإن�سانية
ال�شاملة يف مواجهة الكوارث� ،صغرية كانت �أو كبرية ،قريبة �أو
بعيدة ،ويف �أبعد البلدان ،فتلك كانت حاله مع كارثة طائرتنا
التي �سقطت يف كوتونو ( ،)2003والباخرة البانامية التي غرقت على مقربة من �سواحلنا
( ،)2009والطائرة الإثيوبية التي هوت يف مياهنا (.)2010
ٍ
مل ين�شغل اجلندي بتحديد امل�س�ؤولية ،بل ان�شغل بامل�شاركة يف اال�ستجابة ال�ستغاثة من هنا
ٍ
و�رصخة من هناك ،وحتديد امل�س�ؤولية لي�س من �صالحيته ب�أي حال ،وهو مل ُيرجع الأمر �إىل � ّأي
متهمة من قبله ،خ�صو�صا ً و�أ ّنه يحتاج �إىل غزارة مائها
جهة ،حتى الطبيعة ،ب�سيولها ورياحها ،غري
ّ
لكي يروي �شتوالً غر�سها يف ال�سهول والوهاد ،وبذورا ً نرثتها ط ّوافاته فوق القمم .والطبيعة
يف ح�سابه ،ال تغدر ب�أحد ،وهي مل تفاجئ الإن�سان حني �أمطرت يف كانون ،بل كانت لتفاجئه ،لو
�أجدبت و�أقحلت و�أطلّت باجلفاف والهجري يف هذه الفرتة ال�شتائية ،وهي كانت لتعرقل ح�ساباته
وال�سواتر الآمنة.
املتوهجة� ،إىل املخابئ
الرمال
ّ
ّ
لو �أنها �أمطرت يف متوز ،فطردت ح�سانه من على ّ
فداحة امل�صيبة هي يف � ّأن احللول ملو�ضوع امل�ساكن والبيوت والعمارات تالم�س اخليال،
واملواطن يلهث خلف مرقد عنزته طالبا ً احل�صول عليه كيفما ا ّتفقّ � .إن حجم املبالغ املطروحة
هو الذي يحدد االختيار ،ثم � ّإن من �أقام وطنه ال�صغري يف م�سكن قدمي رافقه على مدى عمره ،كما
رافق الكثريين من قبله ،ال ي�ستطيع يف جممل احلاالت �أن يحمل حقيبته ومي�ضي �إىل �آخر ،يختاره
ب�إرادته وعلى هواه� .إن للواقع �شكالً يختلف كبري اختالف عن �شكل الأمنية ،ولعلّ بني من ق�ضوا
ويت�سع
�أكرث من �إن�سان كان يحلم مب�سكن يقع يف الطابق الفالين من البناية الفالنية ،ي�ساوي كذا
ّ
ال�سقوف غلبت الظّ روف.
لكذاّ ،
لكن ّ
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