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مع تنامي الدور اخلارجي للعمالق االآ�سيوي 

املراقبني  من  الكثري  ينظر  واقت�سادًيا،  �سيا�سًيا 

ولكن  �ساعدة«،  »قوة عظمى  باعتبارها  ال�سني  اإىل 

ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا هو: متى ينظر العامل 

اإىل ال�سني باعتبارها قوة عظمى حقيقية؟ فقد بداأ 

النفوذ ال�سيني يت�سع اإىل مناطق خمتلفة، من بينها 

امتد  انه  بل  الالتينية،  واأمريكا  االأفريقية،  القارة 

اأي�ًسا اإىل بع�س املناطق يف القارة االأوروبية.

فوج  اإن�����س��اء   1992 ال��ع��ام  مطلع  �سهد 

ب�سعة  وبعد  اللبناين،  اجلي�س  يف  االأّول  املدفعّية 

املدفعية  �سالح  الثاين.  املدفعّية  فوج  اأن�سئ  اأ�سهر 

»ملك املعارك«، واملن�سوون يف �سفوفه يدركون ما 

ة ويعملون على هذا االأ�سا�س.
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متّنى  »ال�سّياد«،  جملة  اإىل  حديث  يف 

ملوؤه  جديًدا  عاًما  جميًعا  للبنانيني  اجلي�س  قائد 

اخلري والطماأنينة وال�سالم، واأن ي�ستطيعوا حتقيق 

الفائتة،  ال�سنوات  خالل  تتحقق  مل  التي  االآم��ال 

وع��دم  وع��ه��ده،  بق�سمه  اجلي�س  بت�سّبث  ووع��ده��م 

اّدخاره اأي جهد ممكن يف �سبيل احلفاظ على اأمنهم 

وا�ستقرارهم.

20

توزيع: �رشكة »الأوائل«

لتوزيع ال�صحـف واملطبوعـات 

�ش.م.م.
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�شباط

اإ�شتقباالت الوزير

اإعداد:

تريز من�صور



وزير الدفاع الوطني

يزور املطران اليا�س عوده

زار وزير الدفاع الوطني الأ�صتاذ فايز غ�صن، مرتوبوليت بريوت للروم 

فر�صة  كانت  »ال��زي��ارة  اأن  واأعلن  ع��وده.  اليا�س  املطران  الأرثوذك�س 

الأعياد التي مل يت�صّن لنا روؤيته خاللها، ولأخذ  ملعايدة �صيدنا ملنا�صبة 

بركته. وكما تعلمون تربطنا ب�صيدنا عالقة مناطقية وعالقة حمبة واحرتام 

نكنهما له، ونحن ننهل منه الكثري. وقد اأجرينا جولة اأفق يف كل الأمور«.

5

اجلي�ش - العدد رقم 320

اإ�شتقباالت الوزير

�شباط

 ...وي�صتقبل 

ال�صفري الرو�صي

...ومدير املنظمات الدولية

يف اخلارجية الفرن�صية

...ووزير الدفاع 

النم�صوي

ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني الأ�صتاذ فايز غ�صن، يف مكتبه يف الوزارة، 

�صفري رو�صيا ال�صيد الك�صندر زا�صبكني يرافقه امللحق الع�صكري لدى 

ال�صفارة اللواء رافيل كورمات�صوف وممثل موؤ�ص�صة الت�صدير احلربي 

حممد نا�رص الدين. وتناول الإجتماع التعاون القائم بني البلدين، ل �صيما 

يف املجال الع�صكري و�رصورة تعزيز هذا التعاون وتفعيله.

ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الريزة، نظريه النم�صوي 

ال�صيد نوربرت دارابو�س على راأ�س وفد دبلوما�صي وع�صكري واإعالمي، 

وبحث معه يف العالقات الثنائية والأو�صاع يف املنطقة عموًما ويف 

ا. اجلنوب خ�صو�صً

ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الريزة، مدير املنظمات 

الدولية يف اخلارجية الفرن�صية نيكول دو ريفيري، واأجرى معه جولة 

اأفق تناولت جممل التطورات الراهنة يف لبنان واملنطقة، بالإ�صافة اإىل 

املهمات التي تقوم بها القوات الدولية يف اجلنوب بالتعاون والتن�صيق 

مع اجلي�س اللبناين.
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�شباط

اإ�شتقباالت القائد

اإعداد:

تريز من�صور
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اإ�شتقباالت القائد

�شباط

قائد اجلي�س

ي�صتقبل ال�صفري الربيطاين

...وال�صفري

ال�صوري

...وقائد القيادة الو�صطى الأمريكية 

ووفًدا مرافًقا

...وال�صفري 

الفل�صطيني

ا�صتقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، �صفري 

امللحق  يرافقه  فالت�رص،  فرن�صي�س  �صتيوارت  طوما�س  ال�صيد  بريطانيا 

العالقات  البحث  وتناول  تايلور.  جايلز  املقدم  ال�صفارة  لدى  الع�صكري 

الثنائية بني جي�صي البلدين.

ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الريزة، �صفري فل�صطني الدكتور عبد 

اهلل عبد اهلل.

ا�صتقبل قائد اجلي�س 

العماد قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، �صفري �صوريا ال�صيد 

علي عبد الكرمي علي.

ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، قائد القيادة الو�صطى 

الأمريكية اجلرنال جيم�س ماتي�س على راأ�س وفد ع�صكري مرافق، يف 

ح�صور ال�صفرية الأمريكية ال�صيدة مورا كونيللي. ويف اللقاء، بحث 

املجتمعون الأو�صاع العامة والعالقات الثنائية بني جي�صي البلدين، 

و�صبل تعزيز قدرات اجلي�س اللبناين، بالإ�صافة اإىل متابعة برنامج 

ا يف جمايل التدريب  امل�صاعدات الأمريكية املقررة له خ�صو�صً

واللوج�صتية.
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�شباط

...ورئي�س اأركان اإ�شتقباالت القائد

اجلي�س الربي 

الفرن�صي

...وال�صفري اللبناين يف الفاتيكان

ا�صتقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، �صفري لبنان 

يف الفاتيكان العميد الركن املتقاعد جورج خوري.

الأعلى  املجل�س  عام  اأمني  الريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  ا�صتقبل 

اللبناين - ال�صوري الأ�صتاذ ن�رصي خوري.

املجل�س  من  وفًدا  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�صتقبل 

الوطني الفرن�صي برئا�صة ال�صيد اإدمون عبد امل�صيح.

ا�صتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

الأمريكي  ال�صرتاتيجية  الدرا�صات  مركز  مدير 

يرافقه  لرك���و،  جيم�س  ال�صفري   )NESA(

املجتمعون  وبحث  �صارب.  روبرت  الربوف�صور 

بني  العلمي  ب��ال��ت��ع��اون  املتعلقة  امل�صائل 

املوؤ�ص�صة الع�صكرية واملركز املذكور.

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

...ومدير مركز 

الدرا�صات 

ال�صرتاتيجية 

الأمريكي 

NESA

...ووفًدا من املجل�س الوطني الفرن�صي

اجلي�س  اأرك��ان  رئي�س  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  ا�صتقبل 

اأرك��ان  رئي�س  يرافقه  م��ادو،  راك��ت  برتراند  اجل��رنال  الفرن�صي  ال��ربي 

الع�صكري  وامللحق  منريونيف،  دول  اأوليفييه  اجلرنال  ال�»يونيفيل« 

عالقات  تعزيز  �صبل  البحث  وتناول  برتيل.  فيليب  العقيد  الفرن�صي 

التعاون الع�صكري بني اجلي�صني الفرن�صي واللبناين ومهمات الوحدة الفرن�صية العاملة �صمن قوات الأمم املتحدة املوؤقتة.
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اإ�شتقباالت القائد

�شباط

...والنائب 

روبري فا�صل

ا�صتقبل العماد قهوجي، النائب ندمي اجلمّيل وجرى عر�س �صوؤون عامة.

اإميل  اإميل  ال�صابق  النائب  الريزة،  ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

حلود.

ا�صتقبل العماد جان قهوجي،يف مكتبه يف الريزة، الوزير بانو�س منجيان 

وبحثا �صوؤوًنا عامة.

ا�صتقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائب الوليد �صكرية 

وبحث معه �صوؤوًنا عامة.

...والنائب ندمي اجلمّيل

...والنائب ال�صابق اإميل اإميل حلود

...والنائب الوليد �صكرية

...والوزير بانو�س منجيان

اجلي�س،  قائد  ا�صتقبل 

ال������ريزة،  يف  م��ك��ت��ب��ه  يف 

ال��ن��ائ��ب روب����ري ف��ا���ص��ل 

وعر�س معه التطورات.
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�شباط

...والوزير ال�صابق اإ�شتقباالت القائد

وئام وهاب

ا�صتقبل قائد اجلي�س، 

يف مكتبه يف الريزة، 

الوزير ال�صابق وئام 

وهاب وتداول الأو�صاع 

العامة.

اللبنانية  اجلامعة  رئي�س  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  ا�صتقبل 

الدكتور عدنان ال�صيد ح�صني.

العام  الأم��ن  ع��ام  مدير  ال���ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  ا�صتقبل 

بني  امل�صرتك  الأمني  التعاون  �صبل  بحث  وجرى  ابراهيم.  عبا�س  اللواء 

املوؤ�ص�صتني.

...ومدير عام الأمن العام...ورئي�س اجلامعة اللبنانية

اأمن  ع��ام  مدير  ال���ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�صتقبل 

الأمني امل�صرتك بني  التعاون  البحث  اللواء جورج قرعة، وتناول  الدولة 

املوؤ�ص�صتني.

ا�صتقبل العماد قهوجي يف مكتبه يف الريزة، مدير عام �رصكة »�صوليدير« 

ال�صيد منري الدويدي.

...ومدير عام �رشكة »�صوليدير«...ومدير عام اأمن الدولة
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اإ�شتقباالت القائد

�شباط

�صحيفة   م��ن  وف����ًدا  ال����ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجل��ي�����س،  ق��ائ��د  ا�صتقبل 

»اجلمهورية« برئا�صة رئي�س التحرير ال�صيد جورج �صولج.

من  وف��ًدا  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  العماد  اجلي�س  قائد  ا�صتقبل 

املتقاعد  العماد  راأ�صه  وعلى  اللبنانية  امل�صلحة  القوى  قدماء  رابطة 

ابراهيم طنو�س.

اجلمعية  من  وفًدا  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�صتقبل 

العزيز  عبد  ال�صيد  برئا�صة  را���ص��د،   - الإن�صان  حلقوق  الفل�صطينية 

طارقجي.

ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من جمعية �صباب لبنان 

برئا�صة ال�صيدة كارول اآ�صاف.

...ووفًدا من »اجلمهورية«

...ووفًدا من »را�صد«...ووفًدا من رابطة قدماء القوى امل�صلحة اللبنانية

...ووفًدا من جمعية �صباب لبنان

...واملطران 

عطااهلل 

والدكتور 

فادي قمري

اأبر�صية بعلبك ودير  راعي  الريزة،  ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الأحمر املارونية املطران �صمعان عطا اهلل واملدير العام للموارد املائية 

والكهربائية الدكتور فادي قمري.
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�شباط

...وال�صيداإ�شتقباالت القائد

رايف ماديان

...ووفًدا من اجلبهة ال�صعبية

ا�صتقبل قائد اجلي�س 

العماد قهوجي، يف 

مكتبه يف الريزة، ال�صيد 

رايف ماديان على راأ�س 

وفد مرافق.

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، وفًدا من اجلبهة ال�صعبية- 

القيادة العامة برئا�صة ال�صيد رامز 

م�صطفى.

ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من احتاد بلديات جرد 

القيطع - عكار برئا�صة ال�صيد عبد الإله زكريا.

البلدي  املجل�س  رئي�س  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  ا�صتقبل 

ملدينة طرابل�س الدكتور نادر غزال.

...ورئي�س بلدية طرابل�س...ووفًدا من احتاد بلديات جرد القيطع - عكار

كذلك، ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من اجلامعة احلديثة لالإدارة والعلوم برئا�صة الدكتور حامت عالمة، مدير اجلمارك 

العامة ال�صابق العميد الركن املتقاعد اأ�صعد غامن، ووفًدا من جمعية امل�صاريع ال�صالمية برئا�صة نائب رئي�س اجلمعية ال�صيخ عبد الرحمن 

ال�صيد مروان حايك، املحامي �صا�صني �صا�صني  اإدارة �رصكة »األفا«  ال�صيد كلود با�صيل، رئي�س جمل�س   »MTC« عمي�س، مدير عام �رصكة

والإعالمي جورج �صليبي.
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�شباط

رئي�س الأركان 

ي�صتقبل

رئي�س حزب الإ�صالح 

اجلمهوري

ا�صتقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �صلمان، يف مكتبه يف الريزة، 

عطااهلل  �صمعان  املطران  املارونية  الأحمر  ودي��ر  بعلبك  اأبر�صية  راع��ي 

الدكتور فادي قمري، وجرى  العام للموارد املائية والكهربائية  واملدير 

بحث ال�صوؤون العامة.

ا�صتقبل رئي�س الأركان ، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من اجلامعة احلديثة 

.)MUBS( لالإدارة والعلوم

ا�صتقبل اللواء الركن وليد �صلمان، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س جمل�س 

اإدارة �رصكة »بيب�صي كول« ال�صيد وليد ع�صاف.

كذلك، ا�صتقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، كالً من الوزير ال�صابق عبدالل�ه فرحات وروؤ�صاء بلديات املنت الأعلى.

ا�صتقبل اللواء الركن �صلمان، يف مكتبه يف الريزة، رابطة قدماء القوى 

امل�صلحة اللبنانية برئا�صة العماد املتقاعد اإبراهيم طنو�س.

...واملطران عطااهلل والدكتور فادي قمري

...ووفًدا من اجلامعة احلديثة لالإدارة والعلوم 

...ورابطة قدماء القوى امل�صلحة اللبنانية

...ورئي�س جمل�س اإدارة �رشكة »بيب�صي كول«

ا�صتقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �صلمان، يف مكتبه يف 

الريزة، رئي�س حزب الإ�صالح اجلمهوري ال�صيد �صارل ال�صدياق، 

وجرى تداول الأو�صاع العامة.

اإ�شتقباالت رئي�س االأركان







جملة  �إىل  ح���دي���ث  يف 

قائد  »�ل�����ص��ّي��اد« مت��ّن��ى 

جميًعا  للبنانيني  �جلي�ش 

ع��اًم��ا ج��دي��ًد� م��ل���ؤه �خلري 

و�ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة و�ل�����ص��ام، 

حتقيق  ي�صتطيع��  و�أن 

تتحقق  مل  �ل��ت��ي  �لآم����ال 

�لفائتة،  �ل�صن��ت  خ��ال 

�جلي�ش  بت�صّبث  ووعدهم 

بق�صمه وعهده، وعدم �ّدخاره �أي جهد ممكن يف 

�صبيل �حلفاظ على �أمنهم و��صتقر�رهم، ف�صامة 

�ل�صعب وكر�مته هي من �صامة �جلي�ش وكر�مته.

ورًد� على �ص�ؤ�ل ح�ل مهمات ق��ت �لط��رئ 

�لدولّية يف لبنان و�أمنها، قال �لعماد قه�جي: 

لبنان  �إىل  �أ���ص��اً  �ل��ق����ت ح�����رت   »�إن ه��ذه 

��صتقر�ر  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  يف  �جل��ي�����ش  مل������ؤ�زرة 

جنب،  �إىل  جنًبا  معها  يعمل  و�جلي�ش  �جلن�ب، 

قر�ر  لتطبيق  كاملني  وتعاون  تن�صيق  وهناك 

جمل�ش �لأمن �لرقم 1701«.

ويف ما يتعّلق بالإجر�ء�ت �لأمنية على �حلدود 

�للبنانية - �ل�ص�رية قال:

»نتيجة لتفاقم �ل��صع مع بدء �لأحد�ث �لأمنية 

�جلي�ش  وح��د�ت  تعزيز  �إىل  عمدنا  �ص�ريا،  يف 

�لإج����ر�ء�ت  وتكثيف  �حل����دود،  على  �ملنت�رة 

هذه  �نعكا�ش  ومنع  �مل��طنني  حلماية  �لأمنية 

�صملت  وق��د  �للبناين.  �ل��د�خ��ل  على  �لأح���د�ث 

وت�صيري  �ل�رعية  غري  �ملعابر  �إقفال  �لإج��ر�ء�ت 

�متد�د �حلدود ل�صبط  �ملكّثفة على  �لدوريات 

الأرا�ضي  داخل  �رشعي  غري  اأو  م�ضّلح  ن�ضاط  اأي 

�لأو�صاع  مر�عاة  مع  بالتز�من  وذلك  �للبنانية، 

�لإن�صانية للعائات �لفاّرة من �لأحد�ث«.

وح�����ل م���ق��ف ق��ي��ادة �جل��ي�����ش م��ن ثاثية 

»�ل�صعب و�جلي�ش و�ملقاومة«، قال:

ق��ر�ر�ت  �لأح�����ل،  مطلق  يف  �جلي�ش  »يلتزم 

�ل�صلطة �ل�صيا�صية وت�جيهاتها، لكن، من �ملهم 

�لإ�صارة �إىل �أن �ملقاومة �ل�طنية لي�صت بالأمر 

كانت  �لأ�صل  يف  ون�صاأتها  لبنان،  على  �جلديد 

�إىل  �لإ�ر�ئيلي للبنان وو�ص�له  نتيجة �لجتياح 

�لعا�صمة بريوت �لعام 1982... �حلالة �لطبيعية 

�أن يت�ىّل �جلي�ش مبفرده م�ص�ؤولية �لدفاع عن 

م��زين  يف  �لتكاف�ؤ  ع��دم  ظل  يف  لكن  لبنان، 

�لإ�ر�ئيلي،  �لعدو  �لع�صكرية بينه وبني  �لق�ى 

�أر��ٍش لبنانية،  �لعدو يف �حتاله  و��صتمر�ر هذ� 

�ملائية  برثو�تنا  �أطماعه  عن  ج��ه��اًر�  وتعبريه 

ال�ضامل  اللل�للضللام  �لللرشوط  ورفلل�للضلله  والنفطية، 

و�لعادل، قررت �حلك�مات �للبنانية �ملتعاقبة، 

�إىل  �ل�طنية  �لطاقات  جميع  ت�ظيف  وج���ب 

جانب �جلي�ش يف مهّمة �لدفاع عن لبنان. فكانت 

معادلة �ل�صعب و�جلي�ش و�ملقاومة«.

وعن روؤيته �ل��صع يف لبنان يف ظّل �لتط�ر�ت 

يف �ملنطقة قال:

يف  و�ل�صتقر�ر  �لأم��ن  م�صرية  على  خ���ف  »ل 

�لكاملة  ثقتي  من  نابعة  وقناعتي هذه،  �لباد، 

بتما�صك �جلي�ش يف كّل �لظروف، و��صتعد�د 

�حل��دود،  �أق�صى  �إىل  للت�صحية  ع�صكرييه 

�لأهلي،  �ل�طن و�صلمه  دفاًعا عن وحدة 

�للبنانيني  وعي  من  �أي�ًصا  نابعة  وهي 

خ�ص��صية بلدهم ور�صالته �لإن�صانية 

و�حل�صارية �لفريدة...«.

�للبنانيني  ن�صح  حديثه  ختام  ويف 

باأن  �ل�صباب  جيل  ا  وخ�ص��صً جميًعا 

�آبائهم  وب��اأر���ش  به�يتهم  يت�صّبث�� 

و�أجد�دهم، لأن يف ذلك حفًظا لكر�متهم 

�ل�طنية و�ص�ًنا لإرث �صهد�ئهم �لذين �صقط�� 

على مذبح هذ� �ل�طن �لذي ل مثيل له حتت وجه 

�ل�صم�ش.

وقال:

»ب���ح��دت��ك��م و�إر�دت�����ك�����م ���ص��ّط��رمت �أع��ظ��م 

�ل�صرب  وب����روح  و�لإجن��������از�ت،  �لن��ت�����ص��ار�ت 

حتقيق  ت�صتطيع�ن  و�ل��ث��ب��ات،  و�لت�صحية 

�جلديد  �ل��ع��ام  يك�ن  �أن  فع�صى  �مل�صتحيل، 

نح�  و�ع���دة  و�نطاقة  لكم،  وخ��رٍي  �أم���ٍل  فاحتة 

م�صتقبل �أكرث ��صتقر�ًر� و�زدهاًر�«.
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ن�شاطات القيادة

مديرية   - �جلي�ش  قيادة  �أ�صدرت 

 2012/1/7 بتاريخ  بياًنا  �لت�جيه 

على  �أمنية  �أم����ًر�  �أن  �إىل  فيه  �أ���ص��ارت 

�لآونة  خال  يتّم  �لدقة،  من  كبرية  درجة 

�لأخرية تد�ولها �صيا�صًيا و�إعامًيا ب�صكل ل 

يتنا�صب مع �أهمية هذه �لأم�ر وخط�رتها 

وكيفية معاجلتها.

�إىل  �ملعنيني  نظر  �ل��ب��ي��ان  ول��ف��ت 

تتم  ل  �لأمنية  �لق�صايا  »معاجلة  �أن 

قيادة اجلي�ش:

الق�ضايا االأمنية ال تعالج 

عرب املنابر ومهمة حفظ 

االأمن يف اأيد اأمنية

�لعماد قه�جي

يف حديث �إىل »�ل�صياد«

�ضالمة ال�ضعب وكرامته

من �ضالمة اجلي�ش وكرامته



قائد  ��صتقبل  �جلديد،  �لعام  حل�ل  مبنا�صبة 

يف  مكتبه  يف  ق��ه���ج��ي،  ج��ان  �ل��ع��م��اد  �جلي�ش 

�لع�صكريني  �مللحقني  ر�ب��ط��ة  وف��د  �ل����ريزة، 

�لع�صكري  �مللحق  برئا�صة  و�لأج��ان��ب  �لعرب 

�بر�هيم  بن  حممد  �ملهند�ش  �لل��ء  �ل�صع�دي 

مر�قبة  منظمة  ممثلي  ج��ان��ب  �إىل  �حل���ّج���اج، 

�لهدنة وق��ت �لأمم �ملتحدة �مل�ؤقتة يف لبنان 

كلمة  قه�جي  �لعماد  �ألقى  وقد  وم�صاعديهم. 

باملنا�صبة، �أثنى فيها على �جله�د �لتي بذلها 

�لت���صل  لتفعيل  �لع�صكري�ن،  �مللحق�ن 

�للبناين  �جلي�ش  بني  �لتعاون  �أو����ر  ومتتني 

خالهم  م��ن  مت�جًها  �ل�صديقة،  وجي��صهم 

بال�صكر �إىل �ل�صلطات �ل�صيا�صية و�لع�صكرية يف 

بلد�نهم، على ما قدمته من م�صاعد�ت ع�صكرية 

خمتلفة للجي�ش.

�لأمم  ق����ت  ب��دور  �جلي�ش  قائد  �أ���ص��اد  كما 

وبت�صحياتها  ل��ب��ن��ان،  يف  �مل���ؤق��ت��ة  �مل��ت��ح��دة 

�مل�صتمرة لإر�صاء �لأمن و�ل�صتقر�ر على �حلدود 

�ملتميز  قيادتها  ب��اأد�ء  وّن���ه  �جلن�بية، 

بالكفاءة و�مل�ص�ؤولية، �أكان على �صعيد 

للقر�ر  تنفيًذ�  �جلي�ش  م��ع  �لتعاون 

�لتعامل  �صعيد  ع��ل��ى  �أم   ،1701

�لإي��ج��اب��ي م��ع �مل����ط��ن��ني، م���ؤك��ًد� 

�مل�صرتكة  �لأمنية  �لإج��ر�ء�ت  تفعيل 

��صتعد�د  مب������ز�ة  �جل��ان��ب��ني،  ب��ني 

�جلي�ش �لتام مل��جهة خمططات �لعدو 

�لإ�ر�ئيلي، �لذي ل يز�ل ميعن يف خرق 

�ل�صيادة �للبنانية، ويتم�صك باحتاله ق�صًما 

زرع  على  ويعمل  �للبنانية،  �لأر����ص��ي  م��ن 

�صبكات �لتج�ص�ش و�لعمالة يف لبنان، و�لتي مت 

تفكيك �لعديد منها خال �لعام �ملن�رم.

�لعماد  �أك��د  �ل��ب��اد،  يف  �لعام  �ل��صع  وح���ل 

نهار على  ليل  ت�صهر  �جلي�ش  �أن ق�ى  قه�جي 

و�لعابثني  �لإره����اب  م��ن  �مل����ط��ن��ني  حماية 

�لتد�بري  من  �ملزيد  �جلي�ش  �تخذ  وقد  بالأمن، 

�ل�ص�رية،   - �للبنانية  �حل���دود  على  �لأمنية 

�أعمال  و�صبط  �ملناطق  ه��ذه  �صكان  حلماية 

بالجتاهني،  �ل�رعي  غري  و�لت�صلل  �لتهريب 

�أمنية بني  �أحد�ث  �أن ما يح�صل من  �إىل  م�صرًي� 

ق��ر�ره  ع��ن  �جلي�ش  يثني  ل��ن  و�لآخ����ر،  �حل��ني 

�لأهلي  �ل�صلم  م�صرية  على  �حلفاظ  يف  �حل��ازم 

ما يجري  �نعكا�صات  �لد�خلية  �ل�صاحة  وجتنيب 

خارج حدود �ل�طن، و�لبقاء على ��صتعد�د د�ئم 

هذ�  و�أل��نه،  �أ�صكاله  بكل  لاإرهاب  للت�صدي 

�صبكاته  من  �لعديد  ك�صف  مت  �ل��ذي  �لإره��اب 

تخريبية  باأعمال  للقيام  تخطط  كانت  �لتي 

وحريتهم  ووح��دت��ه��م  �للبنانيني  �أم���ن  ت��ه��دد 

و�صيغة عي�صهم �مل�صرتك.

م��ن ج��ه��ت��ه �أل��ق��ى ع��م��ي��د �مل��ل��ح��ق��ني �ل��ل����ء 

�مللحقني  ب��ا���ص��م  كلمة  �حل��ّج��اج  �مل��ه��ن��د���ش 

�لع�صكريني، عرّب فيها عن �عتز�زهم مب�ؤ�ص�صة 

�جلي�ش �للبناين و�إجناز�تها على �صعيد مكافحة 

م���ؤك��ًد�  �لأم����ن،  وح��ف��ظ  و�لتج�ص�ش  �لإره����اب 

طبيعة  عن  مبعزل  لها  بلد�نهم  دعم  م���صلة 

�لظروف و�ملتغرّي�ت.

�لل��ء  �لأرك���ان  رئي�ش  �ل�فد  �لتقى  كذلك، 

عقد  كما  �لإيجاز،  قاعة  �صلمان يف  وليد  �لركن 

�لركن  �لعميد  �مل��خ��اب��ر�ت  مدير  م��ع  �جتماًعا 

�إدم�ن فا�صل.
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�ل�صيا�صية،  �مل��ن��اب��ر  �أو  �لإع����ام  ع��رب 

�ل�رّية  ���رور�ت  تقت�صيه  ما  وفق  بل 

و�إن  و�مل����ط��ن��ني.  �ل���ط��ن  وم�صلحة 

�لأم��ن��ي  �ل������ص��ع  حت�صني  على  �حل��ر���ش 

لأنهم  به  للمعنينّي  معاجلته  ب��رتك  يك�ن 

وطماأنت  وظ��روف��ه«.  بتفا�صيله  �لأدرى 

�حلفاظ  »مهمة  �أن  �إىل  �جلي�ش  قيادة 

على �أمن �للبنانيني كافة هي يف �أيٍد 

د�عية  �عتبار،  �أي  ف�ق  وهي  �أمنية، 

�إىل »جتّنب طرح �مل���صيع �لأمنية 

�لبالغة �خلط�رة يف غري م��قعها، �أو 

وذلك  �ل�صيا�صي،  �ل�صتثمار  يف  ��صتغالها 

حفاًظا على �ل�صتقر�ر �لعام ولقطع �لطريق 

� بهذ� �ل�صتقر�ر«.
ً
�أمام �ملرتب�صني �ر

قائد �جلي�ش ي�صتقبل �مللحقني �لع�صكريني ومر�قبي �لهدنة وممثلي �ل�»ي�نيفل«

ما يح�ضل من اأحداث اأمنية بني احلني واالآخر لن يثني اجلي�ش

عن قراره احلازم يف جتنيب ال�ضاحة الداخلية انعكا�ضات ما يجري خارج حدود الوطن



قه�جي  ج��ان  �لعماد  �جلي�ش  قائد  ��صتقبل   

�لأمم �ملتحدة  �لريزة، قائد ق��ت  يف مكتبه يف 

�مل�ؤقتة يف لبنان �لل��ء �ألربت� �أ�صارتا يف زيارة 

ود�عية ملنا�صبة �نتهاء مهّمته يف لبنان.

�لع�صكري  �لنادي  يف  �أقيم   لحق،  وقت  ويف   

�ل�صيف  �رف  على  تكرميي  �حتفال  �ملركزي 

�ملغادر، ح�ره قائد �جلي�ش و�ل�صفري �لإ�صباين 

كبار  من  وعدد  غاف�،  كارل��ش  خ��ن  لبنان  يف 

�ضباط اجلي�ش والقوات املذكورة.

باملنا�صبة،  كلمة  قه�جي  �لعماد  �ألقى  وقد   

قيادة  يف  �أ���ص��ارت��ا  �ل��ل����ء  مب�صرية  فيها  ن���ّ�ه 

و�حلكيمة  �ل�صجاعة  ومب��قفه  �لدولية،  �لق��ت 

و�لتط�ر�ت،  �لأح���د�ث  خمتلف  مع  �لتعامل  يف 

�إىل جانب جه�ده �جلّبارة لإر�صاء �أف�صل عاقات 

�لتعاون مع �جلي�ش �للبناين، ومتتني �أو��ر �لثقة 

مع �مل��طنني �جلن�بيني، لفتاً �إىل �أن �لأحد�ث 

�لأليمة �لتي تعر�صت 

لها هذه �لق��ت خال 

و�لتي  �لفائت،  �لعام 

�ل�صعب  ��صتنكرها 

عن  �لق��ت  هذه  قيادة  تثِن  مل  باأ�ره،  �للبناين 

مت�ّصكها مببادئها �لإن�صانية، وعن �ل�صتمر�ر يف 

ت�جيه بندقية �ل�صام �إىل مكانها �ل�صحيح.

�لق��ت  �أن جتربة  �إىل  �لعماد قه�جي  و�أ�صار   

�لدولية يف لبنان هي جتربة ناجحة بكّل �ملعايري 

بالعديد  ق�رنت  ما  �إذ�  خ�ص��صاً  و�ملقايي�ش، 

وخري  �ل��ع��امل،  بلد�ن  يف  �ملماثلة  �لتجارب  من 

تنعم  �لذي  �لثابت  �ل�صتقر�ر  ذلك  على  دليل 

�لرغم من م���صلة  به �ملناطق �حلدودية، على 

�للبنانية  �ل�صيادة  �نتهاك  �لإ�ر�ئيلي  �لعدو 

�ملحدودة  �لأمنية  و�لأح��د�ث  خمتلفة،  باأ�صكاٍل 

�لتي حت�صل من حني �إىل �آخر.

 وختم �لعماد قه�جي م�ؤكد�ً تفعيل �لتعاون 

مع �لق��ت �لدولية يف �ملرحلة �ملقبلة، خ�ص��صاً 

 1701 �لقر�ر  بتنفيذ  �مل�صرتك  �للتز�م  جلهة 

مبختلف مندرجاته، متمنياً لل��ء �أ�صارتا �لت�فيق 

يف م�ص�ؤولياته �ملرتقبة، وخللفه �جلرن�ل باول� 

�صري� �لنجاح يف م�ص�ؤوليته �جلديدة. 

من جهته ت�ّجه �لل��ء �أ�صارتا بال�صكر �إىل قيادة 

�ملرحلة  ط����ل  �ملمّيز  تعاونها  على  �جلي�ش 

�جلي�ش  بحرفية  �إعجابه  ع��ن  معرباً  �ل�صابقة، 

�متنانه  عن  ومعرّب�ً  جن�ده،  ومناقبية  �للبناين 

�لنفتاح  بثقافة  �مل���ؤم��ن  �للبناين،  لل�صعب 

و�حل��ر، و�لر�ئد بقيمه �حل�صارية و�لإن�صانية.

�شباط

قيادة اجلي�شن�شاطات القيادة

م
ّ
تكر

اللواء ا�ضارتا
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الركن  العقيد  اخلا�صة  القوات  مدر�صة  قائد  ح�صور  يف 

اليا�ش �صا�صني ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي وعدد 

يف  املدر�سة  يف  ج��رى  املدنيني،  واملدعّوين  ال�سباط  من 

حامات - البرتون، احتفال تخريج دورة تن�سئة مغوار حملت 

ا�صم النقيب ال�صهيد املغوار �رشبل بو ن�صار.

اأعقبها  اجلي�ش  قائد  العماد  با�سم  كلمة  األقى  �سا�سني  الركن  العقيد 

ال�صهيد،  لعائلة  الدورة  درع  وتقدمي  املتخرجني  اإىل  ال�صهادات  ت�صليم 

اإىل عر�ش ع�صكري �صاركت فيه الوحدات املتخرجة. ومما قاله:

اأيها املغاوير ال�سجعان

اإن التدريب الذي خ�سعتم له، والذي �سمل معظم اأنواع القتال اخلا�ش، 

الرد  اإىل جانب كيفية ا�صتخدام التقنيات احلديثة مبهارة عالية، يعترب 

املالئم على تهديدات االأعداء االأكرث خطورة على الوطن، ال �سيما العدو 

الذي  واالإره��اب  متطورة،  وتكنولوجيا  اأ�سلحة  ميتلك  الذي  االإ�رسائيلي 

ي�ستخدم يف عمله االإجرامي اأ�ساليب وو�سائل غري تقليدية. 

لكّن هذا التدريب وعلى اأهميته، ال يتعزز وال يكتمل، اإالّ مبزيد من اجلهد 

واملثابرة، واالإ�ستفادة من كل تطّور يف جمال اخت�سا�سكم، لذا كونوا على 

اجلديدة يف  وا�سعني طاقاتكم  عاتقكم،  امللقاة على  امل�سوؤوليات  قدر 

اأدائها  وتفعيل  القتالية،  اإمكاناتها  تعزيز  لت�سهموا يف  وحداتكم،  خدمة 

على خمتلف ال�سعد.

اأيها املتخرجون

دورتكم هي دورة النقيب املغوار ال�سهيد �رسبل بو ن�سار، الذي قّدم 

اأن  واعلموا  ال��ذات،  ونكران  واالإخال�ش  ال�سجاعة  يف  اأمثولة  با�ست�سهاده 

وفاءكم لل�سهيد يكون بالتزام القيم واملبادئ التي ق�سى من اأجلها، ويف 

مقدمها الوالء املطلق للموؤ�س�سة، واالإميان الرا�سخ بالوطن، واالإ�ستعداد 

لبذل الغايل والنفي�ش يف �سبيله...

عقدت رابطة قدماء 

ال����ق����وى امل�����س��ل��ح��ة 

جمعية  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

ن����ادي  يف  ع��م��وم��ي��ة 

ال��رت��ب��اء امل��رك��زي- 

والرتباء  ال�سباط  من  املنت�سبني  من  كبري  عدد  ح�سور  يف  الفيا�سية، 

واالأفراد ومن خمتلف املحافظات.

الأرواح  اإج��الالً  �سمت  دقيقة  والوقوف  اللبناين  الوطني  الن�سيد  بعد 

الهيئة  رئي�ش  األقى  ال�سهداء، 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��راب��ط��ة ال��ع��م��اد 

ابراهيم طنو�ش كلمة  املتقاعد 

مبنا�سبة  ال��ت��ه��اين  فيها  ق���ّدم 

االأعياد، وعر�ش االأعمال املنجزة 

العام  خ��الل  ال��راب��ط��ة  قبل  م��ن 

امل�صاريع  ع���دد  ك��م��ا   ،2011

املنوي تنفيذها ومالحقتها خالل العام احلايل.
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اأخبار ون�شاطات

�شباط

اإعداد:

نينا عقل خليل

جمعية عمومية لرابطة قدماء 

القوى امل�سلحة اللبنانية

تخريج دورة تن�صئة مغوار

ممثل قائد اجلي�ش:

فلتكن طاقاتكم اجلديدة تعزيًزا 

لإمكانات وحداتكم وتفعيالً لأدائها



املتعلقة  ل��الأع��م��ال  ال��ل��ب��ن��اين  امل��رك��ز  ن��ّظ��م 

باالألغام بالتعاون مع االإحتاد االأوروبي وبرنامج 

اجتماًعا   ،)UNDP( االإمنائي  املتحدة  االأمم 

الأع�ساء جمموعة الدعم الدويل للبنان يف جمال 

والقنابل  االأل��غ��ام  لنزع  االإن�سانية  العمليات 

يف  وذلك  املنفجرة،  غري  والذخائر  العنقودية 

فندق الربي�صتول يف بريوت.

بعثة  رئي�صة  من  لكل  كلمات  الإجتماع  تخلل 

ايخهور�ست  ال�سفرية اجنلينا  االأوروبي  االإحتاد 

واملمثل املقيم لربنامج االأمم املتحدة روبرت 

ال��دول  ع��ن  ممثلني  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  وات��ك��ن��ز، 

بتوقيع  رح��ب��وا  ال��ذي��ن  امل��ان��ح��ة 

حلظر  او�سلو  اتفاقية  على  لبنان 

القنابل العنقودية ودعم لبنان يف 

هذا املجال.

ك��ذل��ك، ال��ق��ى رئ��ي�����ش امل��رك��ز 

اأ�سار  كلمة  فهمي  حممد  العميد 

خطة  و�سع  »املركز  اأن  اإىل  فيها 

للم�ساهمة يف حتقيق اأهداف لبنان 

تنفيذ  عملية  ولتوجيه  للتنمية 

ا�ستناًدا  العنقودية،  الذخائر  حظر  اتفاقية 

وا�ستعمال  حلظر  اأوت��اوا  اتفاقية  معايري  اإىل 

وتخزين واإنتاج ونقل االألغام امل�سادة لالأفراد 

وتدمريها.
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اأخبار ون�شاطات

العمليات االإن�سانية لنزع االألغام

جمموعة الدعم الدويل 

للبنان جتتمع

يف الربي�ستول

الربوف�سور جورج 

احللو يحا�رض

يف احلربية

قاعة للغة الفرن�سية يف اللواء اللوج�ستي

يف ح�صور العميد الركن 

ممثالً  فرن�سي�ش  ج���وزف 

ق���ائ���د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد 

من  وع���دد  قهوجي  ج��ان 

ال�������س���ب���اط، ووف������د م��ن 

»دي�����وان اأه���ل���م ال��ق��ل��م« 

�سلوى  الدكتورة  ترتاأ�سه 

االأم�������ني، األ���ق���ى ال��ع��امل 

احللو،  ج��ورج  الربوف�سور 

حما�رسة يف الكلية احلربية 

ع��ر���ش ف��ي��ه��ا اجن���ازات���ه 

الفلك،  علم  يف  العلمية 

العلماء  اإليه  تو�سل  وم��ا 

ح�����ول ت����ك����ّون ال��ن��ج��وم 

واملجرات وتطورها.

يف نهاية املحا�رسة، منح 

فرن�صي�ش  الركن  العميد 

با�صم قائد اجلي�ش، العامل 

احللو درع الكلية.

قاعة  اللوج�ست�ي  الل�واء  ق��ي��ادة  ف�ي  افتتحت 

»توتال«  �رسكة  جهزتها  الفرن�سية  اللغة  لتعلي�م 

الفرن�صية.

اأبو حيدر  ح�رس حفل االإفتتاح العميد الركن نبيل 

قائد اللواء ممثالً العماد جان قهوجي، مدير ال�رسكة 

ووف��د  �سوبليه  ج��اك  ال�سيد  لبنان  يف  امل��ذك��ورة 

مرافق وعدد من ال�سباط. وباملنا�سبة �سّلم العميد 

با�سم  ال�سيد �سوبليه كتاب �سكر  اأبو حيدر  الركن 

العماد قائد اجلي�ش ودرًعا تذكارًيا.
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�شباط

الركن  العميد  ح�صور  يف 

لواء  قائد  خليل  اأب��و  �رسبل 

قائد  امل�صاة اخلام�ش ممثالً 

اجلي�ش العماد جان قهوجي، 

وق��ائ��د ال���وح���دة ال��ك��وري��ة 

ال���ع���ام���ل���ة ���ص��م��ن ق����وات 

امل��وؤق��ت��ة  امل��ت��ح��دة  االأمم 

ال��ع��ق��ي��د ���س��ن ه���ا ج��ون��غ 

ال�سباط،  من  وعدد  �سيلك، 

ج���رى يف ق��ي��ادة ال��ل��واء يف 

ال���ن���اق���ورة،   - ال��ب��ي��ا���س��ة 

قّدمته  عتاد  ت�صّلم  احتفال 

الكتيبة الكورية اإىل اجلي�ش 

اللبناين.

تقدمي  الح��ت��ف��ال  تخلل 

جمموعة من الفوج املجوقل 

ا  عر�سً الكورية  والكتيبة 

�صن  للعقيد  وكلمة  قتالًيا، 

ها جونغ �سيلك الذي ت�سّلم 

درًع�����ا ت���ذك���اري���ة وك��ت��اب 

�صكر.

اجلي�ش يت�سّلم 

عتاًدا لإطفاء 

احلرائق 

...واملزيد من التجهيزات 

الع�سكرية الأمريكية 

مل�سلحة اجلي�ش

طائرة  اجل��وي��ة،  ح��ام��ات  ق��اع��دة  اإىل  و�صلت 

اأمريكية نوع C130، على متنها فريق تدريب 

متخ�ّص�ش، وجتهيزات ع�صكرية متنوّعة.

االلتزامات  من  ج��زًءا  امل�ساعدة  هذه  وتعترب 

اجلي�صني  ب��ني  بالتعاون  املتعلقة  ال�صنوية 

العتاد  تاأمني  جم��االت  يف  واالأم��ريك��ي  اللبناين 

مهارات  وتنمية  امل�سرتكة  التمارين  وتنفيذ 

الع�صكريني التقنية والقتالية.

�صّلمت جمعية الثورة احلرجية 

بالتعاون  لبنان،  يف  والتنمية 

ا  اإدارة الغابات التابعة لوزارة الزراعة االأمريكية، عتاًدا خا�سً مع مكتب 

اأقيم يف قاعدة بريوت  اللبناين، يف احتفال  اإىل اجلي�ش  باإطفاء احلرائق 

اجلوية.

للتجهيز  االأرك���ان  رئي�ش  نائب  زخ��م  ج��ورج  العميد  االحتفال  ح�رس 

ال�سيدة  االأمريكية  ال�سفرية  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثالً 

البيئة  وزارة  عن  مندوبون  ال�سفارة،  من  وفد  راأ�ش  على  كونيللي  مورا 

برئا�سة  املذكورة  اجلمعية  من  ووفد  املدين،  للدفاع  العامة  واملديرية 

ال�سيدة �سو�سن اأبو فخر الدين، اإىل جانب عدد من ال�سباط.

العميد زخم �سكر يف كلمة القاها، ال�سفرية االأمريكية ال�سيدة كونيللي 

ومديرة اجلمعية ال�سيدة اأبو فخر الدين على امل�ساعدة املقدمة، و�سّلم 

كاًل منهما كتاب �سكر ودرًعا تذكارًيا.

...وهبة كورية



اأ�������س������درت م���دي���ري���ة 

ق���ي���ادة  يف  ال���ت���وج���ي���ه 

اجل��ي�����ش ب��ي��اًن��ا ب��ت��اري��خ 

ج��اء   2011/12/17

اأوقفت يف منطقة  اأن »مديرية املخابرات  فيه 

ثالث  قوامها  و�رشقة  احتيال  ع�صابة  ال�صمال، 

�سيارات  �سائقي  با�ستدراج  يقمن  كن  ن�ساء 

اأجرة اإىل طرق فرعية بعد الطلب اإليهم نقلهن 

لبنان  وجبل  ال�سمال  مناطق  من  اأطفالهن  مع 

اإىل  الن�سوة  تعمد  بعدها  البقاع.  منطقة  اإىل 

و�سياراتهم  اأموالهم  ال�سائقني  ه��وؤالء  �سلب 

مب�ساركة زوج اإحداهن الذي اأوقف اأي�ًسا. وقد 

اأحيل املوقوفون على الق�ساء املخت�ش«.

بتاريخ  اآخر  بياًنا  املديرية  اأ�سدرت  كذلك، 

م��دي��ري��ة  اإن  ف��ي��ه:  ج���اء   2011/12/20

موؤلفة  »ع�سابة  بريوت  يف  اأوقفت  املخابرات 

اأ���س��خ��ا���ش، ك��ان��ت ت��ق��وم بتزوير  م��ن ث��الث��ة 

وا�ستخدامها  وحيازاتها،  وهويات  م�ستندات 

وت��زوي��ر  واح��ت��ي��ال  ن�صب  بعمليات  للقيام 

خال�سات اأحكام �سادرة عن املحكمة الع�سكرية، 

و�صهادات جامعية وبيعها مقابل بدل مادي«.

باعطاء  قامت  املذكورة،  »الع�سابة  اأن  اإىل  اأي�ًسا  املديرية  واأ�سارت 

جتارية  موؤ�س�سات  عدة  من  اأمتعة  �رساء  مقابل  ر�سيد  دون  من  �سيكات 

كربى، ثم اأعادت بيع هذه االأمتعة باأ�سعار خمّف�سة. وقد اأودع املوقوفون 

مع امل�سبوطات الق�ساء املخت�ش«.

وبتاريخ 2011/12/21، جاء يف بيان �سادر عن مديرية التوجيه اأن 

موؤلفة  البقاع،  يف  م�سلحة  ع�سابة  طاردت  اجلي�ش  خمابرات  من  »دوري��ة 

من ثالثة اأ�سخا�ش، كانوا ميار�سون اأعمال ال�سلب وال�سطو بقوة ال�سالح 

ومتكنت من توقيفهم.

واعرتف اأفراد الع�سابة بقيامهم بعدد من عمليات �سلب اأموال واأجهزة 

هواتف خلوية، �سملت لبنانيني و�سوريني يف حميط بلدات ق�ساء زحلة. 

 »prelude وقد �سبطت ال�سيارة التي كانت تقّلهم وهي من نوع »هوندا

رقم 362191/ب من دون اأوراق ثبوتية، كما �سبطت بحوزة املوقوفني 

بندقية نوع »بومب اأك�سن« وم�سد�ًسا حربًيا عيار 7ملم«.

هذه  �سحية  وقعوا  الذين  واملوؤ�س�سات  االأف��راد  اجلي�ش  قيادة  ودعت 

التقدم  اإىل  اأيديهم،  على  �سلب  لعمليات  تعر�سوا  الذين  اأو  الع�سابات 

ب�صكوى لدى املراجع الق�صائية املخت�صة ل�صتعادة حقوقهم وما �صلب 

منهم.

اإىل ما �سبق، اأحبطت مديرية املخابرات يف ال�سمال عملية تهريب مئتي 

اإىل دول اخلليج، واأوقفت ال�سخ�ش الذي كان  األف حبة خمدرة ومن�سطة 

يقوم بتو�سيب ال�سحنة متهيًدا لتهريبها اإىل خارج لبنان.

وقد �سلم املوقوفون مع امل�سبوطات اإىل الق�ساء املخت�ش.

واإقامة  ال�سنة،  اآخر  اأعياد  مبنا�سبة 

اح���ت���ف���االت يف خم��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق 

اجلي�ش  وح���دات  ن��ف��ذت  اللبنانية، 

ت���داب���ري اأم��ن��ي��ة ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ح��ول 

واملوؤ�س�سات  الت�سّوق  واأماكن  الرئي�سة  والطرق  وحميطها  العبادة  دور 

لطماأنة  وذلك  والعربية،  االأجنبية  وامل�سالح  ال�سياحية  واملرافق  العامة 

املواطنني واحلفاظ على ال�سالمة العامة.

كذلك، اأ�سارت مديرية التوجيه، يف عدة بيانات اإىل »اأنه بنتيجة التدابري 

التي اتخذتها الوحدات الع�سكرية املنت�رسة يف خمتلف املناطق اللبنانية، 

بدًءا من 2011/12/19 ولغاية منت�سف �سهر كانون الثاين املن�رسم، 

مطلوب  بع�سهم  خمتلفة،  جن�سيات  من  �سخ�ًسا   760 نحو  توقيف  مت 

للعدالة مبوجب مذكرات توقيف، والبع�ش االآخر الرتكابه جرائم وخمالفات 

متعّددة. اما امل�سبوطات ف�سملت: 118 �صيارة، 47 دراجة نارية، وثالثة 

والذخائر  االأ�سلحة  من  كميات  اإىل  �سيد،  مراكب 

واالأعتدة الع�سكرية واملخدرات والدخان. وقد مّت 

املراجع  اإىل  امل�سبوطات  مع  املوقوفني  ت�سليم 

املخت�سة الإجراء الالزم.

ب����ت����اري����خ  �������ص������ادر  ب�����ي�����ان  ويف 

م��دي��ري��ة  اأ����س���ارت   ،2011/12/20

التوجيه اإىل اأن »وحدة من اجلي�ش معززة 

بطوافة ع�سكرية، متكنت من العثور على املواطن االأمريكي جون رادوين 

جثة هامدة يف منطقة �سنني، بعدما كان قد فقد خالل ممار�سته ريا�سة 

امل�ست�سفيات  اأح��د  اإىل  اجلثة  نقل  مت  وق��د  ف��اري��ا«.  منطقة  يف  امل�سي 

للك�سف عليها والقيام باالإجراءات القانونية الالزمة.

كما اأعلنت مديرية التوجيه يف بيانها ال�سادر بتاريخ 2011/12/19، 

ال��وح��دات  تنفذها  التي  املكثفة  وال��دوري��ات  التق�سي  »بنتيجة  ان��ه 

الع�سكرية املنت�رسة يف املناطق اجلنوبية، عرثت دورية تابعة للجي�ش على 

 - املاري  بلدة  خراج  لالإطالق يف  معّدة  »غ��راد« غري  نوع  اأربعة �سواريخ 

ق�ساء حا�سبيا، وكانت مطمورة بالرتاب.

وك�سف  املكان  اإىل  الع�سكري  اخلبري  ح�رس  وقد 

باملو�سوع  التحقيق  بو�رس  كما  ال�سواريخ،  على 

للوقوف على مالب�ساته وحتديد هوية الفاعلني«.
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اأخبار ون�شاطات
توقيف ع�سابات �سلب وتزوير يف املناطق 

و�إحباط عملية تهريب

وحدات اجلي�ش 

توا�سل تنفيذ 

مهماتها االأمنية

العثور على جثة 

الأمريكي جون رادوين 

وعلى اأربعة �سواريخ



اإىل  كلمة  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  وّجه  املجيدة،  االأعياد  ملنا�سبة 

الع�سكريني عرب برنامج اجلندي من االإذاعة اللبنانية �سّمنها تهنئة لهم والأهلهم 

باالأعياد، واعًدا باأن القيادة لن توؤجل كل ما من �ساأنه تاأمني العتاد الالزم ولن 

يف  زمالئهم  مع  الدائم  التعاون  اإىل  اإياهم  داعًيا  املعي�سية،  اأعباءهم  تن�سى 

املوؤ�س�سات االأمنية واالأ�سدقاء يف قوات االأمم املتحدة.

هنا ن�ش الكلمة:

»يا جنود جي�سنا البوا�سل، يا رفاق ال�سالح

هيدي �سنة جديدة منجدد فيها االإخال�ش للبنان، والوفاء لدماء �سهدائنا بالت�سامن الكامل 

اللبنانيني جميًعا.  العزيزة على قلوب  االأعياد  ا مبنا�سبة  واأهاليهم، خ�سو�سً مع عائالتهم 

بعرف اأنو ق�سم كبري منكم رح يق�سي ليلة العيد باملركز، اأو بتنفيذ دورية، اأو بال�سهر على 

احلدود، هيدي م�ش اأول مرة بتعملوا هيك، الع�سكر ندر نف�سه من البداية للوطن، واملواطن 

بيعرف هال�سي، وبي�سهر وبينام باأمان الأنو بيعرف اإنكم �سهرانني، عني على اجلنوب وعني 

على ال�سمال، وبني التنني قلب الوطن من�سان بجهودكم، وتعاون النا�ش معكم.

ما كانت ال�سنة املا�سية هينة، ال عليكم كموؤ�س�سة، وال على اأهاليكم كمواطنني، وال على 

املنطقة كلها، �سواء من الناحية العمالنية اأو االقت�سادية، وكانت االأعباء كترية، واملهمات 

االأف��راد  ب�سهادة  الوا�سح  النجاح  كانت  النتيجة  لكن  التانية،  تلحق  وح��دة 

والهيئات والّدول.

عيدية القيادة اإلكم اإن �ساء اهلل بتكون بحجم ت�سحياتكم واالآمال املبنية عليكم، 

م�ش رح ناأجل اأي خطوة من �ساأنها تاأمني العتاد الالزم لوحداتكم املنت�رسة بكل 

ا  مكان، وم�ش رح نن�سى االأعباء املعي�سية اللي عاي�سني فيها اجلميع، خ�سو�سً

انتو، بظل ان�سغالكم باملهمات الوطنية اللي بينفذها اجلي�ش ب�سواعدكم و�سدق 

م�ساعركم، وبالتعاون الدائم مع زمالئكم باملوؤ�س�سات االأمنية، واالأ�سدقاء بقوات 

االأمم املتحدة اللي بيعيدوا كمان معنا، بعيد عن عيلهم، بوطن بيحت�سن كل 

املخل�سني، وتنعاد عليكم وعلى عيلكم جميًعا«.
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�شباط

قائد اجلي�ش للع�سكريني ع�سية االأعياد املجيدة

جندد الإخال�ش للبنان

ا�ستئناف

بث برنامج

التوجيه،  مديرية   - اجلي�ش  ق��ي��ادة  حتيط 

امل��واط��ن��ني ع��ل��ًم��ا ب��ا���س��ت��ئ��ن��اف ب��ث ب��رن��ام��ج 

عرب   ،2011/11/17 من  اعتباًرا  »اجلندي« 

 98.5 املوجتني  على  اللبنانية«  »االإذاع��ة  اأثري 

احللقة  تبث  اأن  على  ميغاهرتز،   FM و98.1 

اأ�سبوعًيا ال�ساعة 17،30 م�ساء اخلمي�ش، وتعاد 

ال�صاعة 18،05 م�ساء االأحد.  ويت�سّمن الربنامج 

واجتماعية  ثقافية،  علمية،  ع�صكرية،  موا�صيع 

متنوعة.

بذور ال�سنوبر 

لأحراج حمرتقة

النادي  مع  بالتن�سيق  اجلي�ش  ينفذها  التي  االإمنائية  املهمات  اإطار  يف 

قامت   »Lebanon Green Again« حملة  �سمن  لليخوت،  اللبناين 

طوافات تابعة للقوات اجلوية، بر�ش حواىل 1200 كلغ من بذور ال�سنوبر، 

احلرائق يف  اجتاحتها  التي  االأحراج  من  دومًنا  ب�150  تقدر  م�صاحة  فوق 

منطقة ال�سمال. �سملت احلملة بلدات: جران، حممر�ش، �سبطني، القبيات، 

عكار العتيقة، عندقت وكرم�صّدة.





من الأّول...

الركن  العميد   الأّول  املدفعّية  فوج  قائد 

املتمركزة  اإىل قطعته  فنا 
ّ
يعر الع�سيلي  �سمري 

يف منطقة الكرنتينا - بريوت، ويبداأ من تاريخ 

تاأ�سي�سها:

 ،1992 العام  الأول  املدفعية  فوج  اأن�سئ 

وارتبط اآنذاك بكتيبة مقر عام منطقة بريوت، 

الفوج  ا�ستقّل   1993 ال��ع��ام  م��ن  واع��ت��ب��اًرا 

كقطعة اإدارية من الفئة الأوىل واأ�سبح مرتبًطا 

بقيادة اجلي�ش ب�سكل مبا�رش.

والتجهيز  العديد  عّدل جدول   ،2005 العام 

يف الفوج واأ�سيفت �رشية رمي مدفعية �سابعة 

اإىل �رشاياه ال�سّت.

يتاألف فوج املدفعية الأول من قيادة الفوج 

بالإ�سافة  و5   4  ،3  ،2  ،1 الفروع  التي ت�سم 

اأّما  واخلدمة،  القيادة  و�رشية  التاأليل  فرع  اإىل 

اإم��رة  منها  ولكل  �سبع  فعددها  الرمي  �رشايا 

وف�سيلة خدمة رمي وف�سيلة رمي مدفعية.

املرفاأ  قطاع  يف  الأول  املدفعية  فوج  ينت�رش 

وي��وؤّم��ن ال��دع��م ال��ن��اري ال��ع��ام لأل��وي��ة اجلي�ش 

والفواج  املقاتلة  اللوية  وملدفعّية  واأفواجه، 

ة املنت�رشة يف القطاع املمتّد من منطقة  اخلا�سّ

ي�سطلع  ك��م��ا  ج��ب��ي��ل.  منطقة  ح��ت��ى  اجل��ن��وب 
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اإعداد:

ندين البلعة

ليال �صقر

كه حب العطاء
ّ
ل حدود للإبتكار حني يحر

فوجا »ملك املعارك« يف اجلي�ش اللبناين:

املدفعية الأول والثاين والعزم ثالثهما

����ص���ه���د م��ط��ل��ع 

اإن�صاء   1992 العام 

فوج املدفعّية الأّول يف 

ب�صعة  وبعد  اللبناين،  اجلي�ش 

اأ�صهر اأن�صئ فوج املدفعّية الثاين.

�صالح املدفعية »ملك املعارك« 

يدركون  �صفوفه  يف  واملن�صوون 

على  ويعمل��ون  ة 
ّ
اهمي� من  له  ما 

العمل  ك�ان  �ص��واء  الأ�صا�ش،  هذا 

اأو  ال��ت��دري��ب��ي  بال�صّق  متعّلًقا 

م�صتوى  على  حتى  اأو  العمالين، 

حدودها  تتجاوز  التي  ال�صيانة 

اأح��ي��اًن��ا ك��ث��رة وت��رت��ق��ي اإىل 

ا حلاجة  م�صتويات البتكار �صًدّ

اأو حالًّ مل�صكلة...



وي��وؤّم��ن  ان��ت�����س��اره،  ق��ط��اع  اأم��ن��ّي��ة يف  مبهمات 

لقوات  التابعة  الع�سكرية  للبوارج  احلرا�سة 

يف  لبنان  يف  العاملة  املوؤقتة  املتحدة  الأمم 

اأثناء انتقال قوافلها من املرفاأ واإليه. 

فوج  ينّفذ  العملنية،  مهماته  اإىل  بالإ�سافة 

ت�ستفيد  اإذ  تدريبية  مهمات  الأول  املدفعية 

من مهاراته وقدراته التدريبّية الكلية احلربية 

يف  الخت�سا�ش  وم��ك��ات��ب  ال��رت��ب��اء  وم��در���س��ة 

اجلي�ش.

م�ستوى  على  التدريب  خ�ّش  ما  يف 

على  ت�سديد  ثّمة  ال��ف��وج،  ع�سكريي 

هذا  من  وانطلًقا  العالية،  اجلهوزّية 

املختلفة  التمارين  تنّفذ  الأ���س��ا���ش 

اإىل  بالإ�سافة  التدريبّية  واملخّيمات 

ل�سقل  وخارجه  لبنان  داخل  ال��دورات 

ق�����درات ال��ع�����س��ك��ري��ني 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���لع���ب يف 

ع��ّدة  الع�سكري��ني  وممار�س��ة  الفوج 

على  ت�سديد  ثمة  الريا�سة،  من  اأن��واٍع 

الفني��ة  ع�سكريي��ه  خب��رات  تع��زيز 

من  نوًع��ا  ل��ه  يتي��ح  مم��ا  والتق��نّية 

التعّهد  �سعيد  على  ال��ذات��ي  الك��ت��ف�����اء 

تطراأ  التي  الأعطال  وت�سلي�ح  وال�سيانة 

على املدافع.

اجلهوزّية اأكرث من 97 يف املئة

م��داف��ع من  ال��ف��وج  زّود  الأخ����رية  الآون����ة  يف 

مل�سلحة  وم��ع��دات  م198،  ع��ي��ار155م��ل��م 

املئة  يف   97 من  اأك��ر  اإىل  رفع  مّما  امل�ساغل 

 بعد 
ٍ
 م�رشقة

ٍ
التي بدت يف حّلة الآلّيات  جهوزّية 

»احل��دادة  �سملت  تاأهيل  لإع��ادة  خ�سعت  اأن 

والبويا«. 

العنا�رش طريقًة حديثة  ابتكار  الأهم فهو  اأّما 

ح�سن  م��ن  وال��ت��اأّك�����د  امل��داف�����ع  تروي��ش  ف�ي 

ا�ستغاله�ا من حي�ث حرك�ة ال�سبطان�ة )الرتاجع 

م�ن  وذل�ك  ال��ع��ودة(  ث��ّم  وم��ن  الرمي  اأثناء  يف 

ف�ي  �ساه�م  الأم�����ر  ه�ذا  رماي�ة،  تنفي�ذ  دون 

�سلح  م�ستوى  عل�ى  عالي�ة  جهوزّي�ة  حتقي�ق 

الفوج.

الف��وج  موق��ع  ف��ي  ا�ستحدثت  ذل��ك،  اإل��ى 

الدرا�س��ة  مكات��ب  ت�ستوع��ب  تدري��ب  قاع����ة 

احلربي��ة ومدر�س��ة  الكلي��ة  تلم��ذة  وت�ستقب��ل 

من  بقيادت��ه  ال�رشاي��ا  ربط��ت  كم��ا  الرتب��اء، 

ف��ي  ��ا  اأي�����سً ا�ستحدثت  ت��األ��ي��ل  �سبكة  خ��لل 

اأّما ماكينة اخلياط��ة التي ا�ستقدمت  املوق��ع. 

ت�سنيع  للع�سكريني  اأت��اح��ت  فقد  ح��دي��ًث��ا، 

اختلف  على  ال�سوادر  من  اإليه  يحتاجون  ما 

اأنواعها.
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�ص
ل
ا

الأول  املدفعية  ف��وج��ا  يحمل 

)يختلف  نف�سه  ال�سعار  والثاين 

ال���رق���م ف���ق���ط(، وي���ت���األ���ف ه��ذا 

متقاطعني  مدفعني  من  ال�سعار 

قذيفة  تتو�سطهما  الأخ�����رش  باللون 

ب��ال��ل��ون الأح��م��ر وي��ن��ب��ع��ث م��ن خلف 

اللون  ب��رت��ق��ايل  ومي�ش  امل��دف��ع��ني 

ي�سري اإىل قوة هذا ال�سلح وفاعليته.



يف اأوقات �صابقة

ويف  الأول  املدفعية  ف��وج  ع�سكرّيو  �سارك 

اأوقات �سابقة يف مهمات حفظ المن من خلل 

جلهاز  العملنية  القيادة  حتت  جمموعة  و�سع 

�رشّية  الفوج  و�سع  اأن  �سبق  كما  املطار.  اأمن 

مل�سلحة  واأخ��رى  الع�سكرية  ال�رشطة  ف 
ّ
بت�رش

وُو�سع  اجلنوب.  منطقة  يف  الأمنية  املجموعة 

اجلي�ش  اأرك��ان  بت�رشف  نف�سها  للغاية  الفوج 

حفظ  ك��ذل��ك،  اأخ����رى.  م��ن��اط��ق  يف  للعمليات 

اأحداث  خلل  و�سواحيها  طرابل�ش  مدينة  اأمن 

�سارك   2007 والعام   ،2000 العام  ال�سنية 

الثانية  عربال�رشيتني  ال��ب��ارد  نهر  م��ع��ارك  يف 

)مدافع  وال�سابعة  م198(  ملم   155 )مدافع 

122 ملم د30( مقّدًما الدعم الناري للكتيبة 

غرفة  ف 
ّ
بت�رش الفوج  كان  احلني  ذلك  يف  55؛ 

العملّيات املتقّدمة يف نهر البارد.

من املهّمات الأمنّية التي ا�سطلع بها الفوج 

القّمة  خلل  الأمن  حفظ  اأي�ًسا 

ال��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة وال��ق��ّم��ة 

العربية الرابعة ع�رشة يف 

بريوت.
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�صهيدان

الأول  يحفظ فوج املدفعية 

بكثري من الفخر ذكرى �سهيده 

مر�ساد  خالد  ال��رائ��د 

)معارك نهر البارد(، 

املجّند  ال��ع��ري��ف  ذك���رى  كما 

مازن احل�سني الذي ا�ست�سهد 

خلل العدوان الإ�رشائيلي على 

لبنان يف متوز 2006.

ك
ربو

م

الع�سكري  اإىل  بالن�سبة  الثكنة  لأّن 

اأكر بكثري من مكان للعمل، كان ل بّد 

من الهتمام مبا يوّفر راحة الع�سكريني 

يف حياتهم اليومّية، ويف هذا الإطار مّت 

الطراز يف  اإن�ساء �سالون حلقة حديث 

هندام  يف  الأول.  املدفعية  فوج  موقع 

الع�سكري جزء كبري من هيبته  ودليل 

على ان�سباطه، فمربوك، ونعيًما...



...ويف الثاين

قّدمه  الذي  الأخ��ري  الع�سكري  العر�ش  خلل 

لفتت  ال�ستقلل،  ذك��رى  مبنا�سبة  اجلي�ش 

حتمل  غربية  اآلية  الأنظار 

امل�سهد  ���رشق��ًي��ا.  مدفًعا 

كان فريًدا من نوعه وقد 

اأثار الت�ساوؤلت.

املدفعية  ف���وج  ق��ائ��د 

ال���ث���اين ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 

اأو�سح  ال�سغري،  عاطف 

احلا�سل  ال��ت��زاوج   
ّ
���رش لنا 

ب��ني ال��ن��م��ط��ني ال�����رشق��ي 

واحد،  �سلح  يف  والغربي 

وه���و اأم����ر غ���ري م��ع��ه��ود. 

ال��ب��داي��ة ق���ّدم  ل��ك��ن��ه يف 

مل��ح��ة »ب��ان��ورام��ي��ة« عن 

ثكنة  يف  املتمركز  الفوج 

)املدينة  ال�سالوحي  نهرا 

جبيل(  �سمار   - الك�سفية 

وال���ت���ي ت�����س��ه��د ور���س��ة 

على  نوعية  ونقلة  كبرية 

عّدة م�ستويات.

اأن�����س��ئ ف����وج امل��دف��ع��ي��ة ال���ث���اين ب��ت��اري��خ 

ال��ن��ريان  ق���وة  زي����ادة  ب��ه��دف   1992/9/1

املدفعية للوحدات املقاتلة على احلدود.

واأربع  واأركانه،  قيادته  الفوج  هيكلية  ت�سّم 

�رشايا راجمات وثلث �رشايا مدفعية، بالإ�سافة 

هذه  ت�سطلع  واخل��دم��ة.  ال��ق��ي��ادة  ���رشي��ة  اإىل 

املوكلة  املهّمة  اأ�سا�سّيَتني:  مبهّمَتني  ال�رشايا 

اإليها من قبل قيادة اجلي�ش مل�سلحة الوحدات 

امل��ت��م��رك��زة على احل���دود م��ن خ��لل ���رشي��ة يف 

واملهمة  اجل��ن��وب.  يف  واأخ���رى  الغربي  البقاع 

متركز  خ��لل  من  الأم��ن  بحفظ  تتمّثل  الثانية 

ق�ساء  ي�سمل  م�سوؤولية  قطاع  يف  �رشايا  خم�ش 

البرتون وجزًءا من ق�ساء الكورة.

متنّوعة  اأ�سلحًة  الثاين  املدفعية  فوج  ميلك 

اأب�����رزه�����ا راج����م����ات 

م���داف���ع  122مم، 

وم���داف���ع  122مم 

وي���ب���ذل  130مم. 

كبرًيا  جهًدا  عنا�رشه 

ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل��ه��م��ات 

املناطة به، ويعملون 

ب����ان����دف����اٍع وت���ف���اٍن 

لإع�����ط�����اء ال��ن��ت��ائ��ج 

املرجوة على الرغم من النق�ش يف العديد.

الوحدة الأمنوذجية

ال�سغري على كفاءة كل  الركن  العميد  يرّكز 

ع�سكري يف الفوج، اإذ مّتت الإ�ستفادة من كل 

مهارات الع�سكريني وُعِمل على تطويرها، ويف 

نوعية  نقلة  الفوج  تاأليل  ميّثل  ال�سياق  هذا 

اأق�سامه  جّهزت  فقد  فيه.  العمل  �سعيد  على 

العتاد  تاأليل  بهدف  كمبيوتر  باأجهزة  وفروعه 

التاأليل  عنا�رش  وا�ستطاع  والعمليات،  والعديد 

العمل خلل  من  الأكرب  الق�سم  اإجناز  الفوج  يف 

املعلومات  ا�ستثمرت  وق��د  ق�����س��رية.  ف��رتة 

وال��ع��ت��اد،  امل��خ��ازن  ح��رك��ة  ل�سبط  امل��وؤّل��ل��ة 

اإ���س��ب��ارات  ت��األ��ي��ل  على  العمل  ي��ج��ري  بينما 

ا�ستثمار  ب��ه��دف  ال��ع�����س��ك��ري��ني، 

املعلومات )ولي�ش حفظها فقط( 

تطبيقية  برامج  خلل  من  اإدارًي���ا 

تنّفذها مديرية التاأليل.

اإق��ام��ة  ب�����س��دد  ال��ف��وج  اأن  ك��م��ا 

ا�ستكمالً  ال�رشايا  مع  تاأليل  �سبكة 

اأقامها  التي  الداخلية  لل�سبكة 

وه����ي ت��رب��ط ال���ف���روع ب��اخل��ادم 

ي�سمح  م��ا   )server( الأ�سا�سي 

بتبادل املعلومات ب�سهولة اأكرب.

وبنتيجة هذه العملية املتكاملة، 

اخ��ت��ارت م��دي��ري��ة ال��ت��األ��ي��ل ف��وج 

املدفعية الثاين كوحدة اأمنوذجية 

يف جمال تطبيق الربامج وا�ستثمار 
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حيث  الإداري،  العمل  لت�سهيل  املعلومات 

م هذه التجربة بعد جناحها، على �سعيد  �سُتعَمّ

الع�سكرية بجميع قطعها. املوؤ�س�سة 

الإ�صارة

الإ�سارة  اخت�سا�ش  التاأليل، �سهد  اإىل �سبكة 

�سنرتال  فثمة  اأي�ًسا،  اإيجابًيا  تغيرًيا  الفوج  يف 

ال�سلكّية  للت�سالت  كبرية  �سعٍة  ذي  جديد 

على  كبرية  فائدة  له  و�ستكون  الإجن��از،  قيد 

�سعيد تاأمني الت�سال بني وحدات الفوج كما 

العمل  مّت  ذل��ك،  اإىل  الإ���س��ارة.  �سابط  يو�سح 

الل�سلكية،  الأجهزة  من  اأكرب  عدد  تاأمني  على 

ل��لإر���س��ال وحت�سني  ج��دي��د  ع��ام��ود  وت��رك��ي��ز 

يوؤّمن  الذي  الأمر  تثبيتها،  ومراكز  الهوائيات 

املنت�رشة  وال�رشايا  الفوج  قيادة  بني  الت�سال 

اأخ��رى.  جهة  من  اجلي�ش  قيادة  ومع  جهة،  من 

بربنامج  العمليات  غرفة  جتهيز  اأي�ًسا  مّت  كما 

لتعّقب املهمات والدوريات خارج الفوج على 

جهاز كمبيوتر خا�ش.

تاأهيل املن�صاآت

واآمر �رشية  الفوج  رافقنا فيها قائد  يف جولة 

اإّطلعنا على بع�ش املن�ساآت  القيادة واخلدمة، 
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ع�سكريي  اأن  علًما  ا�سُتحِدثت،  اأو  لت  اأِهّ التي 

الفوج هم الذين تولوا جميع الأعمال املتعلقة 

بها.

ال��ذي  للثكنة  ال�رشقي  امل��دخ��ل  م��ن  البداية 

جانَبيه... على  والزراعة  واإنارته  حت�سينه  مّت 

ومن�ساآت  منامة  من  الع�سكريني  خدمة  اأماكن 

ونال  التاأهيل.  �سملها  اأي�ًسا  و�سواها  �سحية 

حيث  اأي�ًسا  الإهتمام  من  ح�ّسة  اجلندي  بيت 

الع�سكري  يحتاجه  ما  بكل  ز  وُجِهّ تو�سيعه  مّت 

كما  م��ارك��ت«،  ب�»ميني  اأ���س��ب��ه  اأ���س��ب��ح  حتى 

اأقيَمت اأمامه ا�سرتاحة �سيفّية تطّل على البحر 

واجلبل.

وم��راأب  امل�ساغل  حت�سني  على  اأي�ًسا  ُعمل 

اآل��ي��ات  ت��اأه��ي��ل  ب��اإع��ادة  ي�سمح  الآل��ي��ات مم��ا 

اأما  وت�سليحات،  وبويا«  »ح��دادة  من  الفوج 

م�سغل الأ�سلحة والآليات ال�رشقية فتّم جتهيزه 

بالعتاد اللزم.

من بني املن�ساآت التي ا�سُتحِدَثت يف الفوج، 

نادي �سباط ميداين )قيد الإ�ستكمال(، وقاعة 

الفوج. والعمل  اجتماعات ملحقة مبكتب قائد 

 لتاأهيل ال�ساحات العامة يف الثكنة 
ّ
م�ستمر

على  لتجميلها،  الأ�سجار  وزراع��ة  وتنظيفها 

ا�سمه  حتمل  �سجرة  ع�سكري  لكل  تكون  اأن 

برعايته. ويتعّهدها 

التدريب والعمليات

يتدّرب ع�سكرّيو الفوج با�ستمرار وي�ساركون 

يعزز  مم��ا  اخلا�سة،  الأف���واج  م��ع  م��ن��اورات  يف 

ثقتهم باأنف�سهم ومعرفتهم ب�سلحهم وكيفية 

اإليهم،  املوكلة  املهمة  لتنفيذ  معه  التعامل 

ويوؤهلهم بالتايل للتعاون والتن�سيق مع باقي 

القوى على الأر�ش.

دورات  الع�سكريون  يتابع  اأخ��رى،  جهة  من 

بالفوج  وللو�سول  كفاءاتهم،  لزيادة  متنّوعة 

اإىل م��رح��ل��ة الإك��ت��ف��اء ال��ذات��ي ف�����ي جم�����الت 

عدي�دة. 

اأخًرا...

مبا  الفخر  م�ساعر  حاملني  الثكنة  وّدع��ن��ا 

اإعجابنا  مبدين  الع�سكريني،  زن��ود  حّققته 

الفوج  رتيب  فبادرنا  العطاء،  على  باإ�رشارهم 

بتناغم  تعمل  ال��ف��وج  ه���ذا  ف���روع  ب��ال��ق��ول: 

فوجنا  �ساأن  اإع��لء  واح��د،  وال��ه��دف  وان�سجام 

وخدمة موؤ�س�ستنا ووطننا.
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مدفع �رشقي على اآلية غربية

ثمة  م�سكلة:  الثاين  املدفعية  فوج  واج��ه  اآلياته  تاأهيل  اإع��ادة  خلل 

راجمات �رشقية لديه حالتها جّيدة، لكن الآلت التي حتملها غري �ساحلة 

اإ�سلحها. ويتعّذر 

بفك  ال��ذي ق�سى  احل��ّل  ك��ان  والب��ت��ك��ار،  الإخ���رتاع  اأم  احل��اج��ة  ولأن 

اأخرى غربية ميلكها  التي حتملها وتركيبها على  الآليات  الراجمات عن 

لكنه  دقيًقا،  وتقنًيا  فنًيا  عملً  اقت�سى  الأمر  جّيدة...  وحالتها  الفوج 

ل�ستكمال  العمل  يجري  وفعاليته  احل��ّل  ايجابية  اختبار  وبعد  جن��ح... 

نقل راجمات »اي�سوزو« ال�رشقية اإىل �ساحنات »ريو« غربية وزن 2 طن 

بوزن  واإمنا  اأي�ًسا  »ريو«  �ساحنات  اإىل  »اأورال«  راجمات  ونقل  ون�سف، 

البدل  الإ�ستفادة من قطع  اأتاحت  العمل �سّكل نقلة نوعية  5 طن. هذا 

املتوافرة وتاأمني ال�سيانة ب�سهولة.
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موؤمتر اجلنوب الأول يناق�ش اآثار احلروب 

والإعتداءات الإ�رسائيلية على بنية املجتمع اجلنوبي

يف م��ع��ه��د ال��ع��ل��وم الإج��ت��م��اع��ي��ة يف 

اأعمال  عقدت  �صيدا   - اللبنانية  اجلامعة 

»الإعتداءات  بعنوان  الأول  اجلنوب  موؤمتر 

واآثارها  لبنان  على  الإ�رسائيلية  واحلروب 

نظمه  الذي  اجلنوبي«،  املجتمع  بنية  يف 

اجلامعة  يف  الإجتماعية«  العلوم  »معهد 

خريجي  و»جتّمع  اخلام�ش  الفرع  اللبنانية 

رئي�ش  برعاية  الإجتماعية«،  العلوم  معهد 

ال�صيد  عدنان  الدكتور  اللبنانية  اجلامعة 

الأ���ص��ات��ذة  م��ن  ع���دد  وم�����ص��ارك��ة  ح�صني 

اجلامعة  كليات  خمتلف  م��ن  والباحثني 

امل��دين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  اللبنانية 

واجلي�ش اللبناين.

ع��ل��ى م���دى ث��اث��ة �أي���ام 

 32 مناق�شة  مّت��ت  متتالية 

�لنظري  �لإط����ار  مب��ق��ارب��ة  �هتمت  ب��ح��ث��اً، 

بالعتد�ء�ت  وربطه  �ل�شهيوين  �لفكر  ملفهوم 

على  وتد�عياتها  لبنان  على  �ملتكررة  و�حل���روب 

خمتلف �ل�شعد �لإجتماعية و�لإقت�شادية �جلنوبية.

�آث��ار  ح��ول  �مل��د�خ��ات  من  �لعديد  �جلل�شات  وت�شّمنت 

�حلروب و�لعتد�ء�ت �لإ�رش�ئيلية �ملبا�رشة وغري �ملبا�رشة، و�لتي �أّدت 

يف بع�ض جو�نبها �إىل تفكيك �لن�شيج �لجتماعي لاأ�رشة و�ملجتمع يف 

جنوب لبنان.

�لعمليات  تنفيذ  يف  �للبناين  �جلي�ض  دور  �ىل  �مل��وؤمت��ر  وت��ط��رق 

�لإن�شانية لنزع �لألغام، من خال حما�رشة �ألقاها �ملقّدم بيار بو مارون 

من �ملركز �للبناين لاأعمال �ملتعّلقة بالألغام، حتّدث خالها عن طرق تنظيف �لأر��شي 

�مللّوثة بالألغام و�لقنابل �لعنقودية، �شارًحا دور �ملركز يف عملية �لتوعية من خماطر 

�ملنّظفة  �لأر��شي  ن�شبة  عن  دقيقة  �إح�شاء�ت  قّدم  كما  �ل�شحايا.  وم�شاعدة  �لألغام 

�لعاملة �شمن �رشكات  �لفرق  �لتنظيف، معدًد�  �أدرجت على جدول  و�لتي  �لألغام  من 

ومنّظمات حملية و�أجنبية و�لتي تتعاون مع �جلي�ض �للبناين يف �إطار نزع �لألغام.

�لتي  للمركز  �مل�شتقبلية  �مل�شاريع  �إىل  م�شرًي�  حما�رشته  م��ارون  بو  �ملقدم  وختم 

�إطار  وتندرج يف  �لعام 2016،  �ملمتدة حتى  �خلم�شية  �ل�شرت�تيجية  �خلطة  تت�شّمن 

�إ�شتكمال تنظيف �لأر��شي �مللّوثة بالألغام و�لقنابل �لعنقودية.

وقد �أ�شدر �ملوؤمتر تو�شياته �لتي �شاغتها جلنة متخ�ش�شة، دعت �إىل ف�شح عدو�نية 

»�إ�رش�ئيل« و�لتم�ّشك بحدود لبنان، و�إز�لة �لألغام ودعم �ملوؤ�ش�شات.

يف ختام املوؤمتر قّدم املقّدم بو مارون درًعا تذكارية با�ضم رئي�س و�ضباط املركز 

يجي معهد �لعلوم �لإجتماعية - 
ّ
�للبناين لاأعمال �ملتعّلقة بالألغام �إىل رئي�ض جتّمع خر

�لفرع �خلام�ض �لدكتور كاظم نور �لدين.

�إعد�د:

با�صكال معّو�ش بو مارون



اإعداد:

�إح�ضان مرت�ضى

باحث يف ال�ش�ؤون اال�رسائيلية

منذ اأحداث ايل�ل 2001 طرحت 

جديًدا  مفه�ًما  املتحدة  ال�اليات 

املتعلق  �شقه  يف  ال���دويل  ل���أم��ن 

ب��ال��رت��ي��ب��ات واال���ش��رات��ي��ج��ي��ات 

عملت  اذ  اجل����دي����دة،  االأم���ن���ي���ة 

ع��ل��ى ف��ر���ض اأج��ن��دت��ه��ا اخل��ا���ش��ة 

ك�ن  يف  وح�رسه  االأمن  مبفه�م 

»االإره��������اب« ي�����ش��ك��ل اأخ��ط��ر 

ي�اجه  الذي  التهديد  م�شادر 

واأن  واملجتمعات،  الدول  اأمن 

العتداءات  معر�ض  كله  العامل 

اره���اب���ي���ة وذل�����ك م���ن م��ن��ط��ل��ق 

االره��اب  مفه�مي  بني  ما  اخللط 

يف  وا�شنطن  و�رسعت  واملقاومة. 

ما  اأ�شا�ض  على  دويل  حتالف  بناء 

الهجمات  »ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة  �شمي 

ت�جيه  تخّ�لها  التي  ال�قائية« 

اأي  �شد  وقائية  ع�شكرية  �رسبات 

متثل  اأن��ه��ا  ت��رى  جماعة  اأو  دول��ة 

االأمريكي.  ل�أمن  تهديًدا  اأو  ا 
ً
خطر

ال��ق���ة  ت��ت�����رسف مبنطق  وب����داأت  

مع  ال��ع��امل،  يف  ال�حيدة  العظمى 

احل��راك  ه��ذا  كل  ت�ظيف  حماولة 

من اأجل االحتفاظ مب�قعها املميز 

على قمة النظام العاملي اىل اأجل 

غري م�شمى. 

الرئي�ض  ق���ال   ،1992 ال��ع��ام 

االأم��ريك��ي االأ���ش��ب��ق ج����رج ب��ض 

ال���ق��ت  ح����ان  »ل���ق���د  )االأب(: 

عهًدا  اإن  للعامل  اأم��ريك��ا  لتق�ل 

�شت�شنعه  عهد  ه�  بداأ  قد  جديًدا 

ال����الي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ريك��ي��ة 

تدافع  التي  الليربالية  مببادئها 

النبيلة  وال��ق��ي��م  ال�����ش��ع���ب  ع��ن 

اإن��ه  اأ���ش���ف��ن��ا،  داف���ع عنها  ال��ت��ي 

ن��ظ��ام ج��دي��د ت��اأخ��ذ ب��ه ال���الي��ات 

املتحدة على عاتقها امل�ش�ؤوليات 

الدولية«.

بيل  الرئي�ض  انتقد  املقابل  يف 

ك��ل��ي��ن��ت���ن ه���ذا ال��ت���ج��ه ال��ك���ين 

فرق  »ثمة  وقال:  ب��ض،  للرئي�ض 

واأن  ال��ع��امل  ت��دي��ر  اأن  ب��ني  ك��ب��ري 

ت�شيطر عليه«.  

لدى  ال�شهي�ين  ال��ن��ف���ذ  لكن 

من  اأق���ى  كان  االأمريكية  االإدارة 

ارادة التعقل وكبح جن�ن العظمة، 

الرئي�شان  عنه   
ّ

ع��رب اجل��ن���ن  ه��ذا 

االإب���ن( يف  ب������ض )االأب وم��ن ث��م 

ي�شم�ن  من  و�شيطرة  هيمنة  ظل 

ب��امل��ح��اف��ظ��ني اجل����دد ال���ذي���ن مل 

ي��ع��رف���ا ب�����ش��يء ا���ش��م��ه احل��ل���ل 

تثبت  حتى  متهم  »اأن��ت  ال��شط، 

فاأنت  معي  تكن  مل  واإن  براءتك، 

مع االإرهاب«.

لقد عمدت ال�اليات املتحدة يف 

ظل نف�د الل�بيات ال�شهي�نية اىل 

��رس�ئيل يف �أجو�ء �لعوملة 

وتد�عياتها

�ل�ضعي �إىل حما�رسة

كل منطق للمقاومة
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الكامنة من خ�ل  االأخطار  ت�ظيف 

حقيقة  وت�ش�يه  حجمها  ت�شخيم 

اأه��داف��ه��ا، ع��رب اخ��ت���ق االأزم���ات 

التي لي�ض من ال�رسوري اأن ت�شكل 

االأم��ريك��ي��ة،  للم�شالح  ت��ه��دي��ًدا 

الدولية  املنظمات  ت�ظيف  وعرب 

االأمن  املتحدة وجمل�ض  االأمم  مثل 

االأزم��ات  ال�����رسورة حلل ه��ذه  عند 

امل��ف��ر���ش��ة وحت��ق��ي��ق االأه����داف 

االآتية:

ث��روات  اه��م  على  ال�شيطرة   -

الذي  النفط  طليعتها  ويف  العامل 

البلدان  يف  االأعظم  خمزونه  ي�جد 

بغية  وذل��ك  واال�ش�مية،  العربية 

ال�شناعية  احلياة  بع�شب  التحكم 

يف  مب��ا  ال��ع��امل،  يف  واالقت�شادية 

ذلك الدول ال�شناعية الكربى.

ب���ج��ه  ت��ق��ف  دول����ة  اأي  م��ن��ع   -

امل�����ش��ال��ح االم��ريك��ي��ة يف ال��ع��امل 

اأو  ع�شكرية  ق���درات  ام��ت���ك  م��ن 

ال�����ش���ح  ت��ك��ن���ل���ج��ي��ة يف جم���ال 

تف�ق  الذي  التقليدي  اأو  الن�وي 

املتحدة  ال�اليات  لدى  ما  قدراته 

من  يحد  اأن  ومي��ك��ن  االم��ريك��ي��ة، 

امل��ق��ررة  ا�شراتيجيتها  تنفيد 

للهيمنة.

ال��ع��رب��ي��ة  ال������دول  ت��ف��ك��ي��ك   -

واال����ش����م���ي���ة ع����رب خم��ط��ط��ات 

هدف  لتحقيق  اخل�قة  الف��شى 

م�رسوع ال�رسق االأو�شط اجلديد، من 

خ�ل الهيمنة ع�شكرًيا واقت�شادًيا 

بناه  ت��رك��ي��ب  واع�����ادة  وث��ق��اف��ًي��ا 

طائفية  اأ�ش�ض  على  ال�شيا�شية 

من  يجعل  م��ا  وع��رق��ي��ة،  واأت��ن��ي��ة 

االإ�شراتيجي  احلليف  ا���رسائ��ي��ل، 

االأبرز، الدولة الطائفية االأق�ى يف 

�شمن  واملتحكمة  االأو�شط  ال�رسق 

حميطها االإقليمي ال�ا�شع، بح�شب 

اال�رسائيلي  ال��دف��اع  وزي���ر  تعبري 

اجلرنال ايه�د باراك.

ا�رسائيل وقدراتها  اأمن  اعتبار   -

ال��ع�����ش��ك��ري��ة ال���ت���ي ت���ف����ق ع��دة 

العربية   ال����دول  ق����درات  م����رات 

اعتبار  اأحمر، وكذلك  جمتمعة خًطا 

ا 
ً
ال�شيطرة على النفط )منبًعا وممر

م 
ّ
يحر التي  االأم���ر  من  وت�ش�يًقا( 

التنازل عنها اأو امل�ّض بها.

االإيدي�ل�جي  العائق  حماربة   -

الهيمنة  م�����رسوع  ل�����رسي��ان  ال��دائ��م 

االأم���ريك���ي���ة ال�����ش��ه��ي���ن��ي��ة وه��� 

تراثه  ت�ش�يه  خ���ل  من  اال���ش���م، 

ومك�ناته والتحري�ض على تعميق 

ومذاهبه،  تياراته  بني  اخل�فات 

وا�شتبداله ب�شعارات الدميقراطية 

وح��ق���ق االن�����ش��ان وح��ري��ة امل���راأة 

وحت�شني الدخل وت�زيع الرثوة.

جمعية  اأو  دول��ة  اأي  ت�شنيف   -

او منظمة تقف ب�جه هذا امل�رسوع 

ع��ل��ى اأن���ه���ا ج��م��اع��ات م���ارق���ة اأو 

اإره���اب���ي���ة وم�����ش��درة ل����ره���اب، 

الكيان  اعتبار  مقابل  يف  وذل���ك 

الدمي�قراطي  النظام  ال�شهي�ين 

الذي  االأم��ر  املنطقة،  يف  ال�حيد 

الدعم  يف  وت���ك���راًرا  م����راًرا  جتلى 

كل  يف  الإ�رسائيل  االأعمى  االأمريكي 

ق�شايا  على  واعتداءاتها  حروبها 

فل�شطني  يف  واالن�����ش��ان  االأر�����ض 

او  املحتلة  العربية  الدول  و�شائر 

املعتدى عليها.

نظرية  ج��اءت  ال�شياق،  ه��ذا  يف 

لفران�شي�ض  ال��ت��اري��خ«  »ن��ه��اي��ة 

ف���ك���ي��ام��ا ون��ظ��ري��ة »ال��ت������ش��ع 

ال��دمي���ق��راط��ي« الن��ط���ين الي��ك، 

ت��دم��ري  اىل  ت����دع�����ان  ال���ل���ت���ان 

وحماربة  الدكتات�رية،  االأنظمة 

النزعات الق�مية يف العامل الثالث 

ايران،  ال�ش�دان،  ليبيا،  )العراق، 

�ش�ريا...(، وبالتايل جتاوز منظمة 

بحلف  وا�شتبدالها  املتحدة  االأمم 

�شمال االأطل�شي بتجان�شه وقدراته 

الع�شكرية الرادعة.

انط�ًقا من هذه الروؤية مت ر�شم 

ملنطقة  �شيا�شية  ج��ي���  خ��ري��ط��ة 

وحدة  باعتبارها  االأو���ش��ط  ال�رسق 

واحدة ت�شم ال�طن العربي واآ�شيا 

من  ب���ؤرت��ه��ا  وتتك�ن  ال��شطى، 

حميط  هما  متميزتني  منطقتني 

ولكل  العربي،  واخلليج  ا�رسائيل 

وظيفتها  املنطقتني  هاتني  من 

فدول  واال�شراتيجية.  ال�شيا�شية 

امل��م��ان��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات 

ا�رسائيل  اأم��ن  تهدد  بها  املن�طة 

وم���ن���اب���ع ال���ن���ف���ط، وم���اج��ه��ت��ه��ا 

ذات  اح���ف  تاأ�شي�ض  ت�شت�جب 

متعاونة  او���ش��ط��ي��ة  ����رسق  اأب���ع���اد 

العربي  ال�����رساع  ان��ه��اء  جم���ال  يف 

اخلليج  دول  اأم����ا  اال���رسائ��ي��ل��ي. 

مرتهنة  تك�ن  اأن  فيجب  النفطية 

الذي  االأمر  االمريكية،  لل�شيا�شات 

االأوىل  ظهر جلًيا يف حربي اخلليج 

ال��ن��ظ��ام  وال��ث��ان��ي��ة، ويف خ�����ش���ع 

وحت�يله  دوره  وتهمي�ض  العربي 

االأوام�����ر  ي��ن��ف��ذ  ت��اب��ع  اىل جم���رد 

و�ش�ح  من  الرغم  على  اخلارجية 

كياناته  ومتزيق  عليه،  امل���ؤام��رة 

وتبديد  واجلغرافية،  ال�شيا�شية 

واجلغرافية  الع�شكرية  الطاقات 

ال���ط��ن��ي��ة يف ����رساع���ات داخ��ل��ي��ة، 

والتط�ر  للتقدم  م�شاع  اأي  ومنع 

والتكن�ل�جي  العلمي  والنه��ض 

واالجتماعي.

ب��اخ��ت�����ش��ار، مي��ك��ن ال���ق����ل ان 

يف  ال��زاوي��ة  حجر  ت�شكل  ا�رسائيل 

يف  االقليمية  االمريكية  ال�شيا�شة 

يتجلى  ما  وه��ذا  االأو���ش��ط،  ال�رسق 

اإىل  ال��دوؤوب  االأمريكي  ال�شعي  يف 

وتف�قه  الكيان  هذا  اأم��ن  �شمان 

ويف  املجاالت،  خمتلف  يف  الن�عي 

يف  اجلديدة  الرتيبات  يف  ا�رساكه 

املنطقة من م�قع ال�رسيك املتميز. 

ومن اجل ذلك مت رهن حق تقرير 

الفل�شطيني  لل�شعب  امل�����ش��ري 

ب���ق��ف االن��ت��ف��ا���ش��ات وا���ش��ك��ال 

اخت�فها،  على  امل�شلح  الكفاح 

وتغيري قياداته وم�ؤ�ش�شاته بحيث 

الفل�شطينية  الق�شية  ت��ع��د  مل 

ا�شتيطان  اأو  ع��دوان  ق�شية  هنا 

وا���ش��ط��ه��اد واح���ت����ل وت��ه��ج��ري 

فرعية  ق�شية  باتت  وامنا  وقتل، 

»احلرب  ي�شمى  ما  م�شم�لة �شمن 

اإىل  ال�شعي  عرب  االره���اب«،  على 

العربية  ال�شيا�شية  طم�ض احلق�ق 

التعليم  واجهزة  االأنظمة  وتغيري 

يف  والثقافية  االجتماعية  والنظم 

خمتلف اأنحاء العامل العربي .

اإن الع�ملة  االمريكية امنا ت�شعى 

الت�ازن  يف  االخت�ل  تكري�ض  اإىل 

ا���رسائ��ي��ل،  مل�شلحة  امل��ت��ده���ر 

ال��ع��رب��ي��ة  االرادة  حت��ط��ي��م  ع���رب 

للمقاومة،  منطق  ك��ل  وحم��ا���رسة 

مبا  ال�شيا�شية  املعار�شة  حتى 

الت��شعي  امل�����رسوع  هيمنة  يخدم 

اال�شراتيجية  باأبعاده  ال�شهي�ين 

واحل�شارية والدينية.
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ميكن �لقول �ن ��رس�ئيل ت�ضكل حجر �لز�وية 

يف �ل�ضيا�ضة �المريكية �القليمية يف �ل�رسق 

�الأو�ضط، وهذ� ما يتجلى يف �ل�ضعي �الأمريكي 

�لدوؤوب �إىل �ضمان �أمن هذ� �لكيان وتفوقه 

�لنوعي يف خمتلف �ملجاالت





ال�صعود ال�صيني بني الواقع واملتوقع

الآ�سيوي  للعمالق  اخلارجي  ال��دور  تنامي  مع 

���س��ي��ا���س��ًي��ا واق��ت�����س��ادًي��ا، ي��ن��ظ��ر ال��ك��ث��ر من 

عظمى  »قوة  باعتبارها  ال�سني  اإىل  املراقبني 

�ساعدة«، ولكن ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا 

هو: اإىل متى �سوف ت�ستمر هذه النظرة؟ ومتى 

عظمى  قوة  باعتبارها  ال�سني  اإىل  العامل  ينظر 

حقيقية؟

القوة  ه��ي  بالفعل  تكون  اأن  ال�سني  تكاد 

الآ�سيوية،  القارة  على �سعيد  الوحيدة  الكربى 

على الرغم من بع�ض املناف�سة التي قد تواجهها 

ال�سعيد  على  اأم��ا  الهند،  اأو  اليابان  قبل  من 

اإىل  يت�سع  ال�سيني  النفوذ  ب��داأ  فقد  العاملي، 

الأفريقية،  القارة  بينها  من  خمتلفة،  مناطق 

واأمركا الالتينية، بل انه امتد اأي�ًسا اإىل بع�ض 

املناطق يف القارة الأوروبية.

واملحللني  اخل��رباء  من  العديد  اأن  اإل 

حتى  اأن��ه  ي��رون  ال�سيا�سيني 

ت�سبح ال�سني قوة 

عظمى حقيقية، 

نفوذها  ف���اإن 

اخلارجي يجب 

ي��ق��ت�����ر  األ 

القطاعات  على 

الق����ت���������س����ادي����ة 

اأن  ينبغي  بل  وح�سب، 

وج���وًدا  ��ا  اأي�����سً يت�سمن 

��ا ي��وؤث��ر  ع�����س��ك��رًي��ا م��ل��م��و���سً

وال���ت���ط���ورات  الأح��������داث  يف 

ال�سيا�سية اجلارية.

اأ�ستاذ  �سايز،  لورن�ض  وبح�سب 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف م��رك��ز  ال���ع���ل���وم 

فاإن  لندن،  يف  والأفريقية  ال�رقية  الدرا�سات 

اإليها،  تايوان  ت�سم  اأن  تقرر  حينما  »ال�سني 

تكون قد اأ�سبحت قوة عظمى«.

اأن تايوان  ال�سينية املركزية  تعترب احلكومة 

41

اجلي�ش - العدد رقم 320

درا�سات واأبحاث

�شباط

ت
ثبا

وء و
ية بهد

كر
�س

ها الع
قوا

طّور 
ت

س 
ف�

الن
صة 

يا�
 �ص

ني:
ل�ص

ا

هة 
مواج

ل و
طوي

ال

يات
حد

لت
ا

وتعرف  العدو  تعرف  كنت  »اذا 

اخلوف  اىل  بحاجة  فل�صت  نف�صك 

من نتائج مئة معركة«.

)�سن تزو - قائد ومفكر ا�سرتاتيجي 

�سيني عا�ض يف القرن اخلام�ض ق.م(.

مطلع العام احلايل )2012(، اعلن الرئي�س االمريكي باراك اوباما 

تخفي�س ميزانية الدفاع االمريكية، ولكنه ك�صف عن ا�صرتاتيجية جديدة 

اآ�صيا ال�رشقية،  للواليات املتحدة ترتكز على الدفاع عن منطقة البا�صيفيك - 

م�صالح  تهديد  باإمكانها  والتي  لل�صني  ال�صاعدة  الع�صكرية  القوة  تنامي  ومواجهة 

وتايوان  اجلنوبية  )كوريا  املنطقة  يف  وحلفائها  وقواعدها  املتحدة   الواليات 

على  اخلالف  يحتدم  حيث  اجلنوبي  ال�صني  بحر  منطقة  ويف  وا�صرتاليا(،  واليابان 

من  وعدد  جهة  من  ال�صني  بني  ما  البرتولية،  موارده  ا�صتخراج  وعلى  البحر  ملكية 

الدول امل�صاطئة االخرى احلليفة للواليات املتحدة )كالفيليبني وتايوان وبروناي 

وفييتنام وماليزيا(.

اإعداد:

د.اأحمد علو

عميد متقاعد
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درا�سات واأبحاث

جزء من اأرا�سي »الرب الرئي�ض« لل�سني، وتهدد 

بكني با�ستخدام القوة الع�سكرية ل�سم اجلزيرة، 

عن  ا�ستقاللها  اإع���الن  على  اأق��دم��ت  ح��ال  يف 

»الوطن الأم«.

ت�سبح  قد  ال�سني  اأن  �سايز  يعتقد  وبينما 

القوة الع�سكرية الأوىل يف العامل بعد 20 عاًما، 

هي  املحورية  »النقطة  اأن  على  ي�سدد  ف��اإن��ه 

القدرة  لديك  تكون  اأن  اأي  الع�سكرية،  القوة 

على تهديد جرانك، التهديد بعمل ع�سكري مع 

القدرة على مواجهة التحديات، وال�سني تدرك 

حتى اللحظة اأنها �ستخ�ر اأي حرب مع الوليات 

املتحدة اليوم«.

الباحث  األك�سندر نيل،  ال�سياق نف�سه يرى  يف 

يونايتد  روي��ال  )معهد  الآ�سيوية  ال�سوؤون  يف 

�سرف�سيز – لندن(، اأنه »عندما ي�سبح باإمكان 

)ع�سكرًيا(  حقيقًيا  حتدًيا  ت�سكل  اأن  ال�سني 

اليوم  ذل��ك  �سيكون  فاإنه  املتحدة،  للوليات 

وتكون  عظمى،  عاملية  قوة  فيه  ت�سبح  ال��ذي 

لدى قواتها القدرة على الو�سول والنت�سار يف 

اأماكن خمتلفة من العامل، مع القدرة على حماية 

م�ساحلها«.

اأما يف ال�سني فينفي كبار القادة الع�سكريني 

قوة  ت�سبح  لأن  ت�سعى  بالدهم  تكون  اأن  عادة 

ع�سكرية عظمى، وقد وّجه رئي�ض الأركان العامة 

يف  دي،  بينغ  ت�سن  اجل��رال  ال�سيني،  للجي�ض 

يف  نظرائه  اإىل  وا�سحة  ر�سائل  الأخ��رة  الفرتة 

تت�سع  »فجوة  هناك  ب��اأن  املتحدة،  ال��ولي��ات 

بازدياد« بني اجلي�سني الأمركي وال�سيني.

بها  زي��ارة قام  ال�سيني خالل  اجل��رال  وقال 

اإن   ،2011 ال��ع��ام  م��ن  اأي���ار  يف  وا�سنطن  اإىل 

عندما  امل�ساكل  تعاين  البلدين  بني  العالقات 

األقاه يف  »يتم جتاهل بكني«، وقال يف خطاب 

كلية الدفاع الع�سكري يف العا�سمة الأمركية: 

بني  تعاون  ح�سول  وال�روري  الطبيعي  »من 

اجلي�سني يف طريق ال�سالم وال�ستقرار«، موؤكًدا 

اأن بالده ل ميكنها جماراة القدرات الع�سكرية 

الهائلة للوليات املتحدة.

ت�ريحات رئي�ض الأركان ال�سيني جاءت على 

ما يبدو رًدا على تقارير �سابقة، لوزارة الدفاع 

ال�سني  اأن  فيها  جاء  »البنتاغون«،  الأمركية 

تطور قدراتها الع�سكرية، عرب �سواريخ بال�ستية 

ميكن  لل�سفن،  م�سادة  واأخ��رى  امل��دى،  بعيدة 

وت�ساعد  املنطقة«،  القوى يف  ميزان  اأن »تغّر 

بكني على ت�سوية نزاعات اإقليمية.

اخلطر ال�صيني بعيون امريكية: بني 

)Sinophobia( »الفوبيا ال�صينية«

)Xenophobia( وكره االجانب

يعتقد  اجعله  ال��ع��دو  ع��ن  بعيًدا  كنت  »اإذا 

غطر�سة  و�سجع  بالنق�ض  وتظاهر  قريب،  انك 

عدوك«.

�سن تزو

)البنتاغون(  الأمركية  الدفاع  وزارة  تطرقت 

يف تقريرها ال�سنوي حول قوة ال�سني الع�سكرية 

اأحد  اإىل ق�سية تايوان باعتبارها  للعام 2011 

واتهم  ال�سينية،  الداخلية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون 

التقرير ال�سني بتطوير القوات البحرية وتعزيز 

التبادلت اخلارجية وتطوير الأ�سلحة واملعدات. 

عن  ال�سينية  الدفاع  وزارة  اأعربت  جهتها  من 

هذا  التام«  و»رف�سها  ال�سديد«  »ا�ستيائها 

التقرير الذي راأت فيه جتاهالً للحقائق.

ومن املالحظ اأن وزارة الدفاع الأمركية، تقوم 

كل �سنة منذ العام 2000 بتقدمي تقرير حول 

قوة ال�سني الع�سكرية اإىل الكونغر�ض الأمركي، 

لأول  ظهرت  ال�سيني  التهديد  نظرية  اأن  علًما 

ة يف تقرير ذلك العام. 
ّ
مر

يف  ال�سيني  اخل��ب��ر  دون���غ  �سيو  جيا  وي���رى 

العالقات ال�سينية الأمركية اأّن التقرير ال�سنوي 

لقوة  اجل��دي��دة  ال��ت��ط��ورات  يتابع  للبنتاغون 

ال�سني الع�سكرية، اإلّ اأّنه يركز دائًما على نظرية 

الوليات  ا�سرتاتيجية  ال�سيني خلدمة  التهديد 

الع�سكرية  ترتيباتها  على  واحلفاظ  املتحدة 

الأمركي،  الدفاعي  النفاق  العامل وم�ستوى  يف 

كونها  تعدو  ل  الأمركية  الإتهامات  اأن  معترًبا 

�سوء فهم ل�سيا�سية ال�سني الدفاعية الوطنية.

خماطر االأمن ال�صيني وحتدياته

»فر�سة تاأمني انف�سنا �سد الهزمية يف اأيدينا، 

لكن فر�سة هزمية العدو يقدمها العدو نف�سه«.

�سن تزو

يف  ع�سو  وهي  �ساعدة  عظمى  دول��ة  ال�سني 

دول  منظومة  ويف  للتعاون  �سنغهاي  منظمة 

ال�»بريك�ض« )الربازيل، رو�سيا، الهند، ال�سني، 

ت��واج��ه يف �سعودها  وه��ي  اف��ري��ق��ي��ا(،  ج��ن��وب 

حدودها  بطول  تتمثل  �ستى  وخماطر  حتديات 

م�سادر  اإىل  اإ�سافة  ت��اي��وان  ومب�سكلة  الربية 

�إليها  حت��ت��اج  �ل��ت��ي  �لإم����د�د  وخ��ط��وط  �لطاقة 

واحلركات الإنف�سالية يف بع�ض الأقاليم.

الربية   ال�سني  ح��دود  ط��ول  يبلغ  احل��دود:   •
العامل(،  يف  حدود  )اط��ول  كلم   22800 حواىل 

يتاخمها من ال�رق جمهورية كوريا الدميقراطية 

ال�سمال  ومن  منغوليا،  ال�سمال  ومن  ال�سعبية، 
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ال�رقي رو�سيا، ومن ال�سمال الغربي كازاخ�ستان 

الغرب  وم��ن  وطاجيك�ستان،  وقرغيز�ستان 

واجلنوب الغربي اأفغان�ستان وباك�ستان والهند 

ولو�ض  ميامنار  اجلنوب  ومن  وبوتان،  ونيبال 

وفيتنام.    

كوريا  جمهورية  البحار  عرب  ال�سني  وتواجه 

وال��ي��اب��ان وال��ف��ي��ل��ي��ب��ني وب���رون���اي وم��ال��ي��زي��ا 

ويبلغ  ال�رقي،  واجلنوب  ال�رق  يف  واإندوني�سيا 

طول �سواحلها حواىل 18 األف كيلومرت.                                                                       

من  ج���زًءا  ت��اي��وان  كانت  ت��اي��وان:  م�سكلة   •
�سمت  ح��ي��ث   ،1895 ال��ع��ام  ح��ت��ى  ال�����س��ني 

معاهدة  مبوجب  اليابانية  الإم��رباط��وري��ة  اإىل 

»�سيمونو�سكي« التي انهت احلرب اليابانية - 

ال�سينية الأوىل. وبعد اأن هزمت اليابان يف احلرب 

لل�سني  اجلزيرة  عن  تنازلت  الثانية،  العاملية 

احلرب  انتهت  �سنوات   4 وبعد   .1945 العام 

ب�سقوط   )1949-1927( ال�سينية  الأهلية 

ال�سيوعيني  ي��د  يف  ال�سينية  الأرا���س��ي  جميع 

كاي  �سياجن  فانتقل  تايوان.  جزيرة  با�ستثناء 

اإىل  اآن����ذاك  الوطنية  احل��ك��وم��ة  رئي�ض  �سيك 

اجلزيرة واأطلق عليها ا�سم »جمهورية ال�سني«. 

وما زالت عالقات ال�سني وتايوان معقدة حيث 

تطالب كل منهما بال�سيادة على عموم اأرا�سي 

ب��الأخ��رى.  منهما  اأي  تعرتف  ول  ال�سني،  ب��الد 

اقت�سادية بني  الرغم من وجود عالقات  وعلى 

ال�سني  جمهورية  حكومة  ف��اإن  اجلمهوريتني 

بجمهورية  تعرتف  دول��ة  اأي  تقاطع  ال�سعبية 

دول  غالبية  تف�سل  لذلك  )ت��اي��وان(،  ال�سني 

العامل تبادل بعثات اقت�سادية مع تايوان بدًل 

من بعثات ديبلوما�سية ر�سمية.

فر�ض  �لإم���د�د:  وخطوط  �لطاقة  م�سادر   •
احلاجة  تزايد  ال�سني  على  القت�سادي  التطور 

اىل املوارد وبخا�سة الطاقة من نفط وغاز، حتى 

وهي  لهما  م�ستهلك  اكرب  ثاين  اليوم  ا�سبحت 

اخلارج   من  حاجتها  من  الكرب  الق�سم  ت�ستورد 

اي من ال�رق الو�سط وافريقيا وحتى فنزويال، 

م�ساحلها  حماية  اىل  م�سطرة  ا�سبحت  ولذلك 

وخطوط  م�سادرها  يف  �مل���و�رد  ه��ذه  وت��اأم��ن 

فهي  وك��ذل��ك  الياب�سة.  او  البحار  ع��رب  نقلها 

ال�سناعي  انتاجها  لت�سدير  ال�سواق  اىل  بحاجة 

ان  عليها  فر�ض  ما  وه��ذا  وغرهما،  وال��زراع��ي 

تدخل كالعب جيو�سرتاتيجي على م�ستوى عامل 

حلماية  والبحر  الرب  يف  قواتها  تن�ر  واأن  اليوم، 

من  م�سادرها  وحلماية  التجارية،  ا�ساطيلها 

الدول املعر�سة ملخاطر  الطاقة وم�ساحلها يف 

قد تهدد ا�ستمرار و�سول هذه املوارد. 

القاليم:  بع�ض  يف  النف�سالية  احلركات   •
يف  النف�سالية  امل�ساكل  بع�ض  ال�سني  تواجه 

التيبت و�سينكيانغ  عدد من اقاليمها وبخا�سة 

)ترك�ستان ال�رقية(، ومنغوليا الداخلية، وهذه 

لنه�سة  ال�����روري��ة  ب��امل��وارد  غنية  امل��ن��اط��ق 

ال�سني احلديثة ولبناء قوتها العاملية وبعدها 

اجليو�سرتاتيجي الدويل.                                                                                                  

القوة الع�صكرية ال�صينية

العامل  يف  ع�سكرية  قوة  ثالث  ال�سني  تعترب 

ورو�سيا  الم��رك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  بعد 

جمهورية  عملت  الأخر  العقد  الحتادية، ففي 

ليتالءم  جي�سها  حتديث  على  ال�سعبية  ال�سني 

مع التطور التقني وحتديات الع�ر ومع مركزها 

ال�سرتاتيجي يف العامل.                                                                                

ال�سيني  ال�سعبي  ال��ت��ح��ري��ر  جي�ض  يعترب 

)2.25م��ل��ي��ون  ال��ع��امل  يف  الأ���س��خ��م   )PLA(

من  املليون  حواىل  اليه  ي�ساف  عامل(  جندي 

كما  �جلي�ض  ه��ذ�  تق�سيم  وميكن  �لح��ت��ي��اط. 

ياأتي:

1،5مليون  من  اأك��ر  وي�سم  ال��رب:  جي�ض   •
جندي وفيه ع�رات الفرق واللوية من امل�ساة 

املدرعات  واآلف  اخلا�سة  وال��ق��وات  املوؤللة 

احلديثة واملدفعية الآلية، وغرها من �سنوف 

ال�سلحة الربية التقليدية احلديثة.          

ال�سني  جمهورية  عملت  اجلوية:  القوات   •
ليواكب  اجلوي  �سالحها  حتديث  على  ال�سعبية 

قامت  فقد  العامل،  يف  اجلوية  ال�سلحة  اح��دث 

ب�����راء ط��ائ��رات ���س��وخ��وي 30 و���س��وخ��وي 27 

اأنتجت  ك��م��ا  رو���س��ي��ا،  م��ن  التقنية  ال��ع��ال��ي��ة 

ب��ه��ا، ومنها  اخل��ا���س��ة  احل��دي��ث��ة  م��ق��ات��الت��ه��ا 

التي ت�سبه املراج 2000   »j-10 »ت�سينغدو 

م�سابهة  ن�سخة  وه��ي   »j-11B و»�سينياجن 

وال��ع��ام  ال���ف���وارق.  بع�ض  م��ع   27 لل�سوخوي 

طائرتها  على  ال�سني جتاربها  اأطلقت   2010

.»J-20  ال�سبحية اجلديدة »ت�سانغدو

تعترب ال�سني اليوم ثالث قوة جوية يف العامل 

بعد الوليات املتحدة ورو�سيا ومتتلك اكر من 

 2500  -  2300 ح��واىل  بينها  طائرة  اآلف   3

واملهمات،  الن��واع  خمتلف  من  مقاتلة  طائرة  

كذلك طائرات الرادار وطائرات المداد والنقل 

رجل،   250000 بحواىل  يقدر  جوي  جي�ض  مع 

ال�سواريخ  واأل��وي��ة  ف��رق  اإم��رت��ه  حت��ت  تعمل 

القوات  ووح��دات  »�سام«  للطائرات  امل�سادة 

املنقولة جًوا.

البحرية  القوات  تتوزع  البحرية:  القوات   •
بحارها  يف  تنت�ر  اأ�ساطيل  ثالثة  على  ال�سينية 

هذه  وت�سم  واجلنوبية،  وال�رقية  ال�سمالية 

�سطح  و�سفن  رج��ل  األ��ف   250 ح��واىل  القوات 

وق��وات  �ساحلية  دف���اع  ووح���دات  وغ��وا���س��ات 

ط��ران  ا����راب  ت�سم  كما  )م��اري��ن��ز(،  بحرية 

هليكوبرت.  وطائرات  ال�سواطئ  على  متمركزة 

اجلهود  ال�سني  ركزت  الأخ��رة،  ال�سنوات  ويف 

على  بالقدرة  تتمتع  بحرية  ق��وات  بناء  على 

القليمية  ومياهها  ح��دوده��ا  خ��ارج  النت�سار 

اأعايل  يف  النت�سار  اي  الزرقاء  املياه  )خمطط 

�سيف  يف  د�سنت  وق��د  واملحيطات(،  البحار 

كانت  لها  ط��ائ��رات  حاملة  اأول   2011 العام 

ا�سرتتها من الحتاد ال�سوفياتي ال�سابق، وهي 

متتلك مئات ال�سفن احلربية وغوا�سات نووية.
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يف  ال�سني  امتلكت  ال�ساروخية:  ال��ق��وة   •
اأر�ض  �سواريخ  اأنظمة  وطورت  الأخرة  الفرتة 

-جو )اأ�ض - 300 ( الرو�سية، والتي تعترب من 

بني اأف�سل اأنظمة اعرتا�ض الطائرات يف العامل. 

جديد  جيل  بتطوير  قامت  رو�سيا  اأن  ومعلوم 

 400 – »اأ�ض  ال�سواريخ هو منظومة  من هذه 

الأه��داف  اجلوية  القادرة على ر�سد  تراميف« 

اأكر  على بعد 400 كلم وتدمرها، وهي تعد 

وقد  اليوم،  حتى  تطوًرا  اجلوي  الدفاع  اأنظمة 

خ�س�ست  ال�سني  باأن  التقارير  بع�ض  اأف��ادت 

مبلغ 500 مليون دولر للح�سول على بع�سها 

ت�سنيعها  اإىل  ذلك  بعد  لتعمد  ب�سعر خمف�ض، 

وتطويرها يف م�سانعها وفق حاجتها.

ال�����س��واري��خ  اآلف  ال�����س��ني  مت��ت��ل��ك  ك��ذل��ك 

اتهمت  وق��د  ال��ك��روز،  و���س��واري��خ  البال�ستية 

بالنب�ض  تعمل  ا�سلحة  تطّور  باأنها  فرتة  منذ 

electro-magnetic-( الكهرومغناطي�سي 

pulse( لتدمر حامالت الطائرات املعادية. 
• القمار ال�سناعية: مع نهاية العام املن�رم 

اعتماد  ال�سني  ب���داأت   ،)2011(

املواقع  ل�»حتديد  اخلا�ض  نظامها 

ا���س��م  حت���ت   )GPS( ال��ع��امل��ي��ة« 

واملنطقة  ال�سني  يغطي  وهو   »Beidou«

منطقة   2012 نهاية  يف  و�سيغطي  املجاورة، 

العامل  بقية  تغطية  به  ويفرت�ض   البا�سيفيك، 

من  ال�سني  تخل�ست  وب��ذل��ك   .2020 ال��ع��ام 

 ،)GPS( الم��رك��ي��ة  ال�سبكة  على  اعتمادها 

الوليات  جلوء  هاج�ض  من  ع�سكريوها  وارت��اح 

املتحدة اىل قطع ال�سبكة عنهم  يف حالة النزاع 

معها او حالت الطوارئ.

العامل  ثالث دولة يف  ال�سني  اإىل ذلك تعترب 

ان�ساًنا  ت�سع  املتحدة  وال��ولي��ات  رو�سيا  بعد 

العام 2003( وتطمح   ( الر���ض  مدار حول  يف 

اإىل اإر�سال اآخر اإىل القمر، وهي تطور برناجمها 

الف�سائي ب�سكل م�ستمر منذ مطلع  �سبعينيات 

القرن املا�سي.

• القدرة النووية: متتلك ال�سني 
تو�سيل  واأنظمة  نووية  اأ�سلحة 

ل��ه��ا )ت���ق���در مب���ا ب���ني 100 

ن��ووي وفق  راأ���ض  اىل 400 

ويذهب  امل�سادر،  بع�ض 

اأنها  اىل  الآخ���ر  البع�ض 

هذا  اأ���س��ع��اف  متتلك 

ال��ع��دد م��ع و���س��ائ��ل 

اإي�����س��ال��ه��ا!(، ول��دي��ه��ا 

�سواريخ بالي�ستية خمتلفة الحجام 

واملدى ي�سل بع�سها اىل حواىل 15 األف كلم 

)عابرة للقارات(.

تطوير القدرات

ال���دول  اأن من���و  ���س��ك ف��ي��ه  خ��ت��اًم��ا، مم���ا ل 

ي�ساحبه  ال��ع��امل��ي  و���س��ع��وده��ا  الق��ت�����س��ادي 

والتكنولوجيا  الع�سكرية  قدراتها  تطوير  حكًما 

هذه  يدفع  املايل  الوفر  اأن  كما  لها،  املواكبة 

الدول اإىل تعزيز قدراتها الع�سكرية وتطويرها 

حلماية م�ساحلها وتاأمني ا�ستمرار تفوقها على 

الدول الخرى املناف�سة لها. وهذا ما ن�سهده يف 

الع�سكرية  قواتها  بناء  يف  تندفع  التي  ال�سني 

ب��ه��دوء  وت��ط��وي��ره��ا  املختلفة  امل���ج���الت  يف 

تواجهها،  التي  واملخاطر  للتحديات  ا�ستجابة 

من  م�ستفيدة 

ال��ف��ائ�����ض امل���ايل 

لديها.  احلديثة  والتكنولوجيا 

»النف�ض  طريقة  على  بذلك  تقوم  وه��ي 

فيه  ت�سبح  الذي  اليوم  ياأتي  ورمبا  الطويل« 

العاملية  باملقايي�ض  ع�سكرية  عظمى  ق��وة 

املعروفة. واإذ يرى بع�ض املحللني واملتابعني 

يقول  ببعيد،  لي�ض  ال��ي��وم  ه��ذا  اأن  كثب  ع��ن 

ال�سبق  الم��رك��ي  ال��ق��وم��ي  الأم���ن  م�ست�سار 

زبيغنيو بريجن�سكي يف كتابه »رقعة ال�سطرجن 

الكربى«: »اإن ال�سني �سرتتقي خالل العقدين 

املهيمنة  الدولة  م�ساف  اإىل  لي�ض  القادمني 

قوة  اىل م�ساف  بل  الق�سى فح�سب  ال�رق  يف 

عاملية من الطراز الول«...

املراجع:

       

• www.wikipedia.org
• www.arabicxinhuanet.com
• www.msnbc.msn.com
• www.arabic.cnn.com

امليزانية الع�صكرية 

املعلنة  الر�سمية  امليزانية  كانت 

ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  جلي�ض 

دولر  مليار   77.8  ،2009 للعام 

اأمركي. اإل اأن الوليات املتحدة تقول 

اإن ال�سني ل تن�ر اأرقام 

اإن��ف��اق��ه��ا ال��ع�����س��ك��ري 

احل���ق���ي���ق���ي. وت���ق���در 

وك��ال��ة ال���س��ت��خ��ب��ارات 

ميزانية  اأن  املركزية 

ال�����س��ني ال��ع�����س��ك��ري��ة 

للعام 2008 كانت ما 

 150 اإىل   105 ب��ني 

مليار دولر. 
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اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

ت�صوير: توجيه �لفوج

نفحة �إن�سانية وفنية 

ر�فقت حفلة �مليالد 

يف �لفوج �ملجوقل

�إّت�سمت حفلة عيد �مليالد هذ� �لعام 

�إن�سانية  بنفحة  �ملجوقل،  �لفوج  يف 

وفنية، �أ�سفتها فنانة تكّن للجي�ش كل 

حب و�حرت�م وتقدير، وال �سيما للدور 

ب��ه على خمتلف  ي��ق��وم  �ل���ذي  �جل��ل��ل 

�ل�سعد. �لفنانة روال �سعد كانت �جلندي 

�ملجهول �ملتخّفي بزي »بابا نويل«.

جرًيا على عادتها كل عام، ومنذ 

قيادة  تقيم  ال��ب��ارد،  نهر  معارك 

�صنوًيا  ح��ف��اً  امل��ج��وق��ل  ال��ف��وج 

مبنا�صبة  الفوج  ع�صكريي  الأوالد 

خ�ص�صت  وق��د  املجيدة.  االأع��ي��اد 

حفلة هذا العام الأوالد الع�صكريني 

امل�صابني، من دون اأن تن�صى 

ال�صهداء  الع�صكريني  اأوالد 

الذين زارتهم يف بيوتهم.

جتّمعوا  ول���د   200 ح���واىل 

يف ب��اح��ة ال��ف��وج اخل��ارج��ي��ة يف 

و�صباطه  الفوج  قائد  ح�صور 

ترحيب  كلمة  بعد  واالأه����ايل. 

من قائد الفوج العميد الركن 

من  �صكر  تخللها  ن��ادر  ج��ورج 

ن�صج  يف  ج��ه��وده��م  �صاهمت 

ب���داأت احلفلة  ال��ف��رح،  اأج���واء 

�صعد،  روال  الفنانة  مع  الفنية 

الع�صكرية  البزة  ارت��دت  التي 

والفنان  اجلي�ش،  اإىل  حتية  يف 

الذي طاملا �صارك  العمر  زين 

اجلي�ش.  منا�صبات  اإح��ي��اء  يف 

ال��ف��ن��ان��ان غ��ن��ي��ا اأج���م���ل االأغ����اين 

الكبار  فاأطربا  واخلا�صة  الوطنية 

وال�صغار مًعا.

بعد االأجواء الفنية، التي امتدت 

الوقت،  م��ن  �صاعتني  م��دى  على 

قّدمت الفنانة �صعد يف جو �صادته 

والعرفان باجلميل،  م�صاعر املحبة 

�صارك  ثم  لاأوالد،  القّيمة  الهدايا 

اجلميع يف نخب املنا�صبة.

الفنانان  زار  امل���غ���ادرة،  ق��ب��ل 

برفقة قائد الفوج و�صباطه متحف 

تاأثرهما  واأب��دي��ا  الفوج«  »ذاك��رة 

�صعد  الفنانة  ودّون��ت  مبحتوياته، 

رب  »يا  عبارة  الذهبي  ال�صجل  يف 

اإحِم جي�صنا وارحم �صهداءنا«.

وق��د اأق���ام ق��ائ��د ال��ف��وج م��اأدب��ة 

نادي  الفنانني يف  غداء على �رشف 

الفوج  درع  خاللها  قّدم  ال�ضباط، 

ع��رب��ون  �صعد  روال  ال��ف��ن��ان��ة  اإىل 

الذي  االإهتمام  على  و�صكر  تقدير 

يف  الع�صكريني  اأوالد  ب��ه  خ�ّصت 

مو�صم االأعياد.  



البوار

برعاية قائد اجلي�ش ممثالً بالعقيد الركن جانو 

احلداد، نّظمت موؤ�س�سة العاقوري بالتعاون مع 

بلدية البوار يوًما ترفيهًيا حلواىل 600 ولد من 

البلدية  رئي�ش  نائب  املنطقة، يف ح�سور  اأبناء 

جرج�ش مراد واأع�ساء املجل�ش البلدي، رئي�سة واأع�ساء موؤ�س�سة العاقوري، واأهايل املنطقة. تخلل االإحتفال توزيع هدايا لالأوالد، وتقدمي درع با�سم 

موؤ�س�سة العاقوري والبلدية اإىل ممثل قائد اجلي�ش عربون تقدير و�سكر على الرعاية، واآخر من البلدية اإىل رئي�سة املوؤ�س�سة ال�سيدة ليا العاقوري.
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�شباط

وقفة وفاء

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

ت�سوير: املعاون اأول �رشبل زغيب

توجيه املناطق

»بابا نويل« موؤ�س�سة العاقوري

 يزور 4000 ولد يف خمتلف املناطق

املقدم  موؤ�س�سة  وّزعت  اجلديدة،  ال�سنة  وراأ�س  املجيد  امليالد  عيدي  مبنا�سبة 

�سملت  احتفاالت  االأوالد يف  على  العاقوري حواىل 4000 هدية  �سبحي  ال�سهيد 

عدًدا من املناطق والرعايا.

حوله  االأوالد  الذي حتّلق  نويل«  »بابا  اأ�سفاها  �ساخبة  اأجواء  االإحتفاالت  رافق 

للح�سول على هداياهم.

غادير

يف رع��ي��ة م���ار ف���وق���ا- غ���ادي���ر، رع���ا ق��ائ��د 

العاقوري  موؤ�س�سة  نّظمته  اآخر  اإحتفاالً  اجلي�ش 

بالتعاون مع الرعية حلواىل 800 ولد من اأبناء 

ح�رض  جونيه.   - »ال�سيته«  �سينما  يف  املنطقة 

الركن  العقيد  اجلي�ش  قائد  ممثل  االإحتفال 

جوزف  اخل��وري  الرعية  خ��ادم  اإبراهيم،  اإدوار 

�سلوم، وملكة جمال لبنان يارا اخلوري خمايل.
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وقفة وفاء

�شباط

املناطق

يف اإطار االأعياد اأي�ًسا، وّزعت املوؤ�س�سة الهدايا 

رابطة  اإليه  دعت  احتفال  يف  ولد   100 حلواىل 

خريجي كلية احلقوق يف اجلامعة اللبنانية على 

االإحتفال  تخلل  الديب.  جل  االأودي���ون-  م�رضح 

ح�سور م�رضحية »مرمي عند تاتا« جليزال ها�سم 

زرد، اإخراج ماري لني زرد م�سابني.

ويف رعية �سيدة النجاة - اجلمهور، وبدعوة من 

اأخوية احلبل بال دن�ش، وّزعت موؤ�س�سة العاقوري 

الهدايا على حواىل 150 ولًدا يف جو من الفرح.

نويل«  »ب��اب��ا  برفقة  املوؤ�س�سة،  زارت  كما 

)�سهداء  منازلهم  يف  اجلي�ش  �سهداء  عائالت 

ال��زي��ارات  �سملت  وق���د  واخل���دم���ة(،  ال��واج��ب 

حمافظات لبنان اخلم�ش.

تخلل االإحتفال كلمة للخوري �سلوم من وحي 

للمخرج  »غنوة«  م�رضحية  وح�سور  املنا�سبة، 

جان �سادق، التي تدور حول قطار يحمل عدة 

قيًما  اكت�سفنا  اإحداها  دخلنا  كلما  قاطرات، 

تربية  يجب  واملغفرة  واملحبة  ال�سالم  ح��ول 

االأوالد عليها وم�ساركتها مع اجلميع.

االأوالد يف جو  الهدايا على  يف اخلتام، وِزّعت 

جمال  ملكة  قّدمت  ثم  واالإبتهاج،  الفرح  من 

اجلي�ش  قائد  ممثل  اإىل  املوؤ�س�سة  درع  لبنان 

عربون �سكر وتقدير.

اأوالد �سهداء اجلي�س يف كازينو لبنان

املغوار  املقدم  موؤ�س�سة  اإ�سطحبت  لبنان  كازينو  اإدارة  من  بدعوة 

اإىل  اجلي�ش  �سهداء  اأبناء  من  ول��ًدا   220 العاقوري  �سبحي  ال�سهيد 

التي القى عر�سها يف   »snow white« الكازينو حيث ح�رضوا م�رضحية

اإنكلرتا جناًحا كبرًيا. 

عقب العر�ش اأقيم كوكتيل باملنا�سبة، وت�ّم تقدمي درع�ني تذكاريني 

اإىل  ال�س�ه�داء  واأوالد  العاق�وري  موؤ�س�س�ة  باإ�س�م  و�سكر  تق�دير  عربون 

ال�سيد  املطاعم  ومدير  كريدي،  حمي�د  ال�سيد  االإدارة  جمل�ش  رئي�ش 

واأوالد  العاق�وري  موؤ�س�س�ة  جان�ب  اإىل  الدائم  لوقوفهما  معلوف  اإدغار 

ال�سه�داء.





تطوير �صناعة الربجميات

فار�س  ال�سيد  حتدث  بداية، 

الفكرية  احلماية  عن  قبي�سي 

لربامج املعلوماتية واأهميتها، 

املعامالت  قانون  اإىل  متطرقاً 

اإق���راره  و����رورة  الإلكرتونية 

مت  ال��ت��ي  النهائية  ب�سيغته 

القطاعني  ب��ني  ب��ال��ت��ع��اون  اجن���ازه���ا 

وزارة  اإن�ساء  واق��رتح  واخلا�س،  العام 

متخ�س�سة للمعلومات. 

اللبنانية  احلكومة  اهتمام  زه��ران  �سكرت  ثم 

وزارة  وك��ذل��ك  ال��ربجم��ي��ات،  �سناعة  بتطوير 

تقدمها  التي  امل�ساعدات  كل  على  القت�ساد 

لإجناح الندوات التي تبحث يف موا�سيع احلماية 

الفكرية، واأكدت اأهمية حماية �سناعة الربجميات 

عرب الأنظمة والقوانني والتي تدعمها املنظمة. 

تطوير القوانني

من جهته، قال الوزير نحا�س:

اهتماماً  تويل  والتجارة  القت�ساد  وزارة  »اإن 

كبرياً بقطاع �سناعة الربجميات يف لبنان، لكونه 

قطاًعا حيوياً، وي�سمل عدًدا كبرًيا من ال�ركات، 

وتلتزم وزارة القت�ساد والتجارة العمل الدائم 

القطاع  لهذا  القانونية  البيئة  لتطوير  واجل��اد 

املهم، وجعلها متوافقة مع التفاقيات الدولية 

التي ان�سم اأو ي�سعى لبنان لالن�سمام اإليها. هذا 

العمل اجلاد يبداأ بتطوير قانون حماية امللكية 

الأدبية والفكرية يف لبنان، ل �سيما جلهة تعديل 

الكمبيوتر  برام�ج  بحماية  املتعلق�ة  امل���واد 

م�روع  اأن  بالذكر  واجلدير  البيانات،  وقواعد 

العتبار  يف  ياأخذ  ال�ساأن  بهذا  قدم  قد  قانون 

اللبناين  القانون  ليكون  املطلوبة،  التعديالت 

 - والفكرية  الأدب��ي��ة  امللكية  حماية  قانون   -

ذات  الدولية  املعاهدات  اأح��ك��ام  مع  متوافقاً 

اللبنانية  الربجميات  �سناعة  ولن�ساعد  ال�ساأن، 

على مكاف�حة ظاهرة قر�سنة برامج الكمبيوتر، 

مع الأخذ يف العتبار دائماً، اأن القان�ون يجب األ 

يقف حائاًل دون و�س�ول الطالب اللبناني�ني اإىل 

العلم واملعرفة«.

بجهد  وتقوم  قامت  القت�ساد  »وزارة  وقال: 

ظاهرة  م��ن  احل��د  على  العمل  اأج���ل  م��ن  كبري 

اجلوانب  متعدد  عمل  ع��رب  وذل���ك  القر�سنة، 

على  ال��ل��ب��ن��اين  املجتمع  ت��وع��ي��ة  ع��ل��ى  يعتمد 

اللبناين  القت�ساد  على  القر�سنة  �سلبيات 

ب�سكل عام، وعلى خلق فر�س العمل ملتخرجي 

اجلامعات ب�سكل خا�س، ول بد من تاأكيد تعاون 

ال�ركات املعنية - واأعني بها ال�ركات املنتجة 

واملوزعة لربامج الكمبيوتر يف لبنان، ول �سيما 

عرب اإتاحة الربامج باأ�سعار معقولة ومدرو�سة«.

قواعد دولية

الوزير  اأعلن  الإط��ار،  هذا  يف 

اللبنانية  »احلكومة  اأن  نحا�س 

مم��ث��ل��ة ب�������وزارة الق��ت�����س��اد 

ان�سمام  على  تعمل  والتجارة 

ل��ب��ن��ان مل��ع��اه��دت��ي الإن��رتن��ت 

ب�ساأن  ال��وي��ب��و  »م��ع��اه��دة  اأي 

و»م��ع��اه��دة   »)WCT( امل��وؤل��ف  ح��ق 

الويبو ب�ساأن الأداء والت�سجيل ال�سوتي 

املعاهدتان  وه��ات��ان   ،»)WPPT(

ت�سعان قواعد دولية ترمي اإىل منع النفاذ اإىل 

دون  من  بها  النتفاع  اأو  الإبداعية  امل�سنفات 

تطوير  يف  كبرية  اأهمية  ولهما  بذلك،  ت�ريح 

املعلوماتية  وال�سناعات  الإلكرتونية  التجارة 

م��ن خ���الل ���س��م��ان ن��وع��ي��ة امل��ح��ت��وى الرقمي 

احلقوق  اأ�سحاب  ميّكن  ال��ذي  الأم��ر  و�سحته، 

اإبداعاتهم  بف�سل  مالية  مكا�سب  حتقيق  من 

وا�ستثماراتهم«.

حقوق  ت�سجيل  ال�����روري  من  اأن��ه  اىل  ولفت 

حماية  م�سلحة  ل��دى  والفنية  الأدب��ي��ة  امللكية 

امللكية الفكرية يف وزارة القت�ساد.

ق��د  العم��ل  ور�س��ة  اأن  بالذك�ر،  اجلدي��ر 

يومي�ن،  م��دى  وعلى  ج��ل�ساته��ا  يف  تن��اول���ت 

القان��ون  �سي�م��ا  ول  القان��ون��ية  الق�س��اي��ا 

���رورة  ال�موؤمت��رون  اأك��د  ب�حي��ث  اللبن��اين، 

عليه  ال�����روري��ة  التعدي��الت  بع����س  اإدخ�����ال 

مع  ويت�م�ا�سى  للتطبي��ق،  قابالً  ي�سب��ح  كي 

املتغريات العاملي�ة. 
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ور�شة عمل

�شباط

اإعداد:

تريز من�صور

ور�سة احلماية القانونية لربامج الكمبيوتر

الوزير نقوال نحا�س: 

»مردود القطاع حواىل 

مليار دوالر �صنوياً«

ك�صف وزير االقت�صاد والتجارة نقوال نحا�س اأن: »مردود قطاع �صناعة الربجميات يف 

لبنان يبلغ حواىل مليار دوالر اأمريكي �صنوياً, اأي ما ن�صبته 4,74 يف املئة من الدخل 

الوطني, ويعمل يف هذا القطاع حواىل 4,54 يف املئة من اليد العاملة اللبنانية«.

كالم الوزير نحا�س جاء خالل افتتاح اأعمال ور�صة 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 باالإنابة فوؤاد فليفل, ممثلة املنظمة العاملية للملكية الفكرية عال زهران, رئي�س 

اجلمعية اللبنانية ل�صناعة الربجميات فار�س قبي�صي, وعدد كبري من العاملني يف قطاع الكومبيوتر.





ال�شعر  يف  كبري  ل��ذك��رى  تخليًدا 

احلركة  ولتعزيز  والفكر،  والأدب 

ويف  راأ���ش��ه  م�شقط  يف  الثقافية 

غامن  عبداهلل  م�ؤ�ش�شة  ق��ررت  ال�طن، 

ومكتبة  ثقايف  ومركز  متحف  اإن�شاء 

با�شمه.

جبل  ���ش��ن��ن،  ج���ارة  ب�شكنتا  يف 

ال�رصح  اإرت��ف��ع  والأدب����اء  ال�شعراء 

الثقايف اجلديد، ومن اأهدافه ال�شهر 

ون�رصه.  واإحياوؤه  املعلم  تراث  على 

»اجلي�ش« زارت ال�رصح...

ت�قفنا اأمام املنزل الذي ولد فيه 

على طرف  يقع  وه���  غ��امن،  ع��ب��داهلل 

ريفي جميل من اأطراف ب�شكنتا، غري بعيد عن مركز امل�ؤ�ش�شة.

يف هذا املنزل الذي ير�شح ال�شعر من حجارته، فتح ال�شاعر عينيه على ن�ر احلياة 

الأغ�شان  ع، فكانت 
ّ
الأدب تعل� وتتفر اأخذت �شجرة  واأغلقهما على ن�ر امل�ت. وفيه 

لبنانية املنبت، عربية اله�ى، واإن�شانية النزوع.

عبداهلل غامن )1895- 1959(

ب��ن جرج�س ع��ب��داهلل غ���امن، يف  ول��د ع��ب��داهلل 

وت���ويف   ،1895 ال���ع���ام  ب�سكنتا  ب��ل��دة 

غرار  على  عا�س،   .1959 العام  فيها 

مميزاتها  م��ن  ط��ف��ول��ة  ال��ري��ف،  اأه���ل 

ال�سكينة، والبهاء، والكفاف، والوعر، 

تعليمه  تلّقى  والأحالم.  والهواج�س، 

مدار�س  يف  والتكميلي  الب��ت��دائ��ي 

ب�����س��ك��ن��ت��ا، وال��ث��ان��وي يف م��دار���س 

ق���رن���ة ����س���ه���وان. اإن�������رف ب��ع��ده��ا 

العلوم  يف  ال��ذات��ي  التح�سيل  اإىل 

العربية  اللغتني  وع��ل��وم  الإن�سانية 

اإىل  اإ�سافة  واآدابهما،  والفرن�سية 

والإ�سبانية  )الإنكليزية  اأخرى  لغات 

وال�ريانية(، وعلم الأ�ساطري.

العربية  للغة والآداب   عمل معلّماً 

م��در���س��ة  ويف  ب��ل��دت��ه  م���دار����س  يف 

ب�سكنتا،  يف  حبيقة  املون�سنيور 

حتت  ال�سحف  يف  الكتابة  وم��ار���س 

اأ�سدر  )العندليب(.   م�ستعار  اإ�سم 

وهي   )1929( »�سنني«  ج��ري��دة  

عنيت  ج��ام��ع��ة،  اأ�سبوعية  لبنانية 

وال�����س��ي��ا���س��ة  والأدب  ب��امل��ج��ت��م��ع 

جملة  اأ�سدر  ذلك  بعد  والقت�ساد. 

�سهرية  وه��ي   )1937( »ال��ده��ر« 

والأدب  والأ�ساطري  بالرواية  اهتّمت 

رئي�ًسا  ع��م��ل  ك��ذل��ك   والج��ت��م��اع، 

ل�سنوات،  �سنني«  م��ي��اه  ل���»جل��ن��ة 

اأمته  وق�سايا  وطنه  ب�سوؤون  واهتم 

الأ�سبوعية  وافتتاحياته  مقالته  يف 

يف جريدة »�سنني«.

على �شفح �شنن

اخلالبة  ب�سكنتا  بطبيعة  غامن  عبداهلل  تعّلق 

على  ق�سائده  فكتب  �سعره،  منها  وا�ستوحى 

�رصح ثقايف جديد يف ب�شكنتا

يحمل اإ�شم »املعلم« عبدالل�ه غامن

وي�شهر على تراثه
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على  اأو  �سنني  جبل  �سفح 

ال��وادي  على  املطلة  احل�سني  �سهر  تلة 

يف  كبار  مطرب�ون  ق�سائده  وغنى  ال�سحيق، 

وقالت  �سدري  على  )دّق��ت  فريوز  طليعتهم 

ووديع  »العندليب«(،  ديوان  من  فتحوا...  يل 

ال�سايف.

اأبرز دواوينه: »فوق ال�سباب« )مطول�ة   من 

تتاأل�ف م�ن ت�سع�ة اأنا�سي�د، ف�ي ك�ل ن�سي�د ع�ر 

رباعيات(، »�سباب« )ق�سائد وجدانية تاأملية 

املنا�سبات(،  �سعر  )من  »ال��روؤى«  ووطنية(، 

ق�سائد  له  اللبنانية.  باللهجة  »العندليب« 

من�سورة يف جمالت ع�ره:  »�سعر«، »احلكمة«، 

»مواقف«، ويف �سحف  املهجر.

الربج«  »�سيطان  بعنوان  نرثية  م�رحية  له   

مقاطع  تتخللها   )1930(

واأب��������ي�����������������ات 

����س���ع���ري�������ة،  واأخ�����������رى 

بالعامي�ة  ف��ول��ك��ل��وري�����ة 

احلل��م(،   )نتيجة  اللبناني�ة 

وث���ال���ث�����������ة خم��ط��وط��������ة 

)����س���ريي���ن(  وه����ي ن��رثي��ة 

ال�سعر  من  مقاطع  تتخللها 

جمموعة  له  كذلك  الف�سيح.  

م���ن ال����رواي����ات وال��ق�����س�����س 

يف  الأول  ن�سفه  ���س��در  »اأ���س��اط��ري«،  م��ن��ه��ا: 

يف  الثاين  ون�سفه   ،)1938( »ال��ده��ر«  جملة 

الأعمال الكاملة، »جبل الن�ساك«، ق�سة طويلة 

)1946(، »بعد اخلطيئة«، ق�س�س )1955(، 

»راهبة  ق�س�سية،  جمموعة  ع�سافري«،  »دبق 

اأ���س��در  ق�س�سية.  جم��م��وع��ة  و���س��م�����س��ارة«، 

الأدبية«  »احل�سارة  الأدبي:  النقد  يف  كتابني 

مدر�سي  موؤلف  ول��ه  �سنني«،  من  و»كتابات 

بعنوان »الكتاب اجلديد« للمرحلة البتدائية.  

اإذاع��ة لن��دن  ن��ال عبداهلل غان���م جوائ���ز م��ن 

وفات��ه  بع��د  واأقيم��ت  عربي��ة،  واإذاع�����������ات 

احتفالت تكرميية وتاأبيني��ة تناول��ت �سريت��ه 

ن�ال  علمي��ة  درا�س��ات  عن��ه  واأع��دت  واأعمال��ه، 

اأ�سحابه�ا درج�ة الدكت�وراه. 

يف املركز

م�رًحا  كانت  التي  احل�سي�ن  منطق�ة  ف�ي 

م��ن م�����س��ارح خ��ي��ال ال�����س��اع��������ر، ويف م��واج��ه��ة 

ال��وادي  واأم���ام  بب�سكنت��ا،  املحيط�ة  اجل��ب��ال 

املوؤ�س�سة  البحر، تقوم  املتّجه �سوب  ال�سحيق 

بني  اجلامعة  وبهند�سته���ا  الأربعة،  بطوابقها 

ت�سب���ح  اأن  بانتظ���ار  والأ�سال������ة،  احلداث���ة 

عالم���ة ممي��زة من عالم����ات نه�ستن��ا، ونقطة 

من نقاط ال�سياحة الثقافيــة.

»املعل���م«  ظ���ل  ي�ستقبل��ك  املدخ���ل،  عن���د 

وف��ي  كت��اب  وبقرب�ه  ا 
ً
جال�س�� غ��امن  ع��ب��داهلل 

ال�سخ���ري  متثاله  العندليب«.  »ع�س�ا  ي�����ده 

 )TEFTA( »التفت�ا«  حج���ر  م���ن  امل�سن���وع 

ابتدع�ه اإزميل الإخوة ع�ّساف.

جنل��ه  م���ع  ملًيا  توّقفن�ا  التمث��ال،  اأم�����ام 

وابن���ه  غان���م  روبي��ر  والفيل�س�����وف  ال�ساع����ر 

يف  رافقان�����ا  اللذي��ن  غان��م  مي�س��ال  الفن��ان 
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م�����ن  م�ستوح����ى  التمث����ال  �سك����ل  اجلولة. 

الهند�سي  ال��ت��ج��وي��ف  ال��ع��ن��دل��ي��ب«،  »وك��������ر 

قم���ة  على  ال��واق��ع  �سخرين،  ب��ني  الطبيعي 

واملطّل  احل�سي��ن(  )�سه��ر  �سغي��ر  جب��ل 

قري���ب  وهو  و�ساح��رة،  ن��ادرة  مناظ���ر  عل���ى 

�ساع���ر  ك��ان  حيث  املوؤ�س�س���ة،  مرك���ز  م��ن 

حف���ر  وق���د  للنظ���م.  يختلي  »العندليب« 

قاعدت���ه: عل���ى 

ا جئت هذا الوجود فرًدا ومَلّ

�رُت عنهُ اأم�سيُت كَلّ الوجوِد

ويف املتحف

الداخل.  يف  ونتواعد  اخلارج  ال�ساعر يف  ع  نوِدّ

كانت  البلعه  ل��وري��ن  امل��وؤ���س�����س��ة   
ّ
����ر اأم��ي��ن��ة 

بانتظارنا. نبداأ اجلولة من طابق املتحف حيث 

واأدواته وحرب ق�سائده  واأوراقه  كتبه وقلمه 

واأحالمه...

لوحات من �سعره تزّين جدران املكان:

اأنا ِمن لبنان من جار ال�سماْء

من بحوِر ال�سعر من وزِن الغناْء

، من رجاْء
ٍ
، من �سفاء

ٍ
من بهاء

اأنا منهُ  ل�سُت من طنٍي وماْء

هذه الكلمات غّنتها يف منت�سف اخلم�سينات 

عبد  املو�سيقار  )والدة  حمدان  زكية  املطربة 

دي��وان  يف  من�سورة  وه��ي  ال��ب��ا���س��ا(،  ال��رح��م��ن 

»�سباب«.

على جدار اآخر، ق�سيدة اأخرى بعنوان »تبارك 

يف  األ��ق��ي��ت  »ال������روؤى«(  ك��ت��اب  )م���ن  الأدب« 

منت�سف اخلم�سينيات اإثر فوزه باجلائزة الأوىل 

يف  الربيطانية   BBC ال�  حمطة  نّظمتها  التي 

ب��ني �سعراء  ب���ريوت،  ال��ن��ورم��ان��دي -  اأوت��ي��ل 

جمهورية  روؤ���س��اء  ح�سور  يف  العربي  ال��ع��امل 

اأدبية و�سيا�سية. و�سخ�سيات 

يقول مطلعها:

تبارك الأدْب

ها العرْب يا اأُيّ

 بها
ٍ
ِمن �سلة

الَنّ�َسْب َد  توَحّ

وال�سا�ِسُع اقرتْب

ل���وح�����������ة اأخ�������رى 

ف���وت�����������وغ���راف���ي���ة 

عبداهلل  فيها  ا�سته�ر 

ريعان  وه��و يف  غ��امن 

كان  )ي���وم  ال�سباب 

ع���اًم���ا(،   30 ع���م���ره 

كتابه  غ���الف  ت��زّي��ن 

»العندليب«. 

الأدب  يف  ن�ساله  يتّوج  الوطني  الأرز  و�سام 

وال�سعر منحه اإياه فخامة 

ال����رئ����ي���������س 

العام  وفاته  بعد  �سهاب  ف��وؤاد  اللواء  الراحل 

.1961

خمطوطات  حيث  زجاجية  خزانة  اإىل  ننتقل 

ال�����س��ب��اب«،  ف��وق   « دي���وان  ي��ده منها  ب��خ��ط 

من  و�سفحة  اإيجار،  �سند  على  كتبت  ق�سيدة 

»العندليب«. خمطوطة 

يف اخلزانة نف�سها ر�سالة اإعجاب برواية »جبل 

اخلالق حمفوظ من  عبد  الن�ساك« من �سديقه 

الهرمل، ور�سالة اأخرى تعود اإىل العام 1955 

غامن  عبداهلل  املعلم  اإىل  نعيمه  ميخائيل  من 

يطلب  �سنني،  م��ي��اه  جلنة  رئي�س  ك��ان  ي��وم 

بري  امل��ي��اه  ن��واط��ري  اإىل  يوعز  اأن  منه  فيها 

حديقته... �سهادة نهاية الدرو�س حمتفظ بها 

مع العالمات التي ح�سل عليها ف�ي كل املواد: 

»عظيم جًدا، جيد جًدا، وممتاز«.

ال�سخ�سية:  اأغرا�سه  اأخرى، و�سعت  يف خزانة 

�سبحته  ال��ت��ع��اون��ي��ة،  ب��ط��اق��ة  ه��وي��ت��ه، 

ع�رة  فئة  )م��ن  لبنانية  عملة  اخلا�سة، 

فيه،  يكتب  ك��ان  ال��ذي  القلم  ق��رو���س(، 

لّفها  التي  الأخ���رية  ال�سيجارة  امل��ح��ربة، 

التي  ع�ساه  تدخينها،  ي�ستطع  ومل  بيديه 

وعرفت  غ��امن  ق��ب��الن  ن�سيبه  اإي��اه��ا  اأه���داه 

الذي  العندليب«، وجر�س املدر�سة  ب�»ع�سا 

وهرب  اإلتقطه  م�ساغب،  تلميذ  باجتاه  رماه 

اإن�ساء  مبنا�سبة  ال��ورث��ة  اإىل  اأع��اده  لكنه  ب��ه، 

املتحف.

ا 
ً
غزير اإن��ت��اًج��ا  �سهد  ال��ذي  ال�سغري  مكتبه 

و�سع يف اإحدى زوايا طابق املتحف، واإىل جانبه 

اأجمل  نظم  �سوئه  على  ال��ذي  ال��ك��از  قنديل 

ق�سائده.

يف مكان اآخر، هواياته حتتل حّيًزا من املتحف، 

كلعبة املنقل وطاولة الزهر.

خزانة  يف  ُجمع  وال�سحايف  الفكري  اإن��ت��اج��ه 

»�سنني«  جريدة  من  ن�سخة  جند  حيث  واح��دة 

حت��ري��ره��ا،  ي����راأ�����س  ك����ان  ال���ت���ي   )1946(

كتاب  م��ن  الأوىل  الطبعة  »ال���ده���ر«،  جم��ل��ة 

موؤلفاته  وبع�س  )وقد فقدت(،  »العندليب«  

الن�ساك«،  جبل  ك�»رواية  حياته  يف  املطبوعة 

من  عدد  اإىل  هذا  وغريها...  الأجيال«  »كتاب 

ال�سور الفوتوغرافية التي يظهر فيها ال�ساعر 
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عبداهلل غامن يف منا�سبات خمتلفة.

على  املطّلة  املتحف  �رفة  اإىل  ونخرج 

قلب  اإىل  الأحّب  املكان  احُل�سني،  منطقة 

ال���������س����اع����ر، وع���ل���ى 

اجل�����ب�����ال ال���ث���الث���ة 

بب�سكنتا:  املحيطة 

جبل  ���س��ن��ني،  ج��ب��ل 

ال�������زع�������رور وج���ب���ل 

باكي�س.

قاعة الأبناء 

واملكتبة

ه�����وؤلء ه���م ب��ن��وه: 

جورج وروبري وغالب 

احل�ساري  الأدب����ي  اخل��ط  ي�سلكون  ورف��ي��ق، 

اأقالًما  ويحملون  الوالد،  �سلكه  الذي  الإن�ساين 

يف  به  خا�سة  زاوية  منهم  واحد  ولكل  واأحالًما. 

الفكري، حتر�سه  اإرثهم  قاعة جتمع مناذج من 

حبيبة  غامن  حمفوظ  ميامه  ال�سيدة  اأمهم  عني 

العندليب.

الطاب�ق  يف  تق��ع  ال��ت��ي  املك�تب���ة،  ام��������ا 

كتاب  األ���ف   12 حل���واىل  فتت��سع  الث�ال��ث، 

ت�سم حالياً 3000 كت��اب يف خمت�ل�ف العل��وم 

واملع�ارف.

الإجتم��اعات  قاعة  اأم��ا 

ال����راب����ع  ال����ط����اب����ق  يف 

ل�ستقب����ال  فمخ�س�س��ة 

ل����ق����اءات اأه������ل ال��ف��ك��ر 

ون��ق��ا���س��ات��ه��م،  والأدب 

ما  اأجمل  على  تطل  وهي 

يحيط بالبلدة من جبال.

ال�سفلي،  الطابق  ويف 

ق���اع���ة م��ف��ت��وح��ة اأم�����ام 

ال��ن��دوات  لعقد  اجل��م��ي��ع 

الفكرية  وامل���ح���ا����رات 

والثقافية.

حديقة عبداهلل غامن

غامن  ع��ب��داهلل  حديقة  يف  ك���ان  اجل��ول��ة  خ��ت��ام 

الثقافية التي حتيط باملركز، والتي مّت اإن�ساوؤها 

»م�روع  اإطار  يف  الأمريكي«  ال�سعب  من  »بهبة 

درب اجلبل اللبناين«.

ت�سم احلديقة مدرًجا وم�رًحا مطالً على وادي 

اجلماجم، �ُسمم لي�ست�سيف الن�ساطات الأدبية. 

عليها  حمفور  رخامية  ل��وح��ات  زواي��اه��ا  ت��زّي��ن 

اأبيات �سعرية لل�ساعر عبداهلل غامن يتغّنى فيها 

ببلدته ب�سكنتا:

َه��وْن  ا�ْسلحيني  َه����ْوْن 

فوق التل

ما  ه���وْن  م��ل��ّزْق  قلبي   

بيفْل

ِب���رَج���ْع زه����وْر وْع�����س��اْب 

وْع�سافرْي

وْعنا�ري  مْب���وْت  ���ْن  مِلّ  

ْبتنَحْل...   

وعلى اأخرى:

هوْن ا�سلحيني ْبجّب هالزعرت

ْ
مطرح ما كّنا بالهوى ن�سكر

و�سو معّذبك تا حترقي بخوْر

الأر�س مندل وال�سما عنرْب

اإفتتح بتاريخ 14  اأن املتحف  يجدر بالإ�سارة 

العماد  اجلمهورية  رئي�س  برعاية   2011 اآب 

مي�سال �سليمان، ويفتح اأبوابه يف ف�سل ال�ستاء 

ط���وال اأي���ام الأ���س��ب��وع م��ا ع��دا ي��وم��ي الإث��ن��ني 

واخلمي�س من ال�ساعة 10 

 5 ال�ساعة  ولغاية  �سباًحا 

م�ساء. ويف ف�سل ال�سيف، 

طوال اأيام الأ�سبوع ما عدا 

ال�ساعة  من  الإث��ن��ني  ي��وم 

ول��غ��اي��ة  ���س��ب��اًح��ا   9

ال�������س���اع���ة 7 

م�ساء.
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نّظمت �رشكة املطبوعات للتوزيع والن�رش، ندوة 

والكاتب  للمحامي  تتمزق«  »قيود  كتاب  حول 

بييروت  البيال-  مركز  يف  عي�سى  اأبييو  �ييسييادي 

البعلبكي،  حممد  ال�سحافة  نقيب  فيها  �سارك 

نقابة  جمل�س  )ع�سو  ك�سبار  نييا�ييرش  املحامي 

املحامني(، الأديبة �سونيا الأ�سقر علم، ال�ساعر 

روبر غامن، وقدمتها الإعالمية ال�ساعرة نادين 

من  كبر  عييدد  الإحييتييفييال  ح�رش  فييغييايل.  اأ�سعد 

ال�سخ�سيات ومهتمون بال�ساأن الثقايف.

ماري  الطفلة  ب�سوت  الوطني  الن�سيد  بداية، 

خلف ومن ثم العلم حتمله الطفلة بيا اأبو عي�سى، 

الكاتب،  عن  البعلبكي  النقيب  حتدث  بعدها 

ومما قاله: »من حمراب القانون انطلق �سادي 

واملوجبات.  باحليثيات  مت�سّلًحا  عي�سى  اأبييو 

عن  مدافًعا  �سوته  دوى  العدل  ق�رش  وداخييل 

امليي�ييسييطييهييدييين واملييظييلييومييني واملييقييهييورييين 

يف  وهييو  ا�ستطاع  وقييد  احلقوق.  وامله�سومي 

عمره الوردي اأن يوفق بني ال�سناعتني: �سناعة 

املحاماة و�سناعة ال�سحافة«.

الكتاب  عيين  ك�سبار  نا�رش  املحامي  وحتييدث 

املالح  الليايل  يف  املتعبون  اليه  يعود  الييذي 

�ساعات  يف  كما  والظرف،  ال�سمر  �ساعات  ويف 

العزلة وهنيهات التعب من واقع م�سن، وقال: 

»الواقع الذي يعر�سه الكاتب باأ�سلوبه ال�ساخر 

كيف  مرير،  بالكاريكاتور  اأم  بالكلمات  �سواء 

الأغييالل يف يد املواطن مع عبارة  ل ونحن نرى 

»ال�سلطة يف يد ال�سعب«.

الأ�سقر:  �سونيا  الأديبة  قالت  جهتها،  من 

والفكر  �سادي،  دليل  هي  الثاقبة  »العني 

فرق  واملنجد  الدليل  وبني  منجده،  هو  الناقد 

ا�ستطاعته  قييدر  الكاتب  حيياول  ولقد  �سا�سع، 

تق�سر امل�سافة بينهما عله ي�ستطيع الو�سول 

اىل بر التغير...«. 

وقال ال�ساعر واملفّكر روبر غامن: »اإن لقلمه 

وكتابته حفيف امل�سك على امل�سك تنت�رش رائحة 

البخور يف الأمداد والأجواء، لي�ساف كتاب رابع 

اإىل اأ�سقائه الثالثة وليحقق �سادي خطوة نوعية 

يف عامل الإبداع، ل رقًما جديًدا ي�سنف يف جملد 

ترهات الأرقام...« .

يف اخلتام، حتدث املحامي والكاتب اأبو عي�سى 

عن كتابه قائالً: »قيود تتمزق« ر�سالة لكل من 

يريد اأن يعي�س - اأو ميوت - بحرية حقيقية ل 

ميي�ييسييطيينييعيية. 

ر�ييييسيييياليييية لييكيي�ييرش 

والف�ساد  والطغيان  الظلم 

املواطن  م�سكلة  والبطالة.  والإ�ستبداد 

و»حماولة   نف�سه،  مع  م�سكلته  هي  وطنه،  مع 

 عرب ك�رش ال�سمت ومتزيق القيود«. 
ّ
حّلها متر

يجدر بالإ�سارة اأن  الكتاب يت�سمن 33 لوحة 

من  ر�ساًما   29 بري�سة  ة 
ّ

ُمييعييرب كاريكاتورية 

خمتلف اأقطار العامل.

جناح  اإىل  احليييا�يييرشون  اإنييتييقييل  الييينيييدوة،  بييعييد 

نخب  و�رشب  الكتاب  لتوقيع  املطبوعات  �رشكة 

املنا�سبة.
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�أخبار ثقافية
ماجدة داغر يف »بيت الذاكرة 

والقامات العالية« 

كتاب ماجدة داغر اجلديد »بيت الذاكرة والقامات 

على  اإ�ساءات  الفارابي،  دار  عن  ال�سادر  العالية«، 

والغرب  ال�رشق  يف  والأدبيياء  ال�سعراء  من  عدد  �ِسررَ 

وعرب مراحل من الزمان، ابتداًء بالأمرة ال�سومرّية 

ال�ساعرة »�سافو« التي فتنت الفيل�سوف  الإغريقية  اإىل  التاريخ،  اأول �ساعرة يف  »اإنهيدوانا« 

اأفالطون فنعتها بي»اإلهة الفن«، اإىل عمر اخليام، اإىل جربان خليل جربان ومي زيادة والطّيب 

�سالح وغرهم، باأ�سلوب �سّيق يف التعبر يدّل على حا�ّسة جمالّية حاّرة، وفق ما يقول 

الأديب والناقد جورج جرداق يف كلمته على الغالف الأخر للكتاب. 

�سرًة  حكي  يرَ وجدايّن  اأّنه  على  ت�سدد  خليل(،  مارون  اإيلي  الأ�ستاذ  )بقلم  الكتاب  مقدمة 

رت �سرة فالن من الأدباء الكّتاب اأو ال�ّسعراء، 
ّ
كاأّنا الكاتبةُ مر ، لرَ

ّ
رّية انطالًقا من موقٍع �سخ�سي غرَ

غائب...
ّ
المح من �سرتها هي، يف اأحالمها، روؤاها، والر ، من خاللها، مرَ ّررَ

لتمِر

ندوة حول: »قيود تتمزق« 

للمحامي �سادي اأبو عي�سى

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي
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دكتوراه 

يف العلوم 

ال�سيا�سية 

للعقيد الركن 

اليا�س اأنطون 

اأبو جودة

اإجازة يف التاريخ 

للرقيب الأول 

ا�سماعيل ك�رسواين

نال الرقيب الأول ا�سماعيل 

عييلييي كيي�ييرشواين ميين مييقيير عييام 

ميينييطييقيية اجلييينيييوب - مييوقييع 

تعليمية  اإجازة  كفردونني، 

كلية  ميين  الييتيياريييخ،  يف 

الآداب والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.

نال العقيد الركن اليا�س اأنطون ابو جودة قائد 

يف  دكييتييوراه  اجلوية،  القوات  يف  اليييرادار  كتيبة 

العلوم ال�سيا�سية من املعهد العايل للدكتوراه 

يف اجلامعة اللبنانية.

اأبييو  الييركيين  العقيد  ناق�س 

البيئي  )الأمن  اأطروحته  جودة 

اأمام  العاملي(  الأميين  اإطييار  يف 

الدكتور  ميين  املوؤلفة  اللجنة 

رئي�ًسا،  ح�سني  ال�سيد  عدنان 

والدكاترة: كميل حبيب، فاديا 

كيوان، �سمرة العكاري وح�سن 

تقدير  بنتيجتها  ونييال  جييوين، 

جيد جًدا.

اإجازة يف املعلوماتية 

للمالزم الأول

�سامر طانيو�س

�سامر  الأول  املييييالزم  نيييال 

امل�ساة  ليييواء  ميين  طييانيييييو�ييس 

يف  تعليمية  اإجيييييازة  الأول، 

املعلوماتية.

�سورعماد طوق تفتح »نافذة على البارحة«  

الأول  اجليييزء  �ييسييدر 

مييين كييتيياب »نييافييذة 

عييييلييييى اليييييبيييييارحييييية« 

طوق  عماد  للموؤلف 

�سنوات  اأم�سى  الذي 

ت�سجيل  يف  طييييييوالً 

بال�سورة  الرتاثيات 

بيييهيييدف املييحييافييظيية 

اللبنانية  الهوية  على 

اأ�سيلة  التي يعتربها 

تلتب�س  ل  دة، 
ّ
ومتفر

لبنانيتها على اأحد ل يف الزمان ول يف املكان.

يت�سمن الكتاب اأكرث من مئة �سورة بالأ�سود والأبي�س، اأخذت جميعها 

اثنني:  مو�سوعني  حييول  تتمحور  وهييي   1985 و   1980 العامني  بني 

الإن�سان واملحيط.

جزء من ال�سور يتوّزع بني الأماكن والأزّقة والأبنية والأمتعة والتفا�سيل 

الرتاثية التي تقّل�ست م�ساحتها اأو م�ساحة ا�ستعمالها اإىل حدود الإختفاء، 

واجلزء الثاين ميّثل اأنا�ًسا يف اأُطر واهتمامات خمتلفة، اأكرثهم من الرعيل 

املتقّدم يف ال�سن. 

من  عييادة  تبداأ  الت�سوير  تكنولوجيات  لأّن  والأبي�س؟  بالأ�سود  مليياذا 

امل�سار  تاأخذ  ثم  اأبي�س،  الأ�ييسييود/  اأي  تعقيًدا،  الأقييّل  العلمي  اجلانب 

التقني ال�سعب نحو الألوان التي هي، يف الأ�سل والأ�سا�س، »امل�ستهى 

واملنتهى«.

ويقول املوؤلف يف هذا املجال: »منذ البدايات )التي تعود اإىل ما يزيد 

عن الثالثني عاًما(، وحني كان هذا العمل ل يزال يف رحم املخّيلة، كانت 

اللوين«،  و»البعد  الرتاثية  بال�سورة  تتعلقان  اثنتان  مالحظتان  هناك 

جتعالن من الأ�سود/ اأبي�س اخليار الأن�سب ملقاربة املو�سوع.

هذا  يف  للت�سوير  »مر�سحني«  كانوا  الذين  الأ�سخا�س  معظم  اإّن  اأّولً، 

ال�سياق )�سواء انتهى املطاف ب�سورهم �سمن هذا العمل اأم ل( كانوا من 

اأتباع »الاللون« يف اختيار املالب�س والتفا�سيل املرافقة. كما اأّن موا�سيع 

ا غر اأ�سا�سي.  ال�سور الأخرى اأي�ًسا كانت الألوان فيها عن�رشً

ثانًيا، هناك ما ي�سبه التواأمة اخلال�سة بني مادة التاريخ - التي تاأوي 

الرتاث - وبني ال�سورة بالأ�سود/ اأبي�س، اأقّله يف اأذهان الرعيل املتقّدم 

يف ال�سن، ل ل�سبب �سوى اأّن م�ساهدات هذا الرعيل يف مادة التاريخ هي، 

يف الأغلب، بالأ�سود/ اأبي�س.

�سورة الغالف، التقطت العام 1981، ويعتربها طوق »ملكة اللحظات 

املباركة بامتياز لديه، جلهة ما حتمله من دفء«.

الذي يقع على  �س«  لطرَ الي»مرَ اأما م�سمونها، فجل�سة �سبه يومية يف هذا 

 فيه با�ستمرار، ويف حلظة 
ّ
ي، كان املوؤلف مير

ّ
تقاطع طرق داخلية يف ب�رش

قررت عني الكامرا اأن حت�سد غّلتها الدافئة. 



القلم والري�شة... حتى الع�شق

وكّونت  تزّوجت  عكار،  بلدة  من  ريفية  هي 

اأ�رسة، لكّن طموحها اأن جتعل الإن�سانية بكاملها 

اأ�رسة لها عن طريق الفن والكتابة. منذ ن�ساأتها 

وقد  والري�سة  القلم  لأيامها:  رفيقني  اختارت 

اأحّبت كليهما حتى الع�سق.

اأيهما  ت�ساألها  وكاأّنك  قلبها؟  اإىل  اأحب  اأيهما 

العامل  »اأر�سم  اللوحة  يف  الب�رس!  اأم  ال�سمع  اأهم 

مدى  بالكلمة.  اأر�سمه  وبالكتابة  بالري�سة، 

ومن  الكلمة.  مدى  عن  ات�ساًعا  يقّل  ل  اللوحة 

وما  للتعبري.  و�سيلتني  اأملك  اأين  حظي  ح�سن 

ولوحتي  لوحة  اأن تكون كلمتي  اإليه هو  اأطمح 

كلمة«.

لوحة  ت�سكيل  يف  وال��زم��ان  املكان  تاأثري  ما 

ما؟ تقول: »ل ي�ستطيع الإن�سان اأن يبدع اآثاره 

مبعزل عن حميطه وعن ع�رسه، فالر�سم يت�سل 

اللون لي�س مقيا�ًسا  اّل،  بالإنفعالت. بالن�سبة 

باللون  احل��زن  ع��ن  اأع���ّر  ق��د  ح��دث،  اأو  حلالة 

بهما  اآخر  فنان  يعّر  بينما  الأبي�س،  اأو  الأحمر 

عن الفرح. احلزن والفرح قد يظهران من خالل 

اأعتمد  ال�سابق كنت  اأي�ًسا... يف  اللوحة  تركيبة 

ال��دائ��م،  م��ن ف��رح��ي  بالرغم  ال��داك��ن��ة  الأل����وان 

واأخرًيا اإنتقلت اإىل الألوان الزاهية.  

للواقع  ك�سًفا  ال��ف��ن  يف  عبيد  ك��ل��ود  ت���رى 

وتنظيم  اأ�سياء  اإ�سالح  عر  حت�سينه  وحماولة 

اأ�سياء اأخرى: لوحة بيكا�سو »غارنيكا« ما زالت 

حتى الآن ت�رسخ يف وجه الظلم وتقول ل للحرب.

من ينابيع بالدنا

معينة.  فنية  م��در���س��ة  اإىل  عبيد  تنتمي  ل 

تقول:  التجريد  ���س��وب  نحت  ال��ت��ي  الفنانة 

اأنهل  »اليوم مل يعد من مدر�سة نبتدعها، واأنا 

فني من ينابيع بالدنا حتديًدا. ل �سك اأن الفن 

الفن  نه�سة  يف  اأ�سهما  قد  والعوملة  احلديث 

اآخر �سيعة  الذي يقيم يف  الت�سكيلي، فالفنان 

على  الإّط��الع  خارجه، ميكنه  اأو  الوطن،  هذا  يف 

الأعمال الفنية يف خمتلف اأنحاء العامل ومواكبة 

التطّور والإجتاهات احلديثة، لكّن امل�ساهدات 

املبدع  والفنان  اأجمل بكثري،  الطبيعية ل �سك 

خالل  من  العاملية  اإىل  لوحته  ت�سل  ال��ذي  هو 

مقاربتها تراثه وخ�سو�سيته«.

اإ�شدارات 

الكتب  م��ن  جم��م��وع��ة  عبيد  ك��ل��ود  للفنانة 

بعنوان:  ث��الث��ة  اأب��رزه��ا  والبحثية،  النقدية 

نقد  الت�سكيلي  »ال��ف��ن  ال�����س��ورة«،  »جمالية 

وجتلياته  و»الت�سوير  النقد«،  واإب��داع  الإب��داع 

�سدد  يف  الآن  وه��ي  الإ���س��الم��ي«.  ال���راث  يف 

»عالقة  ح��ول  جديد  كتاب  لإ���س��دار  التح�سري 

الر�سم بال�سعر«.

العالقة  يف  جدلية  هناك  ال�سورة،  جمالية  يف 

احلالية  املرحلة  وال�سعر.  الت�سكيلي  الفن  بني 

الفنون  م�ستوى  ع��ل��ى  ال�����س��ورة  م��رح��ل��ة  ه��ي 

الفن.  مكونات  اأب��رز  من  وال�سورة  ا،  خ�سو�سً

كما  الر�سم  يف  نف�سها  هي  الفنية  فال�سورة 

�سخ�سية فنية غنية بالأفكار

كلود عبيد:

طموحي اأن تكون 

كلمتي لوحة

ولوحتي كلمة...

يف منزلها يف منطقة احلازمية, 

حتتل ع�رشات اللوحات م�شاحات 

اجلدران من املدخل اإىل البهو و�شوالً 

اإىل غرف املنامة. �شخ�شية فنية 

غنية باالأفكار, هّمها االإبداع. جنحت 

يف تخّطي الكثري من املفاهيم 

التقليدية لتثبت اأّن املراأة قادرة 

على ت�شكيل م�شتقبلها بامتياز... 

حمّدثة لبقة, ال تفارق االإبت�شامة 

حمّياها, تعرف كيف ت�شتدرج حمّدثها 

ليكون منحاًزا اإىل اأفكارها وري�شتها.

اإّنها الباحثة والناقدة ونقيبة 

الفنانني الت�شكيليني كلود عبيد, 

ومعها كان هذا اللقاء.
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لقاء

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي



واملعاين  الرموز  تظهر  ال�سعر  يف  ال�سعر.  يف 

من  ن��وع  وال�سعر  التعبري،  طريقة  خ��الل  م��ن 

الر�سم بالكلمات. باخت�سار، »الق�سيدة ميكن 

تقول  ق�سيدة«،  وال��ل��وح��ة  ل��وح��ة،  ت��ك��ون  اأن 

عبيد. 

بني  اجل��م��ع  ومثابرتها  بجدها  ا�ستطاعت 

»الفن  كتابها  فجاء  الر�سم،  وفن  الكلمة،  فن 

تاًجا  النقد«  واإب���داع  الإب���داع  نقد  الت�سكيلي 

لوحاتها  م��ن  اأم����رية  ك��ل  راأ�����س  ع��ل��ى  ت�سعه 

ومر�سًدا لكل  الكثرية املتنّوعة، وتقّدمه دليالً 

الفن  عن  عميقة،  مب�ّسطة  معرفة  ين�سد  مثّقف 

الت�سكيلي، ونقده، وكيفية التعامل مع اللوحة 

اإدراًكا ونقًدا وتقومًيا. 

يف العمل النقابي 

عبيد  تعتر  الت�سكيليني،  للفنانني  كنقيبة 

اإىل  العمل  وزارة  رعاية  من  النقابة  انتقال  اأّن 

خطوات،  من  رافقه  وما  الثقافة  وزارة  رعاية 

و�سع الأمور على ال�سكة ال�سليمة لينال الفنان 

حقه الطبيعي الذي طال انتظاره. فدور النقابة 

املهني  م�ستواه  ودع��م  الفنان  حق  حماية  هو 

عن  والدفاع  وامل��ادي،  واملعنوي  والإجتماعي 

والتو�سل  معي�سته  ظروف  وحت�سني  م�ساحله 

اإىل حّل النزاعات مع اأ�سحاب الأعمال و�سالت 

ومعا�س  ال�سحي  ال�سمان  وت��اأم��ني  العر�س، 

تقاعدي من خالل �سندوق التعا�سد.

�سناديق التعا�سد حتتاج متوي�الً جدًي�ا، الأمر 

 19 ففي  الق�انون.  عر  حّل  الذي 

 ،2009 ح��زي��ران 

التعا�سد  ���س��ن��دوق  اإن�����س��اء  مّت 

النقابات  جميع  ب��ني  امل�����س��رك 

ال�سندوق  ه��ذا  وي��دي��ر  الفنية، 

ممثل  م��ن  م��وؤل��ف  اإدارة  جمل�س 

وزارة  من  ومفو�س  نقابة  كل  عن 

فم�سدره  التمويل  اأم��ا  الثقافة. 

ر���س��م ا����س���راك ع��ل��ى ك��ل ع�سو 

على   %10 ن�سبته  م��ال  ور���س��م 

ع��ق��ود ال��ف��ن��ان��ني الأج���ان���ب، اإىل 

احلفالت  بطاقات  قيمة  م��ن   %2

وال��ن�����س��اط��ات ال��ف��ن��ي��ة، وه���ذان 

وزارة  ت�ستوفيهما  ال��ر���س��م��ان 

اإىل  �سهرًيا  وحت��ّول��ه��م��ا  امل��ال��ي��ة 

من  مالية  م�ساهمة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سندوق، 

وزارة الثقافة، واأي�ًسا من الهبات والترعات.

يف ختام اللقاء، خل�ست الفنانة كلود عبيد اإىل 

من  هي  الأحيان  اأغلب  يف  »الري�سة  باأّن  القول 

تختزل اأحا�سي�سي و�سعوري. حتى الآن كتاباتي 

والتق�سيم  الري�سة،  مع  ب��داأت��ه  ما  نتيجة  هي 

بينهما وهمي. الري�سة هي قلم اللوحة، والقلم 

مع  قلبي  اأّن  اأعتقد  ولكن  ال��ورق��ة.  ري�سة  هو 

الري�سة وعقلي مع القلم«.
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�إ�سم ملع

يف �لزمن �جلميل

املاي�سرتو

كلوفي�س احلاج: 

عا�سق املو�سيقى 

املتعدد املواهب

جملة  ن�رشتها  ال��ت��ي  م��ذك��رات��ه  يف 

الكبري  املو�سيقي  يذكر  »ال�سبكة«، 

كلوفي�س  اإ�سم  الرومي  حليم  الراحل 

احلاج كواحد من اأبرز املطربني الذين 

ا من 
ً
اأطلقتهم الإذاعة اللبنانية اعتبار

منت�سف القرن املا�سي.

اإ�سم  احل��اج  كلوفي�س  املاي�سرتو 

اللبنانية  الفنية  ال�ساحة  على  ملع 

الفن يف  ملحًنا ومغنًيا وقائًدا لفرقة ومعلًما للمو�سيقى، يوم كان 

لبنان يعي�س اأيامه الذهبية. هذا الفنان الذي رحل مطلع العام 

ا اأنه اأم�سى �سنوات طويلة من عمره  احلايل، نتذكره، خ�سو�سً

يف �سفوف اجلي�س اللبناين.

كروان اأين اأنت؟

�إىل  مغنًيا  �حلاج  كلوفي�س  �إ�سم  يرد 

بر�مج  ن�رشة  يف  فييروز  �ل�سيدة  جانب 

 ،1951/1/28 بييتيياريييخ  �لإذ�عيييييية 

كما  �أنت«.  �أين  »كرو�ن  �لأغنية  و�إ�سم 

نف�سها  �لن�رشة  ثانية يف  مرة  ��سمه  يرد 

مع  مقدًما   ،1952/10/22 بتاريخ 

�ل�سيدة فروز »�أغاين ر�ق�سة«.

البدايات الفنية

ولد �ملاي�سرتو كلوفي�س �حلاج يف دير �لقمر 

�لعام 1923. در�س يف معهد مدر�سة �ملخل�س 

�لي14.  عمر  يف  �لفني  م�سو�ره  وبييد�أ  بروت  يف 

وديييع  �لأ�ييسييتيياذييين  يييد  على  مو�سيقًيا  تتلمذ 

�لعلوم  يف  دبلوًما  حاز  روبيار.  وبرتر�ن  �سرب� 

�ملو�سيقي  �ملعهد  ميين  ج 
ّ
وتييخيير �ملو�سيقية 

يف  �ملو�سيقى  عّلم  ثم  �للبنانية،  و�لأكادميية 

�لأخرة ويف معاهد كربى ويف مركز �ملو�سيقى 

و�لفنون ويف لي�سيه �أدوني�س ومدر�سة �لقلبني 

غزير   - مييارون  مار  ودييير  جبيل  يف  �لأقد�سني 

ولي�سيه عم�سيت.

�لدولية  �للجنة  �لعام 1941، عمل يف مكتب 

لل�سليب �لأحمر، وبعد �سنو�ت قليلة �نتقل �إىل 

�أن  لبث  ما  ثم  �لفرن�سي،  �لعام  �لأميين  �سفوف 

تطّوع يف �جلي�س برتبة رقيب يف �رشية �مل�سالح 

)كانون �لثاين 1946( ثم مّت ت�سكيله �إىل لو�ء 

حيث  �جلي�س  فمو�سيقى  �جلمهوري  �حلر�س 

�أيار 1969  �أن يتم ت�رشيحه يف  خدم فيها قبل 

وين�رشف  بييروت  منطقة  عييام  مقر  لفيف  ميين 

ب�سكل تام �إىل ممار�سة �لفن.

�لإذ�عيية  يف  ملّحًنا  كلوفي�س  �ملاي�سرتو  كييان 

�للبنانية وبعدها يف �إذ�عة �ل�رشق �لأدنى، ومغّنًيا 

دور�دو�ييس«  »لو�س  فرقة  �أ�س�س  لغات.  بعدة 

�ليييتيييي �أحيييييييت �حليييفيييات يف �لييكييازييينييوهييات 

عرفت  �أخييرى  فرقة  �أ�س�س  كما  و�ملهرجانات، 

باأورك�سرت� كلوفي�س.

عزف على عدة �آلت مو�سيقية غربية و�رشقية 

وكان �لأحّب �إىل قلبه �لغيتار و�ل�سك�سوفون.

ديغول  �جلييير�ل  بح�سور  حفات  عييّدة  قييّدم 

وروؤ�ساء عدد من �لدول.
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روجينا خليل ال�سختورة



من الرعيل الأول

�لفنانني  رعيييييل  ميين  �حلييياج  كلوفي�س  كييان 

و�مللحنني �لأو�ئل يف لبنان خال �لع�رش �لذهبي.

�ليينيي�ييرش�ت �لييتييي كييانييت تيي�ييسييدر عيين �لإذ�عيييية 

�لأ�سماء  جانب  �إىل  كمغٍن  �إ�سمه  تورد  �للبنانية 

و�سليم  فييروز  �ل�سيدة  مقدمها  ويف  �لكربى 

وزكي  وهبي  وفيلمون  �لييرومييي  وحليم  �حللو 

�لبا�سا  وتييوفيييييق  رحييبيياين  و�لأخيييييو�ن  نا�سيف 

و�سو�هم...

�إذ�عة بروت لبنان  �لأول يف  �لرعيل  كان من 

و�إذ�عة �ل�رشق �لأدنى وفل�سطني من ر�م �هلل. كما 

�إذ�عة  يف  �لأول  �ملذيع  �لر�حل  �ملاي�سرتو  كان 

عدة  قييّدم  وهييو  �للبناين،  �جلندي 

حلقات  منها  تلفزيونية  حلقات 

�لتي  �لأندل�س« )1960(،  »ليايل 

خييوري  �سكيب  ن�سو�سها  كتب 

عّدة  �إىل  �حليياج،  كلوفي�س  وحلنها 

�أفام تلفزيونية و�سينمائية.

�لنا�س  يكن  مل  �سبابه،  �أيييام  يف 

مييزون بينه وبني �لفنان وديع �ل�سايف ل�سدة 

�ل�سبه بينهما وكان يعرف بنجم �لإذ�عات.

ميييار�س ن�ساطيياتيييه �لفينيية حيتى �آخيير �أياميه يف 

و�لتعلييم  �ل�سياحيية  و�ملهرجييانات  �حليفييات 

�أ�سييهيم  كيمييا  و�لغييربييي،  �ل�رشقي  �ملو�سييقيي 

يف  و�أولييهيا  �ملهييرجيانيات  من  عيييدد  �إحياء  يف 

جيبييل.

نقابة  بينها  وميين  موؤ�س�سات  عيييّدة  مييتييه 
ّ
كيير

فرح،  �أنييطييو�ن  �لنقيب  برئا�سة  �ملو�سيقيني 

 Marco Albahari �أوركيي�ييسييرت�  مييع  وغيينييى 

.Farazano و�ملاي�سرتو

املراجع:

• معجم �لقرن �لع�رشين )وجه لبنان �لأبي�س(، 
د. طوين �سو، د�ر �أبعاد.

• جملة �لرو�بط، �لعدد 90، ني�سان 2007.
�آذ�ر   – �شباط    ،172 �لعدد  �لندمي،  جملة   •

.2011
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�سبة امل�سّنني اىل تزايد
ن

قدًرا حمتوًما 
 لي�ست 

�سيخوخة
م�ساكل ال

لعمر قد يكون م�رشًقا
وخريف ا

منها  )املتطّورة  الدول  خمتلف  يف  الإح�ساءات  ت�سري 

والنامية(، اىل اأن معّدل عمر الفرد يف ارتفاع متزايد، 

ن�سبة  يف  ملحوًظا  تزايًدا  ي�سهد  العامل  اأن  يعني  ما 

بتطوير  الواقع  هذا  ال��دول  بع�ض  واكبت  امل�سّنني. 

براجمها املتعلقة برعاية امل�سّنني، يف حني اأن دوًل 

م�رشوًعا  بع�د  تق�ر  ل�م  منها،  واح��د  ولبنان  اأخ��رى، 

لي�ض  العمر  خريف  اأن  الواقع  ال�سيخوخة.  ل�سمان 

الرغم  على  وامل�ساكل،  للكاآبة  مرادًفا  بال�رشورة 

و�سعوبات.  تغرّيات  من  الفرتة  هذه  يرافق  مما 

�ساهي�ن  روزم�اري  الدكت�ورة  النف�سي�ة  املعاجل�ة 

تقّدم بع��ض الن�سائ�ح التي ت�ساعد على التح�سري 

اإيجابية. ل�سيخوخة 

ل للم�ساعر ال�سلبية

تيي�ييسيير الييييدكييييتييييورة روزمييييييييياري �ييسيياهييني، 

اإىل  الييعيييييادي،  النف�س  علم  يف  املتخ�س�سة 

اخلام�سة  �سن  يف  تييبييداأ  ال�سيخوخة  مرحلة  اأن 

يف  ا  فعلًيّ تظهر  امل�سكلة  اأن  اال  وال�سبعني 

ب�سكل  املييرء  حياة  تتغّر  حيث  التقاعد،  �سن 

جذري وب�سورة مفاجئة، لذا يفرت�س التح�سر 

ال�سباب، مع �رضورة  بدًءا من عمر  اللحظة  لهذه 

االإنطالق من العوامل التي توؤدي اىل �سيخوخة 

والعالقات  ال�سحية،  االأو�ييسيياع  وهييي:  �سليمة 

االإجتماعية واالأ�رضية، واالإكتفاء املادي. 

الدكتورة  توؤكد  االإجتماعي،  ال�سعيد  على 

اإنتاجه  ذروة  يف  يكون  حني  املييرء  اأن  �ساهني 

اأو  التقاعد،  مرحلة  يف  يفّكر  ما  نييادًرا  وعطائه، 

يعطي االإهتمام الكايف ملا �سيح�سل بعد توّقفه 

عن العمل، مو�سحة اأن املتقاعد الذي لي�س لديه 

اأخرى ي�سغل نف�سه بها، يقع �سحية  اإهتمامات 

خمتلف  وتتمّلكه  واملييلييل،  بيياالإهييمييال  ال�سعور 

اىل  به  توؤدي  اأن  ميكن  التي  ال�سلبية  امل�ساعر 

النف�سي.  االإنييهيييييار 

تن�سح  لييذلييك  وهيييي 

بيييييياأن يييعييمييل املييييرء 

مواهبه  تنمية  عييلييى 

يف  هواياته  وممار�سة 

مرحلة ال�سباب، فيجد 

يف  ي�ستمر  مييا  بييذلييك 

مرحلة  يف  بييه  القيام 

من  بيييدالً  ال�سيخوخة 

للخيبة  اال�ييسييتيي�ييسييالم 

وامليييييرارة واليي�ييسييعييور 

بييياليييفيييراغ الييعييميييييق. 

هييييذا  يف  وتييييييذكيييييير 

االأ�سخا�س  اأن  االإطييار 

اليييذيييين ييي�ييسييتييبييقييون 

مييرحييليية اليي�ييسيييييخييوخيية 

الكايف  بيياالإ�ييسييتييعييداد 

يييا  ليييهيييا اإجيييتيييمييياعيييًيّ

ييييا  يييا ومييييادًيّ و�يييسيييحيييًيّ
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رميا �سليم �سوميط



من  ا 
ًّ
ممر اإليهم  بالن�سبة  التقاعد  حلظة  ت�سبح 

الكايف  الوقت  لهم  يتاح  اأخرى، حيث  اإىل  حياة 

اهتماماتهم  لتحقيق 

وممار�سة  ال�سخ�سية 

هواياتهم، ما مينحهم 

�يييسيييعيييوًرا بييياليييفيييرح، 

على  بييدوره  ينعك�س 

�سّحتهم النف�سية واجل�سدية. اإ�سافة اىل ذلك، 

ا يف حتقيق  ا مهًمّ
ً
ت�سكل احلياة االإجتماعية عن�رض

تكّيفه  على  واحلفاظ  للم�سن،  الذاتي  االإكتفاء 

العقلية  قدراته  تن�سيط  مع  املجتمع،  مع 

بف�سل التوا�سل امل�ستمر مع االآخرين.

وت�سيف الدكتورة �ساهني اأن االإهتمام باحلياة 

�سحية  عناية  مع  يرتافق  اأن  يجب  االإجتماعية 

�سامل  طّبي  لفح�س  امل�سن  فيخ�سع  دائييميية، 

امل�ست�سفى  دخوله  حال  ويف  اأ�سهر،  �ستة  كل 

يجب متابعته من قبل طبيب متخ�ّس�س يف طب 

بالكامل  الطبي  ملّفه  يدر�س  حيث  ال�سيخوخة، 

ويّطلع على تاريخه ال�سحي من خمتلف جوانبه 

لكي ياأتي العالج متكامالً. 

تاأثري الو�سع العائلي

العوامل  اأبرز  ال�سليمة هي من  االأ�رضية  احلياة 

التي توؤدي اىل �سيخوخة اإيجابية. ويف هذا االإطار 

امل�سن  وجييود  اأن  �ساهني  الييدكييتييورة  تو�سح 

والعناية  احلييب  ومتنحه  تييرعيياه  عائلة  �سمن 

ينعك�س اإيجاًبا على �سّحته النف�سية واجل�سدية، 

والعك�س �سحيح. فامل�سن الذي ترغمه الظروف 

على  قييادر  وغيير  منزوًيا  العي�س  على 

ي�ساب  العائلي،  دوره  ممار�سة 

اهتمامه  ويفقد  بالإحباط، 

فرتاه  احلياتية،  بيياالأمييور 

وت�سبح  نييفيي�ييسييه،  يييهييمييل 

�رضًبا  اإليه  بالن�سبة  الراحة 

من الك�سل، واإذا به يعي�س 

�ساعة  ينتظر  وكاأنه  اأيامه 

الذي  امل�سن  اأمييا  املييوت. 

غنّية  عائلية  حياة  يعي�س 

فهو  والعاطفة،  باملحبة 

من  اليومي  زاده  يح�سد 

والنف�سي  الروحي  الغذاء 

له  �سمحت  اذا  ا  خ�سو�سً

دور  يييييوؤدي  اأن  الييعييائييليية 

الأنييه  اجليييييدة(،  )اأو  اجليييد 

بيييذليييك ييي�ييسييعيير بيياأهييمييييية 

الدكتورة  وتوؤكد  وجوده. 

اجلّدين  دور  اأن  �ساهني 

تغّر اليوم عّما كان عليه 

يف  كانا  فهما  االأميي�ييس،  يف 

ال�سابق احل�سن الذي يلجاأ 

لل�سكوى  االأطييفييال  اإليييييه 

�سد االأهل، اأما اليوم فلم 

على  يقت�رض  دورهما  يعد 

الناحيتني  ي�سمل  بات  واإمنييا  العاطفي  الدعم 

اللذان يتمتعان  والتعليمية. واجلدان  الرتبوية 

�سنًدا  ي�سكالن  واإدراك  ووعييي  ج�سدية  ب�سحة 

االأمهات  اأن  �سيما  ال  االأوالد،  تربية  يف  لالأهل 

خييارج  طويلة  ل�ساعات  غييالييًبييا  يعملن  اليييييوم 

تزويد  يف  فعاالً  اجلييّدة  وجييود  واأ�سبح  املنزل، 

ت�رضفاتهم  ومراقبة  واملييبييادىء  القيم  االأوالد 

ا وافًيا من  واإ�سالح اخلطاأ، اإ�سافة اىل منحهم كًمّ

العطف واالأمان. 

اأجيال حتت �سقف واحد

�ساهني  الدكتورة  تتابع  نف�سه،  املو�سوع  يف 

املنزل  يف  اأبنائهم  مع  واجلييّدة  اجلييد  وجييود  اأن 

الطرفني،  اىل  بالن�سبة  اإيجابي  مو�سوع  نف�سه 

ال�سلبية  النواحي  ال يغني عن بع�س  لكن ذلك 

لهذا العي�س امل�سرتك، اإذ ن�سمع البع�س يتذّمر 

االأوالد،  �سوؤون  يف  م�ستمر  ب�سكل  تدّخلهما  من 

اأو  املييزاجييي  التقلب  من  اآخيييرون  ي�ستكي  كما 

يف  ويييحييتييارون  ال�سن،  لكبار  ال�سيئة  االأطييبيياع 

واقع  �ساهني  وت�رضح  معهم.  التعامل  كيفية 

يف  الييتييقييّدم  اأن  اإىل  بيياالإ�ييسييارة  امل�سكلة  هييذه 

فيزيولوجية  لتغّرات  امل�سّن  �س 
ّ
يعر العمر، 

ي�سبح  الذي  على طبعه  توؤثر  ونف�سية خمتلفة 

والبخيل  ت�سّلًطا،  املت�سّلط  فيزداد  حّدة،  اأكرث 

ال�سفات  هذه  الخ...  ف�سوالً،  والف�سويل  بخالً، 

ت�سبح  الأنها  عائلية  �رضاعات  تخلق  اأن  ميكن 

على  �سلًبا  وتنعك�س  امل�سن  �سخ�سية  من  جزًءا 

ت�رضفاته. فامل�سن ي�سعر اأنه ال يزال م�سوؤوالً عن 

اأحفاده،  جتاه  نف�سه  باالأمر  ي�سعر  كما  اأوالده، 

ونهيهم  اأمورهم  يف  بالتدخل  لنف�سه  في�سمح 

راأييييه يف  اإ�ييسييافيية اىل فيير�ييس  اأميييور معينة  عيين 

ت�سّلًطا  االأحفاد  يعتربه  الذي  االأمر  اأخرى،  اأمور 

حماولة  امل�سن  فيه  يييرى  حييني  يف  وفيي�ييسييواًل، 

هذا  القدمية.  واملييبييادىء  القيم  على  للحفاظ 

االإختالف يف الراأي ميكن اأن يوؤدي اىل الت�سادم 

خمّلًفا  االأجيال،  ب�رضاع  يعرف  ما  م�ساعفة  واىل 

التوّتر داخل العائلة. هنا تقع م�سوؤولية »اجليل 

حد  و�سع  يف  اإبنته  اأو  امل�سن  اإبن  اأي  الو�سط« 

في�رضح  احليييوار،  طريق  عن  القائمة  للم�ساكل 

االإبن الأبيه م�ساألة التطّور يف االأفكار التي ترافق 

تغّر االأجيال، ويو�سح لالأبناء يف املقابل وجهة 

احل�سنة  نواياهما  ا 
ً
مظهر اجلييّدة  اأو  اجلييد  نظر 
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اأمور العائلة. ويف النهاية يجب  عند التدخل يف 

ل اىل ت�سوية تر�سي الطرفني مما ي�سمح  التو�سّ

بالعي�س ب�سالم داخل املنزل الواحد.

اجلدير بالذكر اأن هناك بع�س امل�ساكل التي 

وغر  غريبة  بت�رضفات  امل�سن  قيام  عن  تن�ساأ 

العقلية،  قدراته  يف  تراجع  �سببها  منطقية 

اإ�ستيعابه  االأ�رضة حماولة  اأفراد  وهنا يجب على 

قدر امل�ستطاع، ومعاملته برفق كطفل �سغر، 

�سيجرح  ذلييك  الأن  والييهييزء  الييلييوم  حتا�سي  مييع 

باالإهانة حتى ولو كان يعاين  م�ساعره وي�سعره 

�سعًفا يف االإدراك والوعي.

اإحرتام اإ�ستقاللية امل�سّن

يوّفره   الذي  العاطفي  الدعم  من  الرغم  على 

وجود امل�سنني مع اأ�رضهم، اإال اأن البع�س يختار 

وفاة  بعد  منفرًدا  والعي�س  منزله  يف  البقاء 

هذا  حييول  �ساهني  الدكتورة  وتقول  �رضيكه، 

هو  امل�سن  اإ�ستقاللية  يحّدد  ما  اإن  املو�سوع 

كان  فيياإن  االأوىل.  الدرجة  يف  ال�سّحي  و�سعه 

يتمّتع ب�سّحة جّيدة وقادًرا على ت�رضيف اأموره، 

العي�س  اأراد  اإذا  رغبته  احييرتام  االأف�سل  من 

لتزويده  با�ستمرار  عليه  الرتّدد  �رشط  مبفرده 

اإن�سان،  كل  اإليه  يحتاج  الذي  العاطفي  الدعم 

اأما  املادية.  حاجاته  خمتلف  تلبية  اىل  اإ�سافة 

ا مزمًنا ويحتاج اإىل  اإذا كان امل�سن يعاين مر�سً

عناية خا�سة فاإن االأمر يختلف.

امل�سّنون يف دور العجزة

امل�سن  يجد  ال  اأن  االأحيان  بع�س  يف  يحدث 

اإما لظروف �سفر االأبناء  اأ�رضته،  مكاًنا له �سمن 

ب�سبب  اأو  ال�سكن  مكان  ل�سيق  اأو 

متاأخرة  ل�ساعات  االأ�رضة  اأفراد  عمل 

اإ�سافة  بييه،  االإعتناء  على  قدرتهم  وعييدم 

اىل عدة اأ�سباب اأخرى. يف حاالت كهذه غالًبا ما 

تلجاأ االأ�رضة اىل اإيداع امل�سن داًرا للعجزة، وهنا 

باختيار  اوالً  االأبناء  �ساهني  الدكتورة  تن�سح 

على  الكافية  املييوؤهييالت  متلك  الييتييي  اليييدار 

والنظافة  والتجهيزات  العمل  طاقم  �سعيد 

التي  العناية  للم�سن  توؤمن  والتي  واخلدمة، 

هذه  بعد  واالأهييم  وجييه.  اأمت  على  اإليها  يحتاج 

اأو  اأمكن  اإذا  اخلطوة هو زيارة امل�سن كل يوم 

ب�سورة م�ستمرة اذا ا�ستحالت الزيارة اليومية. 

يف  املتقدمني  ذويييهييم  مينح  االأبيينيياء  فييوجييود 

العي�س.  يف  والييرغييبيية  واالأميييان  العطف  ال�سن 

عن  التوقف  عييدم  اىل  هنا  بيياالإ�ييسييارة  ويييجييدر 

الزيارة يف حال كان امل�سن فاقًدا االإدراك ومل 

يتمكن من معرفة اأفراد اأ�رضته، الأن الهدف من 

يوّلد  ما  وهو  املحبة،  عن  التعبر  هو  الزيارة 

يف نف�سه فرًحا ولو موؤّقًتا، وي�سعره اأنه ال يزال 

حمور اهتمام عائلته.

الدكتورة  تييوؤكييد  االأ�ييييرضة،  دور  اىل  اإ�ييسييافيية 

احلكومية  املوؤ�س�سات  دور  اأهميية  �ساهني 

املييخييتيي�ييسيية فيييييي رعييايييييية امليي�ييسيينييني وجييعييل 

حق  فييميين  ومييريييحيية.  اإيييجييابييييية  �سيخوختهم 

كييبييارنييا الييعييييي�ييس بييكييراميية لييذلييك يييجييب �ييسييّن 

ب�سمان  اخلا�سة  والت�رضيعات  القوانني 

اىل  ت�سر  كما  وتفعيلها.  ال�سيخوخة 

التي  الفاعلة  اخلييطييوات  بع�س 

البلديات  بييهييا  تييقييوم  اأن  ميييكيين 

على  احلكومية  غر  واملنظمات 

�ييسييعيييييد االإهيييتيييميييام بييامليي�ييسيينييني، 

وتييعييطييي امليييثيييل عييلييى ذلييييك ما 

فرن�سا  يف  الييبييلييديييات  بييه  تييقييوم 

موؤلفة  دوريات  ت�سير  يتم  حيث 

مييين ممييير�يييسيييات مييتييخيي�ييسيي�ييسييات 

جتوب  اإجتماعيات  وميي�ييسيياعييدات 

االأحييييييييياء اليي�ييسييكيينييييية لييلييعيينيياييية 

بييامليي�ييسيينييني الييذييين 

من  لييديييهييم  لي�س 

اأن  موؤكدة  يرعاهم، 

قابلة  اخلييطييوة  هيييذه 

اذا  لبنان  يف  للتنفيذ 

احل�سنة  النوايا  اجتمعت 

مييييع اليييعيييميييل اليييتيييطيييّوعيييي 

والتمويل الالزم.

ما  هيينيياك  لي�س  اأنيييه  وت�سيف 

بكبار  خا�سة  نييواد  اإن�ساء  من  البلديات  مينع 

ال�سن حيث يجتمعون للتوا�سل والت�سلية وبناء 

�سداقات، الأن الوحدة هي من اأكرب االآفات التي 

النوادي  هذه  تتيح  كذلك  امل�سنون.  يعانيها 

اأن ميار�سوا  وفكرًيا  ج�سدًيا  االأ�سحاء  للم�سنني 

عنهم  يبعد  مما  املجموعة،  �سمن  يدوية  اأعماالً 

الثقة  ومينحهم  مهّم�سون  باأنهم  االإح�سا�س 

بالنف�س واالأمل باحلياة.
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األقْت ابنتي الرميوت كونرتول من يدها بعدما 

التلفزيون ومل يعجبها  جالت على كّل حمّطات 

منها �سيء، وقامت من مكانها، وح�رشت نف�سها 

على املقعد ال�سّيق اإىل جانبي، واأخذْت الكتاب 

بلباقة من يدي، وقالت بغنج: هالّ حكيَت 

يل حكاية جديدة عّلها تكون اأكرث ت�سليًة 

من هذه الربامج املمّلة.

هذه  اأح��ّدث��ِك  هل  وط��اع��ًة...  �سْمًعا   -

ة عن القرية؟
ّ
املر

يا  لَك  األي�س   -

حديث  م��ن  اأب����ي 

���س��وى ال��ق��ري��ة؟ 

ق�س�سَت  ل��ق��د 

 حكاية مرمي 
ّ
علي

واملعّلمة �سالم، وحكاية تلفزيون 

ال���������ع���������ّم 

 
ّ
الهر ق�ّسة  ة 

ّ
م��ر من  اأك��رث  يل  وروي���َت  فيليب، 

القاطع،  يف  ُقتلوا  الذين  والرعيان   ،
ّ
االف��رجن��ي

معه،  قلبك  وذه��ب  بعَته  ال��ذي  الزيتون  م 
ْ
وك��ر

وق�ّسة �سجرة الليمون يف حرج ال�سنديان. فهل 

بقي �سيء يف �سيعتكم مل حتِك يل حكايته بعد! 

- اأقلِت �سيعتكم! األي�ست هي �سيعتِك اأي�ساً 

يا ابنتي!

- اإين اأحمل ا�سمها يف بطاقة هوّيتي فح�ْسب. 

تراين  لذلك  فيها.  اأع�ْس  ومل  اأعرفها،  ال  لكنني 

م�سقط  اأنها  �سوى  بها  يربطني  ال 

راأ�س اأبي.

اأنك لن ت�سمعي  اأِع��ُدِك  - ح�سًنا. 

ِذْكرها على ل�ساين بعد اليوم.

وعندما راأتني قد اأطرْقُت ولْذُت 

ابنة  اأحاطت  احلزين،  بال�سمت 

النحيلتني،  بذراعيها  عنقي  ربيًعا  ع�رش  الثالثة 

اأن حتكي يل  اأبي. ت�ستطيع  وقالت: ال تزعل يا 

عن القرية قدر ما �سئت.

ابنتي  ا�ستعجلْت  بكلمة،  اأفتح فمي  اأن  وقبل 

اإىل القول: اأتعرف يا اأبي؟ اأنت حتّب القرية حّباً 

ال  الأننا  روؤيتها  نف�سك  حترم  كنَت  ورمب��ا  جّماً. 

نحّب ال�سعود اإليها لق�ساء بع�س الوقت فيها. 

ة �ساأرافقك بطيبة خاطر اإذا كنَت 
ّ
لكن هذه املر

راغباً يف زيارتها... اأنا ال اأ�ستطيع اأن اأراك حزيناً.

ما  اأ���س��ّدق  ال  اأك���اد  اإين  تقولني!  اأ���س��ْدًق��ا   -

�سمعت.

اأبي. و�سن�سعد كّلنا برفقتك.  يا  اأجل   -

األي�س كذلك يا اأّمي؟

- كما ت�سائني يا حبيبتي.

ح�سارة  حكاية  عليك  �ساأق�ّس  كنت  قلت: 

واأنكم  اأم��ا  ال���زوال.  اإىل  طريقها  اأخ��ذت 

فقد  ف����وق،  اإىل  ���س��رتاف��ق��ون��ن��ي 

ك��ف��ي��ت��م��وين م���وؤون���ة 
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كنُت  ما  العني  باأّم  �ست�ساهدون  الأنكم  الكالم، 

�ساأحّدثكم الليلة عنه.

- وهل يف القرية ح�سارة حتّدثنا عنها يا اأبي! 

�ساأل اأحد االأوالد، وكادت ال�سحكة اأن تفلت من 

بني �سفتيه.

االأ�سطح  حْدل  عن  توّقفوا  قد  فوُق  لعّلهم   -

الرتابية باملحادل اأّيام ال�ستاء، وا�ستبدلوا جرن 

واأ�ساف  االآخ��ر،  قال  كهربائية،  مبطاحن  الكّبة 

د العايل الكهرباء، 
ْ
�سائالً: وهل و�سلْت اإىل اجلر

وال�����س��ح��ون ال��الق��ط��ة، و���س��ب��ك��ات االأن���رتن���ت، 

��ادات االآل��ي��ة؟  ارات ال��زراع��ي��ة، واحل�����سّ
ّ
واجل�����ر

والَنْول؟ �ساأل و�سحك، وتابع: �سمعُت اأنهم كانوا 

يحوكون الثياب عليه. فهل ما زالوا يفعلون؟

- لقد تغّيت القرية يا ولدي. املدنية غزْتها 

املّطاطية؛  وعجالتها  الكهربائية  باأ�سالكها 

العمائر،  وارتفعت  وُعّبدت،  الطرقات  ف�ُسّقت 

واملتاجر  املدار�س  و�ُسّيدت  املعامل،  وقامت 

وامل�ست�سفيات. لكن كّل هذا كان على ح�ساب 

اأنها  اإالّ  طويلة.  ده��وراً  تكافح  بقيْت  ح�سارة 

اليوَم باتت مهّددة بالزوال تهديًدا حقيقًيا.

- اإنها �ُسّنة احلياة يا اأبي. قدمٌي يفنى وجديٌد 

يولد.

اأ�سبح  ه��ل  ه��و:  ال�����س��وؤال  ول��ك��ن  �سحيح.   -

االإن�����س��ان ال��ي��وَم اأك���رث راح���ة و���س��ع��ادة م��ن ذي 

قبل؟... رمبا ارتاح اجل�سد، اأما الفكر فال اأظّنه اإالّ 

ازداد تعًبا.

- متى �سن�سعد يا اأبي؟

- غًدا. ونبيُت ليلتنا فوق. 

ا 
ً
- على فكرة، قالت ابنتي كاأنها تذّكرْت اأمر

كان قد غاب عن بالها: ملاذا ال ننزع هذا الطبق 

ون�ستبدله  احلائط  �سدر  يف  املعّلق  الق�ّس  من 

بلوحة مثل التي يف بيوت النا�س! لقد اأ�سبحُت 

اأ�سعر باخلجل كّلما زارين اأ�سدقائي ونظروا اإليه.

اإذ ذاك �سحكْت زوجتي، وقالت: لو عاد االأمر 

الأبيِك وحده جلاء اأي�ساً ب�رشوال جّده املعّلق على 

مثلما  به  احلائط  و»زّي��ن«  ال�سيعة،  يف  التوتة 

العتيق.  ال��ط��ب��ق  ب��ه��ذا  ي��زّي��ن��ه 

عندئٍذ التفُت اإليها وقلُت بني 

اجلّد واملزاح: دعينا من ال�رشوال 

اأ�ساألك  اأن  اأح���ّب  ال��ق�����ّس.  وطبق 

ال�سوف  كنزة  اأنهيِت  قد  كنِت  اإن 

�ست�سنعينها  اأن���ك  وع��دِت��ن��ي  ال��ت��ي 

اأّم���ي.  عّلمتك  مثلما  بال�سّنارَتني  يل 

ف��اب��ت�����س��م��ْت ط���وي���اًل وق���ال���ت: وه��ل 

اهلل  ليحِم  تعّلمت!  اأنني  �سّدقَت 

اأّمك، ويرحم احلياكة بال�سّنارتني.

* * *
جميالً  التايل  اليوم  �سباح  وك��ان 

بن�سيمه  منع�ًسا  ال��داف��ئ��ة،  ب�سم�سه 

ال��ع��ل��ي��ل؛ ف��رك��ب��ن��ا ال�����س��ّي��ارة، واأخ��ذن��ا 

ال�سنوبر  اأحراج  اإىل اجلبل �سعوًدا بني  طريقنا 

م�ست  وما  اجلانبني.  على  املمتّدة  وال�سنديان 

�ساعة من الزمن حتى و�سلنا اإىل القرية، وترّجلنا 

يف باحة بيتنا احلجرّي الوا�سعة، وقد األقْت عليها 

فيها  وعبقت  ال��وارف��ة،  بظاللها  اجل��وز  �سجرة 

تغالب  راأيتها  التي  اليا�سمني  �سجرة  رائحة 

تبخل  ومل  ال��ق��ائ��ظ  الف�سل  ه��ذا  يف  العط�س 

بعطرها. واإذ حانت من ابنتي التفاتة اإىل �سجرة 

اإ�سبعها  م��ّدت  قريب،  ركن  يف  القائمة  التوت 

االأ�سَود املعّلق  ال�سيء  ما هذا  نحوها، و�ساألْت: 

بال�سجرة هناك؟ ف�سحكْت زوجتي، واأجابتها: اإنه 

ال�رشوال الذي حّدثُتِك عنه اأم�س يف بيوت. فقلُت 

: هذا ال�رشوال، اإىل 
ّ
وابت�سامة حزينة تعلو �سفتي

الذين  واأجدادنا  اآبائنا  ِزّي  كانا  الكوفّية،  جانب 

البطم  واقتلعوا  ب�سواعدهم،  ال�سخر  فّتتوا 

جلوالً  وح��ّول��وه  مبعاولهم،  الوعر  من  والعرعر 

زرعوها توتاً رّبوا على ورقه دودة القّز، وقطفوا 

خيطانها  وجّداتنا  اأّمهاتنا  غزلْت  التي  ال�رشانق 

ا... �سدًقا اأقول لكم اإّن االأّيام انقلبت 
ً
حريراً فاخر

والدنيا ف�سدت يوم بّدلنا زّينا، واأ�سبحت الن�ساء 

ن  يرتدين البنطلون مثل الرجال، والبنات يق�رشّ

�َسعرهّن كما ال�سبيان. اأال رحم اهلل زمن الكوفّية 

وال�رشوال.

اأوالدي  اأ�سغر  اأبي؟ �ساأل  يا  - وما هذا هناك 

وهو ي�سي بيده.

- اإنها املحدلة التي كنا يف اأّيام ال�ستاء نحدل 

ب عربه مياه 
ّ
 لئالّ تت�رش

ّ
بها �سطح البيت الرتابي

مدّقة  وتلك  الكّبة،  ج��رن  هناك  وه��ذا  امل��ط��ر. 

لها  ك��ان  ال��ت��ي  اخل�سب 

معه اأّيام االأعياد �سوالت وجوالت... نحن 

اليوم ناأتي باللحمة جاهزة من عند اللّحام. لكن 

طعمها يف القرية كان اأطيب الأن اجلرن احلجرّي 

ومدّقة اخل�سب كانا مينحانها نكهة خمتلفة.

ودخلنا، وكانت مدفاأة احلديد ما تزال مرتّبعة 

يف �سحن البيت؛ فقلت: حول هذه املدفاأة كنا 

نتحّلق يف ليايل ال�ستاء حيث ي�ستّد الربد وت�سّد 

تطهو  اأّم���ي  كانت  وعليها  ال��ط��رق��ات.  الثلوج 

الطعام وت�سّخن املياه. �سّدقوين اأْن لي�س اأجمل 

من روؤية األ�سنة النار ترق�س خلف نافذة املدفاأة، 

وال اأوقع يف االأُذن من فرقعة عيدان احلطب فيما 

الرياح يف اخلارج ت�سُفر وُتْعِول.

لوحاً  ف��راأى  الَعْقد؛  القبو  اإىل  ابني  وتبَعني 

خ�سبًيا عري�ًسا مغروزًة فيه حجارة �سغية خ�سنة 

�سوداء اللون؛ فنظر اإيّل نظرة م�ستغربة مت�سائلة؛ 

فقلت: هذا ي�سّمونه الَنْوَرج. وللنورج مع 

حكاية  احلنطة  واأغ��م��ار  البيدر 

�سنة...  ك��ّل  تتجّدد  جميلة 

كنا اأوالًدا جنل�س عليه، 

وَث������ْوران جل����ّدك - 

ان 
ّ
رحمه اهلل - يجر

ل�ساعات  النورج 

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��اً 

ن��اع��م��اً... َل��َع��ْم��ري 

على  ال���رك���وب  اإن 
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ركوب  من  الأمتُع  النورج 

اليوم  ���س��ّي��ارات  اأف��خ��م 

واأحدثها طرازاً... وتلك 

املعّلقة هناك، مْذراة، 

وظ��ي��ف��ت��ه��ا ف�����س��ل 

احَلّب عن التنب. هذه 

كانت  ال��ت��ي  ال��رح��ل��ة 

ت�ستغرق اأّياًما م�سنية، 

اليوم  االآل���ة  اخت�رشتها 

ب�ساعات قليلة.

بندقّية �سيد  ابني  واأخ��رج 

قدمية، وطلب مني مرافقته اإىل 

عن  نبتعد  كدنا  وما  ففعلْت.  احل��رج 

البيت ب�سع مئات من االأمتار حتى �سادْفنا 

بقعًة من االأر�س م�سّورة بحجارة مت�ساوية االأحجام 

على �سكل دائرة ال يتجاوز قطرها الع�رشين مرًتا، 

وقد نبت فيها الع�سب، واختفى من الدائرة حجر 

 هذا امللعب 
ّ
هنا واآخر هناك. ف�ساأل ابني عن �رش

ال�سغي؛ فاأجبته �ساحًكا: هذا لي�س مبلعب. اإنه 

البيدر الذي ذكرته لك منذ بع�س الوقت.

وعر  �سّيق  طريق  يف  ال���وادي  نحو  وانحدرنا 

ال�سجر.  اأغ�سان  فوقه  وتطاولْت  ال�سوك  �سّده 

وما عّتمنا اأن مررنا مبا ي�سبه جلوالً �سّيقة نبَت 

الوّزال والقندول، و�سقط بع�س جدرانها  فيها 

االأج��ران احلجرية  العالية. ثم بَدْت البني بع�س 

واالأوراق  واحل�سى  بالرتاب  قعرها  امتالأ  وقد 

الياب�سة؛ ف�ساأل عن تاريخ هذه »االآثار«. فقلت: 

لي�ست هذه اآثاًرا كما تظّن. اإمنا هي اأجران نحَتها 

الدوايل  ال�سخر ليع�رشوا فيها عنب  اأجدادنا يف 

ت�سّج  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

ها  بها هذه اجللول، كي ال يحملوا العناقيد لع�رشْ

اجللول  هذه  اأن  ول��دي  يا  لتعرْف  القرية...  يف 

وتكفي  اأهلها،  تكفي  باالأم�س  كانت  ال��وع��رة 

�سنوات  يف  حتى  ال��غ��ازي��ة  الغريبة  اجل��ي��و���س 

احلروب واحل�سار واجلوع. وها هي �سهول لبنان 

كّلها اليوم ال تكفي �سعبه وحده.

- كيف يكون هذا يا اأبي!

- ال تظّنّ اأن ال�سبَب ازدياُد عدد ال�سّكان. اإمنا 

والنزوح  االأر���س،  وهجر  الهّمة،  �سعف  ال�سبب 

لنكمْل  الهّينة...  احلياة  وراء  �سعًيا  املدينة  اإىل 

االآن. و�ساأحّدثك عن هذا املو�سوع يف  م�سوارنا 

فر�سة اأخرى.

 يا اأبي، اأنظر. األي�ست هذه هنا بقّية من 
ْ
- اأنظر

دالية هِرمة؟

هذه  يف  جت��ال��د  بقيْت  لقد  لكذلك.  اإن��ه��ا   -

االأر�س لت�سهد اأن اأجدادنا كانوا هنا.

وم�سينا يف الدرب نزوالً حتى اأ�رشفنا على �سهل 

ترتفع فيه ال�سنابل الذهبية ملزوزًة اإىل بع�سها، 

انحناءة  منحنية  باأحمالها  املثَقلة  وروؤو���س��ه��ا 

املتعّبدين ي�سّلون يف هيكل الرّب. ف�سّبحُت اهلل، 

واأخذت اأتاأّمل هذا امل�سهد البديع يف ذاك ال�سهل 

املبارك. وقلت البني: يف مثل هذا ال�سهل تبلغ 

امل��ح��راث  ب��ني  ال��ط��ري��ق  منت�سف  القمح  ح��ّب��ة 

واملطحنة. غداً تاأتي االآلة بنُت احل�سارة احلديثة 

فتح�سد ال�سنابل وجتمع الغالل. لقد تقاعدت يا 

ابني املناجل التي كان لها على ح�سباء احلقول 

رّنات جميلة وحتت اأ�سّعة �سم�س حزيران ملعات 

اقة. االآن مل يُعد لها من دور �سوى اأن ترقد يف 
ّ
بر

ظالم االأقبية لياأكلها ال�سجر وال�سداأ. 

األي�س الطبق املعّلق يف بيتنا م�سنوعاً من   -

ق�ّس هذه ال�سنابل؟

- ب��ل��ى. اإن����ه ل��ك��ذل��ك. ل��ك��ن ه��ذه 

ال�سنعة - مع االأ�سف - ما عاد اأحد 

العجائز  يجيدها.  القرية  اأه��ل  من 

لهم  معرفة  ال  اليوم  واأبناء  ماتوا. 

اجلبابرة  جيل  اجليل،  ذاك  بها... 

واالأيدي املباركة، مل يبَق منه 

يف قريتنا �سوى امراأة واحدة 

اأط���ال  خم��اي��ل،  اأّم  ه��ي 

لكنها  ب��ع��م��ره��ا.  اهلل 

ن���اه���زت اخل��ام�����س��ة 

ما  وال��ت�����س��ع��ني. 

ة اإىل طبيب. ومل تقعد 
ّ
ُعرف عنها اأنها ذهبت مر

يوماً عن العمل ال يف البيت وال يف احلقل. لكن 

الفرا�س. ال ت�سكو  اليوم هي طريحة  امل�سكينة 

عّلة، لكنها تنطفئ مثل �سعلة �رشاج ن�سب من 

الزيت.

وكان اأن حّط ع�سفور على غ�سن �سجرة غ�ّسة 

ف�سّوب  القيظ؛  ���س��ّدة  م��ن  ب��اأوراق��ه��ا  يحتمي 

�سّدق  فما  النار؛  واأطلق  نحوه  البندقية  ابني 

اأكملنا  ثم  �سّدقت.  اأنا  وال  �سقط  الع�سفور  اأن 

ن��زوالً حتى بلْغنا �سّفة نهر ينحدر بني  ال��درب 

ب�ساتني  زارًع��ا احلياة عن جانَبيه  اجلبال ه��ادًرا 

كان  ومّلا  والن�سارة.  باخُل�رشة  اأ�سجارها  ترفل 

العط�س قد بلغ مّنا مبلغاً عظيماً، انحنيُت وعببت 

ومثلي  ارتويت،  حتى  الباردة  املياه  تلك  من 

اأن  بعد  اأنفا�سنا  نلتقط  جل�سنا  ثم  ابني.  فعل 

التي  املياه  تلك  ونتاأّمل �سفاء  التعب،  اأنهكنا 

ما كانت لتبقى كذلك لوال ُبعُدها عن تاأثيات 

احل�سارة احلديثة، وناأُيها عن يد االإن�سان التي 

لكذلك،  واإن��ن��ا  اأف�سدته.  اإالّ  ل�سيء  ام��ت��ّدت  ما 

تداعى  قدمياً  بناء  ف��راأى  جانباً؛  ابني  التفت 

جهة  من  النهر  يدخله  احلجرية،  جدرانه  بع�س 

ويخرج من جهة ثانية؛ ف�ساألني عّما يكون هذا 

وال  خ��ّف  يطاأها  ال  التي  االأر����س  ه��ذه  يف  البناء 

ظلف. فقلت اإنه كان مطحنة ُيحَمل اإليها القمح 

حجارة  فوقها  لتدور  البيادر  من  ال��دواّب  على 

حى مدفوعًة بقّوة املياه، ثم ُتنَقل بعد ذلك 
َ
الر

حتى  الفالّحني  موؤونة  يوؤّمن  طحيًنا  القرية  اإىل 

حلول املو�سم اجلديد.

- يا لهذه الرحلة ما اأطولها وما اأ�سقاها! فِمن 

اإىل احلقل يف اخلريف. ومن احلقل  بيت الفالّح 

ومنها  اإىل املطحنة.  ثم  ال�سيف.  البيدر يف  اإىل 

اإىل الفرن حيث ت�سبح خبزاً يقيت النا�س.

- عن اأّي فرن تتحّدث يا ابني! قلت �ساحًكا. 

القرية.  يف  بيت  كّل  فرن  هو  التّنور  اأو  ال�ساج 

ة وهي تعجن الطحني 
ّ
حّبذا لو �ساهدَت جّدتك مر

واأ�سبح  الفجر  الح  م��ا  اإذا  حتى  امل�����س��اء،  يف 
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االأبي�س،  من  االأ���س��َود  اخليط  متييز  باالإمكان 

كانت عند ال�ساج توقد النار حتته ومتّد العجني 

تثي  �سقراء  اأرغفًة  حلظات  بعد  لت�سلخه  فوقه 

غربلة  تن�َس  وال  �ساّق.  لعمل  بحّق  اإنه  ال�سهية! 

القمح بالغربال قبل طحنه، ونْخله باملنخل قبل 

عجنه. اأراأيَت غرباالً اأو منخالً اأو �ساًجا من قبل؟

- ال.

ثم  الظالم.  يدهمنا  اأن  قبل  البيت  اإىل  وعدنا 

تناولنا طعام الع�ساء، وجل�سُت اأق�ّس على اأوالدي 

اأحاديث ال�سيعة وحكاياتها لرغبة جتتاحني يف 

احلديث عنها، وملحاولة مني، قد تكون يائ�سة، 

يف اإبقائها حّية يف ذاكرة جيل ال يعرف عنها اإالّ 

القليل. هكذا ي�سبح املرء �سنيناً مبا كان يوؤمله 

وُيبكيه عندما يبتعد عنه وي�سعر اأنه عّما قريب 

�سيفقده.

ثم اأوى اأوالدي اإىل الفرا�س باكراً الأن 

واحلمد  مقطوعة،  ك��ان��ت  الكهرباء 

ال�سهرة  وزوج���ت���ي  ف��اأك��م��ل��ُت  هلل. 

القمر  حتت �سجرة اجلوز يف �سوء 

امل��ت�����س��ّل��ل م��ن ب��ني اأغ�����س��ان��ه��ا. 

احلديث  اأط��راف  نتجاذب  وبقينا 

حتى �سمعنا من ناحية الكني�سة يف 

الطرف االآخر للقرية دّقات جر�س 

الكالم  حمّل  ال�سمت  فحّل  حزينة؛ 

حتى جاء جار لنا واأنباأنا اأن اأّم خمايل 

ماتت.

لقد ماتت اأّم خمايل. ورحلت اآخر امراأة يف 

القرية عا�رشت ال�ساج وجرن الكّبة واملنخل 

والغربال، و�سهدت يف بيتها املحراث واملنجل 

والنورج واملحدلة. هذه االأدوات �ست�سبح بعد اأّم 

خمايل باردة �سامتة من�سّية، الأن ال يد �ستم�ّسها 

وال عني �ستلتفت اإليها.

يف ال�سباح الباكر ذهبنا لوداع املراأة يف بيتها 

ال�سموع  بني  �سّيقة  غرفة  يف  م�سّجاة  فكانت 

جبينها  على  ال��ن��ور  انعك�س  وق��د  امل�����س��اءة، 

حكايات  ك��ّل  جتاعيده  بني  ف��ق��راأُت  ال�ساحب، 

قريتي املحزنة واملفرحة، لكن احلكاية االأخية 

يديها  اإىل  ونظرُت  حزينة.  كانت  قراأتها  التي 

�سدرها،  ف��وق  بع�سهما  اإىل  امل�سمومتني 

فراأيُت يف عروقهما الياب�سة بقايا الدوايل اجلاّفة 

الذي  االأخ��ي  م 
ْ
الكر لكن  املهجورة.  الكروم  يف 

نظرُت اإليه مل اأَر اأثراً للدوايل فيه.

يف ما م�سى �ساركُت اأبناء قريتي واجلوار كّل 

املوجودين  ك��ّل  اإىل  اأحت���ّدث  وكنت  اأحزانهم، 

هذه  لكن  اأحوالهم.  عن  واأ�ساألهم  منهم  حويل 

فوق  املنحني  راأ���س��ي  رف��ع  اأ�ستطع  مل  ة 
ّ
امل���ر

�سدري، وال �ساألُت اأحداً عن حاله الأن احلا�رش مل 

يُعد ي�سغل بايل كما امل�ستقبل، وم�ستقبل االأّيام 

االآتية �رشت االآن اأعرفه.

كانت املقاعد حول نع�س اأّم خمايل من خ�سب 

عتيق، لكن قما�سها الذي هو من عمر خ�سبها مل 

زات من �سغل 
ّ
املراأة غّطته مبطر الأن  بعد،  يبَل 

�سّنارتها. ويف اجلدار قبالتي كانت هناك طاقة 

فيها  ت�سرتيح 

مكواة على 

ال��ف��ح��م ذّك��رت��ن��ي 

ومطحنة  اأّم�����ي،  مب���ك���واة 

راأيتها  عندما  اأح�س�سُت  للنّب  يدوية 

اأّيام كنت  بوْخز قب�ستها يف راحة يدي 

اجلهة  ويف  مثلها.  ب��واح��دة  الأّم���ي  ال��نّب  اأط��ح��ن 

املقابلة ُعّلق قنديل كاز ملّمع الزجاجة. اآه يا هذا 

الدرا�سة  ليايل  يف  واإّي��اك  �سهرُت  كم  القنديل 

مب�سابيحها  البيوت  الكهرباء  تغزو  اأن  قبل 

العجيبة!

وفيما كنت اأ�ستعر�س يف خيايل �سَور املا�سي 

اخلدم  اأح��د  جاء  الن�سيان،  غياهب  نحو  الهاربة 

بالقهوة واأكواب املاء على �سينّية قدمية ودفع 

بها نحوي. لكنني �سكرته ودعوت للمراأة بالرحمة 

اإىل  وخرجت  نه�سُت  ثم  غ��يي.  اإىل  فتجاوزين 

اإبريق من الفّخار معّلق باجلدار يف ظّل الدالية. 

رفعته  منه،  ير�سح  وامل���اء  ب���ارداً  األفيُته  واإذ 

و�رشبت. حّقاً اإن للماء يف اإبريق الفّخار طعماً األّذ. 

 النع�س 
َ
بعد انتهاء ال�سلوات والرتانيم، ُغّطي

اإىل الكني�سة؛ فاقرتبُت ود�س�ست  وُرفع لُيحَمل 

كتفي بني اأكتاف الرجال، وم�سيُت حزين النف�س 

يف  اأحمل  اأنني  اأح�س�سُت  الأنني  الفوؤاد  من�سحق 

مكافحة  ام��راأة  اآخ��ر  القرب  اإىل  النع�س  هذا 

من قريتي، ومعها ح�سارة 

من  لها  ي��ُع��د  مل 

وجود.    
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رحلة يف الزمن 

الغابر

ك���ت���اب���ه  يف 

»ت����������اري����������خ 

البطريرك  ذكر  الأزمنة« 

القرن  يف  ال��دوي��ه��ي  اإ���س��ط��ف��ان 

احلدث«  »عا�سي  مغارة  اأن  ع�رش،  ال�سابع 

كانت احل�سن املنيع الذي جلاأ 

خالل  اجلّبة  ح��دث  اأه��ايل  اليه 

وال�سليبيني  املماليك  حرب 

يف املنطقة العام 1283.

عام  �سبعمئة  م�سي  وبعد 

رت 
ّ
على احلرب املذكورة، قر

من  امل�ستغورين  من  جمموعة 

لالأبحاث  اللبنانية  اجلمعية 

مغارة  اإ�ستك�ساف  اجلوفية 

»ع��ا���س��ي احل����دث«، واإي��ق��اظ 

التاريخ الراقد يف عتمتها.

الإ�ستك�ساف،  بعثة  ق��ائ��د 

فادي  ال�سيد  اجلمعية  رئي�س 

»اجلي�س«  جملة  اإىل  حديث  يف  اأ�سار  ب��ارودي 

التي  اجلوفية  لالأبحاث  اللبنانية  اجلمعية  اأن 

اأولوية  يف  و�سعت   ،1988 العام  تاأ�س�ست 

التاريخية،  القيمة  ذات  املغاور  اهتماماتها 

ومن هنا كان قرار ا�ستك�ساف مغارة »عا�سي 

التاريخية  املعلومات  اىل  اإ�ستناًدا  احل��دث« 

املذكورة يف كتاب البطريرك الدويهي.

واأ�ساف بارودي: بداأ البحث العام 1988، وانتهى بعد ثالثة 

اأعوام، باكت�سافات مذهلة اأثبتت الأهمية التاريخية للمغارة.

تاريخ يف ظلمة مغارة

اأوىل الإكت�سافات كانت جّثة حمّنطة تعود لطفلة تبلغ من العمر اأربعة 

اأ�سهر، اأطلقنا عليها اإ�سم »يا�سمني« اإ�ستناًدا اإىل كتابات وجدناها اإىل 

وادي  اأو  ق��ادي�����ش��ا،  وادي 

القدي�شني، هو بقعة غنّية بالكهوف 

واملغاور التي ي�شعب بلوغ معظمها، 

ا 
ً
والتي تخبىء بني دهاليزها اأ�رسار

وحكايات عن تاريخ لبنان. من بني 

احل��دث«  »عا�شي  امل��غ��اور،  ه��ذه 

وهي مغارة طبيعية تقع يف منطقة 

 1300 ارتفاع  على  اجلبة«  »حدث 

مرت عن �شطح البحر. مت اكت�شافها 

من  جمموعة  قبل  من   1990 العام 

ال��ه��واة،  امل�شتغورين 

اإكت�شافاتهم  ف�شّكلت 

دليًل ماّدًيا لأحداث 

املنطقة  �شهدتها  تاريخية 

يف القرن الثالث ع�رس. 

الغنّية  الإكت�شافات  هذه 

باتت  التاريخية  بالدللت 

كتاب  يف  موّثقة  ال��ي��وم 

احل��دث«  »عا�شي  بعنوان 

م��غ��ارة«،  ت��اري��خ   - لبنان 

فينيك�س  مركز  عن  �شادر 

التابع  اللبنانية  للدرا�شات 

 - القد�س  ال��روح  جلامعة 

فادي  تاأليف  الك�شليك، 

ب������ارودي، ع��ب��دو ب���دوي، 

ب��ول�����س خ���واج���ه، وج���وزف 

الإحتفال بتوقيعه  مكرزل.وقد مت 

يف 23 اأيلول املا�شي يف حرم 

القد�س-  الروح  جامعة 

الك�شليك.

ث 
حلد

ي ا
�س
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جانب اجلّثة يطلب كاتبها من الّل �سفاء الطفلة »يا�سمني« من احلّمى.

كانت »يا�سمني« ترقد يف قرب مطمور على عمق اأربعني �سنتمرًتا فقط 

عنقها  اأما  ف�ساتني.  ثالثة  الكفن  حتت  األب�ست  وقد  املغارة.  اأر���س  من 

النقود  من  وقطعتني  الزجاجية،  اخلرز  بقطع  ع  مر�سّ بعقد  مزّيًنا  فكان 

ركن  الظاهر  اململوك  ال�سلطان  عهد  اإىل  تاريخها  يعود  التي  املعدنية 

»حدث  على  اململوكية  احلملة  قائد  وهو  البندقداري،  بيرب�س  الدين 

اجلبة« العام 1283.

مل تكن »يا�سمني« املومياء الوحيدة التي اكت�سفت يف مغارة »عا�سي 

احلدث«، واإمنا وجد فريق البحث �سبع مومياءات اأخرى تعود اأربع منها اإىل 

بارودي  اأو�سح  وقد  نا�سجات.  لن�ساء  الطفولة، وثالث  مرحلة  فتيات يف 

حربية،  اأدوات  بينها  من  اأثرية،  قطعة   293 املغارة  يف  اكت�سفوا  اأنهم 

اجلوز  بينها  من  اأطعمة  بقايا  اىل  اإ�سافة  واأوان خزفية،  خ�سبية،  ومالعق 

واللوز وق�رش الرّمان، و�سنابل القمح املجدولة.

واإ�سالمّية،  م�سيحية  ور�سائل  كتابات  اأي�ًسا،  البارزة  الإكت�سافات  من 

وعملة �سليبية واأخرى مملوكّية، تعود جميعها اىل القرن الثالث ع�رش.

اإكت�شافات فريدة من نوعها

اأعطت  ب��ارودي:  قال  التاريخية  وقيمتها  الإكت�سافات  هذه  اأهمية  عن 

اكت�سافاتنا �سدقية كبرية لكتاب »تاريخ الأزمنة« للبطريرك الدويهي، 

حيث قّدمت روؤية وا�سحة عن الأحداث التاريخية التي رواها الكتاب.

من جهة اأخرى، تعترب مغارة عا�سي احلدث من بني الإكت�سافات التي 

ذلك  اإىل  بالإ�سافة  العاملي.  الرتاث  لئحة  على  قادي�سا  وادي  و�سعت 

هناك اأهمية للمكت�سفات بحد ذاتها فاملومياءات التي حفظت طبيعًيا يف 

املغارة مدة �سبعمئة عام �سّكلت ظاهرة فريدة ا�ستدعت اهتمام اخلرباء 

واملهتمني بالآثار يف عدة دول من العامل.

عن م�سري املومياءات قال بارودي اأنها نقلت اىل املتحف الوطني بعد 

ترميمه العام 1995.
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نعت قيادة اجلي�ش العميد القيم املتقاعد جورج 

اأديب عوده الذي تويف بتاريخ 2011/12/20.

- من مواليد العام 1927، غادير، ق�ضاء ك�رسوان.

بتاريخ   - تطّوع يف اجلي�ش ب�ضفة تلميذ �ضابط 

.1950/10/5

- رقي اىل رتبة مالزم اعتباًرا من 1953/11/1، 

وتدّرج يف الرتقية حتى رتبة عميد قّيم اعتباًرا من 

.1983/1/1

-حائز: 

لأعمال  الف�ضية  اللبناين  ال�ضتحقاق  ميدالية   •
حربية.

• و�ضام الن�رس للطريان من الدرجة الأوىل.
• و�ضام 1961/12/31 التذكاري.

• و�ضام الأرز الوطني من درجة فار�ش.
الثانية  الدرجة  من  اللبناين  ال�ضتحقاق  و�ضام   •

)ف�ضي ذو ال�ضعف بالأقدمية(.

• و�ضام الن�رس للطريان من الدرجة املمتازة.
• و�ضام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.

• و�ضام الأرز الوطني من رتبة كومندور.
- تابع عدة دورات درا�ضية يف الداخل واخلارج.

- متاأهل وله ولدان.

نعت قيادة اجلي�ش العميد الركن املتقاعد �ضالح 

نقول من�ضور الذي تويف بتاريخ 2012/1/10.

راأ�ش بعلبك، ق�ضاء  العام 1945،  - من مواليد 

بعلبك.

بتاريخ  - تطّوع يف اجلي�ش ب�ضفة تلميذ �ضابط 

.1965/10/4

- رّقي اإىل رتبة مالزم اعتباًرا من 1968/8/1، 

وتدّرج يف الرتقية حتى رتبة عميد ركن اعتباًرا من 

.1996/7/1

-حائز: 

• و�ضام ال�ضتحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة.

• و�ضام ال�ضتحقاق اللبناين من الدرجة الثانية.
• و�ضام الأرز الوطني من رتبة فار�ش.

• و�ضام الوحدة الوطنية.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

- تابع عدة دورات درا�ضة يف اخلارج ويف الداخل.

- متاأهل وله ولدان.

العميد القيم املتقاعد

جورج اأديب عوده

العميد الركن املتقاعد

�صالح نقوال من�صور
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ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش امل��وؤه��ل 

الأول كنج حممود مداح الذي تويف 

بتاريخ 2012/1/5.

 ،1961/5/15 مواليد  من   -

حا�ضبيا،  ق�����ض��اء  ميم�ش،  ب��ل��دة 

حمافظة النبطية.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  ت��ط��وع يف   -

.1983/7/15

- م��ن ع��داد منطقة اجل��ن��وب - 

موقع مرجعيون.

- حائز:

• و�ضام الوحدة الوطنية.

• و�ضام فجر اجلنوب.
ال��ت��ق��دي��ر  و�����ض����ام   •

الع�ضكري.

ال�ضتحقاق  و���ض��ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة 

الرابعة الربونزي.

ال�ضتحقاق  و���ض��ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة 

الثالثة الف�ضي.

• امليدالية الع�ضكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش اأربع 

مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 20 
مرة.

• تهنئة مدير عام الإدارة مرتني.
- متاأهل وله اأربعة اأولد.

املوؤهل االأول كنج حممود مداح

اجلي�ش  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

كميل  الأول  امل���وؤه���ل 

ح����م����ي����د اب�����راه�����ي�����م 

ال������ذي ت�����ويف ب��ت��اري��خ 

.2011/12/9

م����وال����ي����د  م�������ن   -

ب��ل��دة   ،1960/8/6

ر�����ض����ع����ني، زغ�����رت�����ا، 

حمافظة ال�ضمال.

اجلي�ش  يف  ت��ط��وع   -

بتاريخ 1984/1/10.

عام  ع��داد مقر  م��ن   -

اإىل  م��ف�����ض��ول  اجل��ي�����ش 

الغرفة الع�ضكرية.

-حائز:

• و�ضام احلرب.

و�������ض������ام   •
الوحدة الوطنية.

ال�ضتحقاق  و���ض��ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال��درج��ة 

الرابعة الربونزي.

ال�ضتحقاق  و���ض��ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م��ن ال��درج��ة.

الثالثة الف�ضي.

امل�����ي�����دال�����ي�����ة   •
الع�ضكرية.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�ش 8 مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�ش 23 مرة.

ثالثة  ول���ه  م��ت��اأه��ل   -

اأولد.

نعت قيادة اجلي�ش العريف ابراهيم خليل مقد�ضي 

الذي تويف بتاريخ 2012/1/1.

- من مواليد 1981/1/19، رياق، ق�ضاء زحلة، 

حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 1998/4/14.

- من عداد طبابة منطقة البقاع - م�ضت�ضفى اأبلح 

الع�ضكري.

- حائز: 

• ميدالية املوؤمترات للعام 2002.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ثماين مرات.
• تهنئة قائد املنطقة.

• تهنئة قائد اللواء.
- متاأهل بدون اأولد.
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نعت قيادة اجلي�ش اجلندي ربيع 

تويف  الذي  الدين  �رسف  ا�ضماعيل 

بتاريخ 2012/1/5.

 ،1989/8/3 م��وال��ي��د  م��ن   -

نيحا، ق�ضاء زحلة.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  ت��ط��وع يف   -

.2009/12/26

- من عداد فوج التدخل الثالث.

- حائز: 

اجلي�ش  ق��ائ��د  العماد  تنويه   •
ورئي�ش املجل�ش الع�ضكري مرتني.

- عازب.

املجند  اجل��ي�����ش  ق���ي���ادة  ن��ع��ت 

ال��ف��ق��ار  ذو  خ��دم��ات��ه  امل����م����ّددة 

بتاريخ  ت��ويف  ال��ذي  �ضالح  كامل 

.2011/12/19

 ،1989/5/1 م��وال��ي��د  م��ن   -

مدينة طرابل�ش.

- م���ّددت خ��دم��ات��ه اع��ت��ب��اًرا من 

.2008/5/20

- من عداد لواء امل�ضاة اخلام�ش 

- الكتيبة 85.

- حائز:

اجلي�ش  ق��ائ��د  العماد  تنويه   •
مرتني.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
ورئي�ش املجل�ش الع�ضكري.

- عازب.

نعت قيادة اجلي�ش املجّند املمّددة خدماته اأحمد 

ح�ضني الفار�ش الذي تويف بتاريخ 2011/12/14.

- من مواليد 1989/11/22، م�ضتى حمود.

- مّددت خدماته اعتباًرا من 2009/7/4.

- من عداد لواء امل�ضاة التا�ضع-الكتيبة 91.

-حائز:

املجل�ش  ورئي�ش  اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
الع�ضكري.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
- عازب.

خدماته  امل��م��ّددة  املجند  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

اب��راه��ي��م خ��ل��ي��ل ال�����ض��اح��ل��ي ال����ذي ت���ويف ب��ت��اري��خ 

.2012/1/11

- من مواليد 1991/7/10- حي احلارة.

- مّددت خدماته اعتباًرا من 2011/2/8.

- من عداد لواء امل�ضاة ال�ضاد�ش - الكتيبة 65.

- حائز: 

• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
- عازب.

اجلندي ربيع ا�صماعيل �رشف الدين

املجّند املمّددة خدماته ذو الفقار كامل �صالح
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بقلم: حممد �سلمان

عمالً،  الأيام  تزهر  بالتفا�ؤل   •
عطاًء،  �تتدفق  علًما،  �ت��زه��و 

�الطموح  ا، 
ً
عمر العمر  �ي��زداد 

�صعوًدا.  �ال�صعود  ح�����ص��وًرا، 

بغري ذلك يبقى الإن�صان �صجيًنا 

�يف  للت�صا�ؤم،  �طريدة  للك�صل 

الدر�ب تائًها.

ق��ال �ملطر ل���أر���ض: �أنا   •
�لغيث للزرع، و�لفي�ض للنبع، 

و�ل��ي��ن��اع  للنهر،  و�ل�����س���ل 

لل�سهل.  و�لإخ�����ر�ر  للزهر، 

ففي �ملطر حياة �لأر�ض، ومن 

�لأر�ض �أرغفة �حلياة.

كما الطيور تهاجر من قارة   •
ري�ش تك�صو  بحًثا عن  اإىل قارة، 

ب��ه ج�����ص��ده��ا، �ع���ن ق�����ش تبني 

يهاجر  ه��ك��ذا،  اأع�صا�صها،  ب��ه 

قارة  من  الإن�صان 

اإىل اأخرى بحًثا عن رزق �ل اأغزر، 

ايام  اأهناأ، �عن  �عن م�صكن �ل 

�ل اأف�صل، �عن جناح �ل اأبقى.

طيور  ل  اأن  امل��ع��ادل��ة،  ففي 

من د�ن اأجنحة حتملها، �ف�صاء 

اإن�����ص��ان  �ل  م����داره،  يف  ت�صبح 

عزًما،  يحملها  اإرادة  د�ن  م��ن 

�قناعة  ع��م��الً،  يغنيه  �ط��م��وح 

يعلو  �ت��وا���ص��ع  غ��ن��ى،  ت��زي��ده 

نطًقا،  يك�صبه  �ح��وار  ك��ًرا،  به 

�مودة تظلله مع الآخرين اأن�ًصا.

• ر�سالة:
تاأوي  يقول:  �إليها  كتب 

�حلروف �إىل ��سمك فتكتمل 

�ملعاين يف  وتنب�سط  و�سًفا، 

كلماتك فت�سبح مث�ً ومثالً، 

فتزهر  �ملو�عيد  وتتربعم 

�أن  ن�سيت  وه���ل  ل��ق��اءن��ا، 

و�أن  كلماتك،  طوع  �حلروف 

��سمك �سيد �لأ�سماء.

يف  ت��ق��ول:  �إل��ي��ه  وكتبت 

لعمرنا،  ده��ر  لقائنا  حلظة 

ويف ��سمينا �أبجدية �لأ�سماء، 

ذ�ك����رة  ذك���ري���ات���ن���ا  ويف 

لزماننا.

• معادلة:
ال�سقوط:  يت�ساويان يف  اإثنان 

�التطفل  الكالم،  يف  املتطفل 

على موائد اللئام.

واإث����ن����ان ف���ا����س���ان: ���س��ارق 

الوجه  يف  �الإزد�اج���ي  النجاح، 

مذمومان:  واإث��ن��ان  وال��ل�����س��ان. 

ال���وع���ود،  ال�����ص��دق يف  ق���ائ���ل 

����ش ع��ل��ى ال���ف���ن يف 
ّ
�امل���ح���ر

واإثنان  والن�سو�ص.  النفو�ص 

ه���ارب���ان م��ن ال���ن���ور: ال�����ص��ارق 

�القاتل.

• حو�ر:
�سئلت: ملن تكتب �لأق�م؟

قارئاً  �لعام  للر�أي  قلت: 

ف�  وحمل�ً،  ور��سًد�  ومتابًعا 

يرف�ض  ول  �سيء،  بكل  ياأخذ 

ك��ل ���س��يء، ف��ه��و �مل��ر�ق��ب 

�حليادي  وغري  �ملو�سوعي، 

وبني  و�خل��ط��اأ،  �ل�سح  ب��ني 

�لإ���س��ت��ق��ام��ة و�لإن����ح����ر�ف، 

و�ل�سدق و�لت�سليل.

و����س���ئ���ل���ت: �أي������ن م��وق��ع 

�لتفاوؤل يف حياتك؟

يف  �لنب�ض  كموقع  قلت: 

�ل�سعر،  يف  و�لوحي  �لقلب، 

و�حلرف  �لعني،  يف  و�ل�سوء 

يف �لكلمة.

نب�ض،  دون  من  قلب  ل  �إذ 

ول �سعر ممكن من دون وحي، 

ول  �سوء،  دون  من  عني  ول 

كلمة من دون حرف، ول حياة 

من دون تفاوؤل.
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يف الأعوام التي �سبقت احلرب 

)72- 73- 74( جمعت املقاعد 

الدرا�سية �سابني يف الرابعة ع�رشة 

من عمرهما، وكانت هوايتهما 

الوحيدة هي الزجل وال�سعر 

اللبناين، هذا الرتاث الرائع. وقد 

كان حلمهما اأن يوؤ�س�سا جوقة 

زجلية يف امل�ستقبل، ولكن احلرب 

باعدت بينهما، فذهب فهد اإىل 

»منطقته« وهو جنوبي من بلدة 

عّبا، وبقي اليا�س يف الأ�رشفية، 

وعندما جمعتهما الأيام الثانية 

تبادل الق�سائد وكاأن الزمن مل 

ق.
ّ
، لأن تراثنا يوّحد ول يفر

ّ
مير

العميد املتقاعد

اليا�ض اأبو خليل

اليا�س:

ي����ا ب����و ع���ل���ي ال���ق���ل���وب ه��م�����س��ت ع���ال���َه���دى

ة ه��ج��ر
ّ
م������ن روح������ن������ا ه����ال����ط����ر م������ا م����������ر

رب���ي���ن���ا ق�������س���ي���دة ب���ظ���ل���ه���ا ت���ف���ي���ا ال�����س��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

ال��غ��ج��ر رق���������س����وا  خ�������س���ات���ه���ن  ع   
ّ

ودف���������ني

ي�����ا ح���ل���م ق������وم وف����ي����ق م�����ن ل���ي���ل ال��ف��ج��ر

ه��ي��دي ال�����س��داق��ة ال��ل��ي اب���ت���دت ب��امل��در���س��ي

م����ن ي������وم م����ا ال�������دين اب����ت����دت وم���اأ����س�������س���ي

بنحت�سي ال���ل���ي  ال��ع��م��ر  خ��م��ر  ال���وف���ا  و����س���ار 

وي������ا ن������ور مل����ن م����ن ق�������س���ي���دي ب��ت��ك��ت�����س��ي

امل��ح��ب�����س��ي ب�������اب  ودّق  ع���ل���ي���ن���ا  اأم����������رق 

ن���ح���ن���ا ال���ع���ط���ر، ن���ح���ن���ا ال����زه����ر وال���رج�������س���ي

فهد:

ك��ل��م��ا ب���غ���ي���اب ال�����س��م�����س ج���ن���ح ال���ط���ر ب���ات

����س���ب���ح���ان ي���ل���ل���ي مت����ّج����د ب���ط���ه���ر ال�����س��ف��ات

ل����و م����ا ه�����وا امل���ا����س���ي وع���ب���ر الأم�������س���ي���ات

وامل�����در������س�����ي ال����ك����ان����ت ���س��ف��ي��ن��ة ل��ل��ن��ج��اة

���م���ن���ا ب��ي��ات ع�����س��ن��ا و�����س����وى ل��ل�����س��ع��ر ق�������سّ

وج���ن���ب���ك ك���ن���ت ي����ا ال���ي���ا����س وب��ه��امل��ع��ط��ي��ات

امل��ا���س��ي ال����� ع��ل��ى درب����و ق��ط��ار ال��ع��م��ر ف��ات

ب���ت�������س���ل���ه���ا روح����������ك ل������روح������ي م����راف����ق����ة

والأن����ب����ي����ا ال�������س���ح���رور وال�����زي�����ن وخ��ل��ي��ل

د ����س���ب���اح���و ب���ال���ُه���دى
ّ
وط������ر ال�����وف�����ا غ��������ر

����س���دى ة 
ّ
م����������ر م������ا  احل��������ب  ب����ل����ح����ن  واإلّ 

ان�����س��ك��ب��ت ق���واف���ي���ه���ا م�����دى ي���ط���وي امل����دى

ال����ن����دى �����س����ف����اف  ع����ل����ى  اأغ����ان����ي����ن����ا  رّدد 

�����س����وق وح����ن����ني جل�������وق ي����ت����ح����دى ال�������ردى

رق�������س���ة ح���ل���م ل���ل���ي���وم ب����ع����دو م�����ا اب���ت���دى

ال����ت����اري����خ ب�������ّدو �����س����وت م�����ا ب�������ّدو ����س���دى

ب����راي����ي وب���ظ���ن���ي ع���م���ره���ا ����س���ي األ������ف ج��ي��ل

ا�سمعيل ���س��خ��رة  ا���س��ح��ق  ���س��خ��رة  ���س��خ��ر،  ع���ا 

م����ّن����و، وي�����ا حم����ا ال�����س��ك��ر ب����ني خ�����ّل وخ��ل��ي��ل

ومل�����ا ب���رت����س���م م����ع ف���ه���د ���س��م�����س الأ����س���ي���ل

و�����س����ّل����ي وح������ي اأ�����س����ع����ار م����ا ال����ه����ا م��ث��ي��ل

اأجن����ي����ل����ن����ا وق������راآن������ن������ا ك�����ت�����اب ال����زج����ل

   

ب�����ت�����ع�����ّن ع�������ا ب���������ايل ت�����ران�����ي�����م ال���������س����اة

و�����س����خ����ر ح����ن����ني ال�������ذاك�������رة ل���ل���ذك���ري���ات

ك��ن��ت اف��ت��ك��رت ال��ل��ي م�����س��ى م���ن ال��ع��م��ر م��ات

وال����ب����ح����ر ك���ل���م���ة وم����وج����ه����ا ح�����ر ال��������دواة

ك���ت���ب���ن���ا م����ط����ال����ع �����س����اخم����ة وك�����ن�����ا ه������واة

ق���دي�������س ت���ه���دي���ن���ي م����ع����اين وق��������ول ه���ات

اأن�������ت واأن���������ا ع����������ادروب م�����ا ب���ع���د امل���م���ات

ون���ك�������س���ف ب����ت����اين ك�������ون اأ������������رشار احل����ي����اة

عبد الروؤوف 

ال�صعدي

�سبعا

اجل����ن����دي األ����ل����ي م����ّن����ا وف��ي��ن��ا

ق�����ب�����ل م��������ا ي�����ع�����رف�����ن�����ا م���ني

ن���ق���ل���و ن����ح����ن����ا  لزم  ������س�����و 

م��ن��ب��و���س��و ب���و����س���ة م����ن ال��ق��ل��ب

����س���و ب��ي��ط��ل��ب م���ن���ي اجل���ن���دي

ع������ا ط��������ول ب���������س����وف����و ح����دي

الأر��������س ه�����ا  ����س���ّي���د  ايل  ه�����و 

مل����ا ب���ي���ف���ر����س اأم��������رو ف��ر���س

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�������س���ون ب������ادي ك����ل ال�����س��ون

ع��������احل��������اج��������ز ب����ي����اق����ي����ن����ا

ب��ي��ع��ط��ي��ن��ا وردة  ب�������اإي�������دو 

ال�����ل�����ي ح����ام����ي����ن����ا ب���ي�������س���ّل���و

ال�����ل�����ي ب�����دم�����و ع������م ي���ف���دي���ن���ا

ب����ق����دم����ل����و �����س����و م������ا ع���ن���دي

ح�����ام�����ي الأر��������������س وراع����ي����ن����ا

واحل����ام����ي����ه����ا ط�������ول وع����ر�����س

اأم����������������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 اإل�������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

ي���ا جم��وق��ل ع��ال�����س��اح��ة ن���زال

ل����ي����ك����ر ف����ي����ن����ا ل���ب���ن���ان

ي�����ا ي�����ا زن��������ود الأب�����ط�����ال

ن��زال عال�ساحة  جم��وق��ل  وي��ا 

وخ������ل������ي راي������ت������ن������ا ت���ع���ا

وي�����ق�����ل�����ن�����ا م�����ي�����ة اأه��������ا

ت������ن������زرع ل����ب����ن����ان رج������ال

خ����ل����ي راي�����ت�����ن�����ا ت�����ع�����ا...

مرياي ابنة املوؤهل خالد �صاهر
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ب�����اإزم�����ي�����ل ال����ف����ك����ر امل���ح���ت���د

ول�������ول ي���ح���ف���ره���ا ال�������س���ح���رور

وب���ي���ط���ر ب����ي����غ����ّط  �����س����ي  يف 

ل�����ّن�����و ك����ب����ر ول������ّن������و زغ����ر

ح���ت���ى ق���ّل���ك ����س���و ال��ت��ف�����س��ّر

ك ف����ي����ك ال������وج������دان
ّ
ب����ت����ح����ر

م���ا ا���س��ت��غ��ن��ى ع��ن��ه��ا الن�����س��ان

���س��ن��ان دون  م�����ن  وب����ت����اك����ل 

ووق�����ت احل�����ّزي ع��ل��ي��ه��ا ل�����س��ان

ميي�ييسييافيير عييييا بييي�يييسييياط جيينيياحيين

ول�����و ����س���اف���و م�����س��ب��اح ال��ع��ني

ا����س���م���و وي������ن وه���������ّوي وي���ن

��ني ل�����و ت���ق�������س���م ا����س���م���و ن�����سّ

ب�����اب ال������ه������ا  ويف  ب�������واب�������ة 

و�����س����اك����ن داخ����ل����ه����ا �������رشداب

ح�����س��اب دون  م����ن  ب��ي��دخ��ل��ه��ا 

الآب ب��ا���س��م  ب��ت��دع��ي  ال��ن��ا���س 

م�����س��م��اي��ة ع����ا ا����س���م وح���و����س

ال����س���م ت��ق��ي��ل وم����ا خ�����س��و���س

ان��ك��ن��ك ب���ع���دك م���ا ح��زرت��و���س

ب��اأح�����س��ان ال�����س��در امل��ف��ل��و���س

ل����وح����ة ����س���اك���ن���ه���ا الإب����������داع

حم���اوط���ه���ا م����ن ال���ف���ن ���س��ع��اع

م�������س���ه���ورة ع���ل���ي���ه���ا اإج����م����اع

ب���ت���ل���م���ح ب���ع���د ث������اث ت���رب���اع

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

���س��ط��وح ع���ا  ول  غ�����س��ون  ع���ا  ل 

روح ل����و  م����ا  و  ج�����س��م  ل����و  م����ا 

ال�������رّد وخ��������ود  رّد  ب���ع���ت���ل���ي 

ح�����ل�����وي ول���ه���ف���ت���ه���ا ب���ت���ل���ّم

مّت وال�������ه�������ا  وج����������ه  ال������ه������ا 

ب��ت�����س��م ول  ب���ت�������س���وف  ول 

ب��ي��ح��ك��ي ع��ن��ه��ا وق�����ت اجل�����ّد؟

زي�������ارة ال  ب���ي���ق�������س���د  وم�������ا 

ب���ي�������س���ت���ن���ظ���ر م����ن����و ب�������س���ارة

ك����ت����ر ال�����������س�����ورة حم����ت����ارة

ع���ل���ي���ك امل���ب���ن���ى ك���ل���و ه�����ّد؟

ع ع�����ا ط������ول وم���ف���ت���وح
ّ
م�����������رش

ب��ي��و���س��ل ع����ا ده���ل���ي���ز ال�����روح

م�سموح وم�����س  امل�����س��م��وح  م���ن 

ت�������س���ل ب���خ���ر وم������ا ت���ن�������س���ّد؟

ل�������ك�������ن ه�������ي�������ي اأم����������������ورة

ب���ال�������س���ورة ول  ب��ط��ع��م��ت��ه��ا 

ب�����ه�����ون�����ل�����ك ه���������احل���������زورة

ب���ي���غ���م���ره���ا م���ع���م���ول امل������ّد؟

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����س وط����ول

الإ����س���م م���ايل ح���رف ال������»زد«؟

فهد حريري

موظف مدين يف النادي الع�سكري املركزي

ل����ب����ي����ك ي�������ا ل�����ب�����ن�����ان ج������������اءت ت���ك���ت���ب

اأ������س�����ب�����ال �����س����ي����ٍد داع�����ب�����ت ك��������رًة غ����دت

وغ�����رمي�����ه�����م ��������س�������ّدا ال������ع������زائ������م ع����ّل����ه

ال��وغ��ى ع��ل��ى  ال��وط��ي�����س  ح���ّم���ى  اإذا  ���س��ّج��ل 

 ب���ع���د ك��وي��ت��ه��م
ّ

ف������وز ع���ل���ى ال�����ك�����وري�����ني

غ����دت ك�����اأ������س  يف  ال����ف����ت����ب����ول  ل���ع���ب���ة  يف 

ع������������ًزّا اأ�����س����ف����ت����م ب����ع����د ع����������ّزة ح��ك��م��ة

ت����رى ل����ك����ي  اجل�����م�����وع  وج�������ه  اإىل  اأن�����ظ�����ر 

ح��ك��م��ه اأع�����ل�����ن  ال�����ف�����وز  م�����ا  اإذا  ح����ت����ى 

ت������ارًك������ا امل�����ه�����م�����ة  اأدى  ع������ن������رٍت  م�������ن 

���س��م��ت ب����ه����م  ال�������س���م���و  ل����ب����ن����ان  اأولء 

ط����امل����ا احل����ق����ي����ق����ي  ل�����ب�����ن�����ان  اأولء 

ت����ل����ك امل������اح������م م������ن ب����ط����ول����ة ���س��ع��ب��ن��ا

ب��������داره ال�������ن�������زال  ك��������ان  اإن  ه������م  م������ا 

ف���ال���ن�������رش م�������س���م���ون وم������ا اأم�����������س ����س���وى

اأب�����������������رش ب�����ل�����ب�����ن�����اٍن ج��������دي��������ٍد ط����ي����ٍب

ري����ا�����س����ةٍ ف�����ري�����ق  يف  واأن�������ع�������م  اأب�������������رش 

����م����ّو رج�����اوؤن�����ا ف��������اإىل امل�����زي�����د م�����ن ال���������سّ

راي�������������ات ن�������������رشٍ ح�������ني م���������اج امل���ل���ع���ب

ت��ك�����س��ب ا 
ً
ن�������������رش غ������ر  ل   

ٍ
رك������ل������ة م������ن 

ي����ح����ظ����ى م������ع������ادل������ًة ف������ع������ّز امل���ط���ل���ب

ي���غ���ل���ب ل  غ�������ال�������ب  ه�����������ذا  ل������ب������ن������ان 

ن�����رق�����ب حم��������ال��������ة  ل  م������ب������ني  ف������������وز 

ت���رغ���ب ام�����ت�����اك�����ه  يف  ال�������ع�������وامل  ع������ني 

وي���ح�������س���ب ي���������س����اف  ن�����������رٍش  اإىل  ن���������رش 

ك�����م ك�������ان حم���ت�������س���ًن���ا ف����ري����ًق����ا ي��ل��ع��ب

ف�����رًح�����ا راأي����������ت ال�����دم�����ع ع����ي����ًن����ا ي��ح��ج��ب

ل����ل����دم����ع جم����������رًى ل����ي���������س م����ن����ه م���ه���رب

ك����واك����ب ال���������س����م����ّو  يف  ال������ري������ا  ب����ع����د 

ك������اأ�������س ال�������ع�������وامل ب�����امل�����اح�����م ي��ج��ل��ب

ن����ه����ت����ز م�������ن ذك������������ٍر ل������ه������ّن ون�����ط�����رب

ي��ل��ع��ب امل�����دائ�����ن  اأق���������س����ى  يف  ك������ان  اأم 

ن��ك��ت��ب ان����ت���������س����اٍر  يف  ال���ب�������س���ائ���ر  اأوىل 

ف�����ي�����ه ال�����ري�����ا������س�����ة ل����ل����م����اح����ة م���������رشب

وي���ق���رب ال����ن����ج����وم  اأع�����ل�����ى  اإىل  ي�������س���م���و 

ن���ط���ل���ب  
ٍ
رج��������������اء م�������ن  ذل����������ك  غ�������ر  ل 





ت�سنعها اليوم اإمكاناتها لتتمكن من ال�سري على 

ولهذا  واجلبلية،  الوعرة  الإ�سفلتية،  الطرقات 

.All terrains vehicle ال�سبب �سميت بـ

جبلّية،  لــبــنــان  طبيعة  ولأّن 

ارتـــفـــع عـــدد هـــواة 

ب�سكل  املركبة  هذه 

العاَمني  بني  مّطرد 

و2010،   2000

وبــالــتــايل ارتــفــع عدد 

الإ�ــــســــابــــات بــ�ــســبــب 

ا�ستعمالها الع�سوائي.

على  ت�سري  لأّنها  رّبــا 

اأربــــع عــجــات متــنــح من 

بالثقة،   ال�سعور  يقودها 

الإنـــزلق  �رسيعة  اأنــهــا  اإلّ 

اإذا  اخلـــطـــورة  يف  وغـــايـــة 

ا�ــســتــخــدمــت بــ�ــســكــل غري 

مدرو�س ومن دون مترينات 

م�سبقة.

اأوىل �سحايا هذه املركبة يف لبنان كان ال�ساب 

ا بجراح اأ�سيب 
ً
اليا�س العقيقي الذي تويف متاأثر

عمر  كــان  بينما   ،2008 العام  حــادث  اإثــر  بها 

 2010 العام  �سحيتي  �سفري  وميلي�سا  حبيقة 

بامتياز.

الـ»ATV« يف قانون ال�ّسري

الأمن  قوى  يف  العامة  العاقات  �سعبة  رئي�س 

اأّن  لنا  يو�سح  م�سّلم  جــوزف  املقدم  الداخلي 

عديدة  بــنــوًدا  يت�سّمن  اجلديد  ال�سري  قانون 

تتعّلق بالدراجات الرباعية الدفع، حتّدد كيفّية 

ت�سجيلها،  وطريقة  املركبات  هــذه  ا�سترياد 

التي  والعقوبات  اقتنائها  �ششروط  اإىل  اإ�ضافة 

�سوف تلحق باملخالفات املتعّلقة بها.

قانون ال�سري املعمول به حالًيا )قانون العام 

مل  كونها   »ATV«الـ اإىل  ق 
ّ
يتطر ل   )1967

تكن موجودة يف ما م�سى. وي�سري املقدم م�سّلم 

عدد هواة الـ ATV اإىل ارتفاع

فو�سى عارمة وامل�سوؤولية القانونية 

قيد »وقف التنفيذ«

فهل يحّل القانون اجلديد امل�سكلة؟

اخت�سار  هــي   »ATV«الـ

 All Terrains« ــارة  لــعــب

Vehicle«، وهي مركبٌة يزداد 
وم�ستخدميها،  هواتها  عدد 

ليزداد بذلك عدد املر�سحني 

ح���وادث  �ضحايا  لل�ضقوط 

اأدّق �سحايا  ال�سري وب�سورة 

فمخاطر  ال�سحق.  حـــوادث 

قيادة هذه املركبة تفوق 

دراجة  اأي  قيادة  خماطر 

�سائقها  على  اإذ  اأخـــرى 

عالية  بدرجة  يتمتع  اأن 

لل�سيطرة  الإحــراف  من 

عليها.

لال�ستعمال  خم�ّس�سة  اآلية  الأ�سا�س  يف  هي 

باتت  لبنان  يف  لكنها  الوعرة،  والأماكن  اجلبال  يف  لل�سري  وم�سممة  الزراعي 

ت�ستبيح كل الطرقات حتى تلك املعبدة بالزفت، ول ترّدد يف تقدمي عرو�سها 

على الطرقات الفرعية ب�سفتها »دراجة نارية رباعية الدفع«.

ATVحتديد وجهة ا�ستعمال الـ

رباعية  نارية  دراجــة  اأنها  الأ�سا�سي  تعريفها 

الــدفــع وقــد حـــددت الــ�ــرسكــات الــتــي ت�سنعها 

لل�سري  خم�ّس�سة  غري  اأنها  على  موا�سفاتها 

ويف  لبنان،  يف  اأنها  اإلّ  املعَبّدة،  الطرقات  على 

ال�سيارات  ت�سري بني  غاية يف اخلطورة،  ظاهرة 

وال�ساحنات والدراجات النارية.

وم�سوؤولية  ع�سوائية  قــيــادة  طي�س  وبــني 

قانونية »مع وقف التنفيذ« وفو�سى عارمة يف 

وت�سجيلها  وتاأجريها  املركبات  هذه  ا�سترياد 

ملكيتها،  دفــاتــر  على  موا�سفاتها  وحتــديــد 

 هذه الآليات يف ال�سري.
ّ
ت�ستمر

ُيَقر  مل  الــذي  اجلــديــد  ال�سري  قــانــون  ي�سعى 

تطلق  بينما  العارمة،  الفو�سى  �سبط  اإىل  بعد 

لتوعية  حمات  اللبنانية  الأهلية  اجلمعيات 

حّث  مــع  بــالــتــزامــن  الـــدراجـــات،  هــذه  �سائقي 

البلديات لتفعيل الرقابة يف املناطق ال�سياحية 

وحتـــديـــًدا الأمـــاكـــن اجلــبــلــّيــة مــن خـــال �رسطة 

 »off road«الـ �سباقات  تنظم  حيث  البلدية، 

يف  ــدراجــات  ال هــذه  تــوؤجــر  وحيث  الع�سوائية، 

املحال من دون اأي رقابة...

املوا�سفات امليكانيكّية

اأنها  امليكانيكية   »ATV«الـ موا�سفات  من 

حمركها  الــدفــع،  خلفية  اأو  رباعية  تكون  قــد 

التي  ال�رسكات  طــورت  وقد  عديدة.  بقيا�سات 

83

اجلي�ش - العدد رقم 320

�سالمتكم تهمنا

�شباط

اإعداد:

ليال �سقر



ف 
ّ
يعر اجلديد  القانون  اأّن  اإىل  ال�سّدد  هذا  يف 

الـ»ATV« على اأّنها كل مركبة اآلية ذات اأربع 

عجات يزيد وزنها فارغة عن 400 كلغ، وتعترب 

على  الآلية  الدراجة  ف 
ّ
ويعر اآلية.  دراجة  بثابة 

اأربع،  اأو  ثاث  اأو  عجلتني  ذات  مركبة  كل  اأنها 

غري جمهزة بحرك وت�سري بقوة راكبها.

خانة  يف   »ATV«الـ القدمي  القانون  و�سع 

الهجني املخ�ّس�س للـ»off road«، فهي مزيج 

من ال�سيارة والدراجة النارية امُلعّدة لا�ستعمال 

املقدم  وي�سّدد  العام.  الطريق  عن  بعيًدا  اإمنا 

م�سّلم هنا على اأّن من واجب قوى الأمن الداخلي 

الطريق  على  ت�سري  رباعية  دراجــة  كل  توقيف 

العام لأنها تخالف القانون. وي�سري اإىل اأّن عنا�رس 

هذه القوى م�سوؤولون اأي�ًسا عن مراقبة �سباقات 

ت�سهد  اإذ   ،»off road«الـ يف   »ATV«الـ

 »ATV« رحــات  اللبنانية  املناطق  خمتلف 

البع�س  يعمد  حيث  جماعًيا،  اأو  فردًيا  منظمة 

الوعرة  اجلـــرود  يف  املركبات  هــذه  تــاأجــري  اإىل 

ب�سكنتا،  وزحلة،  كفارّيا  ال�سياحية  واملناطق 

الأرز، العاقورة، �سنني وعيون ال�سيمان...

تطبيق  اإىل  البلديات  م�سّلم  املقدم  ويدعو 

القانون يف ما يخ�ّس متابعة مو�سوع الدراجات 

امل�سوؤولية  يف  �رسيكة  كونها  الدفع  الرباعية 

وتوقيف  القانون  تطبيق  عن  اأي�ًسا  وم�سوؤولة 

ك�سف  اإىل  اأقـــــرب  اأّنـــهـــا  عــلــًمــا  املــخــالــفــني، 

ا تلك التي تتّم يف املناطق  املخالفات، خ�سو�سً

الّنائية.

حالًيا ل توجد اإح�ساءات حول حوادث الدراجات 

اإىل  ت�ساف  احلـــوادث  فهذه  الــدفــع  الرباعية 

اإح�ساءات حوادث الدراجات النارية العادية، اإلّ 

اأّن قانون ال�سري اجلديد، وبح�سب املقدم م�سّلم، 

�سوف ي�سبط امل�ساكل واخلروقات التي تخت�س 

 .»ATV« بظاهرة الـ

كيف؟ يورد املقدم م�ضلم بع�ض النقاط جميًبا 

عن ال�سوؤال، فيقول: بوجب هذا القانون على 

املخ�ّس�س  املكان  حتديد  امل�سنعة  ال�رسكات 

)طــريــق  املــركــبــات  هـــذه  ل�سري 

ــرق وعـــرة فقط،  ــام فــقــط، ط ع

عينه(.  الوقت  يف  الإثــنــني  اأو 

�رسوًطا  الأخري  هذا  يحّدد  كما 

الــدراجــات  م�ستوردي  على 

احرتامها، ومنها اأن ُت�سّجل 

هذه الآليات فوًرا لأن عدم 

هوؤلء  �س 
ّ
يعر ت�سجيلها 

ــات جــ�ــســيــمــة.  ــوب ــق ــع ل

ق 
ّ
ـــــك يــــتــــطــــر كـــــذل

الــقــانــون حلــالــة الـــ

امليكانيكّية   ATV
مّدة  تخّطت  التي  تلك  ا�سترياد  ومينع 

ال�سامة  على  حفاًظا  �سنوات،  ثاث  ا�ستعمالها 

العقوبات قد  اأن قيمة هذه  اإىل  م�سرًيا  العامة، 

واملبلغ  لبنانية،  لــرية  مايني   10 اإىل  ت�سل 

يحّدد  كما  املخالفة.  تكرار  حــال  يف  يت�ساعف 

املتعّلقة  املخالفات  على  العقوبات  القانون 

الدراجة  ل�سائق  الواقية  اخلــوذة  بوا�سفات 

الرباعية الدفع والتي تناهز الـ 200 األف لرية 

يف الأيام الـ 10 الأوىل للمخالفة والتي قد ت�سل 

اإىل 300 األف يف الأيام الـ 15 التالية.

كيف يتم ت�سجيلها؟

اللبنانية  اجلمعية  رئي�س  يفيدنا  مــا  ــق  وف

ــاإّن  ف  ،
ّ
املـــر رولن  الــ�ــســيــارات  قــيــادة  لتطوير 

الدراجات الرباعية الدفع كانت ت�سجل قبل العام 

اأنها دراجــات عادية، ولكن رئي�س  2010 على 

م�سلحة ت�سجيل ال�سيارات العقيد جورج لطوف 

خا�س  دفرت  كل  ختم  العام 2010  بعد  فر�س 

بالدراجات الرباعية الدفع بعبارة »غري خم�س�سة 

ت�سجيل هذه  املعّبدة«. وحتّدد كلفة  للطرقات 

املركبات با يتاءم مع تاريخ �سنعها، فت�سجيل 

و 2011 قد  العام 2010  الـ»ATV« موديل 

يبلغ  بينما  لبنانية،  لــرية  مايني  الثاثة  يبلغ 

ر�سم امليكانيك نحو 500 األف لرية. اقتناء هذه 

الدراجة ميكن اأن يتّم عرب �رسائها من املعار�س 

الأوراق  ـــا  اأّم ا�ــســتــريادهــا.  اأو  لها  املخ�ّس�سة 

�سهادة  فهي:  الــ�ــرساء  عملية  لإمتــام  املطلوبة 

جمارك، قائمة �سحن وفاتورة ال�رساء يتّم بعدها 

ت�سجيل الـ»ATV« على اأنها اآلية زراعية، وبذلك 

اأر�ــس لهذه  يرتتب على مقتنيها حيازة قطعة 

يختم  كما  الغاية، 

ــارة »غــري  ــب ــع دفـــرتهـــا ب

خم�ّس�سة لل�سري على الطرقات املعّبدة«.

جهود اجلمعيات الأهلية

ومنها  لبنان  يف  الأهــلــيــة  اجلمعيات  ت�سعى 

�رساء  املواطنني حول خماطر  توعية  اإىل  »يــازا« 

ا  لأولدهـــــم، خ�سو�سً اخلــطــرية  املــركــبــة  ــذه  ه

ابراهيم  كامل  ال�سّيد  ويحّمل  منهم.  القا�رسين 

م�سوؤولية  الإعامي(  وم�سوؤولها  اليازا  �رس  )اأمني 

غالبية احلوادث اأولً لاأهايل الذين يبتاعون هذه 

الدراجات لأولدهم يف عمر املراهقة وكاأنها لعبة 

ميكن اقتناوؤها من دون اأي خماطر. بينما يحّمل 

اأ�سحاب املحال التي توؤّجر هذا النوع من الدراجات 

الق�سم الثاين من امل�سوؤولية لأنها توؤجر من دون 

و�سائل  الهواة  تزويد  اإىل  تـــوؤّدي  اإجـــراءات  اأي 
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واإجبارهم  الوقاية 

املحّدد  امل�سار  التزام  على 

واأي�ًسا من دون دليل  الهواية،  ملمار�سة هذه 

يحر�س على �سامتهم ويلزمهم متابعة درو�س 

ومتارين م�سبقة ليتعّلموا قيادة هذه الدراجات 

للخطر،  الآخرين  وحياة  حياتهم  �سوا 
ّ
يعر ل  كي 

حول  الوافية  املعلومات  تزويدهم  اإىل  اإ�سافة 

وموا�سفاتها  كــهــا 
ّ
حمــر وقـــوة  الـــدراجـــة  حجم 

امليكانيكّية... وين�سح ال�سيد ابراهيم من يقود 

اإىل كونها  يطمئّن  باألّ  الدراجات  النوع من  هذا 

غري  باأّنها  منه  اعتقاًدا  عجات  اأربــع  على  ت�سري 

تكون  ذلــك  وبعك�س  لأنها  لاإنقاب،  �سة 
ّ
معر

�رسيعة  لأنها  ال�سيارة  من  اأكرث  لاإنقاب  عر�سة 

الإنزلق يف حال الإنعطاف ب�رسعة عالية. وي�سيف 

الوطنية  احلملة  اأطــلــق  »يــــازا«  جتــّمــع  اأن 

ا�ستعمال  �سامة  ــول  ح

ـــــــــدراجـــــــــات  ال

الــربــاعــيــة الــدفــع 

بــــالــــتــــعــــاون مــع 

اللبنانية  اجلمعية 

للوقاية من الإ�سابات 

 »LASIP« الريا�سية 

ميلي�سا  ال�سحية  واأهــل 

جتهيز  وعـــــن  �ـــســـفـــري. 

الدفع  الرباعية  الدراجات 

ال�سيد  يجيب  و�سيانتها، 

هذه  جتهيزات  اأن  ابراهيم 

باختاف  تختلف  الـــدراجـــات 

ـــظـــروف املــنــوي  املــنــاطــق وال

هذه  وتنق�سم  فيها.  قيادتها 

التجهيزات عموًما اإىل ثاثة اأق�سام، 

كات كاأن تكون 
ّ
ق�سم يتعّلق باملحر

الـ»ATV« خلفية الدفع اأو 4x4، وق�سم يتعّلق 

بج�سم الـ»ATV« كالدفاعات والإ�ساءة وغريها، 

بينما يتعّلق الق�سم الأخري بالنقطة الأكرث اأهمية 

يف الدراجة وهي �سلة الو�سل بينها وبني الأر�س 

األ وهي الإطارات. 

ويذكر ال�سيد ابراهيم  يف هذا الإطار اأنه يجب 

جتهيز الدراجات الرباعية الدفع با يتنا�سب مع 

املنطقة املق�سودة وظروفها، مثاً يجب تثبيت 

قيادتها  لدى   »ATV«للـ املخ�ّس�سة  اجلنازير 

عازل  تركيب  ينبغي  كما  الثلجية  املناطق  يف 

هوائي يقي ال�سقيع.

هذه  �سائقي  على  يتوجب  املنطلق  هــذا  من 

وبالتايل  لها  دوري  فح�س  اإجــــراء  الــدراجــات 

يطراأ  قد  عطل  لأي  والتنبه  با�ستمرار  �سيانتها 

عليها مهما كان ب�سيًطا...

ماذا عن التاأمني واخلربة؟

يوؤكد مرجع خمت�ّس من احتاد �رسكات ال�سمان 

يف لبنان اأنه يف حال كانت هذه الدراجات م�سّجلة 

هو  به  حتظى  الــذي  التاأمني  نوع  فــاإن  وموؤّمنة، 

ُي�سّمى  ما  اأو  عادية  مركبة  ــة  اأّي على  كالتاأمني 

»بامل�سوؤولية املدنية �سّد الغري«، اأي اأّن �رسكات 

�سّد  واجل�سدية  املادية  الأ�رسار  تغّطي  التاأمني 

الغري عند وقوع حادث اإىل طريق معّبدة ولي�س 

اأّن معظم �رسكات  اإىل  على طريق جبلّية، م�سرًيا 

التاأمني تتحا�سى تاأمني هذه املركبات.

الــدراجــات  ركـــوب  ويــعــرتف ممار�سو هــوايــة 

الرباعية الدفع اأو الـ»ATV« ، اأّنها تتطّلب خربة 

ة الأوىل، حيث 
ّ
ا ملن ي�ستخدمونها للمر خ�سو�سً

الآلية  بهذه  ا  ُمِلًمّ يكون  اأن  الــدراج  على  يتحّتم 

ف على قدراتها واإمكاناتها. 
ّ
ومتاأقلًما معها ليتعر

كما يوؤّكد هوؤلء علمهم بح�سول حوادث خطرية 

يف املنحدرات والطرق الوعرة عند القيادة ب�رسعة 

عالية.

اأخطر  عاملًيا، تعترب الدراجات الرباعية الدفع 

درا�سات  بح�سب  العادية،  النارية  الدراجات  من 

اخلا�سة  العاملية  الــبــيــانــات  مــراكــز  اأعــّدتــهــا 

هذه  بــه  تت�سّبب  مــا  اإىل  ا�ستناًدا  ــوادث،  ــاحل ب

الآليات من حوادث �سحق نتجت عن عدم التزام 

تدابري الوقاية.

مواقع  العامل  يف  احلكومات  بع�س  ويخ�ّس�س 

الكرتونية تهتّم بتوعية املواطنني حول قيادة 

التزام  هذه املركبات، وت�سّدد من خالها على 

املتعّلقة  بالقوانني  والتقّيد  ال�سامة  تدابري 

اأهايل  ا�ستحدث  الدراجات، كما  النوع من  بهذا 

مــواقــع   »ATV«الـ حــــوادث  �سحايا  بع�س 

الذين  اأبــنــائــهــم  لــذكــرى  تخليًدا  الــكــرتونــيــة 

ولتوعية  الع�سوائي  ا�ستعمالها  نتيجة  �سقطوا 

وقوع  تفادي  اأّن  على  ت�سديد  وثّمة  ال�سباب. 

معدات  ا�ستخدام  خــال  مــن  ممكن  ـــوادث  احل

ــة )كـــاخلـــوذة  ــ�ــس ــة املــنــا�ــســبــة املــرّخ ــاي احلــم

الأحذية  القّفازات،  الواقية،  النظارات  الواقية، 

اخلا�سة...(. 

معهد  ا�سرتاليا  يف   1988 العام  اأن�سئ  وقد 

الرباعية  الــدراجــة  �سائقي  بتدريب  خمت�ّس 

على  حيث  ا�ستخدامها،  على   »ASI« الدفع 

ال�سائق اخل�سوع لتدريبات والنجاح يف المتحان 

للح�سول على رخ�سة قيادتها.
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نحن والقانون

�شباط

اإعداد:

د.نادر عبد العزيز �شايف

حمام بالإ�شتئناف

تدابري ال�شالمة والأمان 

يف و�شائل النقل املدر�شي

ال�رشوط القانونية

اخلا�شة بو�شائل النقل املدر�شي

1- وجود مراقب م�شوؤول:

الرقم  ال��ق��ان��ون  م��ن  الأوىل  امل���ادة  فر�ضت 

96/551 وجود مراقب م�ضوؤول يف كل و�ضيلة 

نقل مدر�ضي، حيث ن�ضت على اأنه »مينع منًعا 

باًتا نقل تالمذة املدار�س الر�ضمية واخلا�ضة يف 

البيت  من  اجلامعي،  قبل  التعليم  مراحل  جميع 

اآخر  مكان  اأي  اىل  اأو  وبالعك�س،  املدر�ضة  اىل 

الغر�س،  لهذا  املعّدة  النقل  و�ضائل  مبختلف 

م�ضوؤول مكلف من قبل  مراقب  من دون وجود 

متلك  املدر�ضة  كانت  حال  يف  املدر�ضة  ادارة 

هذه الو�ضيلة اأو ت�ضتاأجرها اأو من قبل مالك هذه 

الو�ضيلة يف احلالت الخرى.

اإهمال تعيني مراقب يف كل و�ضيلة  ويف حال 

نقل من قبل اجلهة املعنية بذلك، يحكم عليها 

الر�ضمي  الدن��ى  احلد  ت��راوح بني قيمة  بغرامة 

حم�رض  اىل  بال�ضتناد  وذلك  و�ضعفيها،  لالأجور 

بتطبيق  املوجلة  القوى  قبل  من  منظم  �ضبط 

القانون  م��ن   3 امل���ادة  وف��ق  ال�ضري،  ق��وان��ني 

املذكور.

2- م�شوؤولية �شائق و�شيلة النقل ومالكها 

وادارة املدر�شة واملراقب عن احلوادث:

ترتبها  ال��ت��ي  امل�����ض��وؤول��ي��ات  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة 

النقل  و�ضيلة  �ضائق  يتحمل  العامة،  القوانني 

كانت  ح���ال  )يف  امل��در���ض��ة  وادارة  وم��ال��ك��ه��ا 

بالتكافل  ت�ضتاأجرها(،  او  النقل  و�ضيلة  متلك 

�رضر  كل  عن  املدنية  امل�ضوؤولية  والت�ضامن، 

يلحق بالتالمذة، ويكون ناجًما عن عمليات النقل 

املدر�ضي.

جزائًيا  م�ضوؤولني  واملراقب  ال�ضائق  ويكون 

ل ال�ضائق  عن اأي اإهمال يف واجباتهما. كما يتحَمّ

ومالك و�ضيلة النقل وادارة املدر�ضة بالت�ضامن 

يلحق  �رضر  كل  عن  املدنية  امل�ضوؤولية  بينهم 

بالتالمذة خالل عملية النقل.

3- وجوب اإجراء عقد تاأمني لو�شيلة النقل 

املدر�شي:

اأو  النقل  و�ضيلة  مالك  على  القانون  فر�س 

النقل  لو�ضيلة  تاأمني  عقد  اج��راء  م�ضتاأجرها 

يغطي  اأن  على  ال��ت��الم��ذة،  لنقل  امل�ضتخدمة 

التاأمني جميع الأ�رضار التي قد تنتج عن حوادث 

ال�ضري وخالفها يف اأثناء النقل.

عدد التالمذة امل�شموح به يف و�شيلة 

النقل املدر�شي

الرقم  ال��ق��ان��ون  م��ن  ال��راب��ع��ة  امل���ادة  ن�ضت 

96/551 على وجوب حتديد مهمات املراقب 

وعدد التالمذة املمكن نقلهم يف و�ضيلة النقل 

مبر�ضوم يتخذ يف جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح 

والريا�ضة  وال�ضباب  الوطنية  الرتبية  وزي��ري 

والتعليم املهني والتقني.

واإن����ف����اًذا ل���ذل���ك، ���ض��در امل��ر���ض��وم ال��رق��م 

2010/4018 )بتاريخ 2010/5/12( الذي 

ن�َسّ يف املادة الأوىل منه على ما ياأتي: 

د عدد التالمذة يف و�ضيلة نقل التالمذة  - ُيحَدّ

عن  ال�����ض��ادرة  الآل��ي��ة  املركبة  رخ�ضة  بح�ضب 

وفق  واملركبات  والآل��ي��ات  ال�ضري  اإدارة  هيئة 

موا�ضفات امل�ضنع.

و�ضع  اأو  ال��ع��دد  زي����ادة  ب��اًت��ا  منًعا  مينع   -

ويبقى  النقل،  و�ضيلة  يف  الإ�ضافية  الكرا�ضي 

ا عند  تعلو ال�رشخة وت�صتّد كّلما تعر�صت حافلة مدر�صية حلادث �صري، خ�صو�صً

وقوع قتلى وجرحى بني التالمذة ولأ�شباب تافهة، كا�شتخفاف ال�شائق مب�شوؤولية 

اأرواحهم، اأو عدم ا�صتيفاء احلافلة ال�رشوط ال�رشورية املطلوبة، وعدم التزام 

تدابري ال�شالمة والأمان. واملوؤ�شف اأن الكثري من البا�شات ل ي�شتويف معايري 

من  بنقله  امل�صموح  العدد  اأ�صعاف  �صغرية  با�صات  يف  يح�رش  حيث  ال�صالمة، 

التالمذة. يف ال�صتاء يتكّد�صون بع�صهم فوق البع�س الآخر، ويف الطق�س احلار 

تفتح ال�صبابيك والأبواب... ويجل�س الأولد يف الف�صحة اخللفية اأرجلهم ممدودة 

اأما الغازات ال�صامة  خارج البا�س ول يحجبهم عن ال�صقوط �صوى �صبك حديدي، 

املنبعثة من العادم )الإٍ�صبمان( فتجد طريقها مبا�رشة اإىل �صدورهم...

النقل  و�صائل  يف  والأم��ان  ال�صالمة  تدابري  اللبناين  القانون  يحدد  فكيف 

املدر�شي؟



امل��م��ر ال��و���ض��ط��ي م��ف��ت��وًح��ا ل��دخ��ول ال��ت��الم��ذة 

وخروجهم من دون اأي عائق.

تعديل  وج���وب  اىل  هنا  الإ���ض��ارة  وتقت�ضي 

التتقتتانتتون واملتتر�تتشتتوم املتتذكتتوريتتن، وا�تتشتتراط 

وجود بابني يف و�ضيلة النقل املدر�ضي لدخول 

التالمذة وخروجهم، بالإ�ضافة اإىل وجوب توافر 

اأحزمة الأمان التي تخفف الأ�رضار يف حال وقوع 

احلادث.

مهمات املراقب يف و�شيلة النقل 

املدر�شي

حَدّدت املادة 2 من املر�ضوم املذكور مهمات 

املراقب يف و�ضيلة النقل املدر�ضي على النحو 

الآتي:

التالمذة،  دخول  قبل  احلافلة  يف  الوجود   -1

وعدم مغادرتها حتى نزول اآخر واحد منهم. 

2- امل�ضاركة يف و�ضع خارطة الرحلة بالتعاون 

مع �ضائق احلافلة.

3- اإعداد لئحة باأ�ضماء الطالب امل�ضجلني يف 

احلافلة وعناوينهم، واأرقام الهاتف.

عند  اإل  احلافلة  �ضائق  مع  التحدث  منع   -4

ال�رضورة.

املدر�ضة يف  النقل يف  الت�ضال مب�ضوؤول   -5

حال وقوع اأي حادث.

6- ت�ضليم تالمذة الرو�ضات وتالمذة احللقة 

الأوىل اإىل اأهاليهم اأو من ينوب عنهم.

عند  ا  خ�ضو�ضً احلافلة  يف  النظام  �ضبط   -7

بخروج  ال�ضماح  وع��دم  عطل،  اأو  ح��وادث  وق��وع 

التالمذة منها اإل يف حالت اخلطر وحتت اإ�رضافه.

اإملام املراقب با�ضتعمال مطفاأة احلريق   -8

وعلبة الإ�ضعافات الأولية.

ال�ضرية  ذوي  م��ن  امل��راق��ب  ي��ك��ون  اأن   -9

احل�ضنة، واأن يكون عمره فوق 21 �ضنة.

اجلهة  على  امل��راق��ب،  غ��ي��اب  ح��ال  يف   -10

املعنية بتعيينه، تكليف بديل عنه يتوىل جميع 

املهمات املطلوبة امل�ضار اإليها.

ون�����ض��ت امل��ادت��ان 

املر�ضوم  م��ن  و4   3

امل���ذك���ور ع��ل��ى اأن���ه 

ت�������ض���در ع����ن وزي����ر 

ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

ال����ع����ايل ال����ق����رارات 

لتطبيقه،  ال���الزم���ة 

وُت��ك��َلّ��ف ق��وى الأم��ن 

الداخلي يف ما خ�ضها 

مبراقبة تطبيقه.

موا�شفات »ليبنور« اخلا�شة بال�شالمة 

العامة يف با�شات املدار�س

واملوا�ضفات  املقايي�س  موؤ�ض�ضة  ح���ّددت 

يجب  التي  املوا�ضفات  )ليبنور(  اللبنانية 

لنقل  املنفردة  احلافالت  ت�ضميم  يف  توافرها 

وا�ضتعمالها  وجتهيزها  واأمتعتهم،  التالمذة 

وغ��ري  امل��ب��ا���رض  الأذى  م��ن  ح��م��اي��ت��ه��م  ب��ه��دف 

العاملية  ال�ضالمة  مقايي�س  �ضمن  امل��ب��ا���رض، 

وجه  وعلى  مًعا،  واملعتمدة  املعروفة  والعربية 

خ�ضو�ضية  على  منها  ينطبق  م��ا  اخل�ضو�س 

لبنان.  يف  والبيئية  والب�رضية  التقنية  المكانات 

وقد ت�ضمنت هذه املوا�ضفات اإر�ضادات ت�ضمل 

والتالمذة  وامل��دار���س  واملراقبني  ال�ضائقني 

وفق الآتي:

ال�شيارات  ب�شائقي  خا�شة  اإر�شادات   -1

التي تنقل التالمذة:

ثمة تركيز على الت�ضدد يف منح رخ�س قيادة 

و�رشوط  والبيانات  الآلية  واملركبات  ال�شيارات 

على  الرتكيز  اإىل  اإ�ضافة  الطب�ة،  ال�ضهادة  منح 

 Defensive( ال��دف��اع��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  تقنيات 

ال�ضالمة ال�رضورية  Driving( ومراع�اة تدابي��ر 
يف اإ�ضعاد التالم�ذة واإنزاله��م، حيث »يحظر على 

راكب املركبة ان ينزل منها اأو ي�ضعد اليها او 

يتاأك�د  ان  قبل  خمارجه��ا  من  خمرًج�ا  يفتح  ان 

اأي خطر  اجراء ذلك من دون  امك�ان  م�ضبًقا من 

)املادة 37 فقرة 3 من قانون ال�ضري(. 

2- اإر�ضادات خا�ضة باملراقبني: يتوقف عدد 

عدد  على  املدر�ضية  احل��اف��الت  يف  املراقبني 

التالمذة، ففي ال�ضيارات الكبرية التي حتمل من 

30 اىل 40 تلميًذا وطفاًل، ي�ضتح�ضن وجود اأكرث 

من مراقب ليتولوا م�ضوؤولية كل تلميذ ي�ضعد 

او ينزل او يجل�س يف الأوتوبي�س.

ومن املهمات التي على املراقب القيام بها، 

على �ضبيل املثال ل احل�رض: البقاء متنبًها ويقًظا، 

مطيًعا للتعليمات ناقالً للتالمذة قواعد ال�ضالمة. 

وعليه تدريب التالمذة على الوقوف يف ال�ضف 

تدافع  دون  من  افرادًيا  البع�س  بع�ضهم  خلف 

اىل  توجه�هم  اثن�اء  يف  ومراقبت�ه�م  )تدفي�س( 

مقاعدهم وم�ضاعدتهم على اجللو�س ب�رضعة قبل 

حترك الأوتوبي�س، والتاأك�د من خل�و مم�ر الب�ا�س 

الرئي�س من احلقائب والكتب ومن اأي عائق اآخر، 

والنتباه اىل النتوءات املع�دنية احل�ادة يف داخله 

)م�ضامري، براٍغ...( وابالغ ال�ضائق عنها، وتذكري 

التالمذة بوجوب و�ضولهم قبل الوقت لنقلهم، 

او  الأر�ضفة )اذا وجدت(  وبالوقوف دائًما على 

اىل اأق�ضى طرف الطريق يف مكان اآمن مك�ضوف 

من الوجهتني، والتاأكد يف كل مرة يتوقف فيها 

خطر،  لأي  وج��ود  ل  اأن  التالمذة  لإن��زال  البا�س 

ومل�ضاعدة  للتدخل  وجاهًزا  م�ضتعًدا  يكون  وان 

ال�ضائق على �ضبط النظام. 

3- اإر�شادات خا�شة باملدار�س:

مب�ضت�ضارين  ت�ضتعني  ان  للمدار�س  ميكن 

متمر�ضني  �ضائقني  او  اأه��ل  جل��ان  او  )اف���راد 

التي  التباحث معهم يف املوا�ضيع  مثالً...( يتم 

تتعلق ب�ضمان �ضالمة التالمذة يف املدار�س ويف 

�ضة لنقلهم. وميكن للمدار�س  ال�ضيارات املخ�َضّ

اتخاذ بع�س التدابري التي تخف�س ن�ضبة حوادث 

ذوي  م��ن  ال�ضائقني  اختي�ار  ومنها:  ال�ضري، 

ال�ضيارات  ا�ضتئجار  او  و���رضاء  والخ��الق،  اخلربة 

وجتهيز  ف��ق��ط،  ال��ت��الم��ذة  لنقل  �ضة  املخ�َضّ

ت�ضمن  ال��ت��ي  بالتجهيزات  لديها  امل��ت��واف��ر 

�ضالمتهم، وعدم التهاون يف اجراء الت�ضليحات 
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ال�ضمان  ع��ق��ود  واج����راء  ال��دوري��ة،  وال�ضيانة 

للمراقبني  تطبيقية  برامج  وتنظيم  ال��الزم��ة، 

ملّونة  �ضرتات  املراقبني  وتزويد  والتالمذة، 

وحتويل  ال�ضالمة،  وجتهيزات  واأدوات  زة  وممَيّ

ق�ضم من الطريق املوؤدي اىل املدر�ضة والباحات 

املدر�ضة  يف  ال�ضيارات  ل��وق��وف  �ضة  املخ�َضّ

تتوافر  منوذجية  امكنة  اىل  امل�ضاة  ومم���رات 

فيها خمتلف ا�ضارات ال�ضري الالزمة، وا�ضتخدام 

اللوحات العالنية واخلا�ضة باملدر�ضة كو�ضيلة 

تثقيفية لن�رض موا�ضيع متعلقة بال�ضري وال�ضالمة 

العامة.

4- ار�صادات خا�صة بالأهل:

اأهمها:  ���رضوري��ة،  موجبات  ع��دة  الأه���ل  على 

بوقت  البا�س  و�ضول  قبل  اأولده���م  حت�ضري 

كاف ملنع ال�ضتعجال والرك�س مما قد يت�ضبب 

بحوادث عديدة، وتذكري اأولدهم دائًما ب�رضورة 

لتجنب  وال�ضالمة  املراقب  بتعليمات  التقيد 

احلوادث. وعليهم اأن يتاأكدوا من فهم اولدهم 

اهمية التزام الهدوء داخل البا�س ملنع التاأثري 

على تركيز ال�ضائق مما يجعله عر�ضة لرتكاب 

الخطاء واحلوادث.

5- ار�شادات خا�شة بالتالمذة:

على  احلفاظ  م�ضوؤولية  اأي�ًضا  التالمذة  على 

�ضالمتهم ال�ضخ�ضية، من خالل: التزام تعليمات 

وتو�ضياتهم،  وال�����ض��ائ��ق  وامل���راق���ب  الأه����ل 

الوقت  يف  البا�س  توقف  مكان  اىل  والو�ضول 

يت�ضبب  قد  الذي  ال�ضتعجال  دون  من  املحدد 

اأق�ضى  او  الر�ضيف  على  والنتظار  ب��ح��وادث، 

طرف الطريق ويف مكان مك�ضوف من الوجهتني 

والوقوف بال�ضف وال�ضعود افرادًيا، واجللو�س 

على املقاعد املخ�ّض�ضة لهم قبل حترك البا�س 

والتزام  داخله  وامل�ضي  الوقوف  عن  والمتناع 

وابقاء  وقذفها  ال�ضياء  رم��ي  وع��دم  ال��ه��دوء، 

النوافذ مغلقة وعدم فتحها ال باإذن من ال�ضائق 

او املراقب، وعدم مّد روؤو�ضهم او اأيديهم خارج 

التالمذة  وعلى  النزول،  عند  والنتباه  النوافذ، 

ال���ك���ب���ار امل�����ض��اه��م��ة 

ال��ع��ام��ة  ال�����ض��الم��ة  يف 

وال�ضعافات الأولية.

واقع تدابري 

ال�شالمة والأمان 

يف و�شائل النقل 

املدر�شي

اأن  وا���ض��ح��اً  ي��ب��دو 

م���ع���ظ���م ال����ق����واع����د 

املذكورة،  القانونية 

م��ا زال����ت ح����رًبا على 

من  الرغم  على  ورق، 

رة 
ّ
احل����وادث امل��ت��ك��ِر

املناطق  خمتلف  يف 

من  العديد  وق��وع  من  الرغم  وعلى  اللبنانية، 

عدم  ظ��ل  امل��دار���س، يف  ت��الم��ذة  م��ن  ال�ضحايا 

املدار�س  من  الكثري  يف  اإجمالً  مراقبني  وجود 

با�ضتثناء الكربى منها التي تعتمد ب�ضكل كبري 

اأبرز  املهّمة. ومن  بهذه  للقيام  اأ�ضاتذتها  على 

امل�ضاكل يف هذا املجال:

1- اإن معظم البا�ضات املدر�ضية مزّودة باًبا 

واحًدا ول حتتوي على اأحزمة اأمان للتالمذة.

2- ي�ضاهد اجلميع �ضيارات فان �ضغرية حتمل 

تالمذة،   10 او   8 من  ب��دلً  تلميًذا   27 ح��واىل 

وحافالت كبرية حتمل اأكرث من 55 تلميًذا بدًل 

من 30 او 40 تلميًذا. 

3- ان احلافالت امل�ضتعملة وامل�ضتوردة من 

التالمذة  لنقل  �ضة  خم�َضّ كانت  والتي  اخل��ارج 

الأ�ضفر  بلونها  ��زة  مم��َيّ املتقدمة،  ال���دول  يف 

مدر�ضة  )با�س  عنها  ف 
ّ
تعر التي  والكتابات 

 )Stop )ق���ف  وال����ض���ارات   )School Bus
من  الطوارئ  وب��اب  الكبرية  احلمراء  وال���ض��واء 

وخم���ارج   )Emergency Door( اخل��ل��ف 

الداخلية  والتجهيزات  اجلانبني،  على  الطوارئ 

على  وا�ضحة  دلل��ة  تعطي  كلها  وال��ف��ر���س...، 

الدول  تلك  يف  الدارات  توليها  التي  الأهمية 

ولتجهيزات  املدر�ضية  لل�ضيارات  مة  املتقِدّ

احلافالت  معظم  تفتقر  بينما  فيها،  ال�ضالمة 

املدر�ضية يف لبنان اإىل معايري ال�ضالمة.

ال�ضبابيك  ت��ف��ت��ح  احل����ار  ال��ط��ق�����س  يف   -4

البا�ضات  يف  منها  اخللفية  حتى  والأب�����واب، 

ال�ضغرية، وي�ضاهد التالمذة يجل�ضون يف الف�ضحة 

اخللفية املوجودة فوق غطاء املحرك واأرجلهم 

ينتج  ما  اىل  وبالإ�ضافة  البا�س.  خارج  ممدودة 

تتمثل يف  ج�ضدية  اأخطار  من  الطريقة  هذه  من 

الغازات  التالمذة  هتتوؤلء  تن�ّشق  فتتاإن  ال�شقوط، 

ال�ضامة املنبعثة من العادم )ال�ضبمان( يت�ضبب 

باأمرا�س خطرة.

البعثة  تقرير  امل�ضاكل  هذه  بع�س  اأب��رز  وقد 

 ،)Sweroad( »�ضويرود«  ال�ضويدية  العلمية 

من  بهبة  اللبنانية  احلكومة  ا�ضتقدمتها  التي 

حوادث  حول  اإح�ضاءات  لإج��راء  ال�ضويد  حكومة 

»ب�ضبب  اأن��ه  التقرير  ه��ذا  اأورد  بحيث  ال�ضري، 

التي  ال�ضري  ح���وادث  ع��ن  الإف����ادة  يف  النق�س 

ميكن  ل  وفيات،  اأو  اإ�ضابات  وقوع  منها  ينتج 

اإدراك حقيقة حجم امل�ضكلة التي يعانيها و�ضع 

ال�ضالمة على الطرقات«.

كل هذا ي�ضتدعي التعاون بني جميع املعنيني 

خالل  من  وذلك  التالمذة،  �ضالمة  على  للحفاظ 

ذات  القانونية  القواعد  تطبيق  يف  الت�ضّدد 

ال�ضلة، واأي�ًضا من خالل �ضّن قوانني جديدة اأو 

تعديل اأخرى قائمة.

املراجع:

• http://www.sidonianews.net
• http://www.yasa.org/ar
• http://www.nowlebanon.com/

arabic/NewsArchiveDetails
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خلفيات 

بيولوجية ونف�سية

الباحثني، ال  امل�سكلة، بح�سب 

تكمن يف متييز الذات عن الغري، بل يف خلفيات 

املبدع  عقل  م��ع  تتفاعل  ع��دي��دة  بيولوجية 

للعيان.  الظاهرة  الغرابة  اأطر  لت�سكل  الواعي، 

د 
ّ
فغرابة اأطوار املبدعني ب�سكل عام لي�ست جمر

�سدفة، بل جزًءا من الوظائف الطبيعية للفرد 

املعني بهذه الظاهرة املمّيزة.

اأقدم الع�سور، وحتديًدا منذ عهد قدماء  منذ 

اأفالطون  الفيل�سوفان  الحظ  اليونان،  فال�سفة 

مّيزت  والتي  اإليها  امل�سار  الظاهرة  واأر�سطو 

والفنانني،  وال��ع��ل��م��اء  االأدب����اء  ق��دم��اء  اآن����ذاك 

واأوردوها يف اآثارهم الفل�سفية. لكن الفيل�سوف 

اأر�سطو طالي�س كان اأول من قال بنظرية الربط 

ب��ني غ��راب��ة االأط���وار وم��ر���س االإك��ت��ئ��اب، وهي 

نظرية تبّناها علماء النف�س املعا�رصون وطّوروا 

مفاهيمها.

وم��ن��ذ اأك���ر م��ن ق���رن ت��ق��ري��ًب��ا، اأ���س��ار ع��امل 

فات 
ّ
اجلرمية االإيطايل �سيزار لومباردو اإىل ت�رص

االإب���داع«،  »رج��ل  كتابه  يف  الغريبة  املبدعني 

بني  م��ا  ب 
ّ
ت��ق��ر وراث��ي��ة  اأم��را���س  اإىل  ون�سبها 

املبدعني واملجرمني العنيفني.

اإ�ستخدم  االأخ����رية،  العقود  وخ��الل 

علمية  مقايي�س  امل��ع��ا���رصون  النف�س  علماء 

بني  ال��ع��الق��ة  تق�ّسي  اأج���ل  م��ن  ال��دق��ة  بالغة 

اإىل  تو�سلوا  وقد  النف�سية.  واالأمرا�س  االإب��داع 

يتمّيزون  املبدعني  معظم  اأن  مفادها  نظرية 

 Schizotypal( ف�����س��ام��ي��ة«  »ب�سخ�سية 

تختلف  �سخ�سية  وه���ي   ،)Personality
الذين  الف�سام  مر�سى  متّيز  التي  تلك  ع��ن 

يعاجلون باالأدوية. مع ذلك يوؤكد الباحثون اأنها 

اأفراد  بع�س  يورثها  التي  اجلينات  من  منبعثة 

ال�سخ�سية  ف�سام  مبر�س  امل�سابني  العائلة 

.)Schizophrenia(

العامل  اأخ���رًيا  اأج��راه��ا  التي  الدرا�سة  وكانت 

العلوم  الربيطاين دانييل نيتل، ون�رصتها جملة 

قد   ،)Scientific American( االأمريكية 

بني  الف�سامية  ال�سخ�سية  تف�سي  اأك����دت 

وه��ذه  ال��ع��ادي��ني.  النا�س  م��ن  اأك��ر  املبدعني 

املعنيني  ت��زّود  تعبريه،  حد  على  ال�سخ�سية، 

املاألوف،  على  خارجة  واعتقادات  اأف��ك��اًرا  بها 

واالأمثلة على ذلك كثرية ناأتي على بع�س منها:

�سبيل  على  �سوبان  امل��ع��روف  املو�سيقار 

املثال، كان يعتقد اأن بيتهوفن ا�ستمّد احلانه 

من اأرواح االأموات يف القبور. اأما الكاتب ال�سهري 

�سارلز ديكنز فكان ي�سعر باأن اأبطال رواياته 

يالحقونه. من جهته كان العامل اإ�سحق نيوتن 

�س وقته للعمل، ويتحا�سى املجتمع الأنه 
ّ
يكر

يوؤمن باأن الغري ي�سمر له ال�رص.

الف�سامية ال�سخ�سية  خلفيات 

ت��خ��ّزن  ال���ذاك���رة  اأن  م��ن امل��ع��روف 

معلومات �رصورية للبقاء. لكننا جميًعا، 

كما ت�سري التقارير العلمية، جمهزون 

بعوازل اأو م�ساف دماغية تخفي وراء 

التي  االإ���س��ارات  م��ن  الكثري  ال�ستار 

ا�ستقرارنا  ل�سمان  احل��وا���س،  عرب  متر 

الفكري. وهذا يعني اأن معظم املعلومات 

التي تختزنها اأدمغتنا ال ت�سل بالكامل اإىل 

ال�سخ�سية  اأ�سحاب  لكن  الواعي.  العقل 

االأب��ح��اث  ت��وؤك��د  كما  لديهم  الف�سامية، 

الذي  االأمر  امل�سايف،  هذه  عمل  يف  نق�س 

اأف��ك��اًرا  ال��واع��ي  عقلهم  اإىل  يو�سل 

العقل  من  تباًعا  ترد  وغريبة  خمتلفة 

ويحّولوها  بها،  فيوؤمنوا  الباطني، 

اإىل اإعتقادات غري واقعية.

عمل  نق�س  ف���اإن  ذل��ك  اإىل 

يجعل  اإليها  امل�سار  امل�سايف 

ك���ب���ار امل���ب���دع���ني ي���رك���زون 

ب��ال��ك��ام��ل ع��ل��ى ع��امل��ه��م 

على  وذل���ك  ال��داخ��ل��ي، 

ح���������س����اب احل�����اج�����ات 

وال�سخ�سية.  االإجتماعية 

اأط��واره��م  غ��راب��ة  وم��ن هنا 

واأه����م م��ظ��اه��ره��ا، اإه��م��ال 

واأحياًنا  واللبا�س  املظهر 

التوا�سل  واختالل  النظافة، 

الطبيعي.  االإجتماعي 

اأن  امل����و�����س����وع  يف  وال�����الف�����ت 

احلالة  يف  تعمقت  التي  الدرا�سات 

اأن نق�س عمل  اأكدت  اإليها،  امل�سار 

املبدعني  ي��زّود  الدماغية  امل�سايف 

��ا م��ن امل��ع��ل��وم��ات اخل��ارج��ة على  ك��مًّ

ي��غ��ذي فكرهم  ال���ذي  االأم���ر  امل���األ���وف، 

اخلالق، ويرفع م�ستوى ذكائهم.

ني!
ن
جما

م 
 اأ
ن

و
ع

د
مب
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اإعداد:

غري�س فرح

من املعروف اأن كبار املبدعني يف خمتلف احلقول،

يبدون عموًما غرابة يف املظهر وال�سلوك، جتعلهم اأقرب

اإىل املجانني منهم اإىل الأ�سحاء.

ما هي ا�سباب هذه الظاهرة؟ هل حتمل اأبعاًدا بيولوجية حتتم

اإّت�سام الإبداع بالغرابة، اأم اأن ال�سهرة التي تو�سل اإىل القمة

توؤدي دورها على �سعيد ن�سوء �سلوكيات املبدع املميزة؟

ملاذا

يّت�سم الإبداع بالغرابة؟



اأهمية الذكاء

ما �سبق ذكره ال يعني اأن غريبي االأطوار هم 

يف  حالًيا  اجلارية  فاالأبحاث  مبدعون.  جميًعا 

املبدعني  اأن  اإىل  ت�سري  العلمية،  املختربات 

ذكاء  مب�ستوى  يتميزون  بالغرابة  املّت�سمني 

بالغة احلدة، وهذا ما ميكنهم  مرتفع، وذاكرة 

من حتويل نق�س م�سافيهم الدماغية مل�سلحة 

م��ق��درت��ه��م ع��ل��ى ت��ق�����س��ي امل��ع��ل��وم��ات 

املخزنة، اخلالقة يف ذاكرتهم وعقلهم 

الالوعي، واال�ستفادة منها يف 

اأعمالهم اخلالقة.

وال��ذاك��رة  امل��رت��ف��ع  ال��ذك��اء  اأن  يعني  ه��ذا 

على  االن���دراج  من  املبدعني  يحميان  احل��ادة 

على  ب��امل��ق��درة  ويرفدانهم  املر�سى  الئحة 

بالتايل  واال�ستفادة  امل�سو�سة،  االأفكار  غربلة 

من تدفق كم املعلومات اإىل عقلهم الواعي.

هي  االأط���وار،  غريبي  من  املبدعة  الفئة  اإن 

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 

اإن  الدائم،  والتجديد  اجلمال  تزّودنا  االأ�سواء 

على �سعيد الفنون واالآداب اأو العلوم والتجارة 

عطر  نفحة  اإنها  واالإقت�ساد. 

تهّب على حياتنا الراكدة، 

لتزرع فيها وعوًدا تنمو 

م��ع ك��ل ح��رك��ة اإب���داع 

يف جماالت اأعمالهم.
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�شباط
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اأثبتت درا�سات عديدة اأّن التغّيات الكيميائّية التي تنتج عن تناول بع�ض الأطعمة 

اأن  الدرا�سات  هذه  بّينت  وقد  وح�سب.  �سّحته  على  ولي�ض  الإن�سان  مزاج  على  ت�ؤّثر 

التغيي يف ن�عية الغذاء يرتبط اإح�سائًيا ب�سكٍل وا�سح باحلالة املزاجية للأ�سخا�ض. 

عليه  ت�ؤّثر  واأّيها  مزاجنا,  �ساأنها حت�سني  من  التي  وامل�رشوبات  املاأك�لت  هي  فما 

ب�سكٍل �سلبي؟

العلقة بني الطعام 

واملزاج

ت���ق���ول �إخ��ت�����ص��ا���ص��ّي��ة 

�ل����ت����غ����ذي����ة ف��رن�����ص��ن 

هنالك  �إّن  ف��رن�����ص��ي�����س، 

ع����اق����ة م����ب����ا�����رة ب��ن 

�ل���ط���ع���ام وب�����ن ب��ع�����س 

�لأمر��س �لنف�صّية و�أهّمها 

�لإكتئاب، بالإ�صافة �إىل حالت �خلوف و�نعد�م 

�لرتكيز و�لتوتر...

حالة  وه��و  �مل��ز�ج،  بن  �أولًَ  فرن�صي�س  متّيز 

�لإن�صان  بها   
ّ
�لعاطفي مير �لإنفعال  خا�صة من 

زمنّية  ف��رتة  خ��ال  معّينة  منّبهات  حت��ّف��زه��ا 

تعقيًد�  �لأكرث   - �لعام  �ل�صعور  وبن  ق�صرية، 

تفاعات  نتيجة  وه��و   - �ملز�جية  �حل��ال��ة  م��ن 

كيميائية خارجّية توّلدها عو�مل ور�ثية وبيئّية. 

وت�صيف �أّن �لإكتئاب هو �أكرث �حلالت �ملز�جية 

�رتباًطا بالنظام �لغذ�ئي �لذي يعتمده �لإن�صان، 

م�صريًة �إىل �أّن �لأطعمة �لتي نتناولها توؤّثر �صلًبا 

�أو �إيجاًبا على مادَتي �ل�صريوتونن و�لدوبامن 

- ه��ورم��ون��ات م�����ص��وؤول��ة ع��ن �ع��ت��د�ل �مل��ز�ج 

و�صفائه يف �لدماغ.

�مل��ز�ج،  لتح�صن  �لأم��ث��ل  �لطريقة  عن  �أّم��ا   

غذ�ئي  من��ط  �ت��ب��اع  يف  �أّن��ه��ا  فرن�صي�س  ف��رتى 

�لربوتينات  ت�صمن  فبينما  ومتنّوع.  متو�زن 

ت�ساعد  النف�سي،  والإرت��ي��اح  اجل�سدي  الن�ساط 

�أو�صحت  كذلك  �لإ���ص��رتخ��اء.  على  �لن�صويات 

و�ل�صيلينيوم،  �حلديد،  لنق�س  �أّن  �لدر��صات 

ا  و�ملغنيزيوم، و�لزنك و�لفيتامينات دوًر� مهًمّ

كما  �ل�صخ�س،  عند  �لكتئاب  م�صتوى  رفع  يف 

يوؤّدي نق�س �لأحما�س �لأمينّية، وتلك �لدهنّية 

غري �مل�صبعة �إىل �لنتيجة عينها.

ب�صل�صلة  فرن�صي�س  تن�صح  �ملنطلق  هذ�  من 

من �لتعديات يف �لنمط �لغذ�ئي، من �صاأنها �أن 

توؤّدي �إىل حت�ّصن �ملز�ج ب�صكٍل ملحوظ:

�ملعكرونة،  )�خل��ب��ز،  �ل��ن�����ص��وّي��ات  ت��ن��اول   -

�ل��ب��ط��اط��ا، �حل��ب��وب وب�����ص��ك��ٍل خ��ا���سّ �ل��ربغ��ل 

�لرتكيز،  على  �ل��ق��درة  ترفع  �لتي  و�لأرّز..(، 

وهي  �ل��دم��اغ  يف  �ل�صريوتونن  م���ادة  وت��ع��ّزز 

و�لر�حة  �لهدوء  توفري  على  بقدرتها  معروفة 

مّما ي�صاعد على �ل�صرتخاء.

- ��صتهاك �لربوتينات �لقليلة �لد�صم �لتي 

)�للحم  �لدماغ  �لدوبامن يف  �إفر�ز مادة  تن�صط 

�لأحمر، �ل�صمك، �لدجاج، �حلليب وم�صتّقاته(.

 »3 »�أوميغا  بال�  غني  غذ�ئي  نظام  �تباع   -

�مل��وج��ود يف �لأ���ص��م��اك �ل��ده��ن��ّي��ة )�ل�����ردي��ن، 

�لّنباتّية  �مل�صادر  وبع�س  �لتونا(،  �ل�صلمون، 

وبذور  �لكانول  زيت  ويف  �لنّيئة،  كاملك�ّر�ت 

�لذي  �لإيجابي  �لتاأثري  ب�صبب  وذل��ك  �لكّتان، 

ترتكه هذه �ملادة على خايا �لدماغ.

على  حتتوي  �لتي  �لوجبات  م��ن  �لإك��ث��ار   -

�حلديد  �ل��زن��ك،  �مل��غ��ن��ي��زي��وم،  �لكال�صيوم، 

حت�صن  يف  ت�صهم  معادن  وهي  و�ل�صيلينيوم، 

�لدماغ  �أن�صجة  منّو  حتفيزها  خال  من  �مل��ز�ج 

�لطاقة  ت��اأم��ن  ويف  و�أن��زمي��ات��ه، 

ل���ه. وه���ي م��وج��ودة يف �ل��ب��ق��ول، 

�لفاكهة، �حلبوب، �للحوم �لقليلة 

�حلليب  �ل��ب��ح��ر،  ث��م��ار  �ل��د���ص��م، 

كّلها  تكون  اأن  )ب�رشط  وم�ستّقاته 

�أّنها  كما  �أي�ًصا(،  �لد�صم  قليلة 

موجودة  يف �ملك�ّر�ت و�ل�صوكول 

كمّية  ت��زي��د  األ  )ب�����رشط  ال��داك��ن 

����ص��ت��ه��اك ه���ذ� �لأخ����ري ع��ن 10 

غر�مات يف �ليوم(.

حتتوي  �لتي  �لأطعمة  تناول   -

على جمموعة �لفيتامينات B كال�: 

�خل�صار  يف  �مل��وج��ودة   ،B9 ،B6
ذ�ت �لأور�ق �خل�ر�ء، �لفاكهة و�حلبوب...

- �ختيار �لأطعمة �لغنّية بالفيتامن D، علًما 

�مل�صدر  هو  �ل�صم�س  �أ�صّعة  �إىل  �س 
ّ
�لتعر �ّن 

من  ك���ٌلّ  وي��ح��ت��وي  �ل��ف��ي��ت��ام��ن،  ل��ه��ذ�  �لأّول 

على  �لدجاج  وق�صبة  �لبي�س  �صفار  �ل�صلمون، 

كّميات جّيدة منه.

اإّن  اإذ  الكافيني،  تناول  يف  الإف���راط  ع��دم   -

زي��ادة  يف  ت�صمح  �مل��ادة  ه��ذه  من  قليلة  كّمّية 

اإىل  تناولها  يف  الإف��راط  ي��وؤّدي  بينما  الرتكيز، 

�لأرق و�لتوّتر وبالتايل �إىل �لتقّلبات �ملز�جّية.

- �لم��ت��ن��اع ع��ن �ل��ت��دخ��ن، ب��ح��ي��ث �أث��ب��ت��ت 

عر�صًة  �أك���رث  ه��م  �مل��دّخ��ن��ن  �أّن  �ل��در����ص��ات 

لاإكتئاب من غري �ملدّخنن.

- �لتاأّكد من تناول ثاث �إىل خم�س وجبات يف 

ت�صعر  �لتي  �لّثقيلة  �لوجبات  جتّنب  مع  �ليوم، 

غنّية  �لوجبة  تكون  �أن  على  بالك�صل،  �جل�صم 

�خل�صار،  �ملعادن،  �لفيتامينات،  بالربوتينات، 

�لفاكهة   و�حلبوب..

- �أخذ ق�صط من �لر�حة، لأّن �لإرهاق �جل�صدي 

يوؤّدي حتًما �إىل �لإرهاق �لنف�صي.

يا�صة فهي تبعد �لإكتئاب، من 
ّ
- ممار�صة �لر

�لأندوفينات  �إفر�ز  على  �لدماغ  حتفيزها  خال 

�لتي ت�صهم يف �ل�صعور بالر�حة.

ت�صعر بالكتئاب؟ مز�جك �صّيئ؟

راقب نظام غذائك وعّدله
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قواعد التغذية  

�شباط

�إعد�د:

ليال �سقر





عقد العمل املوّحد: من يراقب تطبيقه؟

عاملة،  �ألف  مبئتي  لبنـان  يف  �ملهاجـر�ت  �ملنـازل  عامالت  عـدد  يقّدر 

ويتم  للتجديد،  قابلة  �سنو�ت  ثــالث  ملــدة  عمل  عقود  مبوجب  ياأتني 

�لعمل  رب  مــنــزل  يف  �لعي�ش  على  �إجــبــارهــن 

)�لكفيل( ك�رشط �أ�ش��شي للح�شول على ت�أ�شرية 

�لدخول.

تبد�أ م�شكلة �لع�مالت �مله�جر�ت فور توقيع 

�أن  حيث  �لإ�شتخد�م،  مك�تب  يف  �لعمل  عقد 

خمتلفني  عقدين  يقّدم  �ملك�تب  هذه  بع�ض 

لكل من رب �لعمل و�لع�ملة �لآتية من �خل�رج. 

�أحّقية �لع�ملة يف يوم عطلة  �لأول عدم  فيوؤكد 

عالقات  بــنــاء  يف  �أحقّيتها  وعـــدم  �أ�ــســبــوعــي، 

�إجتماعية مع زميالت من �أبناء وطنها، �إىل غريها 

رب  تر�سي  �لتي  �ملمنوعات  من 

يف  �لعاملة.  ح�ساب  على  �لعمل 

معلوم�ت  �لآخ��ر  �لعقد  يذكر  حني 

بن�ء عالقة  �أول عرثة يف طريق  وبهذ� تكون قد و�شعت  مع�ك�شة مت�ًم�. 

جيدة بني �لع�ملة و�أرب�ب �لعمل، ذلك �أن توّقع�ت كل منهم� مغ�يرة مت�ًم� 

لتوقعات �لطرف �لآخر.

�لعمل هذه  �أن م�شكلة عقد  �لبع�ض  قد يظن 

�لذي  �ملوّحد«  �لعمل  حّله� من خالل »عقد  مت 

و�لذي فر�ض   ،2009 �لع�م  منذ  به  �لعمل  بد�أ 

للمرة �لأوىل �أن يوّقع رب �لعمل و�لعاملة �لعقد 

ل  �لو�قع  لكن  منهم�،  لكل  �لأم  ب�للغة  نف�شه 

�ل�ش�أن. هذ�  يف  �لتف�وؤل  من  �لكثري  �ىل  يدعو 

ي�شكل  �مل��ذك��ور  �لعقد  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  فعلى 

خطوة �إيجابية يف �إطار �مل�ساعي لتاأمني �حلقوق 

�أنه يبقى  للع�مالت �مله�جر�ت، غري  �لأ�ش��شية 

من دون ف�ئدة م� د�مت عملية تطبيقه ل تخ�شع 

ياأتني من 

فقر وجوع 

وهموم

عامالت املنازل يف لبنان

حقيبة ال�سفر

لي�ست نهاية البوؤ�س

واجل���وع، يحملن  الفقر  ب��ل��دان  م��ن  ي��اأت��ن 

فارغة  تكون  تكاد  �سفر  وحقيبة  والهموم  البوؤ�س 

قراهن  يرتكن  ال��رث��ة...  البالية  املالب�س  من  قّلة  لوال 

النائية �سعًيا وراء حلم مب�سكن دافىء ولقمة عي�س كرمية يف 

ظل عائلة ودودة ترعاهن وت�سفق على غربتهن...

عامالت  وبنغالد�س...  النيبال،  الفيليبن،  اأثيوبيا،  �رسيالنكا،  من 

مهاجرات ياأتن للعمل املنزيل يف لبنان. رحلة تبداأ بحلم وتنتهي - 

اإىل  العودة  بكابو�س يرافقهن حتى  بالن�سبة اىل عدد كبري منهن - 

الديار، هذا اإن قّدر لهن البقاء اأحياء حتى العودة!

مديرة مركز �لأج�نب يف ك�ريت��ض لبن�ن 

�ل�سيدة جنال تابت �سهد�
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يف كل بيت

�شباط

�إعد�د:

رميا �سليم �سوميط



�لعمل  رب  لإلـــز�م  مر�قبة  لأي 

)هذ� �ذ� �فرت�شن� �أن �لعقد قد 

للع�ملة  �لأم  ب�للغة  فعاًل  كتب 

�إعالمه�  مت  قد  و�أن��ه  �مله�جرة، 

بحقوقه� قبل �لتوقيع(.

نظام كفالة اأم ترخي�س لالإ�ستعباد؟

�إىل �لتمييز �لطبقي و�لعرقي، وهو  من جور بع�ض مك�تب �لإ�شتخد�م، 

�ملحطة �لث�نية يف رحلة �لع�ملة �ىل لبن�ن. ف�لع�مالت �لو�فد�ت �إىل مط�ر 

�لإ�ستقبال ما يوحي  بريوت لن يجدن يف �جلزء �ملخ�س�ش لهن يف قاعة 

ب�حرت�م �ل�شيف. و�شوف يرتبعن على �لأر�ض �إىل ج�نب �حلق�ئب �ملرمية 

ب�نتظ�ر �أن ي�أتي �لكفيل لنت�ش�لهن من بوؤ�شهن. م� ل تعرفه �لع�مالت يف 

تلك �للحظة �أن كثري�ت منهن �شينتقلن بعد هذه �ملحطة من ع�مل �لفقر 

نظ�م  �لإنتق�ل هو  ع هذ� 
ّ
ي�رش وم�  و�لعبودية!  �لإ�شتغالل  ع�مل  �إىل  و�لعوز 

�لكف�لة �لذي ينّظم دخول �لع�مالت �مله�جر�ت �إىل لبن�ن و�إق�متهن فيه، 

متيًح� لأ�شح�ب �لعمل فر�شة ��شتغاللهن. ف�لنظ�م �ملذكور يربط �لع�ملة 

برب عمل و�حد )كفيل( طو�ل مّدة �لعقد. وح�مل� تنتهي هذه �ملدة، على 

منزل  يف  �لعمل  يف  رغبت  حال  ويف  بلدها.  �إىل  �لعاملة  �إعــادة  �لعمل  رب 

�آخر، ل ميكنه� ذلك من دون �حل�شول على تن�زل من م�شتخدمه� �لأّول. 

�أو �لعنف  �أن هروب �لع�ملة، ولو ب�شبب ح�لة �لإ�شتغالل  و�جلدير ب�لذكر 

�جل�شدي، يجعل وجوده� غري �رشعي منذ حلظة مغ�درته� منزل كفيله�.

اإ�ستغالل و�سوء معاملة

�مله�جرة.  �لع�ملة  م�شري  يحّدد  �لذي  �مل�شو�ر  يبد�أ  �لكفيل،  منزل  يف 

حترتم  ع�ئلة  �شمن  وجودهن  في�ش�دف  بع�شهن  �حلظ  يح�لف  فبينم� 

�إىل  �لالئق  �مل���أوى  )من  �ملختلفة  حقوقهن  وتوليهن  �لإن�ش�ن،  حقوق 

�مل�أكل و�مللب�ض و�لأجر �ملدفوع يف حينه، �إلخ...(، ف�إن �لبع�ض �لآخر يقع 

�شحية �لعمل يف منزل ل يحرتم �أرب�به حقوق �لآخرين ول حريتهم، فيتم 

حرم�نهن من �أب�شط حقوق �لإن�ش�ن �أل وهي �لتع�مل معه كك�ئن ب�رشي، ل 

د من �لإح�ش��ض و�لكربي�ء.
ّ
ك�شلعة جت�رية، �أو ك�إن�ش�ن �آيل جمر

يف منزل كهذ� تبد�أ �لع�ملة م�شرية �لقهر و�لذل: من �إقف�ل ب�ب �ملنزل 

�إىل  �جل��ري�ن(،  �أم���م  بذلك  �لتب�هي  )مع  �لنه�ر  طو�ل  د�خله  يف  وحجزه� 

�لك�يف  �لوقت  �إعط�ئه�  دون  من  متو��شلة  ل�ش�ع�ت  �لعمل  على  �إرغ�مه� 

للر�حة، �إىل توبيخه� وتعنيفه� عند ح�شول �أي خط�أ، �إ�ش�فة �إىل حتميله� 

م�شوؤولي�ت خمتلفة يف �لوقت نف�شه، ك�لإهتم�م ب�لأولد و�لأعم�ل �ملنزلية 

و�لعن�ية بكب�ر �ل�شن )ك�جلد �أو �جلّدة( ممن يقيمون يف �ملنزل نف�شه. ول 

يكتفي بع�ض �مل�شتخدمني بهذ� �لقدر من �لإ�شتغالل، بل يتخطونه �إىل 

�أبعد من ذلك من خالل �إرغ�م �لع�ملة على تنظيف منزل �أحد �لأق�رب »يف 

يوم  من  �ملق�بل  يف  وحرم�نه�  �لفر�غ«،  وقت 

لها  زميالت  �إىل  ف 
ّ
�لتعر من  ومنعها  �لعطلة، 

من موطنه� وق�ش�ء بع�ض �لوقت معهن بحّجة 

د«، وك�أن 
ّ
»�أنهن يعّلمن بع�شهن �لبع�ض �لتمر

هوؤلء �مل�شكين�ت �آتي�ت من بالد �لفقر و�جلوع 

ل�شن �نقالب على �ل�شلطة تنطلق �رش�رته �لأوىل 

من منزل رب �لعمل!

مواجهة �سوء املعاملة باالإنتحار!

�آنًف� من �شوء �ملع�ملة هو غي�ض من  م� ذكر 

ع�مالت  من  كبري  عدد  له  �ض 
ّ
يتعر مم�  في�ض 

�لتق�رير  توؤكده  م�  هذ�  �مله�جر�ت.  �ملن�زل 

�لإن�ش�نية  �ملوؤ�ش�ش�ت  بع�ض  �أعدته�  �لتي 

�ملن�زل  ع�مالت  و�قع  تن�ولت  در��ش�ت  نتيجة 

�ملهاجر�ت يف لبنان.

منظمة  ن�����رشت   ،2008 �ل���ع����م  ���ش��ي��ف  يف 

� �أ�ش�رت فيه �إىل �أن عدد ع�مالت �ملن�زل 
ً
»هيومن ر�يت�ض ووت�ض« تقرير

95 عاملة، مبعدل وفاة  بلغ  لبن�ن  �للو�تي لقني حتفهن يف  �مله�جر�ت 

ع�ملة كل �أ�شبوع. وقد �شنفت �شف�ر�ت بالدهن 40 ح�لة منه� على �أنه� 

24 ح�لة �أخرى يف خ�نة �ل�شقوط من مب�ٍن مرتفعة،  �نتح�ر، فيم� �شنفت 

يف �أثناء حماولة �لهروب من منزل رب �لعمل. يف �ملقابل، فاإن 14 عاملة 

منزل فقط توفيت نتيجة �أمر��ض �أو لأ�شب�ب �شحية.

يف مق�بالت �أجرته� »هيومن ر�يت�ض ووت�ض« مع م�شوؤولني يف �شف�ر�ت 

�لع�مالت �ملنتحر�ت ومع �شديق�ت لهن، تبنّي �أن �لأ�شب�ب �لتي دفعت 

 �
ً
هوؤلء �لع�مالت �إىل �لإنتح�ر تتلخ�ض ب�شكل �أ�ش��شي يف ح�رش �لإق�مة ق�رش

يف حمل �لعمل، وطلب�ت �لعمل �ملفرطة، �إ�ش�فة �ىل �إ�ش�ء�ت �أرب�ب �لعمل 

�أكد م�شوؤولون يف»هيومن ر�يت�ض ووت�ض«  �لإقت�ش�دية. وقد  و�ل�شغوط 

�أن �لتحقيق�ت يف موت هوؤلء �لفتي�ت مل تت�بع ب�جلدية �لك�فية. فمعظم 

�إف�دة رب �لعمل، فيم� مل يتم �لتحقق من �لدو�فع  �لتق�رير ترتكز على 

�لتي �أدت �إىل �لإنتح�ر.
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�لع�مالت  بني  �لنتح�ر  ظ�هرة  �أن  دولية  منظم�ت  يف  ن��شطون  يوؤكد 

�لفتي�ت.يف  هوؤلء  تعي�شه�  كبرية  مع�ن�ة  على  �ل�شوء  ت�شّلط  �مله�جر�ت 

جنال  �ل�شيدة  لبن�ن  ك�ريت��ض  يف  �لأج�نب  مركز  مديرة  ت�شري  �لإط�ر  هذ� 

ت�بت �شهد� �إىل �أهم �مل�ش�كل �لتي تع�نيه� �لع�مالت �مله�جر�ت، فتذكر 

�لإحتف�ظ  �لعمل  لرب  يحق  ل  �أنه  وتو�شح  �لأج��ور،  دفع  م�ش�ألة عدم  �أوًل 

لأن  و�حدة،  دفعة  �إي�ه  و�عط�ئه�  جمعه  بحجة  �أ�شهر  ملدة  �لع�ملة  بر�تب 

هذه �حل�لت غ�لًب� م� تنتهي بعجز رب �لعمل عن ت�أمني �ملبلغ �ملرت�كم، 

في�شيع حق �لع�ملة عند �نته�ء �لعقد ويتم ترحيله� �ىل بلده� يف و�شع 

�أ�شو�أ مم� ك�نت عليه قبل �ملجيء �إىل لبن�ن.

�لع�ملة  حترم  حيث  �حلري�ت  حجز  م�ش�ألة  �أي�ًش�  �شهد�  �ل�شيدة  وتذكر 

من يوم �إجازة �أ�سبوعي ومن حق �لتعاطي مع رفيقات لها، م�سرية �إىل �أن 

م�ش�ألة �لتف�عل �لإجتم�عي �أ�ش��شية جًد�، ول ميكن لأي �إن�ش�ن �أن يعي�ض 

ور�ء ب�ب مغلق لأ�شهر و�أحي�ًن� ل�شنو�ت . فعملية �حلجز د�خل �ملنزل ل بد 

ف �لع�شبي لأي �إن�ش�ن، فكم ب�حلري �ذ� 
ُ
و�ن توّلد �ل�شغط �لنف�شي و�لت�رش

تر�فقت مع �ل�شغوط�ت يف �لعمل وعدم �لر�حة و�شوء �ملع�ملة ؟

من م�ش�كل �لع�مالت �أي�ًش� حرم�نهن من مك�ن خ��ض بهن د�خل �ملنزل 

غرفة  يف  �لع�ملة  تن�م  �أن  �ملقبول  غري  فمن  �لر�حة.  �رشوط  فيه  تتو�فر 

�جللو�ض �و يف ز�وية يف �ملطبخ، بل يجب �أن يخ�ش�ض له� مك�ن لئق يوؤّمن 

له� �لر�حة �لك�فية كي تتمكن من �لقي�م بو�جب�ته� �ملنزلية على م� ير�م. 

ومن و�جب �أرب�ب �لعمل �أي�ًش� ت�أمني �لكم �لك�يف و�ملن��شب من �لطع�م 

�إىل  �أن بع�شهن ل يتقّبلن �لطع�م �للبن�ين في�شطررن  للع�ملة، ل �شيم� 

�لطع�م �ملالئم �ىل  �ل�شم�ح لهن بتح�شري  »�ل�شي�م« �جلربي، و�حلل يف 

حني �لت�أقلم مع �مل�ئدة �للبن�نية.

لغة  يتقّن  ل  �لع�مالت  �أن معظم  �للغوي حيث  �لتو��شل  م�شكلة  تبقى 

على  يجب  وهن�  �لتف�هم.  م�شكلة يف  يخلق  �لذي  �لأمر  بالدهن،  لغة  غري 

�لتي جتد نف�شه� فج�أة يف ع�مل غريب  �لع�ملة  �لعمل تفّهم و�شع  �أرب�ب 

وع�د�ت خمتلفة ولغة ل تفهمه�، فال يكون عالج عدم �لتف�هم ب�لتعنيف 

م�شكلة  حتل  وبذلك  بليونة  �لتع�مل  يجب  و�إمن���  �مل�شكلة،  �شيزيد  لأنه 

�لتو��شل �للغوي ب�شكل تدريجي.

من �أ�شو�أ �مل�ش�كل �لتي تتعر�ض له� بع�ض �لع�مالت �مله�جر�ت يف لبن�ن 

�ض �جلن�شي. ف�لأوىل مت�ر�شه� ع�دة رب�ت 
ّ
�لإزدر�ء و�لعنف �جل�شدي و�لتحر

�لبيوت �للو�تي ينظرن �إىل �لع�ملة نظرة دونية، ويفوته� �أن هذه �ملر�أة 

موؤمتنة على �ملنزل وعلى �أغلى م� فيه �أل وهو �لأطف�ل، فهي من يهتم 

بهم طو�ل غياب �لأم عن �ملنزل وهي من �سينقل لهم �مل�ساعر �ل�سلبية 

�أرب�ب �ملنزل. ويكفي هذ�  �لتي تتلق�ه� من  �لإيج�بية وفق �ملع�ملة  �أو 

مبد�أ  مر�ع�ة  مع  و�إن�ش�نية  ب�حرت�م  �لع�ملة  مع  �لتع�طي  يتم  كي  �ل�شبب 

�مل�ش�و�ة بني جميع �لب�رش.

مهما 
ّ
يجر �للتان  �جلن�سي  و�لتحر�ش  �جل�سدي  �لعنف  م�ساألتا  تبقى 

�ل�رشر  �إثب�ت  على  قدرته�  وعدم  للقو�نني  �لع�ملة  جهل  لكن  �لق�نون، 

�جل�شدي �لو�قع عليه�، �إ�ش�فة �إىل حر�شه� على �لإحتف�ظ بعمله� نتيجة 

�لق�شوى  �حل�لت  يف  �إل  �مل�ش�عدة  طلب  من  مينعه�  �ليه،  �أ�رشته�  ح�جة 

�لتي ت�شل �ىل �مل�شت�شفي�ت و�ق�ش�م �ل�رشطة.

»هيومن رايت�س ووت�س«:

ف�سل ق�سائي

يف حماية العامالت

»ه��ي��وم��ن  منظمة  �أ����ش���درت 

�أيلول �لع�م  ر�يت�ض ووت�ض« يف 

 114 ت��ن���ول   �
ً
ت��ق��ري��ر  ،2010

 
ً
مدعى �أو  مدعي�ت  �إم�  �ملن�زل  ع�مالت  فيه  ك�نت  لبن�نًي�  ق�ش�ئًي�  حكًم� 

�شهن 
ّ
تعر عن  �أبلغن  ع�مالت  مع  مق�بالت  �شمنه  من  و�أج��رت  عليهن، 

ج�ء  وقد  ب�نتظ�م.  ق�ش�ي�هن  يف  توكلو�  حم�مني  ومع  �ملع�ملة،  لإ�ش�ءة 

يف �لتقرير �أن �لنظ�م �لق�ش�ئي �للبن�ين »ف�شل يف حم�ية حقوق ع�مالت 

�ملن�زل �مله�جر�ت«. و�أ�ش�ف �لتقرير: »ي�أتي يف قلب �لف�شل �لق�ش�ئي 

�لع�ملة  �لذي يربط  �لكفيل،  يف حم�ية ع�مالت �ملن�زل �مله�جر�ت نظ�م 

�إذ� ف�شخ  �مله�جرة برب عمله�، حيث تفقد �لع�مالت و�شعهن �لق�نوين 

كفيلهن �لعقد �ملربم بينهم�، �أو يف ح�ل قررن ترك �أرب�ب عملهن )حتى 

لو ك�ن لديهن �أ�شب�ب م�رشوعة لال�شتق�لة، مثل عدم تلقي �لأجور �أو �إ�ش�ءة 

�ملع�ملة(. وب�لت�يل ف�إن �أية ع�ملة ترتك رب عمله� وتقدم �شكوى �شده 

تفقد �حلق يف �لعمل، وتو�جه �إحتم�ل �لعتق�ل و�لرتحيل«.

�لع�مالت  تو�جه  م�  كثري�ً  �ل�شك�وى،  تقدميهن  ح�ل  يف  »حتى  ويت�بع: 

تق�ع�ًش� من ج�نب �ل�رشطة و�ل�شلط�ت �لق�ش�ئية، �لتي ف�شلت يف مع�جلة 

�ل�شك�وى  بع�ض  تن�ولت  �أو  حمتمل�ة،  جر�ئ�م  ب�عتب�ره�  �لدع���ء�ت  بع�ض 

ووت�ض«  ر�يت�ض  »هيومن  تعرث  مل  كلًي�.  جت�هلته�  حتى  �أو  بالمب��لة، 

فيه  لحقت  مث�ل  �أي  على  ��شتعر�شته�  �لتي   114 �لـــ  �حلــالت  بني 

�ل�شلط�ت �أ�شح�ب �لعمل بتهم �إجب�ر �لع�مالت على �لعمل ب�شكل مفرط، 

�أو حرم�نهن من  �أو حجز ج�و�ز�ت �شف�رهن،  �مل�ن�زل،  �حتج�زهن د�خل  �أو 

�أن ربة عمله� ك�نت  �لطع��م. يف مث��ل و�حد، ق�لت ع�ملة كينية لل�رشطة 

بذل�ك  ب�لقي��م  �لعمل  ربة  و�عرتف�ت  تغ��در،  عندم�  �ملنزل  يف  حتب�شه� 

بجرمية  �لته�م  توج�يه  من  ب��دلً  ذل��ك،  ومع  �ل�رشط�ة.  �أم���م  �إف�دت�ه��  يف 

569 من ق�نون �لعقوب�ت(، طلب �ملدعي �لع�م  »حجز �حلرية« )�مل�دة 

جميع  ب�إجن�ز  �لعمل  ربة  من  تعهد  على  »�حل�شول  بب�ش�طة  �ل�رشطة  �إىل 

�لقي�م  وعدم  له�،  ر�تبه�  ودفع  ب�خل�دمة،  �خل��شة  �لر�شمية  �ملع�مالت 

بعمل �نتق�مي �شده�«. 

يف �حل�لت �لتي ��شتكت فيه� �لع�مالت من عدم ت�شليم �أ�شح�ب �لعمل 

�ملح�كم  �رشفت  بهن،  خ��شة  �أخرى  هوية  �أور�ق  �أو  لهن  �ل�شفر  ج��و�ز�ت 

�لوث�ئق.  �إع���دة  �لعمل  رب  �إىل  ب�لطلب  �كتفت  �أو  �ل�شكوى،  عن  �لنظر 

وحتى بعد ذلك، ك�ن هن�ك �لقليل من �ملت�بعة ل�شم�ن �متث�ل رب �لعمل، 

ومل تتم مالحقة �أي رب عمل ل�شلوكه يف �أي من �حل�لت �لتي ��شتعر�شته� 

»هيومن ر�يت�ض ووت�ض« قبولً بحجة �أرب�ب �لعمل �أنه من �مل�رشوع �حتج�ز 

جو�ز �شفر �لع�ملة ملنعه� من �لهرب. 

�ل�رشب  ذلك  يف  مب�   - �لع�مالت  بحق  �لعنف  حتى  �لتقرير:  وي�شيف 

و�ملدعني  �ل�رشطة  �هتم�م  ك�شب  يف�شل يف  م�  - كثري�ً  و�للكم  و�ل�شفع 

�لع�مني، �لذين ل ي�رشعون مبالحقة ق�ش�ئية �إل يف ح�لت �لعنف �جل�شدي 

�جل�سيم �ملدعوم بتقارير طبية �ساملة.
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قي�م  ب�رشورة  �لتقرير  وختم 

من  بعدد  �للبن�نية  �ل�شلط�ت 

ل�شم�ن  �ملحددة  �لإ�شالح�ت 

ــــالت �ملــــنــــازل  ــــام حــــقــــوق ع

�آلي�ت  �إعد�د  مثل  �مله�جر�ت، 

ر����ش���د ل��ل��ك�����ش��ف ع���ن ح����لت 

حل�لة  ��شتج�بة  �أكرث  �للبن�نية  �لقو�نني  وجعل  �لع�مالت،  على  �لعتد�ء 

و�إعد�د  بطبيعته،  �لتع�شفي  �لكف�لة  نظ�م  و�إ�شالح  �ل�شعيفة،  �لع�مالت 

�لرو�تب  �لنز�ع�ت حول  لت�شوية  من�زع�ت �رشيعة ومب�شطة  ت�شوية  �آلي�ت 

بني �أرباب �لعمل و�لعامالت �ملهاجر�ت.

م�رسوع قانون حلماية حقوق العامالت

وّقع  �مله�جر�ت،  �لع�مالت  م�شكلة  ملو�جهة  �إيج�بية  خطوة  يف 

�خل��ض  �لعمل  ق�نون  م�رشوع  ح��رب  بطر�ض  �ل�ش�بق  �لعمل  وزي��ر 

ب�لع�ملني يف �خلدمة �ملنزلية وذلك يف �شب�ط 2011.

�إلز�مية  يفر�شه،  ومم�  م���دة،  و�أربعني  �شت  من  �مل�رشوع  يت�ألف 

بلد�ن دول  لغ�ت  �إىل  �لعدل ومرتجًم�  موقًع� من ك�تب  �لعمل  عقد 

�ملحكومني  ومنع  �أ�شهر،  بثالثة  للع�مل  �لتجربة  فرتة  وحتديد  �لرع�ي�، 

�إىل  ب�لإ�ش�فة  ��شتخد�م عم�ل منزليني،  �رتكبو� جر�ئم �ش�ئنة من  �أو من 

تو�فر �ل�رشوط �ل�شحية و�لبيئية يف م�شكن �لع�مل وت�أمني �إلز�مي يت�شمن 

طو�رئ �لعمل و�ل�شت�شف�ء ونقل �جلثم�ن يف ح�ل �لوف�ة. كم� يحدد م�رشوع 

�لق�نون مدة �لعمل �لأ�شبوعية ب�شتني �ش�عة وع�رش �ش�ع�ت يومًي� مع �حلق 

بر�حة لت�شع �ش�ع�ت متو��شلة، م� خال �حل�لت �ل�شتثن�ئية، ومنح �لع�ملة 

ر�حة �أ�شبوعية ل تقل عن �أربع وع�رشين �ش�عة متو��شلة ميكن �أن تق�شيه� 

خ�رج �ملنزل ب�لتف�ق مع �ش�حب �لعمل. على �أن تعطى �أي�ًش� �حلق ب�إج�زة 

�لن�حية  من  �أم���  ب�لتف�ق.  حتدد  متو��شلة  �أي���م  ل�شتة  مدفوعة  �شنوية 

�أجرة �لع�ملة �شهرًي� وم�شك قيود تثبت  �مل�دية، فيفر�ض �لق�نون دفع 

ذلك. كم� ين�ّض م�رشوع �لق�نون على �إن�ش�ء د�ئرة للم�ش�عد�ت �لجتم�عية 

�شبق  قد  وك�ن  به�.  حم��رش  وتنظيم  �ملخ�لف�ت  ل�شبط  �لعمل  وز�رة  يف 

�خلدمة  يف  و�لع�مالت  للع�ملني  �إر���ش���دي  دليل  �إجن���ز  �لق�نون  م�رشوع 

�ملعنية،  و�لقن�شلي�ت  �ل�شف�ر�ت  مع  �ملتو��شل  و�لتن�شيق  �ملنزلية، 

وتنظيم عمل مك�تب �ل�شتقد�م مبع�يري �ش�رمة.

كاريتا�س- مركز االأجانب

ملجاأ ل�سحايا �سوء املعاملة

ب�نتظ�ر �إقر�ر �لق�نون �لذي يوّفر �حلم�ية �لق�نونية للع�مالت �مله�جر�ت، 

تتوىل بع�ض �ملوؤ�ش�ش�ت �لإن�ش�نية، ومن بينه� موؤ�ش�شة ك�ريت��ض لبن�ن - 

مركز �لأج�نب، رع�ية �لع�مالت �للو�تي يتعر�شن لال�شتغالل حيث يوؤمن 

�إ�ش�فة  �لإجتم�عية،  و�مل�ش�عد�ت  �ملج�نية  �لق�نونية  �لإ�شت�ش�ر�ت  لهن 

�إىل �إيو�ئهن عند �حل�جة حلني �إيج�د م�أوى. وقد وقعت »ك�ريت��ض« منذ 

ك�نون �لث�ين �لع�م 2005 �تف�ًق� مع جه�ز �لأمن �لع�م 

من  ب�لب�رش«  »�لإجت����ر  �شح�ي�  ب��شت�ش�فة  له�  ي�شمح 

�لع�مالت �للو�تي يتعر�شن ل�شوء �ملع�ملة يف ملج�أ »بيت 

�لأم�ن« )له فروع يف خمتلف �ملح�فظ�ت �للبن�نية( حيث 

�لطبية، و�لنف�شية، و�لق�نونية،  تقدم لهن �مل�ش�عد�ت 

�مل�ش�ئل.  هذه  يف  متخ�ش�شني  خالل  من  و�لإجتم�عية، 

وت�شري �ل�شيدة �شهد� �إىل �أن مر�كز بيوت �لإيو�ء �لت�بعة 

�لعامالت  من  حالة   160 ح�لًي�  ت�شم  �لأج���ن��ب  ملركز 

 170 �أي�ًش�  وهن�ك  �ملع�ملة،  ل�شوء  تعر�شن  �للو�تي 

ح�لة منهن تتم م�ش�عدتهن من �لن�حية �لق�نونية.

وتو�شح �ل�شيدة �شهد� �أن مركز �لأج�نب يف ك�ريت��ض 

لو�سع  �لعمل  وز�رة  ومــع  جلــان  عــدة  مــع  عمل  لبنان 

وو�جب�تهن  �مله�جر�ت  �لع�مالت  حقوق  حول  كتيب�ت 

بلغ�ت بالدهن لتوزع عليهن عند �لوفود �إىل مط�ر بريوت.

وت�شيف: نعمل لتح�شني ظروف �إ�شتقد�م �لع�مالت، وقد وّقعن� �تف�قية 

تع�ون مع نق�بة �أ�شح�ب مك�تب �ل�شتقد�م، هدفه� حم�ية حقوق �لعم�ل 

ورب  �لع�مل  من  كل  و�جب�ت  وحتديد  �ملن�زل  يف  و�لع�ملني  �مله�جرين 

�ملنزل.

مك�تب  مع  �لع�مالت  تع�نيه�  �لتي  �مل�شكلة  �ىل  �لإ���ش���رة  يجب  وهن� 

�لإ�شتخد�م، فبع�ض هذه �ملك�تب مرّخ�ض ويحرتم �حلقوق و�لو�جب�ت، يف 

حني �أن �لق�شم �لأكرب غري مرّخ�ض ومي�ر�ض عملية �لإجت�ر ب�لب�رش. 

وتتطرق �ل�شيدة �شهد� �إىل و�شع �لع�مالت غري �لق�نوين، فت�شري �ىل �أن 

عدًد� كبرًي� من �لع�مالت موجود يف لبن�ن منذ �شنو�ت، يتع�ملن بطريقة 

�ض ل�شوء �ملع�ملة. ولكن 
ّ
لئقة وحمرتمة. ب�ملق�بل هن�ك فئة كبرية تتعر

هن�ك فئة ث�لثة ت�شم ع�مالت يظلمن �أرب�ب �لعمل ولي�ض �لعك�ض، فهوؤلء 

�لهرب  عملية  تتم  وعندم�  للهرب.  م�شبق  حت�شري  مع  لبن�ن  �إىل  يفدن 

�أ�شخ��ض  قبل  من  �إ�شتغاللهن  ويتم  ق�نونية،  غري  �أو�ش�عهن  ت�شبح 

يديرون »�شوًق�« غري �رشعية وي�شبح وجودهن غري �رشعي.

تط�لب  �إن�ش�ين  بند�ء  �لعمل  �أرب�ب  �إىل  ب�لتوّجه  �شهد�  �ل�شيدة  وتختم 

فيه �أن يع�ملو� ع�ملة �ملنزل كم� يريدون �أن يع�ملهم �لآخرون. ف�لإن�ش�ن 

�أو طبقة �نتمى، وحقوقه تبقى نف�شه�، وو�جبن�  �أي عرق  هو �لإن�ش�ن �إىل 

�لإن�ش�ين �شي�نته� تلق�ئًي�، بدًل من �أن يلزمن� �لق�نون بذلك.
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حدث ريا�شي

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

ح�ساد 2011 يف الريا�سة الع�سكرية 

ا متحفًزا«
ً
احلر�س اجلمهوري ما زال »منر

باحتفال   2011 للعام  الع�شكري  الريا�شي  املو�شم  للريا�شة  العايل  املركز  اختتم 

مت قيادة اجلي�س خالله 
ّ
يف جممع الرئي�س العماد اميل حلود الريا�شي الع�شكري، كر

القطع  جميع  �شعيد  على  البطوالت  يف  االأوىل  املراكز  احتلوا  الذين  الريا�شيني 

النتائج احتفاظ لواء احلر�س اجلمهوري مبركزه  اأبرز  الع�شكرية، وكان من  والوحدات 

االأول على �شعيد اجلي�س واإحرازه جائزة النمر املتحفز لل�شنة العا�رشة على التوايل.

احل�شور

الركن  العميد  االح��ت��ف��ال  ت��راأ���س 

اجلي�س  قائد  ��اً  مم��ٍثّ ال��رك  �ساكر 

العماد جان قهوجي بح�سور كل من 

معايل وزير ال�سباب والريا�سة ممثَّاً 

بالدكتور في�سل علم الدين، رئي�س 

وروؤ�ساء  اللبنانية،  االأوملبية  اللجنة 

كما  الوطنية.  الريا�سية  االحت��ادات 

ح�رض احلكام واملدربون الع�سكريون 

ورتباء  �ضباط  من  وعدد  واملدنيون 

ال��ري��ا���س��ة وال��رم��اي��ة يف ال��وح��دات 

املجلني  الريا�سيني  اإىل  باالإ�سافة 

املحتفى بهم ومدعوين.

كلمة قيادة اجلي�س

كلمة  األقى  ال��رك  الركن  العميد 

باملنا�سبة ا�ستهلها قائاً:

ريا�سي  ع��ام  م�سرية  اليوم  نتِوّج 

وبالتعاون  والعطاء،  بالبذل  مفعم 

امل���ث���م���ر ب����ني اجل���ي�������س واجل�����س��م 

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

للريا�سة الع�سكرية ن�سيب وافر من 

اجلهد والوقت على الرغم من ج�سامة 

املهّمات امللقاة على عاتق اجلي�س 

يف مرحلة دقيقة من تاريخ الوطن. 

اإي��اء  على  دليل  خري  ذل��ك  يف  اإّن 

ال��ق��ي��ادة االه��ت��م��ام االأق�����س��ى لهذا 

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

بها  يتمتع  التي  العالية  املعنوية 

اإ�رضارهم  الع�سكريون، واملتجّلية يف 

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

مب�سرية الريا�سة قدًما اإىل االأمام يف 

خمتلف االأوقات والظروف. 

البعيد  التاريخ  ي�سهد  واأ���س��اف: 

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

اإرثها  واإغناء  ال�سعوب  �سنع ح�سارة 

واعتزاز  فخر  ملدعاة  واإنه  املعنوي، 

عديد  على  قيا�ًسا  اللبناين  لل�سعب 

�سكانه املتوا�سع جتاه �سائر �سعوب 

الوطنية  منتخباته  حققته  ما  العامل، 

وال��ع�����س��ك��ري��ة م��ن جن��اح��ات ب��اه��رة 

والدويل  االإقليمي  ال�سعيدين  على 

الوطني  منتخبنا  تاأهل  اآخرها  ولي�س 

النهائية  املراحل  اإىل  القدم  لكرة 

اإىل  املوؤهلة  االآ�سيوية  للت�سفيات 

بطولة كاأ�س العامل.

ولعّل من اأبرز دالالت هذه احلقيقة 

واإبداعه  اللبناين  تفّوق  ال�ساطعة، 

اإميانه  اإىل جانب  الريا�سة،  يف جمال 

بثقافة االنفتاح على االآخر والتفاعل 

معه، �سعًيا اإىل اال�ستفادة من جتاربه 

التقني  للتطور  ومواكبًة  وخ��رات��ه، 

املت�سعب  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  والفني 

االآفاق.

اإذا كانت ممار�سة الريا�سة  وقال: 

حاجة  ت�سّكل  اأنواعها،  اختاف  وعلى 

للحفاظ  امل���دين  للمجتمع  ��ة  م��ا���سّ

وفكرًيا،  ج�سدًيا  اأفراده  �سامة  على 

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

التطور  م�سرية  مواكبة  يف  وقدراته 

تزداد  احلاجة،  فاإّن هذه  والنهو�س، 

ا 
ً
نظر الع�سكري،  املجتمع  يف  اإحلاًحا 

وال��ت��ي  م��ه��ّم��ات��ه،  خ�سو�سية  اإىل 

ت�ستوجب من الع�سكريني ا�ستعداًدا 

�سحًيا وذهنًيا ونف�سًيا دائًما، وقدرة 

امل�سّقات  حتّمل  على  ا�ستثنائية 

ت�سهر  هنا  من  املختلفة.  واالأع��ب��اء 

قيادة اجلي�س على تفعيل الريا�سة 

مبختلف اأنواعها، من خال تخ�سي�س 

الوقت الكايف لها يف مناهج التعليم، 

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

واإدراجها كمادة رئي�سة يف االختبارات 

من  وك��ذل��ك  الدرا�سية،  وال����دورات 

االإجمالية  امل��ب��اري��ات  اإق��ام��ة  خ��ال 

والفردية بني جميع وحدات اجلي�س، 

واأف��راد منها  وت�سجيع ا�سراك فرق 

يف مباريات مع االحتادات الريا�سية 

تنظيم  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��وط��ن��ي��ة، 

مباريات دولية ع�سكرية داخل لبنان، 

واإر�سال بعثات اإىل اخلارج لا�سراك 

مب�سابقات دولية.

واإىل جانب ت�سديدها على ممار�سة 

جميع الع�سكريني االألعاب الريا�سية 

القيادة  تويل  العادي،  الطابع  ذات 

��ا ب���االأل���ع���اب ذات  اه��ت��م��اًم��ا خ��ا���سً

تتطّلب  وال��ت��ي  االح����رايف،  الطابع 

ا�ستثنائية،  قدرات  الع�سكريني  من 

وه����ذا م��ا ي��ت��م ع��ر ال��رك��ي��ز على 

العمل  ثم  ومن  املواهب،  اكت�ساف 

من  اأك��ان  با�ستمرار،  تنميتها  على 

وتكثيف  والتحفيز  الت�سجيع  خ��ال 

خال  م��ن  اأم  الريا�سية،  التمارين 

الوطنية  املنتخبات  م��ع  التوا�سل 

جتاربها  من  لا�ستفادة  والدولية 

وخراتها املتعددة.

بالنجاح  اعتزازنا  اإّن  قائاً:  وختم 

الع�سكرية  ال��وح��دات  حققته  ال��ذي 

واأف����راده����ا امل��ج��ّل��ون خ���ال ال��ع��ام 

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

االحت������ادات واالأن���دي���ة ال��ري��ا���س��ي��ة 

البي�ساء  االأيادي  واأ�سحاب  الوطنية 

م��ع اجل��ي�����س، واإت���اح���ة ال��ك��ث��ري من 

ل��ه. فدعونا  واالإم��ك��ان��ات  ال��ف��ر���س 

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

وحتقيق  الريا�سة  ور�سة  لتفعيل 

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

املقبلة.  

جان  العماد  اجلي�س  قائد  با�سم 

واأتوّجه  فرًدا  فرًدا  اأحيّيكم  قهوجي، 

اإليكم بخال�س ال�سكر واالمتنان على 

اأتوّجه  كما  اليوم،  بيننا  ح�سوركم 

بال�سكر اإىل وزارة ال�سباب والريا�سة 

ب�سخ�س معايل الوزير في�سل كرامي، 

واإىل رئي�س اللجنة االأوملبية، وروؤ�ساء 

الريا�سية،  واجلمعيات  االحت���ادات 

الريا�سيني،  واالإعاميني  واحلكام 

على  واملاعب،  امل�سابح  واأ�سحاب 

املو�سم  الإجناح  وتعاونهم  جهودهم 

الع�سكريني  اأهنئ  كما  الريا�سي، 

املجلني وقادة وحداتهم ومدربيهم، 

متمنًيا للجميع دوام التقدم والعطاء 

عامرة  وطنية،  ريا�سة  طريق  على 

مزدهرة.

ثم �سّلم العميد الركن الرك، كاأ�س 

الذهبي  االأرز  ودرع  املتحفز  النمر 

حل  ال��ذي  اجلمهوري  احلر�س  للواء 

الت�سنيف  يف  االأوىل  امل��رت��ب��ة  يف 

للعام  اجلي�س  �سعيد  على  ال��ع��ام 

2011، تاه يف املرتبة الثانية اللواء 



الف�سي  الدرع  نال  الذي  اللوج�ستي 

امل�ساة  ل���واء  الثالثة  امل��رت��ب��ة  ويف 

اخلام�س الذي ت�سلم 

درع االأرز الرونزي.

الكوؤو�س

��ّل��م��ت  ب��ع��ده��ا ���سُ

ال����ك����وؤو�����س ال��ت��ي 

النحو  على  ت��وزع��ت 

االآتي:

احل��ر���س  ل�����واء   -

اجلي�س  بطولة  يف  االأول  اجلمهوري: 

ل�سباقات الطرق والبدل.

- لواء احلر�س اجلمهوري: االأول يف 

بطولة اجلي�س الألعاب القوى.

- اللواء اللوج�ستي: االأول يف بطولة 

اجلي�س للرماية بالبندقية م16- اأ1.

- لواء احلر�س اجلمهوري: االأول يف 

بطولة اجلي�س لل�سباحة.

يف  االأول  البحر:  مغاوير  ف��وج   -

بطولة اجلي�س للخما�سي الع�سكري.

- لواء احلر�س اجلمهوري: االأول يف 

بطولة اجلي�س للتوجه بالبو�سلة.

- لواء احلر�س اجلمهوري: االأول يف 

بطولة اجلي�س لكرة القدم.

- لواء احلر�س اجلمهوري: االأول يف 

بطولة اجلي�س للكرة الطائرة.

يف  االأول  اللوج�ستي:  ال��ل��واء   -

بطولة اجلي�س لكرة اليد.

يف  االأول  اخلام�س:  امل�ساة  ل��واء   -

كرة ال�سلة.

امليداليات

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

�ُسلمت مل�ستحقيها وهم:

• �ضباق الطرق لل�ضباط الرجال:
اأول ط��وين قحو�س من  امل��ازم   -

فوج املغاوير، املركز االأول.

فوج  من  خليل  اليا�س  امل��ازم   -

املغاوير، املركز الثاين.

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

امل�ساة ال�سابع، املركز الثالث.

• �ضباق الطرق لل�ضباط القدامى 
)الفئة االأوىل(:

- الرائد البحري اليا�س القزي من 

القوات البحرية، املركز االأول.

فوج  م��ن  دي���اب  �سامر  ال��رائ��د   -

التدخل اخلام�س، املركز الثاين.

• �ضباق الطرق لل�ضباط القدامى 
)الفئة الثانية(:

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

مغاوير البحر، املركز االأول.

ال�سعدي  االإداري فادي  النقيب   -

من القوات اجلوية، املركز الثاين.

- املقدم ربيع ق�سب من املديرية 

العامة لاأمن العام، املركز الثالث.

لل�ضباط  احل��دي��ث  ال��ث��اث��ي   •
)الفئة االأوىل(:

اأبو في�سل  رالف  االأول  امل��ازم   -

املركز  اجلمهوري،  احلر�س  لواء  من 

االأول.

من  وهبة  ه�سام  االأول  امل��ازم   -

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

الثاين.

�سعادة  جميل  االأول  امل����ازم   -

املركز  اجلمهوري،  احلر�س  لواء  من 

الثالث.

لل�ضباط  احل��دي��ث  ال��ث��اث��ي   •
)الفئة الثانية(:

االأول �رضبل �سماحة من  امل��ازم   -

فوج مغاويرالبحر، املركز االأول.

لواء  من  ال��ق��راب  رواد  النقيب   -

احلر�س اجلمهوري، املركز الثاين.

من  �سعد  ر�سى  االأول  امل��ازم   -

فوج مغاوير البحر، املركز الثالث.

لل�ضباط  احل��دي��ث  ال��ث��اث��ي   •
)الفئة الثالثة(:

- امل���ازم اأ����رضف حم��رز م��ن فوج 

مغاوير البحر، املركز االأول.

من  ال��ردوي��ل  مي�سال  ال��رائ��د   -

معهد التعليم، املركز الثاين.

من  مطر  ج��ان  االإداري  النقيب   -

فوج املدرعات االأول، املركز الثالث.

لل�ضباط  احل��دي��ث  ال��ث��اث��ي   •

)الفئة الرابعة(:

العقيد زهري عزيز من   -

املركز  الع�سكرية،  الطبابة 

االأول.

�رضبل  ال��رك��ن  العميد   -

الفغايل  من�سور  طانيو�س 

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

اال�سراتيجية، املركز الثاين.

لواء  اأبوحيدر من  فادي  املقدم   -

احلر�س اجلمهوري، املركز الثالث.

• بطولة ال�شطرجن:
- املازم االأول جمال ال�سامية من 

فوج التدخل االأول، املركز االأول.

من  ج��وين  ح�سن  الركن  العقيد   -

كلية فوؤاد �سهاب للقيادة واالأركان، 

املركز الثاين.

الكلية  من  فواز  قا�سم  النقيب   -

احلربية، املركز الثالث.

• الرماية بالبندقية م16- اأ1:
من  نعمة  ط��وين  االأول  املعاون   -

فوج التدخل االأول، املركز االأول.

- الرقيب االأول جورج حمي�س من 

اللواء اللوج�ستي، املركز الثاين.

- املعاون االأول ح�سني �رضيتح من 

لواء امل�ساة التا�سع، املركز الثالث.

بطولة ال�شباحة للرجال )100   •
مرت(:

ال�رضطة  زيادة من  وائل  اجلندي   -

الع�سكرية، املركز االأول.

فوج  من  ك��را  اليا�س  العريف   -

التدخل االأول، املركز الثاين.

من  نقوال  �رضبل  االأول  العريف   -

القوات البحرية، املركز الثالث.

 50( للرجال  ال�شباحة  بطولة   •
مرًتا(:

ال�رضطة  زيادة من  وائل  اجلندي   -

الع�سكرية، املركز االأول.

فوج  من  ك��را  اليا�س  العريف   -

التدخل االأول، املركز الثاين.

لواء  اأب��و غزالة من  - امل��ازم رود 

امل�ساة الثاين ع�رض، املركز الثالث.

• اخلما�شي الع�شكري:

- الرقيب االأول مو�سى �سبحة من 

فوج مغاوير البحر، املركز االأول.

- الرقيب االأول ح�سني املو�سوي 

املركز  اجلمهوري،  احلر�س  لواء  من 

الثاين.

من  اال�سماعيل  حممد  اجل��ن��دي   -

فوج مغاوير البحر، املركز الثالث.

• كرة امل�رشب:
زه��رة  م��ازن  االإداري  املق�دم   -

املركز  –االأرز،  ال�ضباط  ن��ادي  م��ن 

االأول.

�سارل  املتقاعد  الركن  العميد   -

ال�ضيخاين من نادي ال�ضباط – االأرز، 

املركز الثاين.

م�سطفى  االأول  ال���رق���ي���ب   -

اجلي�س،  مو�سيقى  من  الدقدوقي 

املركز الثالث.

)ال�ضباق  بالبو�ضلة  التوجه   •
الطويل(:

- امل��وؤه��ل اأح��م��د ن��ا���رض م��ن ل��واء 

امل�ساة الثاين، املركز االأول.

من  �سديد  ب�سام  االأول  الرقيب   -

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

الثاين.

- املعاون االأول و�سيم ابراهيم من 

اللواء اللوج�ستي، املركز الثالث.

)ال�ضباق  بالبو�ضلة  التوجه   •
الق�شري(:

- امل��وؤه��ل اأح��م��د ن��ا���رض م��ن ل��واء 

امل�ساة الثاين، املركز االأول.

ج��ران  خم��اي��ل  االأول  امل��ع��اون   -

املركز  اجلمهوري،  احلر�س  لواء  من 

الثاين.

من  �سديد  ب�سام  االأول  الرقيب   -

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

الثالث.
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برعاية قائد اجلي�ش العماد جان 

ال��رك��ن  بالعميد  مم��ث��اً  ق��ه��وج��ي 

���ص��ال��ح ق��ي�����ش رئ��ي�����ش ال��ن��ادي 

نادي  نظم  امل��رك��زي،  الع�صكري 

املياد  �صباق  الريا�صي  اجلزيرة 

ال�صباحة  يف  واخلم�صني  اخلام�ش 

ال��ع�����ص��ك��ري  ال���ن���ادي  يف م�����ص��ب��ح 

اإ���راف  حتت  املنارة،  املركزي- 

الإحتاد اللبناين للعبة.

ح�صي�ن  العقي�د  ال�صب�اق  ح�ص�ر 

الع�ام  امل��دي�����ر  مم��ث�����اًَ  خ�صف��ة 

ل��ق��������وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء 

عب�د  امل���ق���دم  ري���ف���ي،  اأ���ص�����رف 

فوج  قائد  ممثاً  الباب�ا  الرحم�ن 

اإطفاء بريوت، نائب رئي�ش احتاد 

الدويهي،  غابي  ال�صيد  ال�صباح�ة 

ن��ائ�����ب رئ��ي��������ش ن����ادي اجل��زي��رة 

اأندية وح�صد من  ال�صي�د عادل ميوت، وروؤ�صاء 

الأهال�ي.

فرق  جانب  اإىل  اجلي�ش  فريق  ���ص��ارك  وق��د 

الدولة  واأمن  العام  الأمن  وفرق  اأندية،  ت�صعة 

وفوج اإطفاء بريوت وبع�ش اجلهات.

ن��ادي  �صباحا  اأح���رز  النهائية  النتيجة  ويف 

كاأ�صي  ميوت  ونيبال  قرب�صلي  وائل  اجلزيرة 

القوى  فئة  يف  النتيجة  وج��اءت  اجلي�ش،  قائد 

الع�صكرية مل�صافة 400 م على النحو الآتي:

• فئة ال�ضباط:
- املقدم حيدر �صكيني، الأول.

- الرائد غ�صان كا�ش، الثاين.

- العقيد حنا زهوري، الثالث.

• فئة الرتباء والأفراد:
- اجلندي وائل زيادة، الأول.

- العريف اليا�ش كرتا، الثاين.

- املعاون رفعات اخلطيب، الثالث.

ج���رت ب��ط��ول��ة ل��ب��ن��ان ل��ل�����ص��ب��اح��ة يف امل��ي��اه 

اللبنان��ي  الحت�����اد  نظمها  التي  املفتوحة، 

اإىل  اجل��ي�����ش  ف��ري��ق  ف��ي��ه��ا  و����ص���ارك  للعب��ة 

اأحرزها  التي  النتائج  وهنا  اأندية.  عدة  جانب 

الع�صكريون:

• فئة الرجال )18-36 �صنة(:

- اجل���ن���دي وائ�����ل زي�����ادة م��������ن ال�����رط��������ة 

الع�صكري��ة، الثاين.

- الرقيب الأول مياد جرم�ش من لواء احلر�ش 

اجلمهوري، الثالث.

• فئة القدامى )37 �صنة وما فوق(:
- الرقيب الأول رباح رباحي من املركز العايل 

للريا�صة الع�صكرية، الأول.

اللوج�صتي،  اللواء  من  زيعور  علي  املوؤهل   -

الرابع.
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اإعداد:

نينا عقل خليل

�صباق املياد

ال� 55 يف ال�صباحة 

كاأ�ضا قائد اجلي�ش 

ل�ضباحني من اجلزيرة

بطولة لبنان لل�ضباحة

يف املياه املفتوحة 



اإح��راز  م��ن  اجلي�ش  فريق  متّكن 

ب���ط���ول���ة ال����ص���ت���ق���ال ال���ع���ا����رة 

ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ت���ج���ذي���ف،  يف 

الحت��������اد ال���ل���ب���ن���اين ل��ل��ع��ب��ة يف 

 9 بتاريخي  ب��ريوت  م��رف��اأ  حو�ش 

و2011/12/10 و�صاركت فيها 

عدة اأندية منت�صبة اإىل الحتاد.

ويف الت�صنيف النهائي للبطولة، 

حقق الع�صكريون املركز الأول يف 

 44 بر�صيد  الرغوميرت  �صباقات 

ن��ق��ط��ة، 

�صباقات  يف  الأول  املركز  واأي�ًصا 

املاء وذلك بر�صيد 39 نقطة.

وهنا النتائج الفنية للع�صكريني:

• �ضباق الرغوميرت:
)دون  م   1000 خفيف  وزن   •

23 �صنة(:

- ح��ل ك��ل م��ن اجل���ن���ود: رام��ي 

وباتريك  �صعادة  نبيل  النور،  عبد 

�صادر )جميعهم من املركز العايل 

للريا�صة الع�صكرية(، 

يف املركز الأول.

خ��ف��ي��ف  وزن   •
 23 )ف��وق  م   1000

�صنة(:

ال��ع��ري��ف  ح��ق��ق   -

اب��راه��ي��م ع��ب��ود من 

تاه  الأول،  املركز  املغاوير  فوج 

ج��ورج  العريف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 

خمول من لواء امل�صاة الثامن.

• وزن مفتوح 1000 م:
م���ارون  الأول  ال��رق��ي��ب  ح��ل   -

اخلوري يف املركز الثاين، واجلندي 

الثالث،  املركز  يف  �ريف  مايكل 

وك���اه���م���ا م���ن امل���رك���ز ال��ع��ايل 

للريا�صة الع�صكرية.

• �ضباق املاء:
• فردي وزن خفيف 1000 م:
- العريف ابراهيم عبود، الأول.

- العريف جورج خمول، الثاين.

• فردي وزن مفتوح 1000 م:
حمية،  ح�صني  الأول  املعاون   -

الثاين.

مو�صى،  اإيلي  الأول  العريف   -

الثالث.

• زوجي وزن مفتوح 1000 م:
الأول  - ح��ل ك��ل م��ن امل��ع��اون 

الأول  وال��رق��ي��ب  ح��م��ي��ة   ح�صني 

الأول، وحل  املركز  خالد يف  حممد 

اخل���وري  م����ارون  الأول  ال��رق��ي��ب 

يف  مو�صى  ايلي  الأول  والعريف 

املركز الثاين.
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اجلي�ش يحرز بطولة اأخبار ريا�ضية

ال�ضتقالل العا�رشة 

يف التجذيف

بطولة اجلي�ش يف �صباق 

الطرق 12 كلم

الرقيب الول ح�ضني 

عوا�ضة اأول الأفراد 

�صمن اإطار الن�صاطات الريا�صية املقررة 

للعام الريا�صي 2012، اأقام املركز العايل 

بتاريخ 2011/1/4  الع�صكرية  للريا�صة 

�صباق الطرق مل�صافة 12 كلم، وذلك على 

ومب�صاركة  ال��ب��رتون،    - عم�صيت  طريق 

ع�صكريني من خمتلف القطع والوحدات.

النحو  على  الع�صكريني  نتائج  وج���اءت 

الآتي:

• الت�ضنيف الإفرادي:
لواء  الأول ح�صني عوا�صة من  الرقيب   -

احلر�ش اجلمهوري، الأول.

احلر�ش  ل��واء  من  عي�صى  عمر  اجلندي   -

اجلمهوري، الثاين.

امل�صاة  لواء  من  حممود  حمزة  اجلندي   -

الأول، الثالث.

• الت�ضنيف الإجمايل:
- املركز الأول: لواء امل�صاة الأول.

- املركز الثاين: لواء امل�صاة اخلام�ش.

- املركز الثالث: لواء احلر�ش اجلمهوري.

اإبراهام انطوين قابريليان يلمع 

يف كرة الطاولة 

ر�ضيد نبها بطل بريوت يف لعبة 

الكاراتيه كيوكو �ضنكاي 

لعبة  يف  �صهادة  نبها  عماد  الرائد  ابن  ر�صيد  نال 

اللبناين  الحت���اد  م��ن  �صنكاي  كيوكو  ال��ك��ارات��ي��ه 

للكاراتيه، بعد فوزه يف املركز الأول �صمن بطولة 

كلغ(،   50 ف��وق  )وزن  للنا�صئني   2011 ال��ع��ام 

وت�صنيفه بطل بريوت الأول.

نظرت  العميد  اب��ن  اأن��ط��وين  اإب��راه��ام  اأح���رز 

قابريليان املرتبة الأوىل يف بطولة لبنان للعبة 

كرة الطاولة، التي نظمتها املدار�ش الأرمنية يف 

لبنان، كما حل يف املرتبة الثانية �صمن بطولة 

هومنتمن لبنان يف اللعبة نف�صها.

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

• الكرة الطائرة:
فريق  ���ص��ارك   ،2011/12/24 ب��ت��اري��خ 

اجلي�ش يف مباراة ودية، جمعته مع فريق خريجي 

مدر�صة القلمون الر�صمية، وقد اأ�صفرت النتيجة 

عن تعادل الفريقني 2-2.

• كرة القدم:
بني  ودي  لقاء  اأقيم   ،2012/1/6 بتاريخ 

اجلبل  ون���ادي  ال��ث��ال��ث  امل�����ص��اة  ل���واء  فريقي 

الريا�صي - حا�صبيا على ملعب الأخري، وانتهى 

اللقاء بفوز فريق اللواء الثالث بنتيجة 1-2.



والغربي  ال�رقي  القطاعان  نظم 

امل��ت��ح��دة  الأمم  ق�����وات  ���ص��م��ن 

مل�صافة  رك�ش  �صباقي  املوؤقتة، 

ع��داوؤون  فيهما  �صارك  كلم،   10

األوية امل�صاة: اخلام�ش، الثامن والتا�صع،  من 

اإىل جانب ريا�صيني من القوات املذكورة.

ال�رقي  القطاع  نظمه  الذي  الأول  ال�صباق 

حتت عنوان »�صان �صيلف�صرت« انطلق عداوؤوه 

من اأمام برج امللوك و�صولً اإىل مرجعيون ثم 

العودة، وجاءت نتائجه على النحو الآتي:

- املركز الأول: الكتيبة الهندية.

- املركز الثاين: لواء امل�صاة التا�صع.

- املركز الثالث: الكتيبة الغانية.

القطاع  نّظمه  ال��ذي  الثاين  ال�صباق  يف  اأم��ا 

مرعي«  اأج��ل  من  »الرك�ش  بعنوان  الغربي 

مركز  يف  ال�صتعرا�ش  �صاحة  م��ن  ان��ط��اًق��ا 

ع��داوؤو  فيه  ففاز  �صمع،  يف  الدولية  القوات 

لواء امل�صاة اخلام�ش باملراكز الثاثة الأوىل.

اللبناين  الحت���اد  نظم 

ل�����ل�����ج�����ودو، ب���ط���ول�������ة 

ل��ب��ن�����ان ال��ع��ام�����ة ل��ل�����وزن 

امل���ف���ت�������وح، وذل������ك يف 

يف  اأدم���ا،   - ب���ودا  ل��ن��ادي  املقفل��ة  القاع��ة 

فرن�ص���وا  الحت���اد  رئي����ش  واإ�ص����راف  ح�صور 

�صع���ادة.

�صارك يف البطولة 97 لعًبا ولعبة من اأندية: 

اجلي�ش، الربج الريا�صي، مون ل�صال، بو�صيدو 

دوجو، املينا )طرابل�ش(، ماري�صت، اليوناين- 

طرابل�ش، الفرير بيت مري وبودا.

امل�صاركني  الع�صكريني  نتائج  ج��اءت  وقد 

على النحو الآتي:

البحرية،  القوات  من  عبيد  و�صيم  الرقيب   -

الثالث.

ف��وج  م��ن  ال�����ص��ل  ح�����ص��ام  الأول  ال��رق��ي��ب   -

التدخل الرابع، اخلام�ش.

ل��واء  م��ن  زي��ت��ون  غ�صان  الأول  ال��رق��ي��ب   -

ال�صاد�ش. الدعم، 
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دورة امليالد الثالثة

يف ال�ضطرجن ال�رشيع 

بطولة لبنان 

للوزن املفتوح 

يف الـ»جودو« 

قوات الأمم املتحدة 

تنظم �ضباقي رك�ش 

يف القطاعني 

ال�رشقي والغربي

الفرير   - ن��وت��ردام  مدر�صة  قدامى  رابطة  نظمت 

يف  الثالثة  املياد  دورة  ال�صباك،  فرن  يف  مقرها  يف 

اجلي�ش  فريق  فيها  �صارك  والتي  ال�ريع،  ال�صطرجن 

اإىل جانب 51 لعًبا.

الأول يف  التدخل  ال�صامية من فوج  الأول جمال  للدورة، حل املازم  النهائي  الت�صنيف  ويف 

املركز الرابع، والعقيد �صارل اأبي نادر من لواء احلر�ش اجلمهوري يف املركز الرابع والع�رين.





تعريف التطعيم

�إىل  �أوىل  نبتة  م��ن  ج��زء  نقل  ه��و  �لتطعيم 

�لنبتة  على  �جلزء  هذ�  ينمو  بحيث  ثانية  نبتة 

تعرف  بينما  �لطعم،  باإ�سم  وي��ع��رف  �لثانية 

�لنبتة �لثانية باإ�سم �لأ�سل. ي�ستخدم �لتطعيم 

�أ�سناف  �إكثار  لأنه �لطريقة �ملثلى و�لأ�رسع يف 

و�ملو��سفات  �لعالية  �لإنتاجّية  ذ�ت  �لنبات 

�أه��ّم��ه��ا:  ك��ث��رة  ف��و�ئ��د  وللتطعيم  �جل��ّي��دة. 

�حل�سول على ثمار خالل فرتة �أق�رس )�لنباتات 

�لتي  �لنباتات  قبل  ث��م��اًر�  تعطي  �ملطّعمة 

�لأمر��ض  مكافحة  �أخ��رى(،  بطرق  �إكثارها  مّت 

و�حل�رس�ت �مل�ستع�سية، و�إكثار �لأ�سناف �لتي 

ة 
ّ
�رس �أب��و  )كالربتقال  بالبذور  تتكاثر  ل 

�لذي يتم تطعيمه على �أ�سول �حلم�سيات 

�ملختلفة(.

�رشوط جناح التطعيم

هناك  �ل��ت��ط��ع��ي��م،  عملية  ت��ن��ج��ح  ل��ك��ي 

جمموعة من ال�رشوط يجب مراعاتها مثل:

منها  يوؤخذ  �لتي  �ل�سجرة  تكون  �أن   -

�لطعم ذ�ت مو��سفات جّيدة.

عائلة  من  و�لأ�سل  �لطعم  يكون  �أن   -

ن��ب��ات��ّي��ة و�ح����دة 

)�ل���ت���ّف���اح���ّي���ات، 

�ل�������ل�������وزّي�������ات 

�حل��م�����س��ي��ات...( 

وب�������ال�������ت�������ايل 

ي�����ك�����ون  �أن 

ه���ن���اك ت���و�ف���ق 

ب�����ن �لأ����س�������ل 

و�لطع��م.

ي��ك��ون  �أن   -

و�لأ���س��ل  �لطعم 

خ�����ال�����ي�����ن م���ن 

�لإ�������س������اب������ات 

ب�������احل���������������رس�ت 

و�لأمر��ض.

�لنمو  ���رسع��ة  و�ل��ط��ع��م  ل��الأ���س��ل  ي��ك��ون  �أن   -

فاإن  �لأم��ر،  هذ�  تعذر  و�إذ�  �لربيع،  يف  نف�سها 

�أن تتو�فر لالأ�سل، كما يجب  �رسعة �لنمو يجب 

�ألّ يجّف �لطعم.

و�لطعم  �لأ�سل  تتّم تغطية �جلروح يف  �أن   -

باملا�ستيك وربطها باإحكام.
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�إعد�د:

الدكتور ح�سني حمود

�أ�ستاذ يف �جلامعة �للبنانية

كلية �لزر�عة

يف ظل املتغّيات املناخية التي بداأنا ن�سعر باآثارها، تتزايد اأهمّية التطعيم كعملّية اإنتقاء ملا 

هو الأف�صل والأح�صن والأطيب والأقدر على ال�صمود يف وجه الأمرا�ض والآفات والتاأثريات البيئّية. 

تطعيم النبات ي�صكل حلقة اأ�صا�صّية يف �صل�صلة الأمن الغذائي، الأمر الذي ي�صتدعي تاأهيل عدد 

كبري من الفّنيني الزراعينّي واملزارعني، وتدريبهم على طرق التطعيم املختلفة واملتخ�ّص�صة 

لكل نوع من النبات.

تطعيم 

�لأ�سجار 

�ملثمرة عملية 

مهمة لنتقاء 

�لأف�سل

ما هي �رشوطها وتقنياتها؟



اأنواع التطعيم

�لأ�سجار  لتطعيم  �أ�سا�سّيان  ن��وع��ان  هناك 

�لتطعيم  ه��م��ا:  ل��ب��ن��ان  يف  و�ل��ك��رم��ة  �مل��ث��م��رة 

بالقلم )تركيب( �أو مزلوف، و�لتطعيم بالربعم 

)�لعن( �أو �لقمحة.

• التطعيم بالقلم )تركيب( اأو مزلوف:
�أ�سهر  خالل  هذه  �لتطعيم  طريقة  ت�ستعمل 

�ل�ستاء �لتي ت�سهد �سكون �لع�سارة يف �لنبات 

ك هذه 
ّ
و���س��ق��وط اأوراق�����ه، وح��ّت��ى ب��داي��ة حت���ر

�آذ�ر،  �لأول و�أو�خر  �أي ما بن كانون  �لع�سارة، 

�جلزء  يف  �لطريقة  بهذه  �لتطعيم  �أن  وتبّن 

ك 
ّ
�لأخر من مرحلة �سكون �لنبتة �أي قبيل حتر

يعطي  )�آذ�ر(،  �لربيع  يف  �لنمو  وبدء  �لع�سارة 

�أف�سل �لنتائج. ول بّد يف هذ� �ل�سياق من �لذكر 

بالقلم �سنعر�ض  للتطعيم  �أن هناك عّدة طرق 

بع�ًسا من �أكرثها جناًحا و�سهولة:

1- التطعيم بال�سّق:

ت�ستعمل هذه �لطريقة يف �مل�ساتل ولتطعيم 

�لتي  �لعري�سة  �لفروع  ذ�ت  �لكبرة  �لأ�سجار 

لتطعيم  كما  �سم،  و10   3 بن  قطرها  ي��ر�وح 

�لد�ئمة،  �لأر����ض  يف  �مل��زروع��ة  �لكرمة  �ستول 

على  �لطريقة  هذه  وفق  �لتطعيم  عملية  وتتّم 

�ل�سكل �لآتي:

�لأ�سل  يق�ّض  امل�ستل:  يف  التطعيم   -

على �إرتفاع ير�وح بن 5 و10 �سم فوق �سطح 

ا  �سًقّ �لتطعيم  ب�سّكن  جن��ري  حيث  �ل��رتب��ة، 

عمودًيا بعمق نحو 3 �سم ثم نفتح �ل�سّق بخ�سبة 

�لذي  �لتطعيم  قلم  وندخل  �لتطعيم،  �سّكن 

فوق  مائل  ب�سكل  ونق�ّسه  بر�عم  2�إىل3  يحمل 

�جلهتن  من  �لتطعيم  قلم  ن��ربي  ثم  �لربعم، 

من  رفيًعا  يكون  بحيث  و�خل��ارج��ّي��ة  �لد�خلّية 

مكان  نغّطي  ث��م  �خل���ارج  م��ن  وغليًظا  �ل��د�خ��ل 

)بالر�فيا(  ونربطه  )بال�ما�ستيك(  �لتطعيم 

باإحكام.

تن�رس  ال�صن:  الكبرية  الأ�صجار  تطعيم   -

فروع �ل�سجرة يف �أمكنة خالية من �لعقد و�لفروع 

�جلانبّية - على �مل�ستوى نف�سه - مبن�سار حاد 

مت�ساوية  تطعيم  �أقالم  على  �حل�سول  �أجل  من 

�لنمو، ثم يجري �لتطعيم وفق ما ذكر �آنًفا.

�ملزروعة  �لأمركّية  �لكرمة  �أ�سول  تطعيم   -

بن�رس  �لطريقة  ه��ذه  تتّم  �ل��د�ئ��م��ة:  �لأر����ض  يف 

�سطح  فوق  �سم   3 �إىل   2 �إرتفاع  على  �لأ�سل 

�لرتبة، ثم جنري �سًقا عمودًيا وندخل �لطعم كما 

�جلروح  ونغّطي  بالر�فيا  ونربطه  �سابًقا  �رسحنا 

�أو  و�ح��ًد�  قلًما  ن�سع  �أن  باإمكاننا  باملا�ستيك. 

�أكرث ح�سب قطر �لأ�سل ثم نغطي قلم �أو �أقالم 

�لطعم بالرت�ب �لناعم ون�سقي �ملطاعيم بهدف 

حّتى   ذلك  وي�ستمر  حولها.  رطبة  تربة  توفر 

ظهور �لنمّو�ت �خل�رسّية فوق �سطح �لرتبة حيث 

نك�سف على منطقة �لتطعيم بتاأّن كي ل نت�سّبب 

حاّدة  ب�سّكن  ونزيل  بك�رسها، 

�جل����ذور �ل��ن��ام��ي��ة ع��ل��ى �أق���الم 

�أكرث  منو  ح��ال  ويف  �لتطعيم. 

�لأق���وى  على  نبقي  قلم  م��ن 

تبقى  بحيث  �لأخ���رى  ون��زي��ل 

�لغر�سة على فرع و�حد.

�أف�سل  �أن  ب��الإ���س��ارة  يجدر 

هذه  �لتطعيم  لعملّية  توقيت 

هو قبل بد�ية �رسيان �لع�سارة 

�أي  ي��وًم��ا  15�إىل20  ب��ح��و�ىل 

خالل �سهر �آذ�ر، وبعد �إنق�ساء 

�إىل  �حل��ر�رة  �إنخفا�ض  �إحتمال 

ما دون �ل�سفر و�ل�سقيع.

�لتطعيم  طريقة  ت�ستعمل 

ب���ال�������س���ق ع����ل����ى �أ������س�����ول 

و�لإجا�ض  )�لتّفاح  �لتّفاحّيات 

و�ل�����س��ف��رج��ل( و�ل���ل���وزّي���ات 

)�خلوخ و�لكرز( ولكنها ل ت�ستعمل على �أ�سول 

�لدّر�ق و�مل�سم�ض خوًفا من �لت�سّمغ يف منطقة 

�لتطعيم.

2- التطعيم )الرتكيب( الل�صاين:

تكون  عندما  هذه  �لتطعيم  طريقة  ت�ستعمل 

قطر  ذ�ت  و�لكرمة  �ملثمرة  �لأ�سجار  �أ���س��ول 

و�لأف�����س��ل  م��ل��م،  و12   6 ب��ن  ي���ر�وح  �سغر 

مت�ساوين،  و�لأ���س��ل  �لطعم  قطر�  يكون  �أن 

يف  خ��ا���ض  ب�سكل  �ل��ط��ري��ق��ة  ه���ذه  وت�ستعمل 

�مل�ساتل ولتطعيم �لكرمة �لأمركّية.

اأو  اللحائي  )الرتكيب(  التطعيم   -3

القلفي:

يطّبق هذ� �لنوع من �لتطعيم يف �لربيع عندما 

 �
ً
�أمر �خل�سب  عن  )�للحاء(  �لق�رسة  ف�سل  يكون 

فتوؤخذ  �لتطعيم  �أقالم  �إىل  بالن�سبة  �أّما  �سهالً، 

�لرّب�د حّتى  �لتقليم وحتفظ يف  �ل�ستاء عند  يف 

�لربيع. ت�ستعمل هذه �لطريقة يف تطعيم فروع 

�لأ�سجار �لكبرة على �ل�سكل �لآتي:

�أمل�ض  مكان  يف  مت�ساو  ب�سكل  �لفروع  تن�رس 

على  �لق�رسة  ب�سق  نقوم  ثم  �لعقد،  من  وخ��ال 

طول 5 �سم �إىل �لأ�سفل بحيث ميكن �إدخال قلم 

�لتطعيم �لذي يقطع من �لأعلى �إىل �لأ�سفل، ثم 

يكون  �أن  على  �أي�ًسا  �ملقابلة  �جلهة  يقطع من 

�أحد �ملقطعن �أطول من �لآخر.

4- التطعيم بالل�صق:

يطّبق هذ� �لنوع من �لتطعيم يف �أنو�ع �لنباتات 

وذل��ك  تطعيمها،  ي�سعب  �ل��ت��ي  و�أ�سنافها 

وق�سط  وخ�سبه،  �لأ�سل  ق�رسة  من  جزء  بق�سط 

جزء من ق�رسة قلم �لتطعيم وخ�سبه ول�سقهما يف 

�جلروح  وتغطية  ربطهما  ثم  �لق�سط،  منطقتي 

ب�سكل  �لطريقة  ه��ذه  ت�ستعمل  باملا�ستيك. 

و��سع يف حد�ئق �لزينة.

• تطعيم الربعم )العني( اأو القمحة:
�أخذ  �لتطعيم من خالل  �لنوع من  يتحّقق هذ� 

�لأ�سل،  �لطعم وو�سعه على  برعم )قمحة( من 

يكون  وعندما  �لع�سارة  �رسيان  فرتة  يف  وذلك 
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� �سهالً. 
ً
ف�سل �لق�رسة �أمر

ويتطّلب جناح هذ� �لتطعيم تقارب �سماكتي 

�لأ�سل و�لطعم بحيث تتطابق �أن�سجة �لكامبيوم 

بالربعم  للتطعيم  ط��رق  ع��ّدة  وهناك  فيهما، 

�سنذكر �أهّمها و�أ�سهلها تطبيًقا:

1- التطعيم الدرعي:

�لغالبّية  تطعيم  يف  �لطريقة  هذه  ت�ستعمل 

تلك  با�ستثناء  �ملثمرة  �لأ�سجار  من  �لعظمى 

و�جل��وز.  كالتوت  �سميكة  بق�رسة  تتمّيز  �لتي 

�لتي تر�وح  �لأقطار  �لأ�سول ذ�ت  وتطّبق على 

على  �لتطعيم  عملّية  وتتّم  �سم،  و25   5 بن 

�ل�سكل �لآتي: يجري �لتطعيم على �إرتفاع ير�وح 

بن 10و20 �سم فوق �سطح �لرتبة )ح�سب نوع 

�أّما يف حال تطعيم فروع  �ل�ستول يف �مل�ستل(، 

يف  �لتطعيم  فيتم  كبرة،  �أ�سجار  على  عالية 

�جلزء �لأ�سفل من �لفرع بعمل قطع �أفقي بطول 

1.5�إىل 2�سم ب�سّكن تطعيم حاد، وبحيث ل 

يتجاوز عمقه �سمك �لق�رسة، ثم ننّفذ �سًقا طولًيا 

فيتكّون  �لأول،  �ل�سق  منت�سف  م��ن  عمودًيا 

جانبي  من  �لق�رسة  نف�سل  ذل��ك  بعد   .T ح��رف 

�ل�سق �لطويل عن �خل�سب مع �حلر�ض على عدم 

�لتطعيم  �سّكن  خ�سبة  ومب�ساعدة  متزيقها، 

جنعل �لربعم ينزلق من �لأعلى �إىل �لأ�سفل بن 

ق�رسة  ت�سّم  ثم  و�خل�سب،  �لأ�سل  ق�رسة  �سفتي 

هذ�  ي�سبح  بحيث  �لربعم  ط��ريف  على  �لأ���س��ل 

�لطعم  يربط  �لأ�سل،  ق�رسة  �سفتي  بن  �لأخر 

بخيطان �لر�فيا �أو �لبويل �إتيلن.

ح�سب  �لتطعيم  من  �لنوع  هذ�  تق�سيم  ميكن 

موعده �إىل:

- التطعيم اخلريفي اأو التطعيم بالعني 

النائمة: ينّفذ من منت�سف مّتوز وحّتى ت�رسين 

و�لأ�سجار  �ل�ستول  جميع  على  ويطّبق  �لأول 

�ملثمرة با�ستثناء ذ�ت �لق�رسة �ل�سميكة )�جلوز 

و   5 بن  ت��ر�وح  �لتي  �لأقطار  وذ�ت  و�لتوت( 

اأو  �سباط  املطاعيم حّتى �سهر  �سم. ترتك   25

�آذ�ر حيث يتّم ق�ّض �لأ�سل فوق �لطعم لتحفيز 

�لربعم على �لنمو مع بدء �رسيان �لع�سارة.

- التطعيم ال�صيفي اأو التطعيم بالعني 

وحّتى  �ل��رب�ع��م  ن�سج  ب��دء  مع  ينّفذ  اليقظة: 

ق��ب��ل دخ��ول��ه��ا ط��ور 

�ل�����س��ك��ون، وي��ك��ون 

من  ع��ام  ب�سكل  ذل��ك 

ب��د�ي��ة ح��زي��ر�ن حّتى 

منت�سف مّتوز.

ال��ت��ط��ع��ي��م   -

اليقظة  بالعني  التطعيم  اأو  الربيعي 

�إىل  ن�سبة  �لت�سمية  ه���ذه  ت��اأت��ي  النا�صجة: 

�ل�سابق  �ل�ستاء  من  �ملاأخوذة  �لنا�سجة  �لرب�عم 

و�مل��ح��ف��وظ��ة خ���الل ه���ذه �ل��ف��رتة يف �ل����رّب�د. 

بعد  ني�سان  بد�ية  يف  �لطريقة  ه��ذه  ت�ستعمل 

ك �لع�سارة وعندما ي�سبح بالإمكان ف�سل 
ّ
حتر

�لق�رسة عن �خل�سب.

2- التطعيم بالرقعة:

�ملثمرة  �لأ�سجار  على  �لطريقة  ه��ذه  تطّبق 

ذ�ت �لق�رسة �ل�سميكة كالتوت و�جلوز، وتتم عرب 

�سكل  على  �لق�رسة  من  ومعه قطعة  �لربعم  �أخذ 

ن�سلن  ذ�ت  خا�سة  �سّكن  تقوم  حيث  رقعة، 

ق�رسة  يف  م��ت��و�زي��ن  �سّقن  بعمل  م��ت��و�زي��ن 

�لأ�سل وقلم �لتطعيم وبعر�ض ير�وح بن 2.5 

و4 �سم.

رقعة  ب�سّق  نقوم  �ل�سّكن  ه��ذه  مب�ساعدة 

م�ساوية لالأوىل على �لأ�سل ثم نزيل رقعة �لأ�سل 

بالر�فيا  تربط  ثم  �لطعم،  رقعة  مكانها  ون�سع 

ب�سكل حمكم وتغّطى �جلروح باملا�ستيك.

اإختيار الأ�صل املالئم لتطعيم الأ�صجار 

املثمرة

هي:  �ل��ك��رز  لتطعيم  �ملنا�سبة  �لأ���س��ول   •
ل��الأر����س��ي  ح��ل��و( وه��و منا�سب  م����از�رد )ك���رز 

�لعميقة و�لرطبة و�حلام�سية و�لفقرة بالكل�ض، 

�لكل�سّية  ل��الأر����س��ي  منا�سب  وه��و  و�مل��ح��ل��ب 

و�ملبح�سة و�جلافة و�لبعلّية، و�لكرز �حلام�ض �أو 

�ل�سفات  ذ�ت  �لأر��سي  به يف  وين�سح  �لو�سنة 

يف  ي�ستعمل  ول  �لكل�ض،  و�لقليلة  �ملتو�سطّية 

�لأر��سي �لثقيلة و�لطينّية و�لرطبة.

• �لأ�سول �ملنا�سبة لتطعيم �للوز هي: �للوز 
ا يف �لأر��سي  �ملر وهو �أف�سل �لأ�سول خ�سو�سً

وجذور  قوي  بنمو  ويتمّيز  و�لكل�سّية،  �لرملّية 

و�مل�سم�ض   للجفاف،  عالية  ومقاومة  عميقة 

�خلفيفة.  لالأر��سي  و�ل��دّر�ق  �لثقيلة  لالأر��سي 

ولكن ل بد من �لإ�سارة هنا �إىل �أن نقطة �لإلتحام 

�لأ�سجار  �ض 
ّ
ما يعر تكون يف �حلالتن �سعيفة 
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�شباط

عدم التوافق بني الأ�صل والطعم 

يوؤّدي عدم �لتو�فق بن �لأ�سل و�لطعم �إىل عدم �إلتحامهما ب�سكل تام 

وبالتايل �إىل ف�سل �لتطعيم، ب�سبب عدم �لقدرة على �لنمو �لطبيعي. 

تاأتي ظاهرة عدم �لتو�فق نتيجة لالإختالف يف �لإنتماء �لبيولوجي بن 

�أنها قد  �لنمو بينهما، كما  �لأ�سل و�لطعم ونتيجة للتباين يف معّدل 

تكون ب�سبب زيادة �لنمو عند منطقة �لإلتحام �أو فوقها �أو حتتها.



للك�رس بفعل �لرياح.

هي:  �خل���وخ  لتطعيم  �ملنا�سبة  �لأ���س��ول   •
�مل�سم�ض وه��و مق��اوم للكل���ض �إلّ �أّن��ه ح�ّس��ا�ض 

على زيادة �لرطوبة لذ� ي�سلح لالأر��سي �خلفيفة 

و�سهلة �ل�رسف، و�جلنارك وهو مقاوم للرطوبة 

ومتحّمل للجفاف ولكّنه ينمو جيًد� يف �لأر��سي 

�لعميقة و�ل�سهلة �ل�رسف.

هي:  �ل���دّر�ق  لتطعيم  �ملنا�سبة  �لأ���س��ول   •
للدّر�ق وتعطي غر�سات قوّية  �لبذرّية  �ل�ستول 

ومقاومة للنيماتود، و�ل�ستول �لبذرّية للم�سم�ض 

�ل��دّر�ق  من  �أك��رث  �لثقيلة  �لرتبة  تتحّمل  �لتي 

تعطي  �لتي  للوز  �لبذرّية  و�ل�ستول  �ل��ب��ذري، 

�أ�سجاًر� �سغرة �حلجم وق�سرة �لعمر.

هي:  �لتّفاح  لتطعيم  �ملنا�سبة  �لأ���س��ول   •
تتمّيز  منها  �لبذرّية  وخ�رسّية.  ب��ذرّي��ة  �أ���س��ول 

بقّوة منو كبرة متّدها 

عمر  وب��اإط��ال��ة  للطعم 

�ل�������س���ج���رة وت���ك���وي���ن 

جم���م���وع ج�����ذري ق��وي 

وعميق ومبقاومة جّيدة 

ل��ل�����س��ق��ي��ع و�جل���ف���اف 

و�لأمر��ض، �أّما �خل�رسّية 

ف��م��ع��ظ��م��ه��ا ن����اجت عن 

تهجن �لتّفاح مع �أ�سناف �أخرى. 

هي:  �لإج��ا���ض  لتطعيم  �ملنا�سبة  �لأ���س��ول   •
من  عليها  نح�سل  �ل��ت��ي  �ل��ب��ذرّي��ة  �لأ����س���ول 

�ل��رّبي  و�لأ���س��ل  و�لبلدّية  �لربّية  �لأن���و�ع  ب��ذور 

قّوة منو كبرة حيث  يوؤّمن  �لذي  )كومينو�ض( 

ي�سل �إرتفاع �لأ�سجار �ملطّعمة عليها �إىل ما بن 

10 و15 مرًت�، و�لأ�سول �خل�رسّية من �ل�سفرجل 

قدرة  وذ�ت  ومتجان�ض  �رسيع  بنمو  تتمّيز  وهي 

كبرة على �لتجذر.

هي:  �ل�سفرجل  لتطعيم  �ملنا�سبة  �لأ�سول   •
من  �ملطاعيم  كانت  ���س��و�ء  نف�سه  �ل�سفرجل 

اأ�سناف  من  منتجة  اأو  مالينغ  اإي�ست  جمموعة 

�أو  ��ا  ب��ذرًيّ متكاثرة  كانت  �سو�ء  ف��رق  ل  بلدّية 

�لأر��سي  يف  ا  خ�سو�سً �لزعرور  و�ستول  خ�رسًيا، 

�جلافة و�ملحّجرة.

• �لأ�سول �ملنا�سبة لتطعيم �لعنب هي: 41 
B �ملقاومة حل�رسة �لفيلوك�سر� وB 8 �أو k 5 �أو 
�لثعبانّية،  للديد�ن  �ملقاومة  غرها(  )�أو   BB
و�أ�سل 41B X chasselas ملقاومة �جلفاف، 

يف  �لرطوبة  لزيادة  �ملقاوم   C  1616 و�أ�سل 

�لرتبة. و�إختيار �لأ�سل �ملطلوب يجب �أن يتم 

على �أ�سا�ض �لظروف �ملناخية و�لبيئية للرتبة 

�أما   ،�
ً
خطر �لأك��رث  و�حل�رس�ت  �لأمر��ض  و�أن��و�ع 

 R44 فهو  لبنان  يف  �إ�ستعمالً  �لأك��رث  �لأ�سل 

بجميع  �لعنب  عليه  يطّعم  و�ل��ذي  �لفرن�سي 

�أنو�عه.
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�شباط

موا�سم وخريات

اعالن
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املتقاطعة  ال��ك��ل��م��ات  م�شابقة 

ت��ق��دم��ه��ا »اجل��ي�����س« ل��ق��رائ��ه��ا 

جوائز  فيها  للفائزين  وتخ�ش�س 

مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�شطة القرعة على 

اربعة فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري 
مقتطعة من املجلة، ويكتب احلل بخط 

وا�شح داخل املربعات وتر�شل ال�شفحة بكاملها مع احلل.

• تر�شل احللول اىل العنوان التايل: قيادة اجلي�س - الريزة - 
مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« - »م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

• با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة باليد يف ثكن اجلي�س يف جميع املناطق.
•  اآخر موعد لقبول احللول  15 �شباط 2012.

• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

ة
ق
ب
شا
�
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ا
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ــ
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اأفقًيا:

1- �سالح يف اجلي�ش، �سجعان، اجلي�ش العظيم.

2- ي�ستعمل للكتابة، ممثلة م�رصية، ين�سونها.

3- اأبي، مرفاأ �سعودي، مقيا�ش ونظام لـِ.

4- غناجها، ج�سم، ترفق وتلني يف االأمر، زاد وكرث.

5- مثل، حّدد النظر اإىل، واىل ووا�سل، �ساح البلبل.

6- قمح، ن�سلك ونعرب، ممثل م�رصي راحل.

7- �سمري مت�سل، روائي و�سحايف لبناين راحل.

8- حرف ن�سب، �سيدة.

9- اأ�سل، �سقيق االأب.

10- رئي�ش عراقي راحل.

11- مغنية كولومبية، اأمري النحل وذكرها، اإنحراف واإلتواء.

12- مغن يوناين، اأغنية الأم كلثوم.

الهندية،  اآلهة امليثولوجية  اأحد  للبعيد،  نداء  اأع�ساء اجل�سم، حرف  13- من 

و�سية وميثاق، ثوب كثيف الن�سيج.

14- كاتب ومفكر لبناين راحل، ماركة �سيارات، قّدر وخّمن.

15- بلدة يف اجلنوب، والية اأمريكية، اأ�رصة نابوليون.

16- �سهالً، مثل وقرن، خا�سم خ�سومة �سديدة، �ساعر يوناين له ن�سيد احلرية.

االأخــالق لطيف، عا�سمة  لنّي  واأهلك،  ب 
ّ
خر  -17

دولة يف اأمريكا اجلنوبية، م�رصوب منّبه معروف.

ال�سيء،  طرف  حّدد  مت�سابهان،  خفافي�ش،   -18

رفعت ال�سيء.

وفرح،  لهو  نيجريية،  مدينة  العي�ش،  رغد   -19

رجل خبيث.

واالتفاق،  الوفاق  املكان،  ق�سد  يخ�سني،   -20

مدينة يف االأرجنتني.

زعموا  الياب�سة  وعلى  املاء  يف  تعي�ش  دابة   -21

اأنها ال حترتق، كيميائي �سويدي اخرتع الديناميت، 

اأر�سد.

عمودًيا:

يف  مــرفــاأ  االأوائــــل،  العربية  ال�سحافة  رّواد  مــن  ــل  راح لبناين  اأديـــب   -1

الكامريون.

2- قلب، قّويناهم واأثبتناهم، مرفاأ نهري يف فرن�سا.

3- خليفة اأموي �سبط املقايي�ش واملوازين، ي�سيئون.

4- الثعلب، يقنطان، ما يوؤكل.

5- عمله، مرفاأ يف الربازيل، خالف االأي�رص.

من  بالرخام،  �سهرية  اإيطالية  مدينة  لبنانية،  لفنانة  الثاين  اال�سم   -6

الطيور.

7- ياأتي بعد، تيب�ش وتن�سق، ي�سادف ويقابل، من املقايي�ش.

راحــل،  م�رصي  ملمثل  الثاين  اال�سم  راحــل،  كوبي  رئي�ش  مت�سابهان،   -8

نقي�ش ق�رص.

9- اأو�سك اأن، اإبتدع فكرة، مانح، نوع من االأفاعي.

10- منتجع اإيطايل، ح�سن وجمال، الدرجات والغايات لـِ.

11- غ�سب على، اأترك، املّعلم، للتذّمر.

12- �سد املتقارب، ولد ال�سّب، مت�سابهان، درب �سيقة.

13- يعطيه النحل، اأيادي، من �سفاته تعاىل.

14- عا�سمة اأمريكية، اإ�سم مو�سول، فنان لبناين راحل.

15- ت�ستعمل للحريق، رجع الفيء، اإعوّل، حرف 

عطف.

تقّدمه،  مثال  غري  على  ي�سّوى  �سيء  كل   -16

عطوف، من الفواكه.

اإ�ستهر  بلجيكا،  يف  مرفاأ  احلــب،  اأمــر�ــش   -17

باأغنية »يا م�سطفى«، األوي واأبرم.

18- من جبال لبنان، فّنان لبناين راحل.

19- عدد كثري، كفيلي املعتمد، قوائم البعري، 

رفع �سوته.

يعمل  عربية،  عا�سمة  اأفريقية،  عا�سمة   -20

برفق وال يعّجل.

الفائزون
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• املوؤهل حممود زنكر 
فوج االإ�سارة.

• اجلندي انطوين يزبك 
قاعدة حامات اجلوية.

• املعاون الأول وليد عبدالل�ه 
فوج التدخل االأول.

• انطوان اليا�س زغيب
بالط - جبيل.



بقلم:

العميد الركن

ح�سن اأيوب

مدير التوجيه

مباٍن ترتفع واأخرى تنخف�س، ال بل تالم�س الرتاب. و�سّكان ي�ستبدلون و�ساداتهم 

اأو   
ّ
بني بطالء  احلجارة  تلك  تلوين  يحاول  كان  بع�سهم  ويرحلون.  اجلدران،  بحجارة 

اأبي�س اأو اأ�سفر، مع ما تي�ّس من امل�سابيح وال�ّسور، وبع�سهم كان قد ا�ستنفد كّل 

�أمنية �أو �أمل، فاأبقى �جلدر�ن على حالها، �إذ ما نفع �الهتمام بها ما د�مت �إىل �سقوط 

و�نهيار؟

�إىل جهود �ملوؤ�س�سات  وي�رسع جندّي �لبالد كعادته، ليقف مع �سعبه، وي�سّم جهده 

�الأمنية و�ل�سحّية و�الجتماعية، الإنقاذ من ميكن �إنقاذه من �سحايا 

باالأ�رسفية،  ف�ّسوح  حي  يف  �نهار  �لذي  �ملبنى  �مل�سوؤوم،  �ملبنى 

من  ت�سّكل  �ل��ذي  �لقرب  �لقرب،  ق�ساوة  مع  �مل��وت  تر�فق  حيث 

�لف�ساء،  بلغ  �ل��ذي  وغ��ب��اره  و�سخره،  بحديده  �لكبري،  ك��ام 
ّ
�ل��ر

مناف�ساً غيومه يف عقر د�رها.

و�الإن�سانية  �لوطنية  ر�سالته  من  �نطالقاً  ذلك  يفعل  �جلندي 

�أو  قريبة  كبرية،  �أو  كانت  �سغرية  �لكو�رث،  مو�جهة  يف  �ل�ساملة 

طائرتنا  كارثة  مع  حاله  كانت  فتلك  �لبلد�ن،  �أبعد  ويف  بعيدة، 

�سو�حلنا  من  مقربة  على  غرقت  �لتي  �لبانامية  و�لباخرة   ،)2003( كوتونو  يف  �سقطت  �لتي 

)2009(، و�لطائرة �الإثيوبية �لتي هوت يف مياهنا )2010(.

هنا  من   
ٍ
ال�ستغاثة �ال�ستجابة  يف  بامل�ساركة  �ن�سغل  بل  �مل�سوؤولية،  بتحديد  �جلندي  ين�سغل  مل 

�أّي  �إىل  �الأمر  ُيرجع  مل  وهو  حال،  باأي  �سالحيته  من  لي�س  �مل�سوؤولية  وحتديد  هناك،  من   
ٍ
و�رسخة

جهة، حتى �لطبيعة، ب�سيولها ورياحها، غري متهّمة من قبله، خ�سو�ساً و�أّنه يحتاج �إىل غز�رة مائها 

و�لطبيعة  �لقمم.  فوق  طّو�فاته  نرثتها  وبذور�ً  و�لوهاد،  �ل�سهول  يف  غر�سها  �ستوالً  يروي  لكي 

�أمطرت يف كانون، بل كانت لتفاجئه، لو  �الإن�سان حني  يف ح�سابه، ال تغدر باأحد، وهي مل تفاجئ 

�أجدبت و�أقحلت و�أطّلت باجلفاف و�لهجري يف هذه �لفرتة �ل�ستائية، وهي كانت لتعرقل ح�ساباته 

مال �ملتوّهجة، �إىل �ملخابئ و�ل�ّسو�تر �الآمنة.
ّ
لو �أنها �أمطرت يف متوز، فطردت ح�سانه من على �لر

�خليال،  تالم�س  و�لعمار�ت  و�لبيوت  �مل�ساكن  ملو�سوع  �حللول  �أّن  يف  هي  �مل�سيبة  فد�حة 

�إّن حجم �ملبالغ �ملطروحة  �ّتفق.  و�ملو�طن يلهث خلف مرقد عنزته طالباً �حل�سول عليه كيفما 

هو �لذي يحدد �الختيار، ثم �إّن من �أقام وطنه �ل�سغري يف م�سكن قدمي ر�فقه على مدى عمره، كما 

ر�فق �لكثريين من قبله، ال ي�ستطيع يف جممل �حلاالت �أن يحمل حقيبته ومي�سي �إىل �آخر، يختاره 

باإر�دته وعلى هو�ه. �إن للو�قع �سكالً يختلف كبري �ختالف عن �سكل �الأمنية، ولعّل بني من ق�سو� 

�أكرث من �إن�سان كان يحلم مب�سكن يقع يف �لطابق �لفالين من �لبناية �لفالنية، ي�ساوي كذ� ويت�ّسع 

لكذ�، لكّن �ل�ّسقوف غلبت �لّظروف.
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ال تف�سحوا للموت
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